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19/04/2017 
Deputados encontram máquinas paradas no IPA  

 
Na passagem por Garanhuns, os deputados Silvio Filho (PRB), Priscila Krause (DEM), 

Álvaro Porto (PSD), Teresa Leitão (PT), Julio Cavalcante (PTB) e Augusto Cesar 

(PTB), que integram a caravana da oposição que vistoria obras do Governo, se 

depararam com 18 máquinas de silagem estocadas na sede do IPA desde 2015. "Essas 

máquinas deveriam estar no campo a serviço dos criadores de gado", disse o líder da 

bancada, Silvio Filho. Uma servidora que atendeu os parlamentares informou que as 

máquinas foram cedidas ao Governo do Estado através de um programa federal no 

Governo Dilma, mas não explicou porque estavam sem utilidades, armazenadas na 

oficina do IPA. 

 

 



 

 

 

 
 
 

19/04/2017 
Secretaria de Agricultura esclarece máquinas paradas  
Nota oficial 
A secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA) esclarece que as ensiladeiras 

foram licitadas e adquiridas por meio dos Projetos de Infraestrutura e Serviços em 

Territórios Rurais (PROINFs) dentro do prazo previsto no convênio com o antigo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Sendo o processo de aquisição 

concluído de fato em 2017 (06 de março de 2017), quando os recursos no valor de R$ 

198.389,94 foram liberados pela Caixa Econômica Federal. 

Dando continuidade aos procedimentos previstos no convênio e para agilizar a entrega 

aos beneficiários, foram realizados o tombamento e a vistoria dos referidos 

equipamentos, encaminhados na sequência ao escritório regional do IPA em Garanhuns. 

Não sendo verdade que foram adquiridos em 2015. 

A secretaria de Agricultura ressalta que a concepção do projeto, o levantamento das 

necessidades, a indicação dos bens adquiridos e a escolha dos beneficiários foram 

discutidos e definidos pelo Colegiado Territorial do Agreste Meridional, que é formado 

por representantes dos agricultores familiares, dos Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, entidades de classe (sindicatos rurais) e prefeituras. 

A secretaria de Agricultura ainda esclarece que nos últimos dois anos foi responsável 

pelo investimento de mais de R$ 20 milhões, destinados exclusivamente à aquisição e 

entrega de equipamentos agrícolas como tratores, perfuratrizes e caminhões, com 

recursos provenientes de convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares. 

É importante destacar que para proceder com a entrega aos beneficiários, a secretaria de 

Agricultura aguarda que o Colegiado envie a documentação necessária para celebração 

do termo de cessão de uso. A secretária de Agricultura e Reforma Agrária esclarece a 

verdade em respeito os agricultores familiares, que enfrentam seis anos de estiagem, e 

lamenta que estejam sendo usados como massa de manobra para outros interesses que 

não o do desenvolvimento rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

20/04/2017 

Deputados encontram máquinas paradas no 
IPA 

 

 
Na passagem por Garanhuns, os deputados Silvio Filho (PRB), Priscila Krause (DEM), 

Álvaro Porto (PSD), Teresa Leitão (PT), Julio Cavalcante (PTB) e Augusto Cesar 

(PTB), que integram a caravana da oposição que vistoria obras do Governo, se 

depararam com 18 máquinas de silagem estocadas na sede do IPA desde 2015. 

“Essas máquinas deveriam estar no campo a serviço dos criadores de gado”, disse o 

líder da bancada, Silvio Filho. Uma servidora que atendeu os parlamentares informou 

que as máquinas foram cedidas ao Governo do Estado através de um programa federal 

no Governo Dilma, mas não explicou porque estavam sem utilidades, armazenadas na 

oficina do IPA. 

Informações: Magno Martins 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

19/04/2017 

Deputados encontram maquinas paradas e 
sem uso no IPA Garanhuns  

 
Na passagem por Garanhuns, os deputados Silvio Filho (PRB), Priscila Krause (DEM), 

Álvaro Porto (PSD), Teresa Leitão (PT), Julio Cavalcante (PTB) e Augusto Cesar 

(PTB), que integram a caravana da oposição que vistoria obras do Governo, se 

depararam com 18 máquinas de silagem estocadas na sede do IPA desde 2015. "Essas 

máquinas deveriam estar no campo a serviço dos criadores de gado", disse o líder da 

bancada, Silvio Filho. Uma servidora que atendeu os parlamentares informou que as 

máquinas foram cedidas ao Governo do Estado através de um programa federal no 

Governo Dilma, mas não explicou porque estavam sem utilidades, armazenadas na 

oficina do IPA. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

20/04/2017 
OBRAS PARADAS E PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS 

SÃO MARCAS DO ESTADO EM GARANHUNS, REVELA 

O PERNAMBUCO DE VERDADE 

 
Obras paradas, promessas não cumpridas e serviços precários. Como nas duas primeiras 

edições do Pernambuco de Verdade, no Sertão do Pajeú/Moxotó e Agreste Setentrional, 

esses foram os principais problemas encontrados em Garanhuns e no Agreste 

Meridional do Estado durante agenda da Bancada de Oposição na Assembleia 

Legislativa de Pernambuco (Alepe) na região, nesta quarta-feira (19). 

A primeira parada da Bancada foi o Aeroporto de Garanhuns, que teve a licitação 

anunciada em 2012 e 2013, com ambos os processos cancelados, e que foi prometida 

novamente em 2016, pelo governador Paulo Câmara. No local, os deputados 

encontraram uma equipe do DER, fazendo serviços de capinação, que segundo 

funcionários de táxi aéreo, tinha começado há poucas horas. 

Na sequência, os deputados visitaram o terreno onde deveria ser construído o Hospital 

Regional Mestre Dominguinhos, na BR-423, prometido por Paulo Câmara em 2014, e o 

Hospital Regional Dom Moura, que pela falta de uma segunda unidade tem funcionado 

de foram sobrecarregada. 

“É inadmissível que um hospital que atende 32 municípios atende apenas casos de baixa 

complexidade”, se queixou o ginecologista Dimas Carvalho, funcionário do hospital. O 

questionamento foi reforçado pela deputada Socorro Pimentel (PSL), também médica. 

“A sobrecarga na unidade compromete o atendimento e os casos de maior complexidade 

terminam precisando ser transferidos. Infelizmente, esse tem sido a realidade que temos 

encontrado na saúde pública do Estado”, lamentou a parlamentar. 

As visitas dos deputados incluíram ainda visitas ao IPA, que está há três anos sem 

distribuir sementes, e, inclusive, com máquinas forrageiras repassadas pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário paradas em seu depósito; a unidade do Lafepe, 

completamente desabastecido de medicamentos; a unidade do Itepe, com cursos 

técnicos suspensos desde 2015; e o terreno do Parque de Exposições de Animais, que 

será desativado para dar lugar a uma escola técnica. “A desativação do parque é 
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inadmissível para uma região que tem sua economia ligada à atividade pecuária e à 

produção de laticínios”, criticou o deputado Álvaro Porto (PSD). 

