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Facepe divulga resultado final do Edital 06/2019 – Projeto 
Institucional Pesquisador Visitante 

 

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), 

vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), divulga o resultado 

final do edital 26/2017 – Projeto Institucional Pesquisador Visitante. O objetivo deste 

edital é apoiar projetos institucionais para a participação de pesquisadores doutores das 

universidades públicas e privadas, sem fins lucrativos, de Pernambuco em projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Foram recomendadas e aprovadas, pelo Comitê Técnico, 04 (quatro) propostas, no valor 

total de R$ 434.400,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), 

correspondente a 14 bolsas pesquisador visitante (BPV), sendo 03 (três) para a Agencia 

Estadual e Tecnologia da Informação – ATI, 04 (quatro) para o Instituto Agronômico de 

Pernambuco – IPA, 04 (quatro) para o Associação Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco – ITEP e 03 (três) para Núcleo de Educação a Distância da Universidade 

de Pernambuco – NEAD/UPE. 

Baixe aqui o resultado final. 

Fonte: Comunicação Facepe. 

 

http://www.facepe.br/wp-content/uploads/2019/07/Edital_FACEPE_06-2019_Pesquisador-Visitante_Resultado_Final.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IPA: Feira Agroecológica de Surubim é inaugurada 

Por: Fábio Cardoso 24 de julho de 2019 15:15 Por: Fábio Cardoso  

Na terça-feira (23), ocorreu a inauguração da Feira Agroecológica de Surubim com a 

participação do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Centro Sabiá, Agroflor, 

STRs. 

Participam os extensionistas do Instituto que integram o Programa Dom Helder. Estarão 

em exposição no evento plantas medicinais, raízes, castanhas, doces, queijos, frutas, 

verduras entre outras opções cultivadas com técnicas naturais que respeitem a 

conservação e recuperação do meio ambiente. 

 

 

https://www.blogdofabiocardoso.com/2019/07/24/ipa-feira-agroecologica-de-surubim-e-inaugurada-nesta-terca-feira-23/
https://www.blogdofabiocardoso.com/author/fabio/
https://www.blogdofabiocardoso.com/author/fabio/


 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Semana da Agricultura familiar mostra a 

importância que o setor tem para a 

economia 

22 horas atrás 

Adicionar comentário 

 

No dia 24 de julho comemora-se, no Brasil, o Dia Nacional da Agricultura Familiar 

desde 2006, quando foi sancionada pela Política Nacional de Agricultura Familiar. Mas 

as comemorações não param por ai, pois no dia 25 de julho é celebrado o Dia 

Internacional da Agricultura Familiar; já no dia 28 do mesmo mês é comemorado o dia 

do Agricultor Familiar, ou seja, a toda uma semana de celebração para um dos setores 

que mais movimenta a economia brasileira, que corresponde a 70% dos alimentos que 

chegam aos lares e mesas dos brasileiros, mas que, muitas vezes, não tem seu devido 

valor reconhecido. Em Pernambuco, o órgão responsável por dar assistência ao setor é o 

https://vozdoplanalto.com.br/semana-da-agricultura-familiar-mostra-a-importancia-que-o-setor-tem-para-a-economia/#respond


Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário. Com mais de 80 anos de atuação, o IPA fornece extensão 

rural, técnica, pesquisas e afins para contribuir na evolução constante do setor, 

celebrando juntamente com os agricultores as incalculáveis melhoras para a área. 

Em Pernambuco existem 275.740 estabelecimentos rurais de base familiar, o que 

representa 12,6% da região Nordeste (3ª colocação) e 6,3% do total nacional, ocupando 

um área de 2.567.070 hectares (IBGE, 2010), tendo como principais produtos 

agropecuários o milho, o feijão, a mandioca, aves, suínos, caprinos e ovinos. Estes 

estabelecimentos representam aproximadamente 1,1 milhão de agricultores familiares. 

