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Paulo Câmara inaugura Horta Escola na 

sede IPA em San Martin 

By Junior Finfa in Sem categoria on 12 de junho de 2018.  

O governador Paulo Câmara inaugurou na manhã desta terça-feira (12) a Horta Escola 

do IPA. A horta é palco das aulas do curso programa Horta em Todo Canto e fica 

situada na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à 

Secretária de Agricultura e Reforma Agrária de PE (Sara). O curso do Horta em Todo 

http://blogdofinfa.com.br/author/big_boss
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Canto, por sua vez, tem como foco promover o cultivo de alimentos sem o uso de 

agrotóxicos em equipamentos estaduais, municipais e privados. 

Antes da inauguração o governador visitou o herbário do IPA, chamado de herbário 

Dárdano de Andrade Lima, uma referência nacional e internacional para o bioma 

caatinga. Em seguida, Paulo Câmara conheceu a biblioteca do Instituto e seguiu para a 

inauguração da horta escola. 

O gestor estadual parabenizou os alunos 

do curso e agradeceu a ação – que é fruto de um olhar diferenciado para a produção de 

hortaliças sem uso de agrotóxico. “Em momentos de crise é possível realizar uma ação 

de grande impacto com baixo custo. Um programa que integra várias pastas do governo 

e que tem o IPA como um dos pilares. Precisamos ter um olhar diferenciado para o 

meio ambiente e ainda cuidando da reinclusão de vários segmentos por meio da 

Secretaria da Mulher”, disse o governador. 

“Estamos procurando desenvolver o que o governador determinou, utilizando todos os 

nossos recursos da agricultura para que a sociedade perceba que o governo está atento 

aos anseios da população. Com isso estamos melhorando a produção de Pernambuco, 

numa busca pela qualidade dos produtos agrícolas, para que não agridam a saúde da 

população, nem o meio ambiente. E no Horta em Todo Canto buscamos orientar uma 

safra de multiplicadores, com técnicas de manejo sustentável. O programa ainda tem um 

viés social muito relevante, com participação de reeducandos da Funase, que trabalha a 

inserção destes meninos na volta para a sociedade”, comentou o secretário de 

Agricultura e Reforma Agrária, Wellington Batista. 

Na solenidade, entre outros, a Primeira Dama do Estado, Ana Luiza Câmara; a 

secretária da Mulher de PE, Silvia Cordeiro; o secretário de Desenvolvimento Social, 

Criança e Juventude, Clovis Benevides; secretário de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti; Deputada Laura Gomes; prefeito de Bom 

Conselho, Dannilo Godoy; Presidente do IPA, Nedja Moura; secretário executivo de 

agricultura familiar, José Claúdio; coordenadora do comitê gestor do Horta em Todo 

Canto, Mariana Suassuna; diretor de projetos especiais da Ceasa, Rafael Suassuna, além 

de outras autoridades e representantes da sociedade civil. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nova unidade do Horta em Todo Canto é 

inaugurada no IPA 
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A iniciativa, que integra a conscientização ambiental com a segurança alimentar e 

nutricional, já foi implantada em 152 espaços públicos no Estado 

Com o objetivo de expandir e fortalecer ainda mais as ações de conscientização 

ambiental e sustentabilidade em Pernambuco, o governador Paulo Câmara e a primeira-

dama Ana Luiza inauguraram, nesta terça-feira (12.06), a Horta Escola do programa 

Horta em Todo Canto, no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). A iniciativa, que 

contempla a implantação de hortas orgânicas nosespaços públicos do Estado, tem o 

objetivo de contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), além de 

trabalhar questões como a inclusão social,educação ambiental, resgate do saberpopular e 

economia solidária. Atualmente, já existem 152 hortas implantadas, entre as quais, 136 

estão localizadas na Rede Estadual de Ensino. 

“A gente mostra que é possível, com ações simples, mas com criatividade, esforço e 

dedicação de todos nós, que conseguimos fazer a diferença através de programas como 

este. O mundo depende disso. O desenvolvimento precisa de um meio ambiente 

protegido. E ações como essa incentivam e educam a preservar o meio ambiente, a 

implantar essas hortas com um olhar de transformação. Por outro lado, esse trabalho vai 

ajudar a inserção de muita gente em atividades novas, atividades econômicas, inclusive. 