 
SEGURANÇA 
Na área de segurança, foi visitada a unidade local da Funase, que trabalha com uma 

superlotação de 30% e um déficit de 50% na quantidade de agentes. São 120 jovens e 

uma capacidade para 85. Na visita também foi identificada a paralisação da obra da 

portaria, há dois anos. Obra, que segundo a direção da unidade, acabou de ser relicitada. 

Também houve visita ao 9º Batalhão de Polícia Militar, que segundo seu comandante, o 

tenente-coronel Paulo César, é o maior do Estado, responsável pelo atendimento a 20 

municípios. Entre as preocupações apontadas pelos parlamentares estão o déficit de 248 

policiais no batalhão, a ausência de efetivo em três cidades (Paranatama, Terezinha e 

Palmeirina), além do crescimento da criminalidade. 

“Em 2016 foram registrados mais de mil casos de crimes contra o patrimônio em 

Garanhuns. Este ano, em três meses, já foram 260 casos. Em relação aos homicídios, 

foram registrados, até março, 21 assassinatos, 40% do total de casos registrados em todo 

o ano de 2016”, destacou o deputado Silvio Costa Filho (PRB). 

 
PREFEITURA 
Durante a programação, os parlamentares visitaram o prefeito Izaias Régis, que fez 

críticas ao governador Paulo Câmara. “Desde que assumi ele não repassa os recursos da 

Farmácia Básica, que é um valor pequeno, de R$ 26 mil por mês, e há 17 meses não são 

repassados os recursos do Samu, que somam R$ 62 mil por mês. Já tenho R$ 1,094 

milhão para receber da Farmácia Básica e R$ 1,066 milhão do SAMU”, criticou. 

A agenda foi encerrada à noite, com a realização de uma plenária na Câmara de 

Vereadores de Garanhuns, que contou com a participação do prefeito Izaías Régis. 

Participaram da agenda os deputados Álvaro Porto (PSD), Augusto César (PTB), 

Edilson Silva (Psol), Júlio Cavalcanti (PTB), Priscila Krause (DEM), Socorro Pimentel 

(PSL), Silvio Costa Filho (PRB) e Teresa Leitão (PT). 



 

 

 

 

 
 

20/04/2017 
Obras paradas e promessas não cumpridas são 
marcas do Estado em Garanhuns, revela o 
Pernambuco de Verdade  

 
Obras paradas, promessas não cumpridas e serviços precários. Como nas 

duas primeiras edições do Pernambuco de Verdade, no Sertão do 
Pajeú/Moxotó e Agreste Setentrional, esses foram os principais problemas 

encontrados em Garanhuns e no Agreste Meridional do Estado durante 
agenda da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe) na região, nesta quarta-feira (19). 

A primeira parada da Bancada foi o Aeroporto de Garanhuns, que teve a 
licitação anunciada em 2012 e 2013, com ambos os processos cancelados, e 

que foi prometida novamente em 2016, pelo governador Paulo Câmara. No 
local, os deputados encontraram uma equipe do DER, fazendo serviços de 

capinação, que segundo funcionários de táxi aéreo, tinha começado há 
poucas horas. 
Na sequência, os deputados visitaram o terreno onde deveria ser construído 

o Hospital Regional Mestre Dominguinhos, na BR-423, prometido por Paulo 
Câmara em 2014, e o Hospital Regional Dom Moura, que pela falta de uma 

segunda unidade tem funcionado de foram sobrecarregada. 
“É inadmissível que um hospital que atende 32 municípios atende apenas 
casos de baixa complexidade”, se queixou o ginecologista Dimas Carvalho, 

funcionário do hospital. O questionamento foi reforçado pela deputada 
Socorro Pimentel (PSL), também médica. “A sobrecarga na unidade 

compromete o atendimento e os casos de maior complexidade terminam 
precisando ser transferidos. Infelizmente, esse tem sido a realidade que 
temos encontrado na saúde pública do Estado”, lamentou a parlamentar. 

As visitas dos deputados incluíram ainda visitas ao IPA, que está há três 
anos sem distribuir sementes, e, inclusive, com máquinas forrageiras 

repassadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário paradas em seu 
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depósito; a unidade do Lafepe, completamente desabastecido de 
medicamentos; a unidade do Itepe, com cursos técnicos suspensos desde 

2015; e o terreno do Parque de Exposições de Animais, que será desativado 
para dar lugar a uma escola técnica. “A desativação do parque é 

inadmissível para uma região que tem sua economia ligada à atividade 
pecuária e à produção de laticínios”, criticou o deputado Álvaro Porto (PSD). 
SEGURANÇA 

Na área de segurança, foi visitada a unidade local da Funase, que trabalha 
com uma superlotação de 30% e um déficit de 50% na quantidade de 

agentes. São 120 jovens e uma capacidade para 85. Na visita também foi 
identificada a paralisação da obra da portaria, há dois anos. Obra, que 
segundo a direção da unidade, acabou de ser relicitada. 

Também houve visita ao 9º Batalhão de Polícia Militar, que segundo seu 
comandante, o tenente-coronel Paulo César, é o maior do Estado, 

responsável pelo atendimento a 20 municípios. Entre as preocupações 
apontadas pelos parlamentares estão o déficit de 248 policiais no batalhão, 
a ausência de efetivo em três cidades (Paranatama, Terezinha e 

Palmeirina), além do crescimento da criminalidade. 
“Em 2016 foram registrados mais de mil casos de crimes contra o 

patrimônio em Garanhuns. Este ano, em três meses, já foram 260 casos. 
Em relação aos homicídios, foram registrados, até março, 21 assassinatos, 
40% do total de casos registrados em todo o ano de 2016”, destacou o 

deputado Silvio Costa Filho (PRB). 
PREFEITURA 

Durante a programação, os parlamentares visitaram o prefeito Izaias Régis, 
que fez críticas ao governador Paulo Câmara. “Desde que assumi ele não 

repassa os recursos da Farmácia Básica, que é um valor pequeno, de R$ 26 
mil por mês, e há 17 meses não são repassados os recursos do Samu, que 
somam R$ 62 mil por mês. Já tenho R$ 1,094 milhão para receber da 

Farmácia Básica e R$ 1,066 milhão do SAMU”, criticou. 
A agenda foi encerrada à noite, com a realização de uma plenária na 

Câmara de Vereadores de Garanhuns, que contou com a participação do 
prefeito Izaías Régis. Participaram da agenda os deputados Álvaro Porto 
(PSD), Augusto César (PTB), Edilson Silva (Psol), Júlio Cavalcanti (PTB), 

Priscila Krause (DEM), Socorro Pimentel (PSL), Silvio Costa Filho (PRB) e 
Teresa Leitão (PT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

19/04/2017 
OBRA LEVARÁ ÁGUA PARA A COMUNIDADE 

DO TENÓRIO, EM FLORES 
Teve início, nesta semana, a obra de construção do sistema simplificado de 

abastecimento de água da comunidade do Tenório, no município de Flores. Com um 

investimento total de R$ 1,4 milhão, da Secretaria de Agricultura do Estado, através de 

do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), a iniciativa levará água para moradores 

da zona rural da cidade que dependia de carros-pipa, barragens ou açudes. 

