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Planejamento do Semiárido Show é tema de reunião na sede do IPA
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O
Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) sediou, na manhã da última terça-feira (30),
reunião de planejamento para o Semiárido Show 2019. O encontro contou com a
participação do secretário de Desenvolvimento Agrário, Dilson Peixoto, presidente do
Instituto, Odacy Amorim, diretor do pesquisa, Gabriel Maciel, diretor de Extensão
Rural, Reginaldo Alves, presidente da Adagro, Paulo Roberto, além dos representantes
da Embrapa, Pedro Gama, da Ceasa, Renato Campelo, e AD-Diper, Jaime Alheiros e
Álvaro França.
Em 2019, o Semiárido Show chega à sua oitava edição sustentando a importância de ser
considerado o maior evento de inovação tecnológica voltado para a agropecuária no
Nordeste brasileiro. “O Semiárido Show é um evento importante para agricultura
familiar de Pernambuco, sendo uma oportunidade paa divulgação das pesquisas e

políticas públicas executadas pelo Governo do Estado para fomento do setor”, afirmou
Peixoto.
Com o tema “Inovações e Dinâmicas de Desenvolvimento Regional”, esta edição conta
com uma programação diversificada, quecontempla capacitações por meio de mais de
50 minicursos, palestras, oficinas e seminários temáticos, bem como a exposição em
campo de uma centena de inovações tecnológicas. “Estamos prontos para apoiar o
evento, que viabiliza o amplo acesso a conhecimentos e informações, dinamizando a
produtividade e sustentabilidade da atividade na região”, destaca Odacy. A expectativa
dos organizadores é de que o evento receba um público em torno de 20 mil agricultores,
estudantes e agentes de assistência técnica e extensão rural de todos os estados que
compõem a região semiárida.

Curso de Horta Orgânica e Medicinal é concluída em Fernando de
Noronha
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A equipe de extensionistas e pesquisadores do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) concluiu, na quarta-feira (31), o curso de horta orgânica e medicinal, com a
implantação de uma horta no Canto Mãe Coruja, no arquipélago de Fernando de
Noronha.
O curso certificou 20 participantes desde agricultores, jornalista, médico, passando por
donas de casa, familiares das mulheres cadastradas no mãe coruja, funcionários de
hotel, pousada e do ICMBIO. Além da horta, também foi implantada uma composteira e
uma sementeira. A proposta da horta é de servir de espaço para interação entre os
profissionais do complexo da saúde onde está localizado fisicamente o canto mãe
coruja, bem como os frequentadores do espaço, além de servir de estímulo para que as
pessoas possam fazer suas hortas em espaços domésticos.

