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ORÇAMENTO 

IPA investirá R$ 19 milhões em 

2022 com programas de 

agricultura 

Programa de sementes e de Aquisição de Alimentos estão dentro dos 

investimentos que serão feitos pelo instituto 
Por Eduarda Barbosa22/12/21 às 08H00 atualizado em 21/12/21 às 19H39 

Agricultores pernambucanos - Foto: IPA/Divulgação 

Projetos de apoio aos agricultores pernambucanos serão 

fortalecidos em 2022. O Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA) órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário (SDA), anunciou novos 

Recife, 22 de dezembro de 
2021. 
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investimentos para o próximo ano: o programa de sementes vai 

receber R$ 13 milhões e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) vai receber R$ 6 milhões. 
 

No programa de sementes, os agricultores recebem do IPA 
as sementes de feijão, milho e sorgo no período de chuvas 
para plantarem e produzirem esses alimentos. Assim, esses 
produtores podem vender os alimentos para obterem renda. 

No PAA, o IPA garante a compra dos alimentos produzidos 

pelos agricultores, como frutas, verduras e hortaliças. Os 

itens comprados pelo IPA são doados para instituições e 

projetos sociais, como lares de idosos e creches.  

“A partir de janeiro vamos dar uma intensificada nas ações, até 

porque 2021 foi um ano difícil por causa da pandemia. Na 

primeira semana de janeiro já iniciaremos o investimento do 

PAA. O de sementes vai ter a maior compra dos últimos dez 

anos, triplicando o orçamento de 2021”, destacou o presidente 

do IPA, Kaio Maniçoba. 
 

Este ano, o IPA investiu cerca de R$ 4 milhões para compra 

e distribuição de sementes de sorgo, milho e feijão. Por meio 

do PAA, o instituto contabiliza 585 entidades com assistências 

atendidas, 2485 agricultores fornecedores de produtos 

agrícolas e 400 mil refeições viabilizadas. Na área da Extensão 

Rural, o IPA assistiu mais de 23 mil famílias agricultoras em 

2021, tendo registrados 6.653 mulheres assistidas (chefes de 

família), prestação de 23.682 assistências técnicas, 80.060 

atendimentos e 130 capacitações, entre cursos e oficinas. 



“Mesmo diante da pandemia, o Governo de Pernambuco e a 

SDA mantêm o compromisso de apoiar a Agricultura Familiar, 

ampliando a distribuição de sementes, observando as normas 

de segurança sanitária e garantindo que a população rural 

esteja preparada para o plantio, assegurando qualidade de vida 

e renda para o campo”, completou Maniçoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IPA investirá R$ 13 milhões em 
sementes de milho, sorgo e 
feijão em Pernambuco 

 dezembro 21, 2021 
 19:04 

O Valor para 2022 é o triplo do disponibilizado em 2021 e será o maior dos 
últimos 10 anos 

Da Redação 

No balanço das ações deste ano, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco 
(SDA), destacou o investimento de mais de R$ 4,3 milhões para compra e 
distribuição de sementes de sorgo, milho e feijão a pequenos agricultores do 
estado. Para 2022, o IPA já adquiriu mais de R$ 13 milhões, o triplo do 
orçamento de 2021. 

Kaio Maniçoba, presidente do IPA- 
Divulgação 
 
“Mesmo diante da pandemia, o Governo de Pernambuco e a SDA mantêm o 
compromisso de apoiar a Agricultura Familiar, ampliando a distribuição de 

https://movimentoeconomico.com.br/2021/12/21/


sementes, observando as normas de segurança sanitária e garantindo que a 
população rural esteja preparada para o plantio, assegurando qualidade de 
vida e renda para o campo”, explica o presidente do IPA, Kaio Maniçoba. 

Números expressivos 

Presente nos 184 municípios do estado, o Instituto atua nas áreas de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Pesquisa, e Infraestrutura 
Hídrica, fundamentais para o desenvolvimento rural. Na Extensão Rural, o IPA 
assistiu mais de 23 mil famílias agricultoras em 2021, sendo que 6.653 foram 
mulheres chefes de família; realizou 23.682 assistências técnicas; 80.060 
atendimentos e 130 capacitações – cursos, oficinas, intercâmbios, dias de 
campo, entre outros. 

Por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade Doação 
Simultânea, o IPA contabiliza 585 entidades socioassistenciais atendidas; 2485 
agricultores fornecedores de produtos agrícolas e 400 mil refeições 
viabilizadas. A estimativa é que foram oferecidas uma média de 36 mil 
refeições/mês. Dos agricultores e agricultores fornecedores, foram incluídos 
produtores orgânicos, indígenas, além disso 40% são mulheres. 

Outro destaque é a atuação do IPA (Extensão Rural) no Programa Nacional de 
Crédito Fundiário PNCF 2021. Foram R$ 728 mil para Assistência Técnica e 
Projetos Produtivos em três assentamentos e R$ 4,3 milhões aprovados em 
projetos de crédito do PRONAF. 

O IPA também renovou o convênio com a Administração do arquipélago de 
Fernando de Noronha para Assistência Técnica nas áreas de Criação de 
animais (caprinos, ovinos, bovinos, equinos e abelhas), Pesca e Agricultura, 
Segurança Alimentar e Nutricional e Acesso às políticas públicas. 

Também executou ações da ordem de R$ 983 mil a fim de cumprir as metas e 
custeio do Programa de Fomento do Dom Hélder Câmara (PDHC), 
beneficiando 1,342 famílias, que receberam as duas parcelas para implantação 
do projeto produtivo no valor médio de R$ 2.400,00, cada. Nesta modalidade, 
os recursos são entregues em materiais, assistência técnica e equipamentos. 
Por sua vez, o montante investido em projetos produtivos totalizou R$ 
3.220.800,00. 

