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Feira do Produtor Rural em Ribeirão
Preto começa nesta quinta, 12
Serão 20 estandes com produtos frescos e preços competitivos
Redação 12 Out 2017 15h20

Nesta quinta-feira, 12, a partir das 16h, é realizada a primeira Feira do Produtor Rural,
no Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali (Curupira), em Ribeirão Preto.
O evento passou a ser realizado a partir da sanção de uma lei municipal no dia 15 de
setembro. O objetivo da feira é permitir a comercialização de hortifrutigranjeiros frescos
e a preços competitivos de produtores da agricultura familiar
O grande diferencial da Feira do Produtor Rural é a padronização dos estandes
sustentáveis feitos de bambu e a apresentação de produtos frescos, de qualidade e com
preços competitivos. Serão apresentadas diversas produções horti-fruti, além de
artesanato produzidos localmente.
Para isso, os produtores que integram os programas passaram por capacitação de 272
horas, na qual aprenderam conceitos de formação e organização de equipe, normas e
procedimentos adequados para a feira, construção de estandes em bambu, planejamento
e produção a serem levados à feira, métodos de comercialização, técnicas de vendas e
exposição de produtos e controles de gestão de negócios.
Serviço:
Data: quinta-feira, 12 de outubro
Horário: 16h às 20h
Local: Parque Prefeito Luiz Roberto Jábali (Curupira).
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Floresta: chuvas registradas nas últimas
24h superam média histórica
Publicado em 06.12.2018 , às 17:15
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Nas últimas 24 horas, foram registradas fortes chuvas em Floresta, no Sertão de
Pernambuco. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), cerca 68
milímetros de chuvas caíram na cidade.
O nível de precipitação no município neste mês já supera a média de chuva no mês de
dezembro nos últimos três anos, que é de aproximadamente 40 milímetros. Com as
chuvas das últimas 24 horas, Floresta já recebeu 107,3 milímetros de água, de acordo
com dados do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).

Nas redes sociais, moradores da cidade compartilharam vídeos comemorando as chuvas.
Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de mais chuva
em Floresta para esta sexta-feira (7).

Feira de Agricultura Familiar de
Ribeirão começa hoje (06)
By Junior Finfa in Sem categoria on 6 de dezembro de 2018.

A inauguração da Feira de Agricultura
Familiar de Ribeirão será nesta quinta-feira (06), no Bairro Novo, às 6h. A iniciativa é
da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, por meio do Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de
Agricultura da localidade, e COMAR.
Estarão à venda produtos agroecológicos, tais como banana prata, macaxeira, inhame,
limão, batata doce. Além disso, também reunirá polpas de frutas, massa de mandioca,
comidas típicas, além de hortaliças e legumes orgânicos, como também mudas de
árvores da Mata Atlântica e frutíferas.

