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IPA realiza 4ª feira de artesanatos e
produtos da agricultura familiar
Publicado 18 de setembro de 2018 | Por Zulene Alves

O Instituto Agronômico de Pernambuco, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura,
realizou na última quinta-feira, 13 de setembro, em Afogados da Ingazeira, a 4ª Feira de
Artesanato e Produtos da Agricultura Familiar, numa ação conjunta da gerência regional
junto à gestão municipal da cidade. A feira teve participação de representantes de 25
municípios com um total de 81 expositores. O objetivo do evento é divulgar e fortalecer
as atividades agrícolas da extensão rural, uma vez que há a exposição e comercialização
do artesanato e produtos dos agricultores/artesãos. Participaram também as gerências
regionais de Caruaru, Garanhuns, Lajedo e Serra Talhada.
Curso de produção de hortaliças orgânicas em Ribeirão
Cerca de 20 agricultores da cidade de Ribeirão, na Mata Sul do Estado, participaram de
curso sobre produção de hortaliças orgânicas naquele município, no último dia 13 de
setembro, ministrado pelo extensionista Jackson Reis e pelo técnico Leandro Silva.

Com o objetivo de disseminar cada vez mais a cultura da produção orgânica no Estado,
o curso foi uma parceria do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) com o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e a Prefeitura de Ribeirã

Canto Mãe Coruja e IPA implantarão horta em Floresta, no Sertão
O Canto Mãe Coruja de Floresta solicitou ao Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA) auxílio para implantação de uma horta orgânica. O espaço deverá ser instalado na
área externa do Hospital Coronel Álvaro Ferraz, uma vez que o Canto funciona na
Maternidade Ana Carolina de Sousa Ferraz, que fica no hospital. Hortas do tipo são
tendência não só em hospitais como em vários espaços públicos e privados no Brasil.
O intuito é que os alimentos sirvam às mulheres que frequentam o Canto Mãe Coruja e,
ainda, complemente as refeições do hospital. Além de ser uma alternativa saudável para
a alimentação, tanto dos pacientes quanto dos funcionários e das “mães corujas”, a horta
servirá também como local de convivência.
O IPA de Floresta realizou uma visita ao possível local de implantação da horta se
propondo a prestar as orientações técnicas necessárias; desenvolveu um projeto –
projetando uma planta para a referida horta -, indicando materiais necessários, direção e
quantidade de canteiros, como também sugestões para condução dos trabalhos.
Pesquisador e professor Luiz Bezerra é agraciado com prêmio
O pernambucano Luiz Bezerra de Oliveira, mais conhecido no estado como Luiz
Bezerra e pelo Brasil afora como Dr. Bezerra, profissional de reconhecimento
internacional na área de Ciência do Solo, em razão de seu trabalho desenvolvido ao
longo de sete décadas de dedicação à pesquisa e ao ensino, foi agraciado com a Medalha
Álvaro Barcelos Fagundes, a mais alta condecoração concedida pela The Internacional
Society of Soil Science (ISSS), em Congresso Internacional de Ciência de Solo, no Rio
de Janeiro. Não é o primeiro reconhecimento dado ao pesquisador seja pela própria
sociedade internacional de solo como pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo.

Afogados sedia Feira de Artesanato e Agricultura Familiar

Acontece em Afogados da Ingazeira, nesta Quinta (13), a 4ª edição da Feira de
Artesanato e Produtos de Agricultura Familiar do Sertão do Pajeú, coordenada
pela Gerência Regional do IPA, em parceria com a Prefeitura de Afogados.

A feira terá início às 16h, na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, com
participação de agricultores familiares de diversos municípios atendidos pelo IPA.
A feira será uma excelente oportunidade de divulgação e comercialização dos
produtos oriundos da agricultura familiar.
O gerente regional do IPA, Deva Pessoa, destacou a importância da divulgação do
trabalho dos agricultores, “essa é uma oportunidade para os agricultores fazerem
negócios, divulgando a produção do seu artesanato, divulgando esses produtos e
fechando novos negócios,” destacou Deva.
Quem for à praça, também vai poder conferir diversas apresentações culturais,
como trio de forró pé de serra, reisado, xaxado e mamulengos. A abertura oficial
acontece às 19h, com a presença do Vice-Prefeito de Afogados, Alessandro
Palmeira.
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