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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Governador
Eduardo Henrique Accioly Campos

Vice-Governador
João Lyra Neto

COMITÊ INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO

Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 
Coordenação

Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Secretaria de Educação

Secretaria de Saúde
Secretaria de Defesa Social

Secretaria da Casa Militar/Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco
Secretaria da Casa Civil

Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Secretaria da Mulher
Exército Brasileiro

Instituto Agronômico de Pernambuco
Companhia Pernambucana de Saneamento 

Ministério de Minas e Energia
Ministério do Desenvolvimento Agrário 

Associação Municipalista de Pernambuco
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco

COMITÊ INTEGRADO: 0800 281 2090
www.agricultura.pe.gov.br/operacaoseca

www.ipa.br

CARROS-PIPA
O controle dos carros-pipa está sendo realizado pelos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural, Instituto 
Agronômico de Pernambuco-IPA  e o Exército. 

Denúncias:   devem ser 
dirigidas aos escritórios 

municipais do IPA ou 
através do 0800 281 2090.

BOLSA ESTIAGEM
O que é?

É um auxílio financeiro emergencial aos agricultores familiares 
prejudicados pela seca, e que não têm o seguro-safra.

Valor da Bolsa Estiagem:

R$ 400,00 a ser pago em cinco parcelas mensais de R$80,00.

Condições para obter o auxílio:

Ter o nome no Cadastro Único para os programas sociais do 
Governo Federal;
Possuir Declaração de Aptidão do Pronaf-DAP (caso não 
tenha a  DAP, procurar o escritório do IPA ou o sindicato rural);
Possuir renda mensal média de até dois salários mínimos;
Morar no município que se encontra em situação de 
emergência ou de calamidade pública.

O pagamento será efetuado, diretamente, ao beneficiário, por 
meio do Cartão Cidadão.

Mais informações: procurar os escritórios municipais do IPA, ou  através do 
www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/bolsa-famil ia/programas-
complementares/beneficiario/bolsa-estiagem



O Governo de Pernambuco vem desenvolvendo ações 

estruturadoras e emergenciais em comunidades rurais, visando ao 

fortalecimento da infraestrutura hídrica em todo o Estado:

Instalação e recuperação de 1,8 mil poços;

Implantação de 15,5 mil cisternas calçadão (2ª água);

Implantação de 21 mil cisternas (1ª água);

Irrigação para Todos - 2.000 ha, beneficiando 1.000 famílias, 

com 2 ha por módulo mínimo;

Distribuição de 20 mil caixas d´água, beneficiando 20 mil 

famílias;

Distribuição de 162 mil filtros, beneficiando 75 mil famílias;

48 adutoras para  diversas cidades e comunidades;

Recuperação de 150 dessalinizadores, beneficiando 9,7 mil 

famílias;

Implantação de 200 dessalinizadores, beneficiando 9,4 mil 

famílias.

As comunidades rurais, por meio de suas entidades 

representativas (associações, cooperativas, sindicatos, entre outras), 

poderão encaminhar suas solicitações aos escritórios municipais do 

IPA,  para terem acesso a esses benefícios.  

AÇÕES ESTRUTURADORAS GARANTIA SAFRA
O  que é ?

É um benefício que oferece uma renda mínima, no valor de 
R$ 680,00 por tempo determinado para quem perdeu 50% ou mais 
da lavoura. 

Como obter o benefício?

Possuir a declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP);

Ter uma renda mensal familiar de até 1,5 salário mínimo;

Morar na propriedade ou próximo dela e ser conhecido na 
comunidade;

Que a família participe das atividades exploradas na 
propriedade;

Cultivar área de plantio entre 0,6 hectare até 10 hectares;

Cultivar áreas não irrigadas;

Efetuar a adesão antes do plantio (pagamento do boleto).

Composição dos recursos do fundo:

Contribuição do agricultor   1% R$     6,80

Contribuição do município   3% R$   20,40

Contribuição do Estado   6% R$   40,80

Contribuição da União 20% R$ 136,00

  

Mais informações: procurar os escritórios municipais do IPA ou através

do www.mda.gov.br/portal safi/programas/garantiasafra



Medida Provisória nº 565

Possuir Declaração de Aptidão do Pronaf – DAP;

Linha de crédito, destinada aos agricultores atingidos pela seca 
nos municípios em que foi decretada situação de emergência ou 
calamidade pública.

Como obter o crédito:

Residir em município que se encontre em situação de 
emergência ou de calamidade pública.

Condições de crédito:

Até R$ 2.500,00 (para agricultores do Pronaf B);

Até R$ 12.000,00 (demais agricultores familiares);

Juros: 1% a.a;

Desconto para quem pagar em dia: 40% sobre cada parcela.  

          

Prazo de pagamento: 

           Investimento: até três anos de carência e dez anos para 
           quitação do débito;

           Custeio: até um ano de carência e cinco anos para quitação    
           do débito.

Prazo para contratação:

Até 30 de dezembro de 2012.

O agricultor deve procurar os escritórios do IPA, até o 
dia 15/12/12, para iniciar o processo de contratação.

ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA

CRÉDITO ESPECIAL 
Aquisição de milho 

Estão sendo disponibilizadas, pela Companhia Nacional de 
Abastecimento-Conab, três toneladas do produto por pecuarista/mês, 
ao preço de R$ 18,12 a saca de 60 kg: 

A compra deve ser realizada, diretamente, nos postos 
autorizados da Conab;
O Transporte é assegurado pelo Governo do Estado, devendo 
o pecuarista solicitá-lo, diretamente, aos escritórios municipais 
do IPA. 

“
”

Aquisição de bagaço de cana

A compra, a preços que variam de R$ 80,00 a R$ 90,00 a 
tonelada, só poderá ser feita por meio dos sindicatos e associações de 
produtores:

Os representantes devem procurar a Associação de Criadores 
de Pernambuco-ACP  pelo telefone (81) 3228-4332;

Os produtores cadastrados como fornecedores do “Programa 
Leite de Todos”, terão o transporte realizado pela Ceasa;

Os produtores que não fazem parte do Programa Leite de 
Todos , terão o transporte assegurado pelo IPA.

ASSISTÊNCIA AOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO

ALIMENTAÇÃO ANIMAL/FORRAGEM

Declaração do  plantel na Adagro; 
Depósito em conta única do Tesouro 
Nacional nº1352852221190003-6, 
Banco do Brasil.

Mais  informações:
Conab (81) 3271.3311 (compra direta do milho).
Escritórios municipais do IPA (transporte). 

Formulário de cadastro da Conab; 
Cópia do RG e CPF; 
DAP ou ITR; 

Documentos necessários:

Ouricuri

Salgueiro

Petrolina

Arcoverde
CONAB

Afogados

Caruaru

Recife
CONAB

Postos de venda da Conab
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