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Festival gastronômico traz pratos feitos
com plantas da caatinga para o Recife
'Cultura no prato é Panc' acontece nesta quarta-feira (5), na Zona
Oeste do Recife. Há oficinas, palestras, degustação e venda de
produtos.
Por G1 PE
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Festival gastronômico apresenta comidas feitas com plantas e opções veganas
Da Caatinga direto para os pratos dos recifences: essa é a proposta do festival
gastronômico "Cultura no prato é Panc", que apresenta pratos feitos com plantas
alimentícias não convencionais (Panc). A mostra conta com oficinas, palestras,
degustação e venda dos produtos. (Veja vídeo acima)

O evento acontece nesta quarta-feira (5), das 8h30 às 17h, na sede do Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA), na Avenida General San Martin, no bairro do
Bongi, na Zona Oeste do Recife.
Durante a manhã, especialistas de várias áreas apresentam temas relacionados à
sustentabilidade socioambiental, saúde e nutrição, gastronomia e outros. Nessas
palestras são demonstradas experiências de sucesso sobre o uso de Panc relacionadas à
melhoria da qualidade de vida e presenvação ambiental.
Há temas com viés de segurança energética, hídriga e alimentar, além das
potencialidades a partir da abundância do clima semiárido nordestino e da riqueza do
seu bioma.
"Esse evento está relacionado ao projeto Ecolune, que tem três eixos básicos: ele estuda
a segurança alimentar, a segurança hídrica e a segurança energética frente ao cenário
das mudanças climáticas. Nesse contexto a gente está trazendo esse evento para mostrar
à sociedade pernambucana o que a gente pode fazer e discutir", explica a climatologista
do IPA, Francis Lacerda.
Uma das oficinas da mostra é ministrada pelo chef Timóteo Domingos, da ONG
Gastrotinga, que já desenvolveu mil pratos à base de plantas do Nordeste. Com o tema
"Gastrotinga: um banquete de sabores", os participantes têm a oportunidade de aprender
a cozinhar pratos requintados com plantas do Sertão. Ele também faz palestra sobre
"Sonho e seca: a cultura alimentar da Caatinga".
As chefs Chivi Marincola e Adriana Borges ensinam para o público o preparo de pratos
com taioba e palma, respectivamente. Chivi realiza, ainda, uma palestra em mostra que
"Em tempo difícil as Pancs são soluções". Entre as receitas estão creme de palma com
camarão, brigadeiros, pães, farinha, paistel, sopa e quiche.
"As pessoas acham que a Palma tem um gosto amargo e não é. E ela também não
engorda. A palma é rica em vitamina A, complexo B e fibra. Ela emagrece", afirma a
professora de gastronomia Adriana Borges.
Na área da saúde, o médico Celerino Carriconde, fala sobre o uso de plantas nativas
para a cura de doenças, com palestra "Meu corpo é o jardim, a minha vontade seu
jardineiro".
Já a professora do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) Márcia Vanuza da SIlva fala sobre experiências pedagógicas em
quintas produtivos implantados no Semiárido, que promovem saúde, nutrição e renda.
O protagonisto feminino na agroecologia também é abordado no festival, com a
presença e exemplo dos índios Pankararu e Xukuru. A palestra é realizada pela vicepresidente Nordeste da Associação Nacional de Agroecologia, Laetícia Jalil; Bárbara
Pankararu, presidente da Associação de Mulheres do seu povo; e Silvinha Xucuru, líder
feminina do seu povo e coordenadora educacional em 36 escolas situadas em Pesqueira,
no Agreste do estado.

Dia do Extensionista Rural é
comemorado nesta quinta-feira (06)
Publicado 5 de dezembro de 2018 | Por Ana Carolina

Nesta quinta-feira (6), é comemorado, em todo o País, o Dia
do Extensionista Rural. No Brasil, os primeiros registros da extensão rural, se deu no
ano de 1948. Atualmente o serviço é oferecido a cerca de 5.359 municípios, e conta
com a atuação diária de quase 20 mil extensionistas.

A data foi instituída pelo governo federal, há 70 anos, como forma de homenagear e
reconhecer esse importante agente de desenvolvimento rural sustentável. Pernambuco
conta, há 64 anos, com o serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)
pública e estatal como instrumento de apoio ao desenvolvimento rural.
O início se deu com a criação da Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural
(ANCAR), depois com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Pernambuco (EMATER-PE), posteriormente com a Empresa de Abastecimento do
Estado de Pernambuco (EBAPE). Atualmente, o Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) é a entidade responsável pelas ações de ATER oficial, conforme decreto do
Governo do Estado, publicado no Diário Oficial em2003.
Para a prestação deste serviço, o Instituto conta com uma Diretoria de Extensão Rural e
um corpo técnico formado por 384 profissionais, atuando no campo, proporcionando
uma assistência técnica continuada e o acesso às políticas públicas.
A extensão rural contemporânea se depara com grandes desafios relacionados à
produção de alimentos orgânicos, às mudanças climáticas e a necessidade de introdução
de novas tecnologias que gere renda, autonomia, e novas oportunidades de mercados
aos agricultores e agricultoras familiares, o que implica em resultados positivos para o
meio rural e urbano, uma vez que 70% dos alimentos consumidos são oriundos da
agricultura familiar.
“O extensionista sempre está ao lado do agricultor/a, apoiando, socializando saberes,
inovações tecnológicas e políticas públicas, melhorando a qualidade da produção e,
simultaneamente, abrindo novas oportunidades de mercados para a comercialização dos
produtos”, destaca a presidente do IPA, Nedja Moura.
“Nossos extensionistas merecem todo o mérito neste dia, pois estão presentes nos
locais mais distantes, de difícil acesso, contribuindo para as transformações culturais,
sociais e econômicas, atuando como efetivo agente de desenvolvimento rural
sustentável, valorizando as diversas categorias da agricultura familiar, a exemplo dos
povos indígenas, comunidades quilombolas e pescadores”, enfatiza o diretor de
Extensão Rural do IPA, Albérico Rocha.

Deputado Odacy Amorim elogia projeto de caprinovinocultura
desenvolvido em Dormentes
quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Durante fala no Pequeno Expediente da Assembleia Legislativa de
Pernambuco (Alepe) nessa terça-feira, 4, o deputado Odacy Amorim
(PT) fez elogios ao “Projeto Berganês”, desenvolvido por pequenos
produtores da caprinovinocultura no município de Dormentes, no
Sertão do São Francisco. O parlamentar, que não conseguiu se eleger
este ano para o cargo de deputado federal, anunciou a destinação de
R$ 50 mil, por meio de emenda, para a associação que realiza a
iniciativa.
“A emenda tem o propósito de auxiliar no controle do processo de
cruzamento dos animais, permitindo, assim, que se efetive o trabalho
de registro da raça
“, destacou, informando que também vai
reservar recursos para a compra de um caminhão que deve ser usado
no transporte dos animais. “O único abatedouro que atende à área
fica no distrito de Rajada, e a Prefeitura de Petrolina não tem dado
apoio para realizar esse transporte”, lamentou.

O Projeto Berganês é realizado há quase 30 anos no município de
Dormentes e região. Consiste no cruzamento de ovelhas das raças
Bergamácia e Santa Inês. Vários animais da raça resultante estão
espalhados por todo o Nordeste. A pesquisa é coordenada pelo
professor João Bandeira do IF Sertão-PE, com apoio de pesquisadores
e técnicos da Embrapa, Univasf, IPA e Arco.