Nesse sentido, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco (SDA), presente em 182 

municípios, investe no fortalecimento da agricultura familiar, cujos produtos 

correspondem a 70% do que é consumido no País. As ações, desenvolvidas nas áreas de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Pesquisa e Infraestrutura Hídrica, são 

fundamentais para o Desenvolvimento Rural. Em 2019, cerca de 75.000 agricultores 

familiares foram beneficiados com acesso as políticas públicas (Programa de Aquisição 

de Alimentos da agricultora familiar, Distribuição de Sementes, Projeto Dom Hélder 

Câmara, Crédito Rural, dentre outras.), processos de formação e/ou Assistência Técnica 

e Extensão Rural. 

No Brasil, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios 

brasileiros com até 20 mil habitantes, responde por 35% do produto interno bruto 

nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país (Censo 

Agropecuário de 2006, do IBGE). 

O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do 

arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de 

leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. O setor 

também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo, de 10 postos de trabalho no 

meio rural, sete são de agricultores familiares. A importância econômica vincula-se ao 

abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos 

pelos brasileiros, uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são 

produzidos por ela, a agricultura familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS), no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são 

produzidos pela agricultura familiar. 

Voltando ao nosso Estado, as homenagens aos agricultores e as agricultoras acontecem 

em todo Pernambuco, pois este público representa garantia de alimentos nas mesas dos 

pernambucanos e brasileiros. A fala da agricultora Silvana Rodrigues Bezerra, do Sítio 

Santana da Bernarda, em Santa Cruz da Baixa Verde, representa a importância da terra e 

água para produzir alimentos e a permanência da família no campo. “Não troco este 

lugar por nada, de jeito nenhum, aqui é outra vida, é outro ar… posso criar meus filhos 

com tranquilidade. Minha cisterna que é um sonho realizado pelo projeto Dom Hélder, 

agora posso ter minha granjinha, criar galinhas, porcos e posso mexer com hortas…”. 

O depoimento acima mostra que a agricultura familiar, como modelo de 

desenvolvimento rural, dialoga com a perspectiva da sustentabilidade, pois tem a 

capacidade de utilizar diversas estratégias, como o manejo sustentável dos solos, a 

conservação dos recursos naturais, a valorização dos saberes locais, a produção 

agroecológica, acesso as políticas públicas, a diversidade da produção, seja para 

subsistência ou comercialização, de forma comprometida com o ambiente e a sociedade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jornalista pernambucano é selecionado 

para estudar política com o RenovaBR . 

 

O jornalista pernambucano Daniel Cruz está entre os selecionados para integrar o 

programa de formação de novas lideranças políticas, que nas últimas eleições formou e 

ajudou a eleger 17 parlamentares (um senador, sete deputados estaduais e nove 



deputados federais). Entre os eleitos estão, Tábata Amaral, Felipe Rigoni, Marcelo 

Calero e Tiago Mitraud. 

Todos fazem parte do RenovaBR, iniciativa do empresário Eduardo Mufarej, presidente 

da “Somos Educação” e sócio da “Tarpon Investimentos”. O projeto é financiado por 

empresários, como o próprio Mufarej, Abílio Diniz, o ex-presidente do Banco 

Central Armínio Fraga e o publicitário Nizan Guanaes, e conta com o apoio de 

personalidades como o apresentador Luciano Huck, o treinador Bernardinho e o 

jornalista Tiago Leifert. 

Daniel foi selecionado para o programa RenovaBR Cidades em um processo que contou 

com mais de 30 mil inscritos de todo o Brasil. A seleção incluiu várias etapas, como 

testes de ética, raciocínio lógico, inteligência fluida, posicionamento político, 

entrevistas e análises de vídeo e currículo. Como critérios de triagem, o movimento 

exige que o postulante seja ficha limpa, sem antecedentes criminais. “Estou muito feliz 

e grato por essa oportunidade, e a partir de agora vou buscar me qualificar para servir a 

sociedade e enfrentar as velhas práticas políticas e a má gestão pública, raízes do 

retrocesso e causadoras do sofrimento do povo e da desigualdade social”, afirma Daniel. 

A proposta do programa é ser uma aceleradora de talentos para promover a renovação 

política. O curso é direcionado a quem quiser se candidatar a vereador ou a prefeito, 

assim como para aqueles que desejam atuar em cargos técnicos do setor público. As 

aulas incluem ética e liderança, como organizar uma campanha, saúde e educação 

pública, finanças, ocupação do solo, entre outras. 

