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ACP realiza 2º Energia Nordeste
com a temática voltada à energia
sustentável
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Pensando na união entre a energia e a sustentabilidade, a Associação
Comercial de Pernambuco (ACP) realiza o evento 2º ENERGIA NORDESTE
edição 2021, nesta sexta-feira (26), a partir das 8h, no Palácio do Comércio, no
Bairro do Recife. Os ingressos custam R$ 100 e podem ser adquiridos através
do site Sympla.
Essa nova edição chega com palestras apresentadas por grandes nomes do
setor, fóruns de discussão e mesas redondas sobre políticas públicas, além de

regulação de mercado e negócios setoriais. Com o intuito de debater o futuro
da energia e da sustentabilidade no Nordeste e no Brasil, o evento avalia as
oportunidades de negócio e os desafios que precisam ser superados nos
próximos anos.
PUBLICIDADE
“O evento é mais uma iniciativa da ACP que vem trazendo temas importantes
para o desenvolvimento sustentável da região e do país. Além dos nomes de
peso que conseguimos atrair para as duas plenárias, a novidade dessa edição
é a presença de acadêmicos no 1º Simpósio de Energia e Desenvolvimento
Sustentável da ACP. Acreditamos que a melhor forma de contribuir com o
desenvolvimento é a união da iniciativa privada com a pública, somadas à
participação do meio acadêmico”, celebrou Tiago Carneiro, presidente da
ACP.
O 2º ENERGIA NORDESTE tem o apoio do Governo do Estado de
Pernambuco, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(SEMAS), da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, através do Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SECTI/PE), através da Universidade de Pernambuco (UPE), por
meio do Grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentabilidade (DESS) e o
Lócus de Inovação – Renovável Sertão, ABEEólica - Associação Brasileira de
Energia Eólica, ABEN - Associação Brasileira de Energia Nuclear, ABDAN,
Lócus Inovação, Sertão Renovável, DESS-Desenvolvimento Seguro e
Sustentável, Gerens Neuromkt&publi, Grupo LAC, Guedes Alcoforado
Consultoria e Empreendimentos, TCA - Tiago Carneiro Advogados, SMI Business to Business e IPERID.
Confira a programação completa
MANHÃ - Plenária: "Políticas públicas e regulação"
• 08:00 - Welcome-coffee.
• 08:20 - Abertura. Oficiante: a confirmar
• 08:25 - Apresentação. Oficiante: a confirmar.
• 08:30 - 1ª Palestra: Meio Ambiente e Sustentabilidade. Palestrante: José
Antônio Bertotti – Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado
de Pernambuco (SEMAS).
• 09:10 - 2ª Palestra: Regulação do mercado de energia. Palestrante: a
confirmar.
• 09:50 - 3ª Palestra: Políticas públicas para a gestão sustentável dos recursos
energéticos e minerais. Palestrante: a confirmar.
• 10:30 - Coffee-Break.
• 10:50 - 4ª Palestra: Mudanças climáticas. Palestrante: Pinheiro Pedro –
Secretário Executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo
(SECLIMA).
• 11:30 - 5ª Palestra: Regulação estatal do setor nuclear. Palestrante: Celso
Cunha – Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de
Assuntos Nucleares (ABDAN)
• 12:10 - 1ª Mesa Redonda.
Intervalo para o almoço – 12:40
TARDE - Plenária: "Negócios setoriais".
• 14:20 - 5ª Palestra: Energia fotovoltaica
Palestrante: a confirmar

• 15:00 - 6ª Palestra: Energia eólica. Palestrante: Elbia Gannoum – CEO da
Associação Brasileira das Empresas de Energia Eólica (ABEEólica).
• 15:40 - Coffee-Break.
• 16:00 - 7ª Palestra: Biocombustíveis. Palestrante: Sérgio Peres – Livre
Docente da Universidade de Pernambuco (UPE) e coordenador do Laboratório
de Biocombustíveis (POLICOM).
• 16:40 - 8ª Palestra: Energia nuclear. Palestrante: Carlos Mariz – Presidente
da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN).
• 17:20 - 2ª Mesa Redonda.
• 18:00 - Encerramento. Oficiante: a confirmar
Serviço
2º Energia Nordeste
26 de novembro
Local: Palácio do Comércio, sito à Praça Rio Branco 18, Bairro do Recife
Ingressos: https://www.sympla.com.br/2-energi-nordeste__1385772