“É o primeiro sistema simplificado de Flores construído na gestão Paulo Câmara e 

mostra o compromisso do governador com o município”, destaca o deputado federal 

Danilo Cabral (PSB-PE), que foi um dos articuladores para a instalação do sistema ao 

lado do prefeito Marconi Santana (PSB). A assinatura da ordem de serviço para a obra 

ocorreu durante a passagem do governador Paulo Câmara pelo Pajeú, durante o 

Pernambuco em Ação. 

Danilo Cabral ressalta que a obra é realizada com recursos do próprio Governo, que têm 

priorizado o investimento em abastecimento d’água para minimizar os efeitos da seca 

que há sete anos atinge o Estado. “Recebemos com alegria a notícia de que as últimas 

chuvas fizeram com que as barragens de Brotas e do Rosário, no Pajeú, voltaram a 

armazenar água. Ainda assim, é preciso assegurar a infraestrutura hídrica para os 

municípios da região”, afirma. 

O sistema do Tenório vai beneficiar mais de mil pessoas, com a perfuração e instalação 

de poço artesiano com bomba submersa, reservatório elevado, rede de adução e 

distribuição de água nas residências. A previsão é de que seja concluído em um prazo de 

três meses. 

No Pajeú, também estão sendo construídos os sistemas simplificados de abastecimento 

de água em Carnaíba e em Itapetim. No primeiro município, a obra está em andamento 

no Sítio Santo Antônio e irá atender 1,2 mil moradores do local, com um investimento 

de R$ 1,4 milhão. Já em Itapetim, os sistemas serão instalados no Sítio Goiabeira e 

Canta Galo. O investimento de R$ 575.457,12 vai atender aproximadamente 70 

famílias. 

 
 
 
 
 
 

http://blogdofinfa.com.br/2017/04/obra-levara-agua-para-a-comunidade-do-tenorio-em-flores.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/04/obra-levara-agua-para-a-comunidade-do-tenorio-em-flores.html


 

 

 

 

 

20/04/2017 
Obras paradas e promessas não cumpridas são marcas do 
Estado em Garanhuns, revela o Pernambuco de Verdade 

 
Obras paradas, promessas não cumpridas e serviços precários. Como nas duas primeiras 

edições do Pernambuco de Verdade, no Sertão do Pajeú/Moxotó e Agreste Setentrional, 

esses foram os principais problemas encontrados em Garanhuns e no Agreste 

Meridional do Estado durante agenda da Bancada de Oposição na Assembleia 

Legislativa de Pernambuco (Alepe) na região, nesta quarta-feira (19). 

A primeira parada da Bancada foi o Aeroporto de Garanhuns, que teve a licitação 

anunciada em 2012 e 2013, com ambos os processos cancelados, e que foi prometida 

novamente em 2016, pelo governador Paulo Câmara. No local, os deputados 

encontraram uma equipe do DER, fazendo serviços de capinação, que segundo 

funcionários de táxi aéreo, tinha começado há poucas horas. 

Na sequência, os deputados visitaram o terreno onde deveria ser construído o Hospital 

Regional Mestre Dominguinhos, na BR-423, prometido por Paulo Câmara em 2014, e o 

Hospital Regional Dom Moura, que pela falta de uma segunda unidade tem funcionado 

de foram sobrecarregada. 

“É inadmissível que um hospital que atende 32 municípios atende apenas casos de baixa 

complexidade”, se queixou o ginecologista Dimas Carvalho, funcionário do hospital. O 

questionamento foi reforçado pela deputada Socorro Pimentel (PSL), também médica. 

“A sobrecarga na unidade compromete o atendimento e os casos de maior complexidade 

terminam precisando ser transferidos. Infelizmente, esse tem sido a realidade que temos 

encontrado na saúde pública do Estado”, lamentou a parlamentar. 

As visitas dos deputados incluíram ainda visitas ao IPA, que está há três anos sem 

distribuir sementes, e, inclusive, com máquinas forrageiras repassadas pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário paradas em seu depósito; a unidade do Lafepe, 

completamente desabastecido de medicamentos; a unidade do Itepe, com cursos 

técnicos suspensos desde 2015; e o terreno do Parque de Exposições de Animais, que 

será desativado para dar lugar a uma escola técnica. “A desativação do parque é 
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inadmissível para uma região que tem sua economia ligada à atividade pecuária e à 

produção de laticínios”, criticou o deputado Álvaro Porto (PSD). 

SEGURANÇA 

Na área de segurança, foi visitada a unidade local da Funase, que trabalha com uma 

superlotação de 30% e um déficit de 50% na quantidade de agentes. São 120 jovens e 

uma capacidade para 85. Na visita também foi identificada a paralisação da obra da 

portaria, há dois anos. Obra, que segundo a direção da unidade, acabou de ser relicitada. 

Também houve visita ao 9º Batalhão de Polícia Militar, que segundo seu comandante, o 

tenente-coronel Paulo César, é o maior do Estado, responsável pelo atendimento a 20 

municípios. Entre as preocupações apontadas pelos parlamentares estão o déficit de 248 

policiais no batalhão, a ausência de efetivo em três cidades (Paranatama, Terezinha e 

Palmeirina), além do crescimento da criminalidade. 

“Em 2016 foram registrados mais de mil casos de crimes contra o patrimônio em 

Garanhuns. Este ano, em três meses, já foram 260 casos. Em relação aos homicídios, 

foram registrados, até março, 21 assassinatos, 40% do total de casos registrados em todo 

o ano de 2016”, destacou o deputado Silvio Costa Filho (PRB). 

PREFEITURA 

Durante a programação, os parlamentares visitaram o prefeito Izaias Régis, que fez 

críticas ao governador Paulo Câmara. “Desde que assumi ele não repassa os recursos da 

Farmácia Básica, que é um valor pequeno, de R$ 26 mil por mês, e há 17 meses não são 

repassados os recursos do Samu, que somam R$ 62 mil por mês. Já tenho R$ 1,094 

milhão para receber da Farmácia Básica e R$ 1,066 milhão do SAMU”, criticou. 

A agenda foi encerrada à noite, com a realização de uma plenária na Câmara de 

Vereadores de Garanhuns, que contou com a participação do prefeito Izaías Régis. 