É um espírito multiplicador. Como governador, eu tenho muito orgulho de implantar 

programas como esse e poder multiplicar, expandir em todo o Estado”, destacou o 

governador, que também visitou o herbário e a biblioteca do IPA. 

Além da implantação da horta, a iniciativa atua como 

um espaço para terapiaocupacional e tem oportunizado aosreeducandos, a qualificação, 

assim como a oportunidade de aliar a atividade à redução de pena, a exemplo do 

hospital Ulisses Pernambucano e o Centro de Reeducação da Polícia Militar de 

Pernambuco (CREED), o presídio de Itamaracá, o presídio de Canhotinho, e o Fórum 

de Arcoverde. Outro ponto relevante do Horta em Todo Canto, é o trabalho de educação 

alimentar e nutricional realizado através das rodas de conversa, que tem proporcionado 

a reflexão sobre os hábitos alimentares, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional (SAN). 

Para o secretário estadual de Agricultura e Reforma Agrária, Wellington Batista, a 

iniciativa simboliza a preocupação do Governo com disseminação de práticas 

sustentáveis e saudáveis, não só no meio rural. “A gente tem procurado desenvolver 

exatamente o que o governador tem determinado, que é procurar inovar, procurar 

utilizar todos os nossos recursos para fazer a diferença, para que a sociedade possa 

perceber que o Governo de Pernambuco está preocupado com a melhorar a qualidade de 

vida de todos, envolvendo também a produção e todos os aspectos veiculados a 

agricultura”, registrou. 

CURSO – O programa oferece também oCurso de Implantação de Horta Orgânica 

atualmente sob responsabilidade do IPA, com apoio do CEASA. Este curso está em 

processo 

de ampliação para ser tambémexecutado pelo CEFOSPE, e também serdescentralizado 

para o interior do Estado. Com 4 módulos, o curso ocorre uma vez por semana das 8:00 

as 17:00, formando um 

total de 32hs, para o publico em geral,servidores do Estado com destaque paraprofessor

es, e 



gestores da educação,profissionais da saúde, extensionistas doIPA. Vale salientar que o 

curso reserva mensalmente duas vagas para reeducandos da FUNASE. O curso oferece 

aulas por meio de uma metodologia participativa na horta do IPA, com conteúdos 

específicos, entre os quais são abordados minhocário, composteira e sementeira. A ação 

já formou, desde setembro 2017, 236 pessoas em 06turmas. 

KITS E CERTIFICADOS – Na oportunidade, Paulo também realizou a entrega dos 

certificados aos concluintes do curso de implantação da horta orgânica, que 

representaram as turmas participantes da Secretaria de Educação, Funase, sociedade 

civil e agricultores familiares. Também foi realizada a entrega de Kits Horta para a 

Secretaria da Mulher. Os kits serão destinados para a implantação de hortas orgânicas 

nas casas abrigo coordenadas pela pasta, contendo, além dos equipamentos específicos, 

250 kg de adubo orgânico produzido pelo CEASA. “Esses kits vão oferecer mais uma 

oportunidade de qualificação para as mulheres, que temporariamente estão protegidas 

pelo Estado, de refazerem suas vidas quando saírem do abrigamento provisório”, alegou 

a secretária estadual da Mulher, Sílvia Cordeiro. 

REFERÊNCIA – O Herbário Dárdano de Andrade Lima é referência nacional e 

internacional para as plantas do Nordeste Brasileiro, em particular as espécies do bioma 

caatinga. Contando com mais de 83.000 exsicatas, é formado por várias coleções 

botânicas representativas dos diversos ecossistemas da região. Possui acervo que 

constitui suporte técnico e científico para Universidades (cursos de Graduação e Pós-

Graduação), Escolas de Ensino Fundamental e Médio, demais instituições públicas, 

privadas e ao público em geral. Integra ainda o Laboratório de Botânica do IPA, estando 

aberto a consultas e visitas. 

