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Ações integradas entre SARA, CPRH e Banco do Brasil 
desburocratizam contratações de operações de créditos 
rurais 
22 de maio de 2017, às 18h15min | Agricultura  

  

A partir do dia 29 de maio, os produtores rurais que possuem área de cultivo irrigada de 

até 50 hectares poderão obter acesso a crédito de forma menos burocrática, ao 

requererem a licença ambiental nas agências do Banco do Brasil onde a operação for 

efetuada.   

A ação, que reforça o compromisso do governador Paulo Câmara com o setor da agricultura, será 

possível graças a um acordo de cooperação técnica firmado entre o secretário de Agricultura e 

Reforma Agrária, Nilton Mota; a diretora presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH), Simone Souza; o superintendente estadual de Negócios, Varejo e Governo Pernambuco do 

Banco do Brasil, Nassib Lomes, e o gerente de Mercado, José Wellington Rodrigues. 

O próprio banco vai encaminhar para a CPRH a documentação necessária para a análise da 

viabilidade do licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais. “Todo 
o processo será feito de forma integrada e transparente, facilitando a vida dos produtores, a partir do 

momento que não será mais necessário o deslocamento até a CPRH para solicitar a licença 

http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/22/acoes-integradas-entre-sara-cprh-e-banco-do-brasil-desburocratizam-contratacoes-de-operacoes-de-creditos-rurais/
http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/22/acoes-integradas-entre-sara-cprh-e-banco-do-brasil-desburocratizam-contratacoes-de-operacoes-de-creditos-rurais/
http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/22/acoes-integradas-entre-sara-cprh-e-banco-do-brasil-desburocratizam-contratacoes-de-operacoes-de-creditos-rurais/
http://www.pe.gov.br/blog/agricultura/


 

 

 
ambiental, o que significa maior conveniência e ganho de tempo para os interessados em crédito”, 

afirmou o secretário Nilton Mota, ressaltando a importância da parceria com o órgão ambiental e o 

banco. 

Também estiveram presentes o diretor de Gestão Territorial e Recursos Hídricos da CPRH, Nelson 

Maricevich, e a coordenadora jurídica, Renata Farias.  

 

Las Palmas e Suape discutem aumento das exportações 
pernambucanas para África e Europa 
22 de maio de 2017, às 14h11min | Suape  

 

As principais mercadorias a serem comercializadas para os destinos seriam as frutas, 

produzidas no Vale do São Francisco, e o açúcar das usinas das Matas Sul e Norte do 

Estado.  

O Presidente da Autoridade Portuária de Las Palmas (Espanha), Luis Ibarra Betancort, 

esteve reunido com setores estratégicos da economia pernambucana e com a equipe do 

Porto de Suape para discutir o aumento das exportações do estado para os continentes 

africano e europeu, utilizando o atracadouro espanhol como porta de entrada para os 

produtos pernambucanos. As principais mercadorias a serem comercializadas para os 

destinos seriam as frutas, produzidas no Vale do São Francisco, e o açúcar das usinas 

das Matas Sul e Norte do Estado. A agenda foi uma continuidade da parceria firmada 

este ano, durante a 23ª Intermodal South America, onde os executivos dos dois portos 

assinaram um convênio de colaboração com o objetivo de construir relações de 

negócios entre os atracadouros. 

“Temos muito interesse no mercado Sul-americano. Somos um porto que está 

trabalhando muito bem com a África e a Europa. Gostaríamos que o setor exportador 

brasileiro confiasse em nós para entrar no mercado africano. É um continente imenso, 

com muitas possibilidades, e portanto, Suape é o porto mais próximo a Las Palmas. O 

que queremos é desenvolver os portos conjuntamente”, explicou Betancort. Ainda de 

acordo com o executivo, o Brasil exporta muito pouco para a África, um mercado em 

expansão e que poderia ser mais explorado pelos produtores daqui. 

O representante das usinas Trapiche (PE) e Serra Grande (AL), Saulo Barros Pereira, 

saiu muito entusiasmado do encontro. A produção açucareira regional possui uma 

demanda crescente no mercado africano e a possibilidade dos navios que saem 

carregados de Suape fazerem transbordo em Las Palmas, e de lá seguirem em navios 

menores para os portos africanos, vai aumentar as exportações de açúcar. Em 2016, o 

Porto de Suape exportou 73,6 mil toneladas de açúcar ensacado, das quais 44,5 mil 

foram para a África.     

