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Serra Talhada recebe segunda edição do 
Crea Desenvolve nos dias 5 e 6 de 
novembro 
Publicado em Notícias por Nill Júnior em 28 de outubro de 2021 

Evento que reúne 
especialistas e profissionais para discutir propostas das engenharias, agronomia e 
geociências para o fortalecimento da região é gratuito e para participar basta realizar 
inscrição. 

Após a edição de estreia em Santa Cruz do Capibaribe, o Crea Desenvolve realizará um 
novo encontro em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. 

https://nilljunior.com.br/serra-talhada-recebe-segunda-edicao-do-crea-desenvolve-nos-dias-5-e-6-de-novembro/
https://nilljunior.com.br/serra-talhada-recebe-segunda-edicao-do-crea-desenvolve-nos-dias-5-e-6-de-novembro/
https://nilljunior.com.br/serra-talhada-recebe-segunda-edicao-do-crea-desenvolve-nos-dias-5-e-6-de-novembro/
https://nilljunior.com.br/category/noticias/
https://nilljunior.com.br/author/nilljunior/


Nos dias 5 e 6 de novembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai reunir 
atores regionais para a construção de propostas para o fortalecimento dos polos de 
desenvolvimento da região a partir da contribuição das atividades das engenharias, da 
agronomia e das geociências. 

O evento acontece na Faculdade de Integração do Sertão (FIS) e para participar basta 
realizar gratuitamente a inscrição aqui, com direito a certificado. 

Dentre os temas propostos para debate estão a implantação de polo industrial em Serra 
Talhada, energia solar, habitação de interesse social, agropecuária, reuso de água e 
conservação de áreas verdes. Ainda no primeiro dia, às 19h, o engenheiro de pesca da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Recursos Hídricos, Amom Rodrigues de Melo, vai 
apresentar a palestra “Situação atual e perspectivas para a pesca e aquicultura continental 
na região de Serra Talhada”. 

Em seguida serão definidos temas e grupos de trabalho para apresentação de propostas 
no sábado, que culminará na elaboração de um documento que poderá auxiliar nas 
decisões do poder público e da iniciativa privada, além de contribuir com a consciência da 
sociedade a respeito das necessidades da região. 

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. 

“Estamos animados para a conversa em Serra Talhada, pois reunimos um time de 
pessoas comprometidas com o desenvolvimento da região. O Crea-PE pretende fomentar 
um ambiente colaborativo, onde os saberes serão organizados para a construção de 
soluções para o Sertão. As engenharias, agronomia e geociências, com um olhar especial 
para a sustentabilidade ambiental, econômica, social e cultural, têm muito a oferecer”, 
disse Adriano Lucena, presidente do Crea-PE. 

A coordenação do Crea Desenvolve em Serra Talhada é realizada em parceria com a 
Associação dos Engenheiros de Pesca de Pesca de Pernambuco (AEP-PE) e a 
Associação dos Engenheiros Ambientais e Engenheiros Ambientais Sanitaristas de 
Pernambuco (AEAMBS-PE). O evento conta ainda com o apoio da Associação 
Municipalista de Pernambuco (Amupe), do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e da 
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe). Clique aqui e confira a 
programação completa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nilljunior.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Clique-aqui-e-confira-a-programa%C3%A7%C3%A3o-completa..docx
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Prefeito de Betânia participa de reunião com o presidente do IPA 
28 de outubro de 2021 BETÂNIA 

Nesta quarta-feira,  27/10, o prefeito de Betânia, Mário Flor, esteve no IPA- Instituto Agronômico de 

Pernambuco, juntamente com  Wágner Alves ( controlador interno) e a engenheira Bárbara Ferraz. 

O prefeito e sua equipe foram recebidos pelo presidente do IPA, Kaio Maniçoba, onde trataram de 

pendências do município com o órgão e também sobre a reabertura do escritório em Betânia. 

 
 

 

https://www.joaozinhoteles.com.br/category/betania/


 

 

  

 

 

 

 

 

MDR debate reaproveitamento de 
água no Agreste e Semiárido 
pernambucano 
Em workshop promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE), foram apresentadas ações em reuso de água que já vêm sendo 
executadas pela Pasta na Região Nordeste 

Compartilhe:    
Publicado em 28/10/2021 15h28 Atualizado em 28/10/2021 17h10 

 

Projeto do MDR em parceria com a UFRPE possibilita a utilização de esgoto 
doméstico tratado para subirrigação de culturas de palma forrageira, planta 

nativa das zonas semiáridas (Foto: Divulgação) 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/mdr/pt-br/noticias/mdr-debate-reaproveitamento-de-agua-no-agreste-e-semiarido-pernambucano
https://twitter.com/share?text=MDR%20debate%20reaproveitamento%20de%20%C3%A1gua%20no%20Agreste%20e%20Semi%C3%A1rido%20pernambucano&url=https://www.gov.br/mdr/resolveuid/04119bef31824ceabacc649576a52c38


Brasília (DF) - O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), participou, nesta quinta-feira (28), do I Workshop em Gestão 
de Recursos Hídricos e Reuso da Água, promovido pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE). Durante o evento, foram debatidas questões 
ligadas ao reaproveitamento do recurso natural para fomentar o 
desenvolvimento nas regiões do Agreste e do Semiárido pernambucano, com 
base em atividades como ovinocapricultura e agricultura irrigada. 