Participaram da solenidade também a deputada estadual Laura Gomes; os secretários 

estaduais Cloves Benevies (Desenvolvimento Social, Criança e Juventude) e Carlos 

Cavalcanti (Meio Ambiente); o prefeito de Bom Conselho, Dannilo Godoy; a 

coordenadora do Comitê Gestor do Horta em Todo Canto, Mariana Suassuna; a 

diretora-presidente do IPA, Nedja Moura; o diretor-presidente do Instituto de Terras e 

Reforma Agrária do Estado, André Negromonte; o diretor-presidente da Agência de 

Defesa e Fiscalização Agropecuária; Paulo Lima; e o secretário executivo de 

Agricultura Familiar, José Cláudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Todos pela conservação da Mata 

Atlântica de Aliança 

17 horas atrás 

Adicionar comentário 

 

 “Temos um grande caminho pela frente, mas acredito que é possível e viável, desde 

que a população e a prefeitura se apropriem deste recurso tão importante para 

desenvolverem efetivamente ações de conservação e de proteção.  Esse bem que nos 

proporciona a Mata Atlântica possibilita a nossa vida futura. Se a gente não cuidar dessa 

mata, não teremos uma qualidade de vida razoável nos próximos anos”. Foram com 

estas palavras que a gerente de conservação da biodiversidade da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Samanta Della Bela, destacou a 

importância do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica 

(PMMA) do município de Aliança, elaborado pela consultoria Vitec Engenharia, com 

apoio Semas e da Agência CPRH, e lançado no último dia 06 de junho, em evento 

http://vozdoplanalto.com.br/todos-pela-conservacao-da-mata-atlantica-de-alianca/#respond


realizado pela Prefeitura, no auditório da Unidade Educacional do município (UEPA), 

para 120 convidados. 

O evento foi um dos destaques do Mês do Meio Ambiente de Pernambuco, realizado 

numa parceria da Semas, Agência CPRH e Parque Estadual Dois Irmãos. Estiveram 

presentes a secretária municipal de Administração Edna Lopes, representando o Prefeito 

Xisto Freitas, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Roseane Alves e o 

coordenador da pasta ambiental, Ariclenes Tiago Ramos, a gerente de conservação da 

biodiversidade, Samanta Della e a analista Lenilda Abreu, ambas da Semas, Aurenita 

Vasconcelos e Jennifer Belarmino, da Unidade Integrada de Gestão Ambiental da 

CPRH em Carpina, Edson Pereira, do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, 

além da equipe técnica da Vitec, representada pela gestora ambiental Valdenice Elvira e 

pelo engenheiro sanitarista e ambiental Murilo César. 

O mapeamento apontou que os remanescentes de vegetação nativa corresponde a 4,99% 

da área total do município, um pouco mais de 1.350 hectares, com destaque para 

as matas do Engenho Cueiras, com 225 hectares e a Mata do Pito do Jito, com 168 

hectares. Entres as áreas de alta prioridade para a conservação e recuperação (APCR) 

estão, além da Mata do Pito do Jito, o curso do Rio Sirigi e seus afluentes localizados ao 

sul da bacia hidrográfica, além dos assentamentos Maré e Ajudantes. A proposta é 

recuperar a medio e longo prazos, um total de 12.093,76 hectares, entre área de mata e 

APPs (vegetação das margens dos rios). 

O documento técnico é o sétimo lançado em Pernambuco e foi aprovado  pelo Conselho 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aliança em novembro de 2017, 

conforme prevê o Art. 38 da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006). Nele estão 

reunidos dados socioeconômicos e ambientais da região, como levantamento da fauna, 

da flora e o mapeamento dos remanescentes florestais (matas e áreas de preservação 

permanente – APPs), com o objetivo proteger e recuperar as áreas de mata de grande 

beleza cênica que abrigam importante biodiversidade do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Paulo Câmara inaugura Horta Escola na sede IPA em San Martin 
Publicado em Notícias por André Luis em 12 de junho de 2018  

O governador Paulo Câmara inaugurou 

na manhã desta terça-feira (12) a Horta Escola do IPA. A horta é palco das aulas do 

curso programa Horta em Todo Canto e fica situada na sede do Instituto Agronômico de 

Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretária de Agricultura e Reforma Agrária de 

PE (Sara). O curso do Horta em Todo Canto, por sua vez, tem como foco promover o 

cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos em equipamentos estaduais, municipais e 

privados. 

