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Festa da Farinha de Feira Nova fortalece cadeia produtiva da mandioca

Mais de dez mil pessoas devem passar pelo município de Feira Nova, no
período de 27 a 29 de setembro, durante a tradicional Festa da Farinha. O
evento completa 17 anos e conta com a exposição do trabalho de agricultores
e raspadeiras de mandioca, além de um polo de artesanato e gastronômico.
Outra tradição da festa é a eleição da Rainha e do Rei da Farinha, programada
para dia 27, às 20h, na Praça de Eventos. Pessoas ligadas à agricultura ou a
casa de farinha concorrem aos títulos.

De acordo com dados pesquisados pela gestão municipal, mais de 700 famílias
vivem com a renda gerada através do cultivo e produção da mandioca, sendo
uma das principais fontes de renda do município. Feira Nova conta com mais
de dez casas de farinha que recebem incentivos da prefeitura, do SEBRAE e
do Ministério do Trabalho. Integradas, as instituições buscam fortalecer e
regularizar os serviços prestados pelos trabalhadores.

O setor ganhou força e ressurgiu para o cenário econômico com a fundação da
Cooperativa dos Produtores de Farinha de Feira Nova (COOPFFEN). Os
cooperados trabalham com CNPJ próprio e recebem orientações técnicas para
melhoramento do solo com especialistas do Instituto Agronômico de
Pernambuco (IPA). Atualmente, a farinha produzida na cidade já é
comercializada fora do Brasil. O prefeito Danilson Gonzaga tem coordenado a
organização e depositado fichas em um projeto que tem fortalecido a cadeia
produtiva da farinha e outros derivados da mandioca, intitulado de "Sou Feira
Nova, sou Terra da Farinha".

Durante os três dias da Festa da Farinha, 20 estandes mostram o artesanato
local e regional, com bordados, pinturas em tecidos e trabalhos feitos com a
casca da mandioca. O SEBRAE promove palestras e capacitações gratuitas
em diversos setores da economia. No polo gastronômico, o visitante confere a
diversidade dos pratos em que pode ser utilizada a macaxeira. Sorvete de
tapioca na chapa, tapiocas coloridas de açaí e vinhos são outros atrativos.
Também é possível realizar um passeio turístico pelas casas de farinha da
cidade.

Jardim Botânico do Recife, recebe nesta
sexta-feira(20), Mesa Redonda sobre a
Mobilização Global pelo Clima, com a
Climatologista do IPA, Francis Lacerