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Prefeito de Carnaíba reivindica inclusão
da PE 380 no orçamento do Estado
Publicado em Notícias por Nill Júnior em 19 de fevereiro de 2019

Informações: Aryel Aquino
Cumprindo agenda administrativa em Recife, o prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota
(PSB) esteve, na tarde desta terça-feira (19), na Secretaria Estadual de Transportes,
participando de audiência com o Secretário Executivo de Articulação Social, Tarcísio
Ribeiro.
Durante o encontro, o governante carnaibano apresentou demandas do município, a
exemplo da inclusão no orçamento de 2019 da pavimentação asfáltica da estrada que
liga à PE 320, em Afogados da Ingazeira, passando pelo Distrito de Ibitiranga até à
divisa com o estado da Paraíba, próximo ao Povoado Novo Pernambuco, em Carnaíba.
“A audiência foi muito proveitosa. Agora, vamos aguardar e torcer que a pavimentação
da PE 380 seja inserida no orçamento desse ano. É um sonho e luta de todos nós o
asfalto dessa estrada”, disse o prefeito.
Já na parte da manhã, o gestor visitou o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA),
onde reivindicou ao diretor presidente do órgão, Gabriel Maciel, a implantação de
unidade produtiva de palma e algodão colorido, em Carnaíba.
Além disso, tratou com o diretor geral do ProRural, Fábio Fiorenzano, pendência de
convênios de abastecimento de d’água das comunidades Abelhas e Chico Pereira. Na

audiência, o chefe do poder executivo esteve acompanhado dos presidentes das
associações dos sítios, Antônio Vitorino e Edna Andrade.

IPA e Universidad Autónoma Del Beni
assinam acordo de cooperação técnica
Publicado em Notícias por André Luis em 19 de fevereiro de 2019

O Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário, firmou parceria com a
Universidad Autónoma Del Beni, da Bolívia. A assinatura oficializando o termo de
colaboração ocorreu após reunião entre o presidente do IPA, Odacy Amorim; do reitor
da instituição de ensino, Luis Carlos Aguirre, além do diretor de pesquisa Gabriel
Maciel, na sede do órgão, no Recife.
O termo assinado trata de uma cooperação técnica de estágio não remunerado em áreas
de atuação do IPA, ligadas à tecnologia e pesquisa agrícola, entre outros, em um
período mínimo de seis meses. “O presente termo objetiva a viabilização e
regularização de estágio, de interesse curricular num trabalho conjunto entre as partes,
complementando o processo ensino-aprendizagem”, diz o diretor de pesquisa do IPA,
Gabriel Maciel.
Vale salientar que o trabalho será desenvolvido como atividade opcional acrescida à
carga horária do aluno, respeitando todas as regras vigentes. Qualquer aluno
matriculado regularmente na referida instituição de ensino poderá se candidatar de
acordo com tabela de vagas/cursos ofertados pelo IPA. Para o presidente Odacy
Amorim, a parceria é importante pois possibilita a troca de experiência entre as
instituições e ratifica o trabalho do IPA por inovações na área, buscando o melhor para
o desenvolvimento agrário.
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Durante o encontro, o governante carnaibano apresentou demandas do município,
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implantação de unidade produtiva de palma e algodão colorido, em Carnaíba.

Além disso, tratou com o diretor geral do ProRural, Fábio Fiorenzano, pendência
de convênios de abastecimento de d’água das comunidades Abelhas e Chico
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AGRICULTORES DE VENTUROSA SÃO CONVOCADOS PARA ENTREGA
DOS BOLETOS DO GARANTIA SAFRA 2018/2019
Por Redação fev 19, 2019

Após reunião entre IPA, Secretaria de Agricultura e Presidentes das Associações da
zona rural de Venturosa para deliberar sobre a homologação dos agricultores aprovados
no Programa Garantia Safra nessa quarta-feira (13/02), a Secretaria de Agricultura do
município convoca todos os agricultores inscritos no referido Programa para recolher os
boletos 2018/2019 a partir dessa segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, no Centro
Cultural, das 08h às 16h.
O Garantia-Safra tem como beneficiários os agricultores que possuem renda familiar
mensal de, no máximo, um salário mínimo e meio e que plantem até 5 hectares de
feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão. Atualmente, o valor do benefício é de R$
850, pago em cinco parcelas de R$ 170, por meio de cartões eletrônicos
disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e de acordo com o calendário de

benefícios sociais. É assim somando forças e em união que trabalhamos para beneficiar
nossa gente que está sempre em primeiro lugar!
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O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, firmou parceria com a
Universidad Autónoma Del Beni, da Bolívia. A assinatura oficializando
o termo de colaboração ocorreu após reunião entre o presidente do
IPA, Odacy Amorim; do reitor da instituição de ensino, Luis Carlos
Aguirre, além do diretor de pesquisa Gabriel Maciel, na sede do
órgão, no Recife.
O termo assinado trata de uma cooperação técnica de estágio não
remunerado em áreas de atuação do IPA, ligadas à tecnologia e
pesquisa agrícola, entre outros, em um período mínimo de seis
meses. “O presente termo objetiva a viabilização e regularização de
estágio, de interesse curricular num trabalho conjunto entre as
partes, complementando o processo ensino-aprendizagem”, diz o
diretor de pesquisa do IPA, Gabriel Maciel.
Vale salientar que o trabalho será desenvolvido como atividade
opcional acrescida à carga horária do aluno, respeitando todas as
regras vigentes. Qualquer aluno matriculado regularmente na referida
instituição de ensino poderá se candidatar de acordo com tabela de

vagas/cursos ofertados pelo IPA. Para o presidente Odacy Amorim, a
parceria é importante, pois possibilita a troca de experiência entre as
instituições e ratifica o trabalho do IPA por inovações na área,
buscando o melhor para o desenvolvimento agrário.