Antes da inauguração o governador visitou o herbário do IPA, chamado de herbário 

Dárdano de Andrade Lima, uma referência nacional e internacional para o bioma 

caatinga. Em seguida, Paulo Câmara conheceu a biblioteca do Instituto e seguiu para a 

inauguração da horta escola. 

O gestor estadual parabenizou os alunos do curso e agradeceu a ação – que é fruto de 

um olhar diferenciado para a produção de hortaliças sem uso de agrotóxico. “Em 

momentos de crise é possível realizar uma ação de grande impacto com baixo custo. 

Um programa que integra várias pastas do governo e que tem o IPA como um dos 

pilares. Precisamos ter um olhar diferenciado para o meio ambiente e ainda cuidando da 

reinclusão de vários segmentos por meio da Secretaria da Mulher”, disse o governador. 

http://nilljunior.com.br/paulo-camara-inaugura-horta-escola-na-sede-ipa-em-san-martin/
http://nilljunior.com.br/category/noticias/
http://nilljunior.com.br/author/bigboss/


“Estamos melhorando a produção de Pernambuco, numa busca pela qualidade dos 

produtos agrícolas, para que não agridam a saúde da população, nem o meio ambiente. 

E no Horta em Todo Canto buscamos orientar uma safra de multiplicadores, com 

técnicas de manejo sustentável. O programa ainda tem um viés social muito relevante, 

com participação de reeducandos da Funase, que trabalha a inserção destes meninos na 

volta para a sociedade”, comentou o secretário de Agricultura e Reforma Agrária, 

Wellington Batista. 

Na solenidade, entre outros, a Primeira Dama do Estado, Ana Luiza Câmara; a 

secretária da Mulher de PE, Silvia Cordeiro; o secretário de Desenvolvimento Social, 

Criança e Juventude, Clovis Benevides; secretário de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti; Deputada Laura Gomes; prefeito de  Bom 

Conselho, Dannilo Godoy; Presidente do IPA, Nedja Moura;  secretário executivo de 

agricultura familiar, José Claúdio; coordenadora do comitê gestor do Horta em Todo 

Canto, Mariana Suassuna; diretor de projetos especiais da Ceasa, Rafael Suassuna, além 

de outras autoridades e representantes da sociedade civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Nova unidade do Horta em Todo Canto é 

inaugurada no IPA 

12 de junho de 2018, às 15h18min | Agricultura  

 
 

A iniciativa, que integra a conscientização ambiental com a segurança 
alimentar e nutricional, já foi implantada em 152 espaços públicos no Estado. 
 

Com o objetivo de expandir e fortalecer ainda mais as ações de 
conscientização ambiental e sustentabilidade em Pernambuco, o governador 
Paulo Câmara e a primeira-dama Ana Luiza inauguraram, nesta terça-feira 
(12.06), a Horta Escola do programa Horta em Todo Canto, no Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA). A iniciativa, que contempla a implantação 
de hortas orgânicas nos espaços públicos do Estado, tem o objetivo de 
contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), além de trabalhar 
questões como a inclusão social,educação ambiental, resgate do saber popular 

http://www.pe.gov.br/blog/2018/06/12/nova-unidade-do-horta-em-todo-canto-e-inaugurada-no-ipa/
http://www.pe.gov.br/blog/2018/06/12/nova-unidade-do-horta-em-todo-canto-e-inaugurada-no-ipa/
http://www.pe.gov.br/blog/agricultura/


e economia solidária. Atualmente, já existem 152 hortas implantadas, entre as 
quais, 136 estão localizadas na Rede Estadual de Ensino. 
 