“O reuso da água em pequenas propriedades tem sido colocado em pauta 
como uma das alternativas em estudos que estamos realizando como subsídio 
para a criação do Plano Nacional de Agricultura Irrigada”, afirmou a 
coordenadora-geral de Agricultura Irrigada da Secretaria Nacional de 
Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Pryscilla Bezerra. 
“Esse é um tema que vem recebendo atenção do Governo Federal devido à 
sua importância”, completou. 

Durante o evento, a coordenadora apresentou ações em reuso de água que já 
vêm sendo executadas pelo MDR na Região Nordeste. “No ano passado, 
assinamos um Termo de Execução Descentralizada (TED) com o Instituto 
Nacional do Semiárido para a implantação de três novas unidades de reuso em 
Guanambi, na Bahia, Nossa Senhora das Dores, em Sergipe, e Parnamirim, 
em Pernambuco, que já estão em execução”, contou. 

Com investimentos de R$ 750 mil, o TED prevê a utilização de esgoto 
doméstico tratado para subirrigação de culturas de palma forrageira, planta 
nativa das zonas semiáridas, como forma de contribuir com a segurança 
alimentar humana e animal, incrementar a produção agropecuária e dar destino 
adequado aos esgotos tratados na região. 

“Além disso, os recursos destinados às unidades de reuso na Bahia, em 
Sergipe e Pernambuco, contribuem com a redução da poluição dos mananciais 
da região e com o incremento da fertilidade do solo, a partir do uso de água 
residual”, aponta Pryscilla. 

Outra iniciativa de reaproveitamento de água de reuso está sendo executada 
na cidade pernambucana de Petrolina. Vinculada ao MDR, a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está 
finalizando o projeto do sistema de irrigação com água de reuso no Perímetro 
Público de Irrigação Senador Nilo Coelho. A medida vai permitir o aumento da 
produção local de hortaliças, forragens e mangas. 

A programação do Workshop em Gestão de Recursos Hídricos e Reuso da 
Água segue até esta sexta-feira (29), com palestras e apresentações de 
representantes da UFRPE, da Companhia Pernambucana de Saneamento 
(Compesa), do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa Tecnológico (CNPq), do Instituto 
Nacional do Semiárido (INSA) e de empresas privadas do setor. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MDR debate reaproveitamento de 

água no Agreste e Semiárido 

pernambucano 
Por 

 Ricardo Banana 

 - 

28 de outubro de 2021 

 

https://ricardobanana.com.br/author/blog-do-banana/


O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), 

participou, nesta quinta-feira (28), do I Workshop em Gestão de Recursos Hídricos e Reuso 

da Água, promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Durante o 

evento, foram debatidas questões ligadas ao reaproveitamento do recurso natural para 

fomentar o desenvolvimento nas regiões do Agreste e do Semiárido pernambucano, com 

base em atividades como ovinocapricultura e agricultura irrigada. 

“O reuso da água tem sido colocado em pauta como uma das alternativas em estudos que 

estamos realizando como subsídio para a criação do Plano Nacional de Agricultura 

Irrigada”, afirmou a coordenadora-geral de Agricultura Irrigada da Secretaria Nacional de 

Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Pryscilla Bezerra. “Esse é um 

tema que vem recebendo atenção do Governo Federal devido à sua importância”, 

completou. 

Durante o evento, a coordenadora apresentou ações em reuso de água que já vêm sendo 

executadas pelo MDR na Região Nordeste. “No ano passado, assinamos um Termo de 

Execução Descentralizada (TED) com o Instituto Nacional do Semiárido para a implantação 

de três novas unidades de reuso em Guanambi, na Bahia, Nossa Senhora das Dores, em 

Sergipe, e Parnamirim, em Pernambuco, que já estão em execução”, contou. 

Com investimentos de R$ 750 mil, o TED prevê a utilização de esgoto doméstico tratado 

para subirrigação de culturas de palma forrageira, planta nativa das zonas semiáridas, como 

forma de contribuir com a segurança alimentar humana e animal, incrementar a produção 

agropecuária e dar destino adequado aos esgotos tratados na região. 

“Além disso, os recursos destinados às unidades de reuso na Bahia, em Sergipe e 

Pernambuco, contribuem com a redução da poluição dos mananciais da região e com o 

incremento da fertilidade do solo, a partir do uso de água residual”, aponta Pryscilla. 

Outra iniciativa de reaproveitamento de água de reuso está sendo executada na cidade 

pernambucana de Petrolina. Vinculada ao MDR, a Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) está finalizando o projeto do sistema de 

irrigação com água de reuso no Perímetro Público de Irrigação Senador Nilo Coelho. A 

medida vai permitir o aumento da produção local de hortaliças, forragens e mangas. 



A programação do Workshop em Gestão de Recursos Hídricos e Reuso da Água segue até 

esta sexta-feira (29), com palestras e apresentações de representantes da UFRPE, da 

Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa Tecnológico 

(CNPq), do Instituto Nacional do Semiárido (INSA) e de empresas privadas do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