Participaram da agenda os deputados Álvaro Porto (PSD), Augusto César (PTB), 

Edilson Silva (Psol), Júlio Cavalcanti (PTB), Priscila Krause (DEM), Socorro Pimentel 

(PSL), Silvio Costa Filho (PRB) e Teresa Leitão (PT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

19/04/2017 
CHUVAS AJUDAM A RECUPERAR MANANCIAIS QUE 

ABASTECEM CIDADES DA ZONA RURAL DA MATA 

SUL 

 
No mês de abril, início da quadra chuvosa na Zona da Mata, os mananciais de cinco 

cidades da região já dão sinais de recuperação da sua capacidade de armazenamento de 

água. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, duas fontes de abastecimento da cidade 

já apresentam melhorias dos níveis. A Barragem de Jussara, de nível, que capta água no 

Rio Jaboatãozinho está vertendo há cerca de 15 dias, e a Barragem Águas Claras 

aumentou de 25% para 30% a capacidade de acumulação. As chuvas trouxeram 

tranquilidade para Vitória, cidade que conta ainda com o incremento de água de uma 

nova Adutora do Sistema Tapacurá, em operação desde fevereiro deste ano. 

Em Rio Formoso, o Açude Cossocó, que estava em pré-colapso, recuperou uma parte 

significativa do seu volume, e a Companhia já está retirando 5 l/s do manancial para o 

abastecimento da cidade, que também é atendida pelo Riacho dos Gatos. Neste último, 

com a regularização do nível, já foi possível acionar um segundo de conjunto de 

bombeamento, desde a semana passada. A partir de hoje (18), a população de Rio 

Formoso já será abastecida um dia com água e dois dias sem, sendo que uma parcela da 

população – que corresponde a 25% da cidade – terá água durante 24 horas. 

Desde a última quinta-feira (13), a Compesa passou a retirar água do Riacho Ditoso, em 

Ribeirão, sem intervalos. Após as últimas chuvas, o riacho regularizou o seu volume, 

permitindo que a barragem de nível capte água normalmente. O manancial, junto com o 

Rio Amaraji e o Açude Ingaí, respondem pelo fornecimento de água para a cidade de 

Ribeirão. Diante desse novo quadro, 60% da cidade está sendo atendida sem 

racionamento. 

O Açude de Água Fria de Cima, em Sirinhaém, recuperou aproximadamente 25% da 

sua capacidade, volume suficiente para retirar o distrito de Santo Amaro de Sirinhaém, 
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com cerca de 8 mil moradores, do racionamento. Agora, a localidade passa a ter água 

todos os dias. 

No município de Escada, a companhia também voltou a captar água no Rio Sapocagy, 

durante 24 horas, em função dos últimos dias de chuvas regulares. Mas para não 

depender apenas desse manancial – cuja barragem de nível funciona com mais 

regularidade no período de inverno – para abastecer Escada, a Compesa trabalha para 

finalizar a obra no Riacho Pata Choca que vai dobrar a oferta de água para a cidade. 

Dentro de 45 dias, a companhia substituirá os atuais conjuntos de bombeamento 

instalados no riacho, que estão com baixo rendimento, para aumentar a atual vazão 

explorada, de 66 l/s, para mais de 100 l/s. Hoje, a população de Escada é abastecida no 

regime de um dia com água e cinco dias sem. 

Siriji – Na Zona da Mata Norte, as chuvas não foram significativas para recuperar os 

níveis dos mananciais da região, exceto pela Barragem do Siriji, em Vicência, na Mata 

Norte. Até a última quarta-feira (12), a barragem estava com 66% de sua reservação 

total, e de lá até hoje (18) aumentou em 5% a sua acumulação, registrando agora 71% 

da sua capacidade total (17 milhões de metros cúbicos). O Sistema Siriji é responsável 

pelo abastecimento das cidades de Vicência, Buenos Aires, Itaquitinga, Aliança, 

Condado, Machados, Macaparana e São Vicente Férrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

18/04/2017 
ProRURAL VISITA PROJETO PARA A PESCA ARTESANAL NA 

ZONA DA MATA NORTE EM PERNAMBUCO 

 
Em missão com técnicos do Banco Mundial, o ProRural visitou nesta última segunda-

feira (17), o projeto de aquisição de barcos e apetrechos de pesca, na Associação 

Pescadores de Carne de Vaca, no município de Goiana. O encontro teve o objetivo de 

analisar a formatação dos projetos produtivos apoiados pelo Governo do Estado, através 

do Programa Pernambuco Rural Sustentável. O investimento é de R$ 844.802,68, que 

busca incentivar a pesca artesanal em Pernambuco. 

O projeto pretende apoiar o desenvolvimento sustentável nas comunidades de Carne de 

Vaca e Atapuz, através da obtenção de embarcações de fibras, motores de popa, 

apetrechos de pesca, equipamentos de salvatagem, conservação, entre outros, 

necessários para a melhoria das etapas de captura, processamento e comercialização do 

pescado para 30 pescadores beneficiários da Associação de Pescadores de Carne de 

Vaca e da Colônia de Pescadores de Atapuz. O grupo é formado em 67% por mulheres 

e 33% por homens. 

Todo pescado produzido é absorvido localmente, em feiras públicas próximas (Recife e 

Região Metropolitana), como também, comercializado ainda no desembarque para 

atravessadores locais, e outra parte é comercializada na própria comunidade, estocado 

em freezers localizados na sua maioria na residência dos próprios pescadores artesanais 

e marisqueiras, que servem como pequenos pontos de comércio informal, destinado 

para moradores locais ou próximos; veranistas; turistas; e para bares e restaurantes da 

região, principalmente durante o verão. 

É estimado que haja uma melhoria das capturas de peixes em torno de 12% após a 

implantação do projeto. Os investimentos no setor pesqueiro tradicional, caracterizado 

pela pesca em pequena escala ao longo do litoral Pernambucano, tem uma dimensão 

econômica ampla, logo, o maior será a manutenção de 30 empregos diretos e em torno 

de 350 empregos indiretos. Que certamente garantirá um efeito multiplicador da renda 

sobre a economia local, evitando a migração dos pescadores para outra atividade ou 

localidade, mantendo a tradição pesqueira da região. 
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19/04/2017 
Especialistas defendem redução da vazão de 

Sobradinho 

 
Por sugestão do senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE), a Comissão Mista sobre 

Mudanças Climáticas (CMMC) do Congresso Nacional debateu, hoje, soluções para o 

enfrentamento à progressiva crise hídrica no Vale do São Francisco. A redução da vazão 

de saída da usina hidrelétrica de Sobradinho dos atuais 700 para 600 metros cúbicos por 

segundo foi a principal medida emergencial apontada por Fernando Bezerra e pelos 

especialistas convidados à audiência pública como forma de preservar o lago da 

barragem, um dos mais importantes fornecedores de água à região. 