Para que a movimentação entre Suape e Las Palmas cresça, será necessária a criação de 

linha de navegação direta e regular. Este foi o objetivo da conversa com a representante 

comercial da Hamburg Süd, Ana Filgueira. A companhia é um dos armadores que 

http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/22/las-palmas-e-suape-discutem-aumento-das-exportacoes-pernambucanas-para-africa-e-europa/
http://www.pe.gov.br/blog/2017/05/22/las-palmas-e-suape-discutem-aumento-das-exportacoes-pernambucanas-para-africa-e-europa/
http://www.pe.gov.br/blog/suape/


 

 

 

operam a navegação de longo curso (entre continentes) em Suape. A conexão direta 

entre Suape e Las Palmas reduziria para 9 dias o transit time (viagem), bem mais 

vantajoso para aqueles que usam o Porto de Santos como porta de saída, de onde o 

navio demora 32 dias para chegar a Las Palmas. 

“Suape é o porto com melhor localização para importarmos os produtos para a África e 

Europa e quem vem crescendo nos últimos anos”, justifica o presidente da Autoridade 

Portuária de Las Palmas. Nesse mesmo sentido, Las Palmas está a apenas 90 milhas de 

distância do continente africano, fazendo com que os produtos, sobretudo as frutas que 

possuem um curto tempo de maturação, cheguem mais rápido aos consumidores. 

CONTÊINERS - A comitiva também conheceu as instalações do terminal de contêineres Tecon 

Suape, onde foram recepcionados pelo presidente Luis Cao. Ao final do encontro, o presidente de 

Suape, Marcos Baptista, presenteou o presidente do porto espanhol com uma medalha de Suape e 

uma peça de artesanato produzida por Zezinho de Tracunhaém. 

“Vemos boas perspectivas para os produtos de Pernambuco nos mercados africano e 

europeu para serem exportados via Suape e distribuídos através do Porto de Las Palmas. 

Essa parceria renderá bons frutos para a economia pernambucana”, comemorou 

Baptista.  

Em 2016, o atracadouro espanhol movimentou mais de 23 milhões de toneladas. É lá 

que operam as principais companhias petrolíferas da região, o que acaba por resultar na 

liderança do abastecimento de combustíveis no meio atlântico-oriental. Na 

movimentação de contêineres, o porto é o 4º na movimentação do ranking entre os 

portos espanhóis, tendo registrado 914,5 mil TEUs em 2016. Las Palmas também é um 

porto tradicional na rota dos navios de cruzeiro, com um volume de mais de um milhão 

de passageiros entre turistas e tráfego doméstico. As ilhas Canárias recebem entre 14 e 

15 milhões de turistas por ano. Por isso, quase todas as mercadorias e alimentos que 

chegam no arquipélago são importados para atender a demanda. 

SUAPE - Com 38 anos de existência, o Complexo Industrial Portuário de Suape conta com mais de 

100 empresas instaladas e em processo de implantação em seu território de 13,5 mil hectares. Esses 

empreendimentos somam mais de R$ 50 bilhões em investimentos privados, empregando um total 

de 18 mil trabalhadores diretamente. Suape está conectado aos principais portos do mundo. Em 

2016, o atracadouro contabilizou 22,74 milhões de toneladas de cargas movimentadas, encerrando o 

ano com crescimento de 15% em relação a 2015. Essa taxa de crescimento foi a maior entre os 10 

maiores portos públicos do país, o que alavancou Suape para a 5ª posição no ranking nacional. No 

primeiro trimestre deste ano, a movimentação geral de cargas somou 5,38 milhões de toneladas e 

subiu 12% em comparação com o primeiro trimestre de 2016. 
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BNB lançará nova linha de crédito para implantação 

de sistemas de energia solar voltados a agricultores 

familiares 

 

22/05/2017 às 16:31 por Carlos Britto | 1 comentários  

Agricultores familiares atendidos pelo Banco 

do Nordeste passarão a contar com uma nova linha de crédito voltada para implantação 

de sistemas de micro e minigeração de energia solar – o Agroamigo Sol. A nova linha 

de crédito será lançada nesta quarta-feira (24), às 10h, na sede do Banco do Nordeste 

em Fortaleza (CE), com a participação do presidente do BNB, Marcos Holanda. Em 

Pernambuco, o lançamento será no mesmo horário, no auditório da Superintendência 

Estadual do Banco do Nordeste, localizado à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 

Empresarial Apolônio Sales, 2º andar, Bairro da Boa Vista, no Recife. 

