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Presidente do IPA assume a Asbraer
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Gabriel Maciel, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA),
assumiu interinamente, nesta quarta-feira (23), a presidência da Associação
Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Asbraer).
O pesquisador de carreira e atual presidente IPA assumiu a missão após a
saída do ex-presidente Argileu Martins, que comandará a Secretaria de
Agricultura do Distrito Federal. Gabriel é formado em engenharia agronômica
pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), mestrado em
agronomia pela Universidade de Agricultura de Andhra Pradesh, na Índia, e
PhD em agronomia pela Universidade do Estado do Kansas (USA).
Gabriel, que era o vice-presidente da Asbraer, já ocupou diversos cargos
públicos, como: gerente de Arranjos locais na Ad Diper; secretário de
agricultura de Serra Talhada; presidente do Fórum Nacional dos Secretários de
Agricultura; secretário nacional de Defesa Agropecuária; e secretário estadual
de Produção Rural e Reforma Agrária.
Extensionista da Emater-MG, Argileu Martins da Silva é formado em sociologia;
tem pó-graduação em gestão social, profissionalização de agricultores e
educação rural. Já dirigiu a Emater de Minas Gerais e foi secretário-executivo
do Pronaf do mesmo Estado. Até 2015, chefiou o Departamento de Assistência
Técnica e Extensão Rural e comandou a secretaria Nacional de Agricultura
Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no governo federal.
No final deste mês, a Asbraer promoverá uma assembleia extraordinária, na
cidade de Maceió para efetivar a transição de Gabriel Maciel ao cargo de
presidente da associação.
Núcleo de Comunicação do IPA

Instalação de poços tubulares traz esperança para
agricultores na zona rural de Petrolina

Mais uma comunidade, na zona rural de Petrolina, recebeu a instalação de um poço
artesiano. Dessa vez, foi o Sítio Canudos I, na região de Atalho. Equipes da Prefeitura
fez questão de acompanhar os serviços que irá beneficiar mais de 10 famílias da
localidade.
Segundo informações técnicas, o poço na comunidade apresenta uma vazão de 1000
litros/hora e vai beneficiar os agricultores que sofrem com um longo período de
estiagem. A iniciativa é fruto de um acordo de Cooperação técnica entre a Codevasf e a
Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Agrário.
Para o secretário José Batista da Gama, investir nos sistemas de captação da água é
oferecer dignidade ao povo da zona rural. “Há mais de dois anos que essa comunidade
esperava a instalação desse poço. Quero dizer que a gestão municipal tem se

preocupado em levar benefícios a locais que antes eram esquecidos. Esperamos muito
em breve instalar aqui um terreiro produtivo”, adiantou o secretário.
O morador do Sítio Canudos I, José do Bonfim Nascimento, comemorou a conclusão
dos serviços. “Estávamos muito carentes de água. Com esse poço a nossa situação
melhora, agora podemos plantar e alimentar os animais. Agradeço o empenho da
secretaria e da gestão do prefeito Miguel Coelho”, comemorou José Nascimento.
Na ocasião, também estiveram presentes na visita a assessora jurídica Kaelynne Falcão,
o diretor de Recursos Hídricos e Infraestrutura Rural, Braz Camilo e Flávia Antunes,
coordenadora da Ouvidoria Geral do Município acompanhada de sua equipe.