Além desta ação, o senador – que conduziu os debates na CMMC – também defendeu o 

que ele chamou de “energização” dos flutuantes instalados no reservatório de 

Sobradinho, ano passado, para o bombeamento de água à população local. A ideia de 

Bezerra Coelho é que os equipamentos passem a funcionar com energia elétrica ao 

invés de óleo diesel, tornando mais barata a manutenção dos flutuantes. “Os efeitos das 

mudanças climáticas estão comprovados pela série histórica da hidrologia na Bacia do 

São Francisco; principalmente, ao longo dos últimos sete anos”, observou. “Este cenário 

exige um esforço conjunto por parte de todos os órgãos que, conjuntamente, podem 

evitar o colapso hídrico naquela região”, acrescentou o líder do PSB e vice-líder do 

governo no Senado. 

Para a audiência pública de hoje, foram convidados o diretor-geral do Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata; o gerente de Operações e 

Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas (ANA), Joaquim Gondim Filho; o 

diretor de Operação da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), João 

Henrique Franklin Neto; a presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Kênia Régia Marcelino; e o presidente do 



 

 

 

Conselho de Administração do Distrito de Irrigação Nilo Coelho (Dinc), Amauri José 

da Silva. 

De acordo com a ANA, a redução da vazão de Sobradinho poderá ser autorizada já na 

próxima semana se o Ibama também for favorável à medida. Segundo a presidente da 

Codevasf, Kênia Marcelino, a adaptação do sistema de funcionamento dos flutuantes 

está em estudo pelo órgão e deverá custar cerca de R$ 1 milhão. Ela fez um balanço das 

ações e dos investimentos do órgão para a minimização dos efeitos da crise hídrica nos 

estados abrangidos pela Codevasf e defendeu a revitalização e preservação das bacias 

hidrográficas como “medida permanente”. 

EMPENHO – Na presidência e relatoria da CMMC – em 2015 e 2016, respectivamente 

– Fernando Bezerra coordenou dezenas de audiências públicas destinadas a buscar 

soluções que evitassem o colapso hídrico no Nordeste. Um dos resultados dos debates e 

do empenho do senador junto a diferentes órgãos do governo federal foi a instalação dos 

flutuantes no Lago de Sobradinho. 

Conforme explicou hoje Fernando Bezerra, a necessidade de bombeamento de água do 

chamado “volume morto” do lago (abaixo dos níveis mínimos de geração de energia 

pela usina), este ano, deverá ser confirmada em setembro ou outubro, quando o período 

de seca alcança o estágio mais crítico. “É preciso nos anteciparmos aos cenários 

previstos para que a água seja garantida ao uso múltiplo, desde o abastecimento humano 

até a irrigação e o consumo animal”, destacou o senador. 

Dados apresentados pela Chesf, durante a audiência pública, demonstram que a vazão 

de saída de água de Sobradinho caiu de 1,5 mil metros cúbicos por segundo, em 2013, 

para 700 metros cúbicos por segundo, este ano. Amauri Silva, do Dinc, ressaltou 

“extrema preocupação” com esta realidade. “Que piora ano a ano”, lamentou. 

Segundo Luiz Eduardo Barata, do ONS, o abastecimento elétrico no Nordeste está 

garantido. “Contudo, estamos em alerta”, afirmou. Presente à audiência, o deputado 

Otávio Leite (PSDB-RJ) sugeriu a dessalinização da água mar e o uso de águas 

subterrâneas como alternativas para a crise hídrica. Para Joaquim Gondim Filho, da 

ANA, os custos do processo de dessalinização ainda dificultam a utilização do processo. 

“Quanto às águas subterrâneas, é preciso ter cautela, uma vez que elas alimentam os rios 

e precisam ser preservadas”, ponderou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

19/04/2017 
Flores: Comunidade do Tenório receberá Sistema 

Simplificado de Abastecimento de Água  

 
Teve início, nesta semana, a obra de construção do sistema simplificado de 

abastecimento de água da comunidade do Tenório, no município de 
Flores. Com um investimento total de R$ 1,4 milhão, da Secretaria de 
Agricultura do Estado, através de do Instituto Agronômico de Pernambuco 

(IPA), a iniciativa levará água para moradores da zona rural da cidade que 
dependia de carros-pipa, barragens ou açudes.“É o primeiro sistema 

simplificado de Flores construído na gestão Paulo Câmara e mostra o 
compromisso do governador com o município”, destaca o deputado federal 
Danilo Cabral (PSB-PE), que foi um dos articuladores para a instalação do 

sistema ao lado do prefeito Marconi Santana (PSB). A assinatura da ordem 
de serviço para a obra ocorreu durante a passagem do governador Paulo 

Câmara pelo Pajeú, durante o Pernambuco em Ação. 
Danilo Cabral ressalta que a obra é realizada com recursos do próprio 
Governo, que têm priorizado o investimento em abastecimento d’água para 

minimizar os efeitos da seca que há sete anos atinge o Estado. “Recebemos 
com alegria a notícia de que as últimas chuvas fizeram com que as 

barragens de Brotas e do Rosário, no Pajeú, voltaram a armazenar água. 
Ainda assim, é preciso assegurar a infraestrutura hídrica para os municípios 
da região”, afirma. 

O sistema do Tenório vai beneficiar mais de mil pessoas, com a perfuração 
e instalação de poço artesiano com bomba submersa, reservatório elevado, 

rede de adução e distribuição de água nas residências. A previsão é de que 
seja concluído em um prazo de três meses. 

No Pajeú, também estão sendo construídos os sistemas simplificados de 
abastecimento de água em Carnaíba e em Itapetim. No primeiro 
município, a obra está em andamento no Sítio Santo Antônio e irá 

atender 1,2 mil moradores do local, com um investimento de R$ 1,4 milhão. 
Já em Itapetim, os sistemas serão instalados no Sítio Goiabeira e Canta 

Galo. O investimento de R$ 575.457,12 vai atender aproximadamente 70 
famílias. 
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20/04/2017 

Encerra nesta quinta (20) a inscrição para 
Seminário sobre Cebola 
Evento é gratuito e acontece de 26 a 28 no Complexo 

Multieventos da Univasf 

 
Estão abertas até esta quinta-feira (20) as inscrições para o 21º Seminário Nacional de 

Cebola (SENACE) e também para o 20º Seminário de Cebola do Mercosul. O evento é 

gratuito e vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de abril no Complexo Multieventos da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), em Juazeiro-BA.  

O evento discute a produção da cebola no Brasil e em países como Argentina e Uruguai. 

As inscrições devem ser feitas pelo site do evento. O Seminário é voltado para 

produtores, pesquisadores, estudantes, técnicos e empresários da área. A expectativa é 

que cerca de 500 pessoas participem.  