Com metodologia do microcrédito orientado, os financiamentos beneficiarão 

principalmente pequenas propriedades rurais, com operações de até R$ 15 mil, com 

http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/bnb-lancara-nova-linha-de-credito-para-implantacao-de-sistemas-de-energia-solar-voltados-a-agricultores-familiares/
http://www.carlosbritto.com/governo-de-pernambuco-vai-comprar-energia-solar/energia-solar/


 

 

 

direito a bônus de adimplência e vantagens especiais para empreendimentos localizados 

em regiões do semiárido. 

Os recursos podem ser aplicados em obras de melhorias nas propriedades, como 

sistemas de bombeamento, irrigação e dessalinização de água, além de eletrificação de 

cercas. A micro e minigeração de energia solar também pode beneficiar comércios de 

pequenas e médias cidades do interior do Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito 

Santo, contribuindo para a redução dos gastos com energia elétrica em iluminação e 

utilização de máquinas e eletrodomésticos, a exemplo de freezer para armazenamento 

de produtos. 

“O Agroamigo Sol é uma importante ferramenta na missão do Banco do Nordeste de 

contribuir para a melhoria de vida das pessoas no campo, celeiro de grande parte dos 

alimentos que são consumidos no país. Com essa linha de crédito, os produtores rurais 

passam a ter acesso facilitado à geração de energia solar, garantindo uma produção 

ainda mais competitiva e ambientalmente mais correta“, afirmou o superintendente de 

Microfinanças e Agricultura Familiar do BNB, Alex Araújo. As informações são da 

assessoria. 

 
  

Reservatório de Sobradinho poderá chegar ao volume 

morto em novembro e flutuantes deverão ser acionados 

 

22/05/2017 às 15:03 por Carlos Britto | faça um comentário  

 

Durante entrevista ao programa Opinião (Rádio Grande Rio AM), na manhã desta 

segunda-feira, 22, o superintendente da 3ª Regional da Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em Petrolina, Aurivalter Cordeiro, afirmou 

que pela primeira vez será acionado o sistema flutuante de bombeamento implantado 

http://www.carlosbritto.com/reservatorio-de-sobradinho-podera-chegar-ao-volume-morto-em-novembro-e-flutuantes-deverao-ser-acionados/
http://www.carlosbritto.com/reservatorio-de-sobradinho-podera-chegar-ao-volume-morto-em-novembro-e-flutuantes-deverao-ser-acionados/
http://www.carlosbritto.com/reservatorio-de-sobradinho-podera-chegar-ao-volume-morto-em-novembro-e-flutuantes-deverao-ser-acionados/
http://www.carlosbritto.com/reservatorio-de-sobradinho-podera-chegar-ao-volume-morto-em-novembro-e-flutuantes-deverao-ser-acionados/
http://www.carlosbritto.com/reservatorio-de-sobradinho-podera-chegar-ao-volume-morto-em-novembro-e-flutuantes-deverao-ser-acionados/
http://www.carlosbritto.com/em-nota-codevasf-afirma-que-resolveu-novo-impasse-em-contrapartida-da-prefeitura-de-petrolina-para-compra-de-flutuantes/flutuantes-2/


 

 

 

pela Companhia no final de 2015 para manter o envio de água na produção irrigada do 

Vale do São Francisco. 

“Vamos ter que acionar as bombas este ano, pois de acordo com as últimas previsões o 

reservatório de Sobradinho (BA), chegará ao volume morto no mês de novembro”, 

revelou o superintendente. A fala de Aurivalter foi reforçada pelo gerente de irrigação 

da Codevasf em Petrolina, José Costa. 

“O nível chegará muito baixo neste período e teremos que acionar o sistema de 

bombeamento. Será a primeira vez que faremos esse procedimento para que a água 

continue a chegar no reservatório central do perímetro Nilo Coelho que abastece os 

sistemas de irrigação na região”, completou Costa. 

