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Estudantes da Escola Seráfico
Ricardo conhecem horta orgânica da
comunidade Duas Pedras
Ação faz parte do projeto de horta orgânica da escola que
trabalha com aproximadamente 80 jovens
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Estudantes da Escola Seráfico Ricardo, em Limoeiro, estão trabalhando no projeto de
horta orgânica. A ação envolve aproximadamente 80 jovens dos 2º e 3º anos. Dentro
das atividades realizadas pelo projeto, alguns jovens, acompanhados pelo engenheiro
do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), Eudes Cavalcante, foram conhecer a
comunidade Duas Pedras, localizada na área rural do município.
Os jovens aprenderam a irrigar e como adubar adequadamente uma horta. Os
estudantes estão sendo agentes multiplicadores na escola e passam para os colegas
todo aprendizado recebido na comunidade. “Na nossa visita à comunidade Duas
Pedras, nós vimos de perto a maneira como eles trabalham na horta orgânica e esse
aprendizado é o que estamos trazendo para a nossa escola. É um projeto no qual a
gente só cresce. Aprendemos muito com todos, e vamos levar todo esse aprendizado
para a vida”, fala Lucas Gabriel, do 3º ano C.
Como extensão dessa visita, a escola recebeu duas pessoas da comunidade para
conhecer a horta da instituição de ensino e mostrar como produzir uma coberta com
palha de coqueiro. “Nosso principal objetivo é fazer que as crianças aprendam o
manuseio do plantio, bem como criem o hábito de consumir alimentos sem utilização
de agrotóxico. As hortas escolares tem como objetivo incentivar esses alunos para que
seja a geração futura na produção desses alimentos”, disse Eudes Cavalcante.
Na horta da escola os estudantes plantaram alface, coentro, cebolinhas, jerimum,
agrião, erva cidreira, hortelã, couve e manjericão. Esses alimentos serão utilizados
tanto na preparação da merenda quanto para a comunidade escolar, levando também
o conhecimento para toda comunidade, já aplicando nas hortas construídas em suas
próprias casas. “É de fundamental importância essa troca de conhecimento. Estamos
vendo nos nossos estudantes o despertar para o interesse em trabalhar a terra. É
visível a satisfação deles principalmente em saber que de alguma forma está
contribuindo na qualidade da merenda escolar”, declara Lindalva Costa, professora de
Biologia, Projeto de vida e da eletiva horta orgânica.

“Essa ação traz para os estudantes uma nova visão a respeito da alimentação. Eles
estão aprendendo a valorizar a natureza, aprender a extrair dela o melhor, aprender a
cultivar e quem sabe dessa ação sair vários agricultores e engenheiros agrônomos”, diz
a gestora da escola, Roseli Rolim.

Crea-PE promoverá evento
gratuito em Petrolina para discutir
propostas de desenvolvimento
para região
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Petrolina recebe terceira edição do Crea Desenvolve nos dias 11 e 12 de novembro
Evento, que reúne especialistas e profissionais para discutir propostas das engenharias,
agronomia e geociências para o fortalecimento da região, é gratuito e para participar
basta realizar inscrição

Após duas edições, em Santa Cruz do Capibaribe e Serra Talhada, o Crea Desenvolve
realizará um novo encontro em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Nos dias 11 e 12 de
novembro, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia vai reunir atores regionais
para a construção de propostas para o fortalecimento dos polos de desenvolvimento da
região a partir da contribuição das atividades das engenharias, da agronomia e das
geociências. O evento acontece no Senac Petrolina, localizado na Rua Zito de Souza Leão,
650, Vila Mocó. Para participar basta realizar gratuitamente a inscrição no
link https://forms.gle/uqoPoYtfLgmBLB5cA, com direito a certificado.
Dentre os temas propostos para debate estão as energias renováveis eólica e solar, acesso ao
gás (GLP), rodovias e mobilidade, habitação de interesse social, logística para escoamento
de produção e empreendedorismo.
No primeiro dia da programação, às 9h, o presidente da Valexport, Gualberto de Freitas
Almeida, e Tassio Lustosa, gerente Executivo da Valexport, vão ministrar a palestra
“Irrigação no Vale do São Francisco: origens, atualidade e futuro”.
Em seguida serão definidos temas e grupos de trabalho para apresentação de propostas, que
culminará na elaboração de um documento que poderá auxiliar nas decisões do poder
público e da iniciativa privada, além de contribuir com a consciência da sociedade a
respeito das necessidades da região.
O Crea Desenvolve tem o objetivo de reunir profissionais das engenharias, agronomia e
geociências, além de demais interessados nas atividades econômicas da região, em um
debate sobre os limites e potencialidades locais para o seu pleno desenvolvimento.
A coordenação do Crea Desenvolve em Petrolina é realizada em parceria com a Associação
Brasileira dos Engenheiros Civis de Pernambuco (Abenc-PE) e a Associação de
Engenheiros e Agrônomos de Petrolina (Assea). O evento conta ainda com o apoio da
Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), do Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA) e da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe)
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