Governo emite nota sobre Bacia Leiteira de PE
Postado por Magno Martins às 10:00

Nota oficial
Ao que se refere ao apoio e assistência à Bacia Leiteira de Pernambuco, a
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, junto ao Governo de Pernambuco, vem
trabalhando intensamente em programas para o crescimento e melhoria do setor e
de produtores rurais.
O secretário da pasta, Claudiano Filho, está em constante reunião com os
produtores rurais, em busca de solucionar eventuais problemas ou impasses com
órgãos governamentais, além de criar projetos, leis e programas que beneficiam os
produtores e a bacia leiteira em todo o estado.
Está construção o Centro de Coleta e Processamento de Sêmen (CCPS) na
Estação Experimental de São Bento do Una, localizado no interior do estado. Com
o objetivo de atender a demanda dos produtores rurais das principais bacias
leiteiras do estado, o centro, o Centro servirá como local de triagem, avaliação e
seleção de tourinhos, principalmente do rebanho da raça holandesa. Para garantir
maior produtividade e rentabilidade, o laboratório irá coletar, processar e difundir o
material genético da espécie bovina e também de pequenos ruminantes (caprinos
e ovinos). Os animais já terão uma genética adaptada às condições climáticas do
agreste pernambucano.

Além da técnica de reprodução artificial, a estação experimental ampliará a área
de treinamento para inseminadores, com cursos regulares para difundir o uso da
tecnologia da inseminação artificial, a partir do sêmen de animais do rebanho do
IPA.
Em 2019, foi aprovada a isenção da taxa de licenciamento ambiental para fábricas
de laticínios de pequeno e médio porte, projeto de autoria de Claudiano Filho. Foi
aprovado também a criação do programa de segurança alimentar para o rebanho
leiteiro e a inserção do queijo manteiga, manteiga de garrafa e doce de leite
artesanais na Lei nº 13.376, de 20 de dezembro de 2007. A medida fortalece o
setor, garante mais qualidade aos produtos e movimenta a economia. Inclusive a
fazenda Belo, citada na reportagem, foi uma das beneficiadas com a Lei do queijo
artesanal, que hoje é uma grande referência para o estado.
Está em andamento também, o projeto de estruturação hídrica na bacia do Rio
Ipanema, que irá beneficiar todos os municípios que cortam o rio. O projeto será
estendido e irá beneficiar principalmente a bacia leiteira da região do Agreste
Meridional, incluindo Águas Belas.
A respeito do escritório do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) no município
de Águas Belas, o mesmo voltará a ter o expediente normal com o objetivo de
assistir a todo o público que procurar os serviços do órgão.
Secretaria de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco

Carta Crea Desenvolve Araripina
apresenta propostas para
desenvolvimento sustentável do Sertão
do Araripe


Post published:24 de novembro de 2021

Documento foi construído coletivamente após uma série de debates realizados em dois
dias de programação com atores regionais

Depois de passar por Santa Cruz do
Capibaribe, Serra Talhada e Petrolina, o Crea Desenvolve chegou em Araripina para
estimular uma intensa troca de ideias com atores regionais durante esta quarta (17) e
quinta-feira (18). O evento culminou com a leitura e aclamação da Carta Crea
Desenvolve Araripina, documento que reúne propostas para o fortalecimento dos polos
de desenvolvimento do Sertão do Araripe a partir da contribuição das atividades das
engenharias, da agronomia e das geociências.

A conferência aconteceu na Faculdade
De Ciências Agrárias De Araripina (Faciagra) e contou com a presença de
representantes da sociedade civil, poder público, estudantes e profissionais das
engenharias, agronomia e geociências. Compuseram a mesa de abertura o presidente da
Associação Nordestino-Brasileira de Engenharia de Minas (Anbem), Alexandre Baltar;
o presidente da Associação Pernambucana de Engenheiros Florestais (APEEF), José
Roberto da Silva; a gerente da unidade de negócios do Sebrae – Sertão do Araripe,
Rossana Webster, o diretor da Faciagra, Roberto Rivelino; Evilásio Mateus, viceprefeito de Araripina; Ricardo Alencar, inspetor coordenador do Crea-PE em Araripina;
e Adriano Lucena, presidente do Conselho.
“Tivemos um evento onde fizemos diversas discussões com profissionais da área sobre
infraestrutura, gesso, etc, fomentando o vínculo entre o estudante, profissionais e o
Conselho, algo muito importante para a nossa classe”, disse o inspetor coordenador
Ricardo Alencar.