Durante o seminários serão discutidos temas como o mercado do produto em países do 

Mercosul, além de melhoramento genético e irrigação da plantação por gotejamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seminarionacionaldecebola.com.br/wp/


 

 

 

 
 
 

19/04/2017 
Pipeiros param de distribuir água em 7 cidades do 
Sertão de PE por atraso nos pagamentos  
Há cerca três meses quase 80 motoristas de carros-pipa estão sem 

receber da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco 

(Codecipe).  
Há cerca três meses quase 80 motoristas de carros-pipa, que distribuem água para sete 

municípios do Sertão de Pernambuco, estão sem receber os pagamentos da 

Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe). Com isso, o abastecimento 

de água é prejudicado nas comunidades rurais.  

Moradores do Assentamento Abreu e Lima, em Lagoa Grande, estão sem receber a 

água. O trabalhador rural, Francisco Elizeu Macedo, está com a cisterna quase vazia. A 

última vez que o reservatório foi abastecido foi no mês de novembro do ano passado. 

“A gente vive na calamidade, porque ninguém tem água e quando posso comprar água 

compro um pipa da água, quando não posso fico carregando uma aguinha de uma 

carroça de burro, lá daquelas valetas que tem água lá em baixo”.  

De acordo com os pipeiros, pelo menos 80 deles estão sem receber o pagamento em sete 

municípios: Dormentes, Afrânio, Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, 

Orocó e Cabrobó. Por isso, os serviços foram suspensos por alguns deles.  

O pipeiro, Everaldo Francisco Coelho, começou a fazer entrega de água em Petrolina e 

em Lagoa Grande no mês de dezembro, mas parou de trabalhar ainda em fevereiro por 

falta de condições. “Só no posto dá em torno de R$ 3 mil por mês. Codecipe quando foi 

feito o contrato falou que com 90 dias pagaria a gente e chegou 90 dias. Eu não aguento 

abastecer três meses, minhas condições são poucas, eu tenho só um caminhão e eu tenho 

que manter ele. A população de Lagoa Grande precisando de água, muito carente e eu 

tenho vários assentamentos. Tem município com 60 residências e o pessoal liga muito 

para minha casa e eu digo que eu estou parado, porque eu não consigo rodar sem ter 

condições”, conta.  

João Coelho de Amorim fazia o abastecimento em Petrolina, Lagoa Grande e 

Dormentes. Ele disse que está desde o mês de agosto sem receber da Codecipe. “Alguns 

receberam Setembro, mas o meu, eles alegaram que deu um erro na conta e até então, 

não foi resolvido. Depois disso, não resolvi mais nada. Até então, eles só dizendo que 

vai resolver e até agora nada”.  

A dona de casa, Ana Carla de Jesus, recebeu um carro-pipa no mês de janeiro. Na 

cisterna da casa dela tem apenas um resto de água. “Eu acho que essa água dura menos 

de 15 dias. Depois disso, vamos esperar que mandem de novo, porque aqui muita gente 

não tem condições de comprar um pipa de água. É difícil, a maioria ninguém trabalha, 

só tem o Bolsa Família, não dá nem para se sustentar, imagina comprar um pipa de 

água.  

Em nota, a Codecipe reconheceu o atraso no pagamento dos pipeiros, garantiu que está 

trabalhando para quitar os débitos, mas não deu um prazo para fazer os pagamentos.  



 

 

 

 
 
 

18/04/2017 

 
Bioma Caatinga (Foto: Haroldo Palo Jr/ Divulgação Fundação Grupo Boticário)  

Entre os dias 26 e 28 de abril acontece o VII Redescobrindo a Caatinga em Petrolina, no 

Sertão de Pernambuco. O evento objetiva apresentar o bioma Caatinga e as suas 

riquezas, além de discutir o assunto com uma percepção ambiental. A programação é 

extensa e abrange palestras, minicursos, mesas-redondas e oficinas.  

As inscrições devem ser realizadas, presencialmente, no campus Petrolina da UPE, das 

15h às 21h30. As vagas são limitadas. A taxa é de R$20 por palestra e R$5 por 

minicursos. Estão sendo disponibilizadas 240 vagas para palestras e 60 para minicursos. 

O público-alvo são estudantes de Ensino Médio, universitários, profissionais da área e a 

comunidade em geral.  

De acordo com a coordenadora do evento, a professora Rosimary Moura, o tema desta 

edição é “Educação Ambiental, Economia Circular: novas perspectivas e novos olhares 

para o Bioma Caatinga”. "O objetivo principal do evento é apresentar o bioma caatinga, 

as suas riquezas, discutir a percepção ambiental, nível superior, nível médio, 

comunidade em geral, com palestrantes para adquirir um novo olhar para o nosso 

bioma”, explica.  

O evento é realizado por alunos do VIII período do curso de Biologia da Universidade 

de Pernmabuco (UPE) e pelo Colegiado de Biologia da instituição, em parceria com a 

Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina (Facape), Universidade Federal 

do Vale do São Francisco (Univasf), Instituto Federal do Sertão Pernambuco ( IF 

Sertão-PE), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), A Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), além de instituições privadas.  

Confira a programação completa:  

26/04 (Quarta-feira)  
18:30 – Abertura Coral do Prof. Alan Barbosa – Prof. do IF Sertão – Campus Petrolina;  

19:30 – Mesa Redonda 1. Dr. Prof. Paulo Ramos (UNIVASF ) – Educação Ambiental 

no Bioma Caatinga; 2.Dra. Ana Rúbia Torres de Carvalho (Promotora de Justiça de 

Meio Ambiente de Petrolina) – Economia Circular no Bioma Caatinga; 3. Dra. Magda 

Oliveira Mangabeira Feitoza (Secretaria de Educação de Petrolina) – A Educação 

Ambiental nas escolas públicas municipais em Petrolina: a experiência da Escola Mãe 



 

 

 

Vitória; 4. Doutoranda. Prof. Clecia Pacheco (IF Sertão Pernambucano) – Novas 

Perspectivas e novos olhares para o Bioma Caatinga.  

27/04 (Quinta-feira)  
16:00h as 17:00h – Palestra com a Dra. Aline Costa – “Diversidade da Vegetação do 

Bioma Caatinga”.  

19:45 às 21:30 - PAINEL CERO - A agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento 

Sustentável para o Bioma Caatinga.  

1. Prof. Alvany Maria dos Santos (UNIVASF) - RESPONSABILIDADE Social e os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável;  

2. Flora Caatingueira e a Sustentabilidade do Bioma – Profa. Maria Herbênia Cruz 

Santos (UNEB);  

3. Implementação da Agenda 2030 e os ODS (Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável) no Bioma Caatinga: Desafios e Oportunidades – Ma Dhyan Shamaa – 

Mestranda em Cooperación al Desarrolho pela Universidad Complutense de Madrid; 

Pesquisadora do Centro de Innovation and Technology for Development - ITD-UPM ; 

Consultora FAO América Latina y el Caribe.  

