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Em Garanhuns, Raquel Lyra participa de 

encontro com produtores de leite do Agreste 

 
 POR: REDAÇÃO PORTAL 

 

Foto: Tiago Calazans 

 29/04/2022 
Compartilhe: 

A pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra, participou, nesta 
sexta (29), em Garanhuns, de um encontro com produtores de leite de diversos 
municípios do Agreste. A tucana ouviu as demandas do setor, que apontou a 
falta de incentivo do estado para o segmento. O Agreste é responsável por 
60% do leite produzido em Pernambuco. A deputada estadual Priscila Krause, 
o vice-prefeito de Paranatama e pré-candidato a deputado federal, Claudeilson 
Oliveira o ex-prefeito de Garanhuns, Izaías Régis e a ex-prefeita de São Bento 
do Una, Débora Almeida também participaram da agenda. 

  

https://www.cbnrecife.com/blogdoelielson/autor/redacao


“Vamos ajudar a gerar emprego em Pernambuco, porque não pode ser bom 
para um só, tem que ser bom para todos. Precisamos alimentar esse arranjo 
produtivo tão forte no nosso estado e fazer a construção de um projeto 
permanente. A gente defende sempre que, quando se fortalece as pessoas 
onde elas vivem, para que elas não precisem abandonar o que fazem, o que se 
identificam, a gente pode continuar produzindo a riqueza local”, ressaltou 
Raquel Lyra. 

  A falta de água, os custos altos com a energia elétrica, e a ausência de 
incentivos foram alguns assuntos debatidos no encontro. “As indústrias não 
estão buscando o leite produzido no Agreste. O custo está altíssimo para a 
produção. Estamos produzindo mais do que as indústrias recebem. Para elas, 
é mais vantajoso importar de outros estados porque falta uma política que olhe 
para a nossa bacia leiteira”, destacou o produtor Moshe Dayan Fernandes.  

 Entre as propostas do setor, estão o incentivo para que os municípios do 
estado comprem o leite de Pernambuco para a merenda escolar e a 
reestruturação de órgãos, como o Instituto de Tecnologia de Pernambuco 
(ITEP) e o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).  

 A deputada estadual Priscila Krause defendeu uma política tributária aliada à 
geração de emprego e renda. “Ao ouvir as demandas e propostas dos 
produtores, constatamos, mais uma vez, a ausência  de uma visão integrada 
de desenvolvimento do estado e a falta de incentivo  para o segmento”, 
afirmou.  

 “Infelizmente não temos o apoio do estado na nossa bacia leiteira, que é tão 
importante para a nossa economia, não só no Agreste, mas em Pernambuco 
inteiro”, frisou o ex-prefeito de Garanhuns e pré-candidato a deputado estadual, 
Izaías Régis.  

 Para a ex-prefeita de São Bento do Una e pré-candidata a deputada estadual, 
Débora Almeida, “há uma falta de incentivo e as fiscalizações sanitárias 
também são feitas de forma que causam problema, porque cada órgão diz uma 
coisa". "A gente só quer condições para trabalhar e que o estado não 
atrapalhe", afirmou. 

 *Rádio Marano* - No final da tarde, Raquel Lyra concedeu entrevista à Rádio 
Marano FM, ainda em Garanhuns. Na ocasião, a pré-candidata ao Governo de 
Pernambuco falou que o sentimento de abandono é real, do Litoral ao Sertão. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 
 

Anater destaca os resultados das parcerias com as associadas da 

Asbraer 

 

Diretores também abordaram as perspectivas para fomento e 

fortalecimento da Ater pública brasileira 

Nessa quinta-feira (28), a Diretoria Executiva da Agência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) participou da 61ª 

Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Entidades 

Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer). Na 

ocasião, realizada na sede da Emater-GO, foram apresentados os 

principais resultados das parcerias em prol da Ater pública. Também 

estiveram presentes representantes do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa), além de parlamentares e autoridades 

locais. 

Foi o primeiro evento presencial da Asbraer com a participação do novo 

presidente da Anater, José Ferreira da Costa Neto e do diretor técnico, 

Oto Ferreira Cândido. Coube aos dirigentes abordarem o tema 

https://www.anater.org/index.php/2022/04/26/asbraer-realiza-61a-assembleia-geral-ordinaria-em-goias/
https://www.anater.org/index.php/2022/04/26/asbraer-realiza-61a-assembleia-geral-ordinaria-em-goias/
https://www.anater.org/index.php/2022/04/26/asbraer-realiza-61a-assembleia-geral-ordinaria-em-goias/


“Apresentação dos projetos e perspectivas da Anater para a Ater pública 

em 2022” na programação. 

“Foi uma oportunidade importante para mostrar o status dos nossos 

programas, ouvir os representantes das Ater’s públicas, críticas, 

sugestões e reivindicações. Pontuamos o que achamos necessário de 

forma objetiva e pragmática”, explicou Costa Neto. 

A Direx da Anater destacou a evolução dos Instrumentos Específicos de 

Parceria (IEPs) firmados com as associadas. Todos apresentam 

execução acima de 90%. 

 Projeto Piloto: 13 IEPs assistem mais de 10 mil beneficiários nos 

estados de GO, MG, PA, PR, RS, RO, SC, SP, SE, TO e no DF. Está 

com 96,35 % de execução. 