Conforme os entrevistados, devido à estiagem o reservatório tem soltado em média 600 

metros cúbicos (m³) de água, mas recebido apenas 400 m³, fazendo com que o volume 

útil do reservatório fique cada dia mais dependente de precipitações de chuvas na 

nascente do Rio São Francisco. “A situação realmente tem sido essa e teremos que usar 

o volume morto com a continuidade da estiagem, e assim manter os perímetros 

irrigados operando por meio do sistema flutuante”, concluiu Aurivalter  Cordeiro. 
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PREFEITO DE FLORES E BANCO DO NORDESTE 

DISCUTEM INVESTIMENTOS PARA O HOMEM E 

MULHER DO CAMPO 

Por Junior Finfa em 22 de maio de 2017  

O prefeito de Flores, 

Marconi Santana, participou nesta manhã de segunda-feira (22), de uma reunião na 

Câmara Municipal de Vereadores de Flores, para tratar do fortalecimento da agricultura 

familiar no município. 

A reunião contou com a presença do gerente do Banco do Nordeste, Glewber Mourato, 

de Ulisses Ferreira, Secretário de Agricultura e de presidentes de associações rurais 

locais. 

http://blogdofinfa.com.br/2017/05/prefeito-de-flores-e-banco-do-nordeste-discutem-investimentos-para-o-homem-e-mulher-do-campo.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/05/prefeito-de-flores-e-banco-do-nordeste-discutem-investimentos-para-o-homem-e-mulher-do-campo.html
http://blogdofinfa.com.br/2017/05/prefeito-de-flores-e-banco-do-nordeste-discutem-investimentos-para-o-homem-e-mulher-do-campo.html
http://blogdofinfa.com.br/author/big_boss


 

 

 

A pauta do encontro é primordialidade de ações para o homem e a mulher do campo da 

cidade de Flores. O prefeito destacou que “ao implantarmos logo no início de nossa 

gestão, o Cadastro Ambiental Rural gratuito e o ‘Plantando o Futuro’ reafirmamos o 

nosso compromisso em estreitar ainda mais a relação prefeitura e agricultor (a). Nós 

também temos uma grande conquista dentro do Programa Água é Vida, que está sendo 

o sistema de abastecimento do Povoado do Tenório, e que vai beneficiar 260 famílias”, 

declarou Marconi.  

A prefeitura também defende o fortalecimento da caprinocultura da cidade, visando 

assegurar a compra de carne e leite para implemento na merenda escolar, objetivando 

alavancar a distribuição de renda local. 

Glewber Morato destacou a importância da criação de uma cadeira produtiva no 

município, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura e com 

o Banco do Nordeste, ressaltando que a região tem um forte atrativo para criação de 

bodes e ovelhas e assegurando que vai desenvolver o fomento e que Flores não ficar de 

fora. “Vamos colocar Flores em primeiro lugar na agricultura da região”. 

Já o secretário de agricultura Ulisses Ferreira colocou que, “o pequeno agricultor não 

tinha incentivo e essa aproximação com a prefeitura”. Ferreira ainda colocou que vai 

trabalhar para “resgatar o rebanho de Flores e incentivar o criação de gado leiteiro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Contratação de créditos rurais ficou mais fácil 

Postado por Magno Martins às 16:11 

Os produtores rurais que possuem área de cultivo irrigada de até 50 hectares poderão, a 

partir do dia 29 deste mês, obter acesso a crédito de forma menos burocrática, ao 

requererem a licença ambiental nas agências do Banco do Brasil onde a operação for 

efetuada. A ação será possível graças a um acordo de cooperação técnica firmado na 

última quinta-feira, dia18, entre o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, Nilton 

Mota; a diretora presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Simone 

Souza; o superintendente estadual de Negócios, Varejo e Governo Pernambuco do 

Banco do Brasil, Nassib Lomes, e o gerente de Mercado, José Wellington 

Rodrigues.           

O próprio banco vai encaminhar para a CPRH a documentação necessária para a análise 

da viabilidade do licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas pelos 

produtores rurais. “Todo o processo será feito de forma integrada e transparente, 

facilitando a vida dos produtores, a partir do momento que não será mais necessário o 

deslocamento até a CPRH para solicitar a licença ambiental, o que significa maior 

conveniência e ganho de tempo para os interessados em crédito”, afirmou o secretário 

Nilton Mota. 

 


