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Kaio Maniçoba fala nesta quinta (13) na
Independente FM e na TV Arcoverde sobre
projetos do IPA

Na perspectiva de identificar atividades com potencial
de gerar receitas próprias, o Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) incluiu sete oportunidades em seu plano de negócios que
deverá guiar o planejamento do instituto até 2024.
De acordo com o presidente do IPA, Kaio Maniçoba, o objetivo é que
as atividades contribuam para o fortalecimento da instituição,
especialmente na captação de novos recursos, que deverá ser
realizada a partir da oferta de bens e serviços para o agronegócio
pernambucano. Sobre o tema, Kaio concede entrevista nesta quintafeira (13) à Rádio Independente FM às 11h30 e na TV Arcoverde, às
20h.
Entre as oportunidades identificadas está o melhoramento genético
do rebanho bovino, que deverá ser realizado por meio do laboratório

de reprodução animal de Arcoverde. O objetivo é disponibilizar os
serviços de produção de embriões in vitro para os criadores,
possibilitando o aumento da oferta de animais de alto potencial
genético para rebanhos do estado.
Para essa atividade, o IPA deverá disponibilizar anualmente 50
animais melhorados geneticamente, entre matrizes e reprodutores
para comercialização. Também será realizado o serviço de aspiração
de 500 vacas para trabalhos de melhoramento e a disponibilização de
288 mil litros de leite in natura para laticínios da região. Com isso, a
receita anual bruta esperada é de R$ 1,4 milhão.
Outro destaque que deverá ser detalhado pelo presidente do IPA,
kaio Maniçoba nesta quinta-feira (13), às 11h30 na Rádio
Independente FM, no Programa Revista da Cidade, e às 20h à TV
Arcoverde, durante entrevista ao apresentador Juliano Cesar, é a
prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura hídrica, com
enfoque prioritário à perfuração e instalação de poços em rocha
cristalina e demais serviços complementares que será promovido pelo
IPA.
CURTA NOSSA FANPAGE E PERFIL NO INSTAGRAM
https://www.instagram.com/afolhadascidades
https://www.facebook.com/afolhadascidades/

Agricultores de Flores são
beneficiados com programa aração de
terras

A Prefeitura de Flores, através da Secretaria de Agricultura, começou
no último sábado o programa de aração de terras, que chega logo no
início das primeiras chuvas registradas no município. A ação é
coordenada pelo o prefeito municipal, que vem mantendo uma
verdadeira maratona de reuniões junto às associações rurais, onde os
trabalhos de preparo do solo para o plantio de milho e feijão já estão
sendo realizados.
Acompanhado dos secretários Ulisses Ferreiras de Agricultura, Júnior
Campos de Infraestrutura e da primeira dama Lucila Santana, Marconi
já esteve nas comunidades rurais do Sítio Carvalhada, Volta do
Enjeitado, Riachão e Moça Branca. Em cada encontro o gestor de

Flores, tem oficializado o início do programa e reforçado o
compromisso da administração municipal com o homem e a mulher do
campo.

“O Sítio Carvalhada foi o nosso ponto de partida para o início do maior
programação de aração de terra de toda região e vamos acelerar junto
ao IPA a distribuição de sementes, garantindo assim ao homem e
mulher campo não só o alimento, mas também a oportunidade de
aumentar sua renda familiar”, assegurou Marconi.
Nesta primeira etapa do programa ‘Aração de Terras’, cerca de 200
produtores até o final desta semana, estarão com suas terras prontas
para produção e o serviço está sendo realizado de forma gratuita, sem
nenhum custo para os beneficiados.