Mediadora: Ana Rubia Torres de Carvalho – (Promotora de Justiça de Meio Ambiente 

de Petrolina)  

28/04 (Sexta-feira)  

Minicursos:  
Turnos: Tarde/Noite  

Horários:14h às 18h/ 19h às 22h  

01. Danilo Souza – Biólogo, Mestre em Botânica. “O processo de urbanização 

desordenado e as ferramentas de gestão ambiental” (Tarde e Noite).  

02. Patrícia Gomes de Oliveira Bióloga - Universidade de Pernambuco - (UPE) - 

Mestranda em Recursos Genéticos vegetais - Universidade Estadual de Feira de 

Santana, (UEFS, BA) Especialização em Tecnologia ambiental nos Territórios 

Semiáridos - IF Sertão, PE - A educação ambiental no meio rural.  

03. Carla Maria de Jesus Silva, Bióloga e Mestre em Recursos Genéticos Vegetais; 

Irlane Cristine de Souza Andrade Lira, Bióloga e Mestre em Recursos Genéticos 

Vegetais – “Biotecnologia e a proteção da biodiversidade da caatinga” (Tarde e Noite).  

04. Maria Aline Rodrigues de Moura - Professora Assistente da Universidade de 

Pernambuco - Doutoranda em psicologia Cognitiva- UFPE – “Psicologia Ambiental: 

Métodos e técnicas de avaliação dos comportamentos e atitudes ambientais do homem”.  

05. Dra. Aline Costa Mota – “Identificação de plantas da Caatinga utilizando caracteres 

organolépticos” (Tarde e Noite).  

06. Augusta - Psicóloga Clínica, Psicopedagoga, Professora - FASJ, UPE e IESPE– 

Oficina - "Como trabalhar as competências socioemocionais dos alunos secundaristas - 

Utilizando leituras, rodas de conversas, técnicas de relaxamento, dramatizações e 

dinâmicas." (Tarde e Noite).  

07. Catarina – Oficina - “O Sertão aos olhos de Euclides da Cunha” (Tarde e Noite).  

08. Andreia Amariz – Doutoranda “Potencialidades dos subprodutos do processamento 

de frutas no Vale do Submédio São Francisco”(Tarde e Noite).  

09. Dra. Magda Oliveira Mangabeira Feitoza (coordenadora do Programa de Educação 

Ambiental da Secretaria de Educação de Petrolina) – Experiência na Prática da 

Educação Ambiental contextualizada nas Escolas Públicas Municipais de Petrolina 

(Tarde e Noite).  



 

 

 

10. Benjamim – Aluno de Biologia da UPE - Parâmetros Fisiológicos e Bioquímicos 

para Avaliação do Comportamento eco fisiológico de Espécies nativas da caatinga 

(Tarde e Noite).  

11. Hellen da Silva Santos - Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade 

Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF- Mestranda do Curso de Ciências 

Veterinárias no Semiárido pela UNIVASF “Répteis na Caatinga: Conhecer e conservar” 

(Tarde e Noite).  

18:00h – Lançamento do Livro Fauna do Bioma Caatinga nas Fazendas da Labrunier. 

Dr. Prof. Clarismar Campos Alunos - Uesley (UNEB) e Norislandia (UPE)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

19/04/2017 

Após chuvas, moradores da zona rural de 
Caruaru voltam a plantar milho.  
Barreiros da região acumularam água e garantem abastecimento 

por até cinco meses em algumas localidades do 4º Distrito.  

 
Barreiros acumularam água para até cinco meses (Foto: Ana Rebeca Passos/TV Asa 

Branca ) 

Agricultores de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão esperançosos com as chuvas 

das últimas semanas. No 4º Distrito da zona rural, os barreiros armazenaram água para 

quatro ou cinco meses. No sítio Japecanga, o agricultor Severino Justino Nascimento, 

aproveitou o acúmulo para plantar milho, pasto para o gado, e água para matar a sede 

dos animais.  

Segundo ele, o reservatório na localidade estava seco há oito meses e agora a situação 

aliviou. "Graças a Deus tem chovido. É uma alegria só. Antes esse barreiro estava seco 

e agora tenho água para dar aos bichos e plantar. Espero que continue chovendo", diz.  

A agricultora Josefa Maria do Nascimento comemorou a chuva e disse que o 

armazenamento vai ajudar nas tarefas diárias. "A gente conseguiu armazenar água nas 

cisternas que estavam secas. Vai servir para o consumo de casa, lavar roupa, louça. Não 

vou precisar comprar caminhão pipa".  

Mesmo com os barreiros conseguindo água, de acordo com o agrônomo do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), Fábio César, na região do 4º Distrito choveu 28 

milímetros, mas para amenizar a crise são necessários mais de 90 milímetros. "A 

previsão da Apac é que até junho continue chovendo na região, mas abaixo da média. 

Foram oito meses de muita dificuldade e agora os agricultores têm como plantar e suprir 

a necessidade dos animais", disse.  
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Após chuvas, moradores da zona rural de 
Caruaru voltam a plantar milho.  
Barreiros da região acumularam água e garantem abastecimento 

por até cinco meses em algumas localidades do 4º Distrito.  

 
Barreiros acumularam água para até cinco meses (Foto: Ana Rebeca Passos/TV Asa 

Branca ) 
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Comunidades recebem Tanques de Pedra do programa 

Pernambuco Mais Produtivo 

 
O início de abril tem sido de satisfação para as famílias rurais do município de Serra 

Talhada, no Sertão do Pajeú (PE). Além das chuvas que estão chegando à região, uma 

tecnologia tem contribuído para o armazenamento maior das águas: são os Tanques de 

Pedra, também chamados de caldeirões, construídos pela ONG Diaconia a partir do 

projeto Pernambuco Mais Produtivo. 

A tecnologia aproveita as áreas de serra ou onde existem lajedos. São fendas largas, 

barrocas ou buracos naturais, normalmente de granito, que funcionam como área de 

captação da água de chuva. O volume de água armazenado vai depender do tamanho e 

da profundidade do tanque. Para aumentar a capacidade, são erguidas paredes na parte 

mais baixa ou ao redor do caldeirão natural, que servem como barreira para acumular 

mais água. 

Diferente das cisternas, que atendem a cada família, o tanque de pedra é uma tecnologia 

de uso comunitário. A água armazenada é utilizada para o consumo dos animais, 

plantações e os afazeres domésticos de quem mora em seu entorno. 

O agricultor Raimundo Alves de Barros Filho, conhecido como Buda, é um dos mais 

satisfeitos. Morador da comunidade Fazenda São Miguel, em Serra Talhada, ele teve o 

primeiro tanque de pedra construído num período de cinco dias. 