Daniel Cruz é jornalista, especialista em Comunicação Multimídia e mestre em 

Administração Pública com ênfase em Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi diretor 

administrativo da Empresa de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia da 

Informação e Comunicação do Vale do São Francisco, a Vale Digital, na Prefeitura de 

Petrolina. Esteve à frente da direção de Comunicação, Marketing e TI da Faculdade de 

Educação Superior de Pernambuco (Facesp) e coordenador de Comunicação na 

Assembleia Legislativa de Pernambuco. 

Atualmente, coordena o Núcleo de Tecnologia da Informação (NUT) e é assessor da 

presidência do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural do Governo do Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/banco-central/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/banco-central/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/arminio-fraga/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/nizan-guanaes/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jornalista pernambucano é selecionado entre 31 mil candidatos para 
estudar política com o RenovaBR  
Kátia Pinto Soares 
 

 

 
   O jornalista pernambucano Daniel Cruz está entre os selecionados para 
integrar o programa de formação de novas lideranças políticas, que nas últimas 
eleições formou e ajudou a eleger 17 parlamentares (um senador, sete 
deputados estaduais e nove deputados federais). Entre os eleitos estão, 
Tábata Amaral, Felipe Rigoni, Marcelo Calero e Tiago Mitraud. 
 

   Todos fazem parte do RenovaBR, iniciativa do empresário Eduardo Mufarej, 
presidente da “Somos Educação” e sócio da “Tarpon Investimentos”. O projeto 
é financiado por empresários, como o próprio Mufarej, Abílio Diniz, o ex-
presidente do Banco Central Armínio Fraga e o publicitário Nizan Guanaes, e 

https://www.blogtacaimbo.com.br/2019/07/jornalista-pernambucano-e-selecionado.html
https://www.blogtacaimbo.com.br/2019/07/jornalista-pernambucano-e-selecionado.html


conta com o apoio de personalidades como o apresentador Luciano Huck, o 
treinador Bernardinho e o jornalista Tiago Leifert. 
 

   Daniel foi selecionado para o programa RenovaBR Cidades em um processo 
que contou com mais de 30 mil inscritos de todo o Brasil. A seleção incluiu 
várias etapas, como testes de ética, raciocínio lógico, inteligência fluida, 
posicionamento político, entrevistas e análises de vídeo e currículo. Como 
critérios de triagem, o movimento exige que o postulante seja ficha limpa, sem 
antecedentes criminais. “Estou muito feliz e grato por essa oportunidade, e a 
partir de agora vou buscar me qualificar para servir a sociedade e enfrentar as 
velhas práticas políticas e a má gestão pública, raízes do retrocesso e 
causadoras do sofrimento do povo e da desigualdade social”, afirma Daniel. 
 

   A proposta do programa é ser uma aceleradora de talentos para promover a 
renovação política. O curso é direcionado a quem quiser se candidatar a 
vereador ou a prefeito, assim como para aqueles que desejam atuar em cargos 
técnicos do setor público. As aulas incluem ética e liderança, como organizar 
uma campanha, saúde e educação pública, finanças, ocupação do solo, entre 
outras. 
 

   Daniel Cruz é jornalista, especialista em Comunicação Multimídia e mestre 
em Administração Pública com ênfase em Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi 
diretor administrativo da Empresa de Pesquisa e Desenvolvimento em 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Vale do São Francisco, a Vale 
Digital, na Prefeitura de Petrolina. Esteve à frente da direção de Comunicação, 
Marketing e TI da Faculdade de Educação Superior de Pernambuco (Facesp) e 
coordenador de Comunicação na Assembleia Legislativa de Pernambuco. 
 

