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Assembleia geral organizada pelo Estado aconteceu de forma semipresencial no auditório
do Cine São José, em Afogados da Ingazeira

O Governo de Pernambuco avança na implantação de políticas públicas voltadas à
universalização gradual do acesso à água e ao esgotamento sanitário em comunidades rurais
do Estado. Nesta quarta-feira (21), foi realizada a Assembleia Geral da Fundação do
Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) Alto Pajeú. A plenária aconteceu de
forma semipresencial no auditório do Cine São José, no centro de Afogados da Ingazeira, e
foi transmitido ao vivo para gestores municipais, representantes da sociedade civil e
associações comunitárias de 13 cidades da região.
O SISAR Alto Pajeú deve ser criado ainda neste segundo semestre pela administração
estadual e tem como intuito garantir o acesso à operação regular dos serviços de
abastecimento de água e saneamento, a um preço módico, para os moradores residentes em
áreas difusas dos municípios de Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Solidão, Ingazeira, Tabira,
Flores, Quixaba, Carnaíba, São José do Egito, Tuparetama, Brejinho, Itapetim e Santa
Terezinha.
Atualmente, 600 comunidades rurais da região já foram identificadas pelo Estado. Essa
iniciativa é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra) e
conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SAD), Compesa e Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA) e Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).
Durante a plenária, foi votado o Estatuto Social do SISAR, eleitos os membros dos
Conselhos Fiscal e de Administração, além da diretoria para o período de 2021 e 2022. A
primeira gestão do Alto Pajeú será gerida pelo presidente Antônio dos Anjos, liderança de
associação comunitária de Afogados da Ingazeira, e pela vice-presidente eleita Juvanda
Marques, da cidade de Ingazeira.
A secretária Fernandha Batista explica que a criação do segundo SISAR em Pernambuco,
em menos de um ano, mostra como a universalização do saneamento básico vem sendo
tratada como prioridade pelo governador Paulo Câmara. “Essa iniciativa busca garantir que
a população possa contar com a operação sustentável e água de qualidade e em quantidade
adequada para o consumo humano, além de trabalhar a forma de autogestão”, destaca a
titular da pasta.
No Moxotó – O Estado instituiu, dia 23 de abril, o SISAR do Moxotó. Com investimentos
de aproximadamente R$ 40 milhões na implantação de novos sistemas simplificados de

abastecimento. A implementação do novo programa foi iniciado contemplando, ao todo,
dez municípios. São eles: Arcoverde, Custódia, Ibimirim, Manarí e Sertânia, localizados no
Sertão do Moxotó, além de Buíque, Itaíba, Pedra, Tupanatinga e Venturosa, no Agreste
Meridional. De forma gradual, serão beneficiadas cerca de 30 mil pessoas de mais de 600
localidades. O sistema funcionará como uma startup incubada na Gerência Regional da
Compesa de Arcoverde, possuindo estatuto social e CNPJ, além de contar com protocolo de
intenção para cooperação técnica assinado pela Seinfra, SDA e a Companhia.
Comunicação Seinfra PE
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O secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Claudiano Filho e o
presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Kaio
Maniçoba entregaram um caminhão frigorífico para a prefeita de Floresta, Rorró
Maniçoba.
A entrega ocorreu na sede da SDA, no Recife, na manhã desta quarta-feira (21).A
doação vai beneficiar, diretamente e indiretamente, 1200 agricultores familiares do
município. “Estamos levando esse equipamento para Floresta, a fim de elevar a
produtividade e a qualidade de vida ao povo da zona rural. Os agricultores poderão
agora levar suas frutas, verduras e carnes numa temperatura adequada e com
segurança para o consumidor final”, destaca Kaio.

“É com grande alegria e satisfação que realizo essa entrega à
população de Floresta. Já entregamos alguns caminhões iguais a
esse e estamos trabalhando para que outros municípios recebam o
equipamento”, ressalta Claudiano.
A prefeita de Floresta e o secretário de gestão, Dário Novaes (Gatão), também
comemoraram o recebimento das chaves do caminhão. “Quero deixar meus
agradecimentos a Kaio, a Claudiano, ao deputado Eduardo da Fonte e ao nosso
governador Paulo Câmara. Agradeço a todos pela doação desse caminhão para o
nosso povo. Floresta agradece”, concluiu Rorró.
Via Secretaria de Desenvolvimento Agrário PE
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Assembleia
geral
organizada pelo Estado aconteceu de forma semipresencial no auditório do Cine
São José, em Afogados da Ingazeira
O Governo de Pernambuco avança na implantação de políticas públicas voltadas à
universalização gradual do acesso à água e ao esgotamento sanitário em comunidades
rurais do Estado.
Nesta quarta-feira (21), foi realizada a Assembleia Geral de Fundação do Sistema
Integrado de Saneamento Rural (SISAR) Alto Pajeú.
A plenária aconteceu de forma semipresencial no auditório do Cine São José, no centro de
Afogados da Ingazeira, e foi transmitido ao vivo para gestores municipais, representantes
da sociedade civil e associações comunitárias de 13 cidades da região.

O SISAR Alto Pajeú deve ser criado ainda neste segundo semestre pela administração
estadual e tem como intuito garantir o acesso à operação regular dos serviços de
abastecimento de água e saneamento, a um preço módico, para os moradores residentes
em áreas difusas dos municípios de Afogados da Ingazeira, Iguaraci, Solidão, Ingazeira,
Tabira, Flores, Quixaba, Carnaíba, São José do Egito, Tuparetama, Brejinho, Itapetim e
Santa Terezinha.
Atualmente, 600 comunidades rurais da região já foram identificadas pelo Estado. Essa
iniciativa é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos (Seinfra) e
conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SAD), Compesa e Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA) e Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).
Durante a plenária, foi votado o Estatuto Social do SISAR, eleitos os membros dos
Conselhos Fiscal e de Administração, além da diretoria para o período de 2021 e 2022. A
primeira gestão do Alto Pajeú será gerida pelo presidente Antônio dos Anjos, liderança de
associação comunitária de Afogados da Ingazeira, e pela vice-presidente eleita Juvanda
Marques, da cidade de Ingazeira.
A secretária Fernandha Batista explica que a criação do segundo SISAR em Pernambuco,
em menos de um ano, mostra como a universalização do saneamento básico vem sendo
tratada como prioridade pelo governador Paulo Câmara.
“Essa iniciativa busca garantir que a população possa contar com a operação sustentável
e água de qualidade e em quantidade adequada para o consumo humano, além de
trabalhar a forma de autogestão”, destaca a titular da pasta.
No Moxotó – O Estado instituiu, dia 23 de abril, o SISAR do Moxotó. Com investimentos
de aproximadamente R$ 40 milhões na implantação de novos sistemas simplificados de
abastecimento, a implementação do novo programa será iniciada contemplando, ao todo,
dez municípios.
São eles: Arcoverde, Custódia, Ibimirim, Manarí e Sertânia, localizados no Sertão do
Moxotó, além de Buíque, Itaíba, Pedra, Tupanatinga e Venturosa, no Agreste Meridional.
De forma gradual, serão beneficiadas cerca de 30 mil pessoas de mais de 600 localidades.
O sistema funcionará como uma startup incubada na Gerência Regional da Compesa de
Arcoverde, possuindo estatuto social e CNPJ, além de contar com protocolo de intenção
para cooperação técnica assinado pela Seinfra, SDA e a Companhia.