Dentre os temas propostos para debate
estiveram a ampliação das infraestruturas para o desenvolvimento sustentável como
polo gerador de energias limpas, implantação de parque eólico e solar, desenvolvimento
sustentável da indústria do gesso e produção agrícola, pecuária e florestal associada às
práticas de convivência com o semiárido.
O superintendente técnico do Crea-PE, Nielsen Christianni, fez um balanço dos dois
dias do evento. “O Crea Desenvolve do Araripe proporcionou a participação de diversos
atores regionais, o que possibilitou um debate plural, preocupado com a realidade de
cada polo de desenvolvimento. Se debateu a agricultura, o polo gesseiro, as
necessidades de infraestrutura. As propostas que surgiram estão vinculadas às
oportunidades que as engenharias, agronomia e geociências podem oferecer para a
região”.

Ainda no primeiro dia, às 19h, o
engenheiro florestal Francisco Carneiro Barreto Campello, do Projeto Agricultura
Sustentável e Resiliência da Agricultura de Baixo Carbono, apresentou a palestra
“Biomassa no contexto da agricultura de baixo carbono”. No dia seguinte foi a vez de
“O gesso e suas normas de desempenho”, com o engenheiro civil Josias Inojosa Filho;
“Mercado imobiliário – abertura do mercado”, com o superintendente de Habitação da
Caixa Econômica Bruno Souza, e Vanessa Espírito Santo, gerente de Pessoa Jurídica de
Habitação; e “Cenário energético atual, as expectativas de crescimento e oportunidade
associadas”, com o engenheiro eletricista Rodrigo Cenizio Ferreira.

Na sequência foram definidos temas e
grupos de trabalho para apresentação de propostas, que culminaram na elaboração da
Carta, dividida em três eixos temáticos: infraestruturas para o desenvolvimento
sustentável da região; desenvolvimento sustentável da indústria do gesso; e
desenvolvimento da produção agrícola, pecuária e florestal.
O Crea Desenvolve tem o objetivo de reunir profissionais das engenharias, agronomia e
geociências, além de demais interessados nas atividades econômicas da região, em um
debate sobre os limites e potencialidades locais para o seu pleno desenvolvimento.

“A participação dos profissionais e
demais atores regionais é o que nós queremos e acredito que tivemos êxito em
Araripina. Estiveram aqui representantes de Exu, Granito, Moreilândia e diversos outros
municípios do Araripe. Fizemos um debate sobre temas vividos por eles e acredito que a
Carta Crea Desenvolve será um instrumento importante para o desenvolvimento das
cidades, melhorando a vida das pessoas. Essa é a função das engenharias, agronomia e
geociências”, disse Adriano Lucena.

A coordenação do Crea Desenvolve em Araripina é realizada em parceria com a Anbem
e a APEEF. O evento conta ainda com o apoio da Associação Municipalista de
Pernambuco (Amupe), do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), da Federação
das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) e da Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio) e do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE).

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021

Prefeitura de Jatobá/PE realiza reunião com
representantes da Agricultura Familiar

O momento contou com a presença do Coordenador Regional do PRORURAL
Sertão de Itaparica, Kleyton Lima, e do Agente de Extensão Rural do IPA
Floresta, Cristovão Barbosa

A Prefeitura Municipal de Jatobá, através do Departamento de Agricultura,
Meio Ambiente, Piscicultura e Abastecimento e em parceria com o Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA), realizou na manhã de ontem (24/11/2021) o
primeiro diálogo voltado para o fortalecimento da Agricultura Familiar de
Jatobá.

O momento contou com a presença do Coordenador Regional do PRORURAL
Sertão de Itaparica, Kleyton Lima, e do Agente de Extensão Rural do IPA
Floresta, Cristovão Barbosa, que ministrou a palestra sobre “Produção e
Estratégias de Comercialização de Produtos Agroecológicos, na Feira de
Orgânicos do IPA Floresta”. Tendo em vista iniciar o projeto da “Feirinha
Agroecológica de Jatobá”, esta ação visa apoiar, capacitar e ampliar a
comercialização dos produtos agroecológicos produzidos no município,
contribuindo com o desenvolvimento da agricultura familiar local.