“A comunidade acabou de ganhar a tecnologia, e ela vem beneficiar a questão da água, 

pois estamos sofrendo muito aqui, com poço secando, o açude seco há mais de seis 

anos. Acho que o tanque de pedra é um dos benefícios melhores que a gente pode 

receber, até porque não vai ter impacto nenhum no meio ambiente, pois aproveitamos o 

lajeiro, que é uma coisa que já tem na natureza, e aí está se formando um tanque em 

http://www.zulenealves.com.br/index.php/78-noticia/6357-comunidades-recebem-tanques-de-pedra-do-programa-pernambuco-mais-produtivo
http://www.zulenealves.com.br/index.php/78-noticia/6357-comunidades-recebem-tanques-de-pedra-do-programa-pernambuco-mais-produtivo


 

 

 

cima, que não vai desmatar. Vai favorecer a várias pessoas na região, e devemos abraçar 

com muito carinho”, afirma seu Raimundo. 

Segundo o coordenador do projeto, Salomão Jalfim, até o momento foram encontrados 

locais para 12 tanques no município de Serra Talhada, uma busca que é mais lenta pela 

distância das comunidades e pela disponibilidade de solo para instalação do 

reservatório. “Este tanque está totalmente cheio, já chegou a sangrar. Estimamos que 

armazene aproximadamente 400 mil litros de água, e por sinal é um dos menores 

construídos por nós”, afirma o coordenador. 

Dentre as orientações que as famílias já estão atentas, está o uso consciente da água, 

mesmo com a maior capacidade de armazenamento: “Essa água vai ser utilizada para o 

banho, lavar roupa, dar de beber aos animais, e para a pequena irrigação, por isso tem 

que ter muito cuidado pra economizar. Temos muitos animais soltos na região, e 

dependem dessas águas, pois não tem poços”, conclui o agricultor. 

O programa Pernambuco Mais Produtivo é desenvolvido através da Secretaria de 

Agricultura e Reforma Agrária (SARA) do Governo do Estado de Pernambuco, com 

apoio da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e realização das organizações: 

Diaconia, Dioceses de Caruaru e Pesqueira e Centro de Educação Comunitária Rural 

(Cecor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

19/04/2017 

Brotas eleva nível d’água e vai a 28% de sua 
capacidade 

 
As chuvas que caíram nos municípios de Ingazeira e São José do Egito na última 2ª 

feira (17) ajudaram a melhorar o nível d’água da Barragem de Brotas, elevando para 

28% ante 23% de sua capacidade. Estes 5% representam 1,5 milhão de metros cúbicos 

de água. 

Brotas está com 5,5 milhões de m³ e tem capacidade para 19 milhões, tendo água 

suficiente para abastecer as cidades de Afogados da Ingazeira e Tabira durante o ano de 

2017. 
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Um pulverizador de defensivos agrícolas que identifica 

ervas daninhas e reduz desperdício 

 
Buscando aumento de produtividade e redução de custos na agricultura, empresa 

inventa um sistema de pulverização seletiva que só aplica defensivos agrícolas onde 

houver plantas daninhas. É o WeedSeeker®, sistema desenvolvido pela Trimble , um 

fabricante mundial de tecnologias avançadas. A pulverização seletiva identifica plantas 

daninhas por meio de sensores e promove economia de até 90%. 

Seja dia ou noite, a tecnologia embutida nesses sensores permite a leitura NDVI (Índice 

de Vegetação da Diferença Normalizada) e possibilita a diferenciação do índice 

vegetativo das plantas, determinando assim, onde será aplicado o produto. Sua 

exclusiva aplicação verde sobre verde permite, ainda, controlar plantas daninhas mesmo 

sobre outras culturas já plantadas. 

Para Guillermo Perez-Iturbe, Diretor Comercial para a América Latina da divisão de 

Agricultura, o WeedSeeker® é uma solução altamente eficiente e que faz grande 

diferença ao agricultor. “Poder economizar até 90% em um dos itens mais utilizados em 

qualquer tipo de cultura, impacta diretamente na rentabilidade do negócio, economia de 

tempo, custos e, sem dúvida, na produtividade”, explica. 

Além disso, como o volume de defensivos agrícolas aplicado é menor, o transporte de 

água e a quantidade de embalagens usados para o descarte também diminuem, 

impactando diretamente na economia de tempo, logística e combustível em toda a 

operação. O WeedSeeker® também é usado para irrigar mudas de reflorestamento, 

citros, café ou hortifruti. 
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As exportações do agronegócio brasileiro somaram 

US$ 8,73 bilhões no mês passado 

 
O agronegócio representou 43,5% do valor total das vendas externas brasileiras no 
mês passado. Os embarques do setor somaram US$ 8,73 bilhões – recorde para os 
meses de março –, com aumento de 4,6% em comparação aos US$ 8,35 bilhões 
alcançados em março de 2016. Com as importações de US$ 1,39 bilhão, o saldo da 
balança comercial do agro foi de US$ 7,34 bilhões, com acréscimo de 2,3% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. Os números foram divulgados pela Secretaria de 
Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa).  
Em março, o complexo soja representou 46,5% de todas as exportações do 
agronegócio. Em seguida, aparecem carnes, com 15,4%; produtos florestais, com 
10,1%; complexo sucroalcooleiro, com 8,8%; e café, com participação de 5,8%. Juntas, 
as vendas externas dos cinco setores equivalem a 86,7% do total exportado pelo agro 
em março de 2017. 
Segundo a SRI, as exportações do complexo soja cresceram 16,8% em relação a março 
de 2016, totalizando US$ 4,06 bilhões. A maior parcela desse valor corresponde às 
exportações de soja em grãos, que atingiram valor e quantidade recordes para o mês 
de março, com US$ 3,53 bilhões (+20,8%) e 8,98 milhões de toneladas (+7,2%). 
O farelo de soja foi o segundo principal produto negociado pelo setor, com receita de 
US$ 434,21 milhões (-7,7%) para 1,16 milhão de toneladas embarcadas (-22,6%) e 
preço médio no período de US$ 375 por tonelada (+19,2%). Já as vendas externas de 
óleo de soja totalizaram US$ 89,65 milhões (+13,2%), com alta no preço médio do 
produto (+14,8%), mas com queda na quantidade comercializada (-1,4%). 
As exportações de carnes atingiram US$ 1,35 bilhão em março, com aumento de 9,2% 
ante o US$ 1,23 bilhão verificado no mesmo mês do ano anterior. Houve retração de 
5,2% na quantidade comercializada, com 591,72 mil toneladas, e elevação do preço 
médio dos produtos do setor à taxa de 15,2%. O principal item negociado no mês foi a 
carne de frango, com US$ 644,15 milhões (+11,7%). 

http://nordesterural.com.br/wp-content/uploads/2017/04/soja-gr%C3%A3os.jpg