Já o Programa de Fomento, realizado por meio do Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) com o Ministério da Cidadania, beneficiou 348 famílias que 
receberam, pelo menos, a primeira parcela para implantação do projeto 
produtivo, no valor é de R$ 2.400,00. Já o montante investido em projetos 
produtivos somou R$ 787.200,00. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Kaio Maniçoba faz balanço de gestão no IPA em encontro com 
a imprensa 

Publicado por Alberes Xavier em 22/12/2021 às 08:37 
 

 

 

 
Em um encontro marcado pela troca de ideias e a descontração, o 

presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, Kaio 

Maniçoba, reuniu na tarde desta terça-feira (21) vários profissionais 
dos principais veículos de comunicação de Pernambuco, entre rádios, 

jornais, emissoras de TV e internet. Oportunidade para apresentar 
um balanço de sua gestão à frente do instituto em 2021. 

https://www.blogdoalberesxavier.com/noticias/11269/kaio-manicoba-faz-balanco-de-gestao-no-ipa-em-encontro-com-a-imprensa
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“Falamos sobre os investimentos já concretizados para 2022, como 
os recursos da ordem de R$ 13 milhões, que virão para a aquisição 

de sementes do programa Campo Novo, o triplo do orçamento de 

2021 e o maior dos últimos 10 anos”, ressaltou Kaio. 
 

Estiveram presentes jornalistas da área de Economia: Eduarda 
Barbosa (Folha de Pernambuco), Danielle Santana (Diário de 

Pernambuco), Etiene Ramos (Portal Movimento Econômico / Rádio 
CBN), além de Paula Losada, editora-executiva do Diário de 

Pernambuco.  
 

Na área de Política participaram: Renata Bezerra de Melo (Folha de 
Pernambuco, Igor Maciel (Jornal do Commercio), Jaylson Vasconcelos 

(Diário de Pernambuco, Rádio Folha e CBN), além dos blogueiros 
Alberes Xavier (Blog do Alberes Xavier), Wellington (Blog Ponto de 

Vista), Magno Martins (Blog do Magno Martins), Edmar Lira (Blog do 
Edmar Lira) e Elielson (Blog do Elielson). Ivan Júnior e Jaqueline, 

diretor-presidente e assessora de imprensa da Empresa Pernambuco 

de Comunicação (EPC-TV Pernambuco), respectivamente, também 
estiveram presentes ao evento. 

 
Segundo Kaio Maniçoba, o encontro foi importante principalmente 

para que esses atores da imprensa estadual conheçam o 
funcionamento do IPA, as políticas públicas que estão sendo 

desenvolvidas pelo instituto e os projetos que estão por vir para 
atender os produtores rurais de Pernambuco no próximo ano. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

Kaio Maniçoba faz balanço de gestão no IPA 
Postado por Magno Martins às 09:30 
Com edição de Ítala Alves 

 

Em um encontro marcado pela troca de ideias e descontração, o presidente do 
Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, Kaio Maniçoba, reuniu, ontem, vários 
profissionais dos principais veículos de comunicação de Pernambuco, entre rádios, 
jornais, emissoras de TV e internet. Oportunidade para apresentar um balanço de 
sua gestão à frente do instituto em 2021. 

“Falamos sobre os investimentos já concretizados para 2022, como os recursos da 
ordem de R$ 13 milhões, que virão para a aquisição de sementes do programa 
Campo Novo, o triplo do orçamento de 2021 e o maior dos últimos 10 anos”, 
ressaltou Kaio. 
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Kaio Maniçoba faz balanço 
de gestão no IPA em 
encontro com a imprensa 
 22 de dezembro de 2021 09:48  0 

 

Em um encontro marcado pela troca de ideias e a descontração, o 

presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, Kaio 

Maniçoba, reuniu na tarde desta terça-feira (21) vários profissionais 

dos principais veículos de comunicação de Pernambuco, entre rádios, 

jornais, emissoras de TV e internet. Oportunidade para apresentar um 

balanço de sua gestão à frente do instituto em 2021.tu YouTube de 
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“Falamos sobre os investimentos já concretizados para 2022, como os 

recursos da ordem de R$ 13 milhões, que virão para a aquisição de 

sementes do programa Campo Novo, o triplo do orçamento de 2021 e 

o maior dos últimos 10 anos”, ressaltou Kaio. 

Estiveram presentes jornalistas da área de Economia: Eduarda 

Barbosa (Folha de Pernambuco), Danielle Santana (Diário de 

Pernambuco), Etiene Ramos (Portal Movimento Econômico / Rádio 

CBN), além de Paula Losada, editora-executiva do Diário de 

Pernambuco. 

Na área de Política participaram: Renata Bezerra de Melo (Folha de 

Pernambuco, Igor Maciel (Jornal do Commercio), Jaylson Vasconcelos 

(Diário de Pernambuco, Rádio Folha e CBN), além dos blogueiros 

Alberes Xavier (Blog do Alberes Xavier), Wellington (Blog Ponto de 

Vista), Magno Martins (Blog do Magno Martins), Edmar Lira (Blog do 

Edmar Lira) e Elielson (Blog do Elielson). Ivan Júnior e Jaqueline, 

diretor-presidente e assessora de imprensa da Empresa Pernambuco 

de Comunicação (EPC-TV Pernambuco), respectivamente, também 

estiveram presentes ao evento. 

Segundo Kaio Maniçoba, o encontro foi importante principalmente 

para que esses atores da imprensa estadual conheçam o 

funcionamento do IPA, as políticas públicas que estão sendo 

desenvolvidas pelo instituto e os projetos que estão por vir para 

atender os produtores rurais de Pernambuco no próximo ano. 

 