 Programa Nacional Diversificação áreas Cultivadas Tabaco 

(PNDACT): 3 IEPs atendem cerca de 6.400 beneficiários nos estados 

do PR, SC e RS. Está com 95,89 % de execução. 

 Projeto Dom Helder Câmara (PDHC): 12 IEPs assistem mais de 28 

mil beneficiários nos estados de AL, BA, CE, MA, SE, PB, PE, PI, RN, 

MG, ES. Está com 94,58 % de execução. 

 Programa Ater Mais Gestão: 9 IEPs beneficiam cerca de 370 

empreendimentos da agricultura familiar, nos estados do AC, AL, AP, 

AM, BA, CE, ES, DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, RJ, RN, 

RS, RO, RR, SC, SP, SE e TO. Está com 90,85 % de execução. 

Também foram pontuados resultados sobre comercialização entre 

vizinhos, feiras, mercados institucionais – Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (Pnae) e Programa Alimenta Brasil, e crédito de 

fomento rural. 

Os diretores finalizaram com as perspectivas para o fortalecimento da 

Ater pública. Foram apresentadas informações sobre os últimos 

programas contemplados, de 2021 até hoje: Programa de Consolidação 

de Assentamentos – Produzir Brasil Centro Oeste, Programa Produzir 



Brasil Amazônia Legal, Programa Nacional Crédito Fundiário (PNCF) – 

Terra Brasil, Programa Brasil Mais Cooperativo, Programa Produzir Brasil 

Sudene e Produção Orgânica por Organização de Controle Social (OCS). 

O evento, realizado na sede da Agência Goiana de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Emater-GO), segue com programação até esta sexta-

feira. 

Fonte: Ascom Anater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Raquel Lyra participa de encontro com 

produtores de leite do Agreste 

Em Garanhuns, ouviu muitas reclamações do segmento como a 

falta de incentivos do estado para o setor. 

Cinara Marques  29 de abril de 2022 

 0 6  1 minuto de leitura 

 Fotos: Tiago Calazans 

A pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra, participou, 

nesta sexta (29), em Garanhuns, de um encontro com produtores de 

leite de diversos municípios do Agreste. A tucana ouviu as demandas 

do setor, que apontou a falta de incentivo do estado para o segmento. 

https://www.tribunanordeste.com.br/author/admin/
https://www.tribunanordeste.com.br/raquel-lyra-participa-de-encontro-com-produtores-de-leite-do-agreste/#respond


O Agreste é responsável por 60% do leite produzido em Pernambuco. 

A deputada estadual Priscila Krause, o vice-prefeito de Paranatama e 

pré-candidato a deputado federal, Claudeilson Oliveira o ex-prefeito de 

Garanhuns, Izaías Régis e a ex-prefeita de São Bento do Una, Débora 

Almeida também participaram da agenda. 

“Vamos ajudar a gerar emprego em Pernambuco, porque não pode ser 

bom para um só, tem que ser bom para todos. Precisamos alimentar 

esse arranjo produtivo tão forte no nosso estado e fazer a construção 

de um projeto permanente. A gente defende sempre que, quando se 

fortalece as pessoas onde elas vivem, para que elas não precisem 

abandonar o que fazem, o que se identificam, a gente pode continuar 

produzindo a riqueza local”, ressaltou Raquel Lyra. 

A falta de água, os custos altos com a energia elétrica, e a ausência de 

incentivos foram alguns assuntos debatidos no encontro. 

“As indústrias não estão buscando o leite produzido no Agreste. O 

custo está altíssimo para a produção. Estamos produzindo mais do que 

as indústrias recebem. Para elas, é mais vantajoso importar de outros 

estados porque falta uma política que olhe para a nossa bacia leiteira”, 

destacou o produtor Moshe Dayan Fernandes. 

Entre as propostas do setor, estão o incentivo para que os municípios 

do estado comprem o leite de Pernambuco para a merenda escolar e a 

reestruturação de órgãos, como o Instituto de Tecnologia de 

Pernambuco (ITEP) e o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). 

A deputada estadual Priscila Krause defendeu uma política tributária 

aliada à geração de emprego e renda. “Ao ouvir as demandas e 

propostas dos produtores, constatamos, mais uma vez, a ausência de 

uma visão integrada de desenvolvimento do estado e a falta de 

incentivo para o segmento”, afirmou. 

“Infelizmente não temos o apoio do estado na nossa bacia leiteira, que 

é tão importante para a nossa economia, não só no Agreste, mas em 



Pernambuco inteiro”, frisou o ex-prefeito de Garanhuns e pré-

candidato a deputado estadual, Izaías Régis. 

Para a ex-prefeita de São Bento do Una e pré-candidata a deputada 

estadual, Débora Almeida, “há uma falta de incentivo e as fiscalizações 

sanitárias também são feitas de forma que causam problema, porque 

cada órgão diz uma coisa”. “A gente só quer condições para trabalhar e 

que o estado não atrapalhe”, afirmou. 

Rádio Marano – No final da tarde, Raquel Lyra concedeu entrevista à 

Rádio Marano FM, ainda em Garanhuns. Na ocasião, a pré-candidata 

ao Governo de Pernambuco falou que o sentimento de abandono é 

real, do Litoral ao Sertão. 

 Com assessoria de imprensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


