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Inclusão produtiva do Semiárido é tema de reunião em Serra
Talhada
segunda-feira, 1 de abril de 2019

O gerente da Regional do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Maurício
Fernando Nogueira, participou de reunião no escritório do Sebrae, em Serra
Talhada, como membro do Comitê Gestor do Projeto Semiárido, visando a
inclusão produtiva do Semiárido. Na ocasião, foi discutido um plano de
desenvolvimento com foco nas cadeias produtivas da Capriovinocultura, com
destaque para os caprinos de leite, cujos trabalhos vem sendo desenvolvido pelo
IPA no sitio Brabo, em Custódia; a produção de caju em Flores; o potencial
turístico das regiões do Pajeú e Itaparica; a Apicultura desenvolvida em Carnaíba e
Serra Talhada, entre outras atividades.
Participaram dessa reunião, IPA, UFRPe/UAST, Prefeitura de Custódia,
representantes de quilombolas entre outros parceiros. “Destacamos os trabalhos
realizados pelo IPA em todas as regiões de desenvolvimento do estado de
Pernambuco. O foco principal foi a elaboração de um plano de capacitação para os
agricultores familiares visando o associativismo”, destacou Nogueira. A informação
é do Núcleo do Ipa.

Petrolina sediará simpósio internacional sobre cadeia produtiva da
carne
1 de abril de 2019 by Vinicius de Santana

A cidade de Petrolina-PE será sede, entre os dias 17 e 19 de junho, do II
Simpósio Ibero-Americano de Marcas de Qualidade de Produtos Cárneos e
Cadeia Produtiva da Carne (II Siacarne).

O evento, organizado pelo IF Sertão-PE, em parceria com a Universidade
Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) e Embrapa Semiárido, tem como objetivo promover a discussão de
temas relevantes na área da Ciência e Tecnologia da Carne e debater
aspectos relacionados à cadeia produtiva da carne.
“Este evento é voltado para estudantes, profissionais, criadores e demais
interessados no tema. Da mesma forma que fruticultura irrigada é uma
realidade na nossa região, temos a produção animal, principalmente a
caprinovinocultura, como outra atividade em potencial, o que aumenta a
importância de discutirmos temas que possam alavancar o setor”, afirmou um
dos coordenadores do Siacarne, Rodolfo Peixoto.
A programação do Simpósio conta com palestras e mesas-redondas que
abordarão temas como a avaliação de características de carcaça e qualidade
de carne, agregação de valor a produtos da caprinovinocultura, dentre outros,
além de minicursos.
As inscrições já estão abertas através do site (clique aqui) e seguem com
desconto até o dia 19 de abril. O II Siacarne tem apoio da Rede Ibero
Americana de Marcas de Qualidade de Carnes (Marcarne), Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA) e Sebrae-PE. (Ascom)

