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Carnaíba: Agricultor inova em terra seca e implanta criadouro de
peixes e plantio de Maracujá no sitio Caxí
quarta-feira, 28 de novembro de 2018

É de admirar!
No meio do nada.... no extremo dos municipios de Custódia no
Moxotó e Carnaiba, já no Vale do Pajeú, no sertão de Pernambuco, o
agricultor Luiz Carlos Rodrigues, conhecido como Carlinhos do Caxi,
inovou a sua vida e a de mais de vinte trabalhadores da comunidade
rural
do
sitio
Caxi,
em
Carnaíba.
Após trabalhar como mecânico industrial algum tempo fora de
Carnaíba, Carlinhos do Caxi, conseguiu montar um grande viveiro de

peixes se tornando um dos maiores piscicultores de Carnaiba.
Investiu e hoje tem um criatório com mais de 6 mil peixes em três
tanques com bomba. Os peixes são alimentados de rações quatro
vezes ao dia.

Carlinhos perfurou poços, fez irrigações e hoje conta com um total
de quatro hectares de plantação de maracujá exportando para outros
municipios.
Além do plantio de maracujás, em apenas três anos, Carlinhos
também executou plantio de milho, feijão um enorme canteiro de
cebolinha, coentro, pimenta de cheiro, alface, tomate e pimentão. Um
verdadeiro exemplo de trabalhador que não espera apenas por ações
do governo.
No sitio Caxi, Carlinhos consegue empregar até vinte trabalhadores
em tempo de colheita e assegura um total de nove empregos diários.

O que chama a atenção é que outros moradores não segue o
exemplo de Carlinhos do Caxi. não inovam, cruzam os braços na
esperança de que a perseverança caia de graça do seu sem nenhum

esforço, teimando apenas em esperar a chuva para plantar o milho e
o feijão.

Iterpe realiza reunião em Afogados da
Ingazeira para anunciar o Programa de
Cadastro e Regularização Fundiária
28 de novembro de 2018, às 17h29min | Agricultura




Nesta quarta-feira (28/11), a equipe do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado de
Pernambuco – Iterpe realizou reunião para disseminar as etapas do desenvolvimento do
trabalho de medição das terras, por meio da execução do Programa de Cadastro e
Regularização Fundiária. O encontro, que aconteceu no Auditório do Centro Tecnológico,

tratou da ampliação do diálogo entre o presidente do Instituto, André Negromonte; a equipe
da Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira; os representantes do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais e as famílias beneficiárias do Programa de Cadastro e Regularização
Fundiária (PCRF), com o objetivo de esclarecer o desenvolvimento do trabalho que
beneficiárá 1,5 mil famílias na região do Pajeú.

Durante a reunião, a equipe do Iterpe apresentou os representantes da empresa Geosolos
Agrimensura, que foi contratada para realizar o trabalho de medição de mais de 20 mil
hectares de terras. O convênio do (PCRF) firmado entre o Estado, por meio do Iterpe, e
a União prevê o alcance do trabalho em uma área de aproximadamente 53.572 hectares
de terras devolutas.
“Os trabalhos de medição e regularização dos imóveis rurais resultam em segurança
jurídica às famílias rurais sobre a posse da terra e maior desenvolvimento da produção,
uma vez que, a partir dos títulos de propriedade em mãos, a população rural consegue
acessar créditos de desenvolvimento da sua produção e a outras políticas públicas de
melhoria da qualidade de vida no campo”, pontuou Negromonte.
A reunião contou com a presença do prefeito José Patriota; os vereadores Luiz Gonzaga,
Augusto Martins, Igor Mariano e Rubinho do São João; Lucineide, representando as
associações; João Alves, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; a equipe da Geosolos e
a equipe do Iterpe: Márcio Eduardo, Jailson Pacheco, Cleodon Ricardo, Fillipe Castelo
Branco e Janduir Simões.

Turma formada – Com um saldo de 347 alunos formados entre setembro de 2017 e
novembro deste ano, o curso do programa Horta em Todo Canto realizado pelo Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e
Reforma Agrária, teve sua 10º e ultima turma de 2018 encerrada na última terça-feira
(27), em solenidade no auditório do IPA, com a presença da primeira dama Ana Luiza
Câmara, idealizadora do programa; do secretário de agricultura, Wellington Batista; da
presidente do IPA, Nedja Moura; dos diretores de pesquisa e extensão rural, Gabriel
Maciel e Albérico Rocha, respectivamente, além de gestores e demais representantes de
entidades parceiras do Horta, que participaram da entrega dos certificados aos alunos
formados.

Câmara Setorial da Banana de Pernambuco realiza sessão de
implantação no Ceasa
Na manhã desta quarta-feira (28), o Centro de Abastecimento e Logística de
Pernambuco (Ceasa – PE) recebeu a sessão de implantação da Câmara Setorial da
Banana de Pernambuco. O evento contou com a presença do Presidente do Ceasa,
Gustavo Melo, e de representantes de órgãos governamentais como a Secretaria de
Agricultura e Reforma Agrária do Estado, Instituto Agronômico de Pernambuco (Ipa),
da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), da Universidade Rural
Federal de Pernambuco (UFRPE) e da Empresa de Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) e a Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa- Recife (Assucere).
Na ocasião, as autoridades debateram com secretários e agricultores assuntos sobre o
cultivo, colheita e comercialização da banana. Participaram do encontro os
representantes das cidades Chã Grande, São Vicente Ferrer, Orobó, dentre outras que
fazem parte do ciclo de produção da frutas.
]O Presidente da Câmara e Vice- Presidente da Associação dos Usuários e
Comerciantes do Ceasa-Recife (Assucere), Josenildo Rufino, destacou a importância da
câmara e também afirmou planos para as futuras reuniões. “Após a conversa, onde
podemos escutar os agricultores do produto, nos vamos encaminhar as demandas para
que os órgãos como a Adagro, AD Diper e o Governo do Estado poção tomar as devidas
providências para que, no próximo encontro, focarmos na viabilização de uma
implantação do parque industrial da banana, onde, serão produzidas polpas, banana
chips e passa”, explica.
“Vamos transformar essas conversas em ações efetivas para conseguir o melhoramento
no cultivo da banana. Reafirmo o compromisso do Ceasa em parceria com o
Governador do Estado, Paulo Câmara, para que projetos sejam implantados, e assim,
auxiliar os agricultores e famílias que vivem da produção desse produto”, exalta o
presidente do Ceasa, Gustavo Melo.

A primeira dama do Estado, Ana Luiza Câmara, prestigiou nesta terça-feira (27/11)
solenidade no auditório do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), quando houve a
entrega dos certificados aos alunos formados na 10º e última turma de 2018 do
programa Horta em Todo Canto. O programa, idealizado pela primeira dama e
executado pelo IPA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária
(SARA), contabiliza um saldo de 347 alunos formados entre setembro de 2017 e
novembro deste ano. O secretário de Agricultura, Wellington Batista, esteve presente ao
evento.
Na ocasião, também houve uma apresentação dos dados do Programa Horta em Todo
Canto, que tem como objetivo implantar hortas orgânicas nos espaços públicos do
estado com materiais e equipamentos específicos, contribuindo para a segurança
alimentar e nutricional – SAN, inclusão social, educação ambiental, dentre outros
aspectos. Atualmente, são 187 hortas implantadas e seis em implementação.
Participaram da solenidade a presidente do IPA, Nedja Moura; os diretores de pesquisa
e extensão rural, Gabriel Maciel e Albérico Rocha, respectivamente; a presidente da
Caisan, Mariana Suassuna, além de gestores e demais representantes de entidades
parceiras do Horta.