   Atualmente, coordena o Núcleo de Tecnologia da Informação (NUT) e é 
assessor da presidência do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão 
de pesquisa, assistência técnica e extensão rural do Governo do Estado de 
Pernambuco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Semana da Agricultura familiar mostra a importância que o setor tem 
para a economia  

 
 

No dia 24 de julho comemora-se, no Brasil, o Dia Nacional da Agricultura Familiar 

desde 2006, quando foi sancionada pela Política Nacional de Agricultura Familiar. Mas 

as comemorações não param por ai, pois no dia 25 de julho é celebrado o Dia 

Internacional da Agricultura Familiar; já no dia 28 do mesmo mês é comemorado o dia 

do Agricultor Familiar, ou seja, a toda uma semana de celebração para um dos setores 

que mais movimenta a economia brasileira, que corresponde a 70% dos alimentos que 

chegam aos lares e mesas dos brasileiros, mas que, muitas vezes, não tem seu devido 

valor reconhecido. Em Pernambuco, o órgão responsável por dar assistência ao setor é o 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário. Com mais de 80 anos de atuação, o IPA fornece extensão 

rural, técnica, pesquisas e afins para contribuir na evolução constante do setor, 

celebrando juntamente com os agricultores as incalculáveis melhoras para a área. 

 

Em Pernambuco existem 275.740 estabelecimentos rurais de base familiar, o que 

representa 12,6% da região Nordeste (3ª colocação) e 6,3% do total nacional, ocupando 

um área de 2.567.070 hectares (IBGE, 2010), tendo como principais produtos 

agropecuários o milho, o feijão, a mandioca, aves, suínos, caprinos e ovinos. Estes 

estabelecimentos representam aproximadamente 1,1 milhão de agricultores familiares. 

 

Nesse sentido, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco (SDA), presente em 182 

municípios, investe no fortalecimento da agricultura familiar, cujos produtos 

correspondem a 70% do que é consumido no País.  As ações, desenvolvidas nas áreas 

http://www.surubimnoticia.com.br/2019/07/semana-da-agricultura-familiar-mostra.html
http://www.surubimnoticia.com.br/2019/07/semana-da-agricultura-familiar-mostra.html


de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Pesquisa e Infraestrutura Hídrica, são 

fundamentais para o Desenvolvimento Rural. Em 2019, cerca de 75.000 agricultores 

familiares foram beneficiados com acesso as políticas públicas (Programa de Aquisição 

de Alimentos da agricultora familiar, Distribuição de Sementes, Projeto Dom Hélder 

Câmara, Crédito Rural, dentre outras.), processos de formação e/ou Assistência Técnica 

e Extensão Rural. 

 

No Brasil, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios 

brasileiros com até 20 mil habitantes, responde por 35% do produto interno bruto 

nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país (Censo 

Agropecuário de 2006, do IBGE). 

 

O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do 

arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de 

leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. O setor 

também emprega 74% das pessoas ocupadas no campo, de 10 postos de trabalho no 

meio rural, sete são de agricultores familiares. A importância econômica vincula-se ao 

abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos 

pelos brasileiros, uma vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são 

produzidos por ela, a agricultura familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS), no Brasil, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são 

produzidos pela agricultura familiar. 

 

Voltando ao nosso Estado, as homenagens aos agricultores e as agricultoras acontecem 

em todo Pernambuco, pois este público representa garantia de alimentos nas mesas dos 

pernambucanos e brasileiros. A fala da agricultora Silvana Rodrigues Bezerra, do Sítio 

Santana da Bernarda, em Santa Cruz da Baixa Verde, representa a importância da terra e 

água para produzir alimentos e a permanência da família no campo. “Não troco este 

lugar por nada, de jeito nenhum, aqui é outra vida, é outro ar... posso criar meus filhos 

com tranquilidade. Minha cisterna que é um sonho realizado pelo projeto Dom Hélder, 

agora posso ter minha granjinha, criar galinhas, porcos e posso mexer com hortas...”. 

 

O depoimento acima mostra que a agricultura familiar, como modelo de 

desenvolvimento rural, dialoga com a perspectiva da sustentabilidade, pois tem a 

capacidade de utilizar diversas estratégias, como o manejo sustentável dos solos, a 

conservação dos recursos naturais, a valorização dos saberes locais, a produção 

agroecológica, acesso as políticas públicas, a diversidade da produção, seja para 

subsistência ou comercialização, de forma comprometida com o ambiente e a sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