“A gente mostra que é possível, com ações simples, mas com criatividade, 
esforço e dedicação de todos nós que conseguimos fazer a diferença através 
de programas como este. O mundo depende disso. O desenvolvimento precisa 
de um meio ambiente protegido. E ações como essa incentivam e educam a 
preservar o meio ambiente, a implantar essas hortas com um olhar de 
transformação. Por outro lado, esse trabalho vai ajudar a inserção de muita 
gente em atividades novas, atividades econômicas, inclusive. É um espírito 
multiplicador. Como governador, eu tenho muito orgulho de implantar 
programas como esse e poder multiplicar, expandir em todo o Estado”, 
destacou o governador, que também visitou o herbário e a biblioteca do IPA. 
 

Além da implantação da horta, a iniciativa atua como um espaço para 
terapiaocupacional e tem oportunizado aos reeducandos a qualificação, assim 
como a oportunidade de aliar a atividade à redução de pena, a exemplo do 
hospital Ulisses Pernambucano e do Centro de Reeducação da Polícia Militar 
de Pernambuco (CREED), o presídio de Itamaracá, o presídio de Canhotinho, e 
o Fórum de Arcoverde. Outro ponto relevante do Horta em Todo Canto é o 
trabalho de educação alimentar e nutricional realizado através das rodas de 
conversa, que têm proporcionado a reflexão sobre os hábitos alimentares, na 
perspectiva da segurança alimentar e nutricional (SAN). 
 

Para o secretário estadual de Agricultura e Reforma Agrária, Wellington Batista, 
a iniciativa simboliza a preocupação do Governo com disseminação de práticas 
sustentáveis e saudáveis, não só no meio rural. “A gente tem procurado 
desenvolver exatamente o que o governador tem determinado, que é procurar 
inovar, procurar utilizar todos os nossos recursos para fazer a diferença, para 
que a sociedade possa perceber que o Governo de Pernambuco está 
preocupado com a melhorar a qualidade de vida de todos, envolvendo também 
a produção e todos os aspectos veiculados a agricultura”, registrou. 
 

CURSO - O programa oferece também o Curso de Implantação de Horta 
Orgânica atualmente sob responsabilidade do IPA, com apoio do CEASA. Este 
curso está em processo de ampliação para ser também executado pelo 
CEFOSPE, e também ser descentralizado para o Interior do Estado. Com 4 
módulos, o curso ocorre uma vez por semana das 8:00 as 17:00, formando um 
total de 32hs, para o publico em geral, servidores do Estado com destaque 
para professores, e gestores da educação, profissionais da saúde, 
extensionistas do IPA. Vale salientar que o curso reserva mensalmente duas 
vagas para reeducandos da FUNASE. O curso oferece aulas por meio de uma 
metodologia participativa na horta do IPA, com conteúdos específicos, entre os 
quais são abordados minhocário, composteira e sementeira. A ação já formou, 
desde setembro 2017, 236 pessoas em 06 turmas. 
 

KITS E CERTIFICADOS – Na oportunidade, Paulo também realizou a entrega 
dos certificados aos concluintes do curso de implantação da horta orgânica, 
que representaram as turmas participantes da Secretaria de Educação, 
Funase, sociedade civil e agricultores familiares. Também foi realizada a 



entrega de Kits Horta para a Secretaria da Mulher. Os kits serão destinados à 
implantação de hortas orgânicas nas casas abrigo coordenadas pela pasta, 
contendo, além dos equipamentos específicos, 250 kg de adubo orgânico 
produzido pelo CEASA. “Esses kits vão oferecer mais uma oportunidade de 
qualificação para as mulheres, que temporariamente estão protegidas pelo 
Estado, de refazerem suas vidas quando saírem do abrigamento provisório”, 
alegou a secretária estadual da Mulher, Sílvia Cordeiro. 
 

REFERÊNCIA - O Herbário Dárdano de Andrade Lima é referência nacional e 
internacional para as plantas do Nordeste Brasileiro, em particular as espécies 
do bioma caatinga. Contando com mais de 83.000 exsicatas, é formado por 
várias coleções botânicas representativas dos diversos ecossistemas da 
região. Possui acervo que constitui suporte técnico e científico para 
Universidades (cursos de Graduação e Pós-Graduação), Escolas de Ensino 
Fundamental e Médio, demais instituições públicas, privadas e ao público em 
geral. Integra ainda o Laboratório de Botânica do IPA, estando aberto a 
consultas e visitas. 
 

Participaram da solenidade também a deputada estadual Laura Gomes; os 
secretários estaduais Cloves Benevies (Desenvolvimento Social, Criança e 
Juventude) e Carlos Cavalcanti (Meio Ambiente); o prefeito de Bom Conselho, 
Dannilo Godoy; a coordenadora do Comitê Gestor do Horta em Todo Canto, 
Mariana Suassuna; a diretora-presidente do IPA, Nedja Moura; o diretor-
presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária do Estado, André 
Negromonte; o diretor-presidente da Agência de Defesa e Fiscalização 
Agropecuária; Paulo Lima; e o secretário executivo de Agricultura Familiar, 
José Cláudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Paulo Câmara inaugura Horta Escola na sede IPA em San Martin 
Publicado 12 de junho de 2018 | Por Ana Carolina 

O governador Paulo 

Câmara inaugurou na manhã desta terça-feira (12) a Horta Escola do IPA. A horta é 

palco das aulas do curso programa Horta em Todo Canto e fica situada na sede do 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), órgão vinculado à Secretária de 

Agricultura e Reforma Agrária de PE (Sara). O curso do Horta em Todo Canto, por sua 

vez, tem como foco promover o cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos em 

equipamentos estaduais, municipais e privados. 

Antes da inauguração o governador visitou o herbário do IPA, chamado de 

herbário Dárdano de Andrade Lima, uma referência nacional e internacional para o 

bioma caatinga. Em seguida, Paulo Câmara conheceu a biblioteca do Instituto e seguiu 

para a inauguração da horta escola. 

O gestor estadual parabenizou os alunos do curso e agradeceu a ação – que é fruto de 

um olhar diferenciado para a produção de hortaliças sem uso de agrotóxico. “Em 

momentos de crise é possível realizar uma ação de grande impacto com baixo custo. 

Um programa que integra várias pastas do governo e que tem o IPA como um dos 

pilares. Precisamos ter um olhar diferenciado para o meio ambiente e ainda cuidando da 

reinclusão de vários segmentos por meio da Secretaria da Mulher”, disse o governador. 

http://zulenealves.com.br/blog/index.php/2018/06/12/paulo-camara-inaugura-horta-escola-na-sede-ipa-em-san-martin/
http://zulenealves.com.br/blog/index.php/author/carol-oliveira/


“Estamos procurando desenvolver o que o governador determinou, utilizando todos os 

nossos recursos da agricultura para que a sociedade perceba que o governo está atento 

aos anseios da população. Com isso estamos melhorando a produção de Pernambuco, 

numa busca pela qualidade dos produtos agrícolas, para que não agridam a saúde da 

população, nem o meio ambiente. E no Horta em Todo Canto buscamos orientar uma 

safra de multiplicadores, com técnicas de manejo sustentável. O programa ainda tem um 

viés social muito relevante, com participação de reeducandos da Funase, que trabalha a 

inserção destes meninos na volta para a sociedade”, comentou o secretário de 

Agricultura e Reforma Agrária, Wellington Batista. 

Na solenidade, entre outros, a Primeira Dama do Estado, Ana Luiza Câmara; a 

secretária da Mulher de PE, Silvia Cordeiro; o secretário de Desenvolvimento 

Social, Criança e Juventude, Clovis Benevides; secretário de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, Carlos Cavalcanti; Deputada Laura Gomes; prefeito de  Bom 

Conselho, Dannilo Godoy; Presidente do IPA, Nedja Moura;  secretário executivo de 

agricultura familiar, José Claúdio; coordenadora do comitê gestor do Horta em Todo 

Canto, Mariana Suassuna; diretor de projetos especiais da Ceasa, Rafael Suassuna, além 

de outras autoridades e representantes da sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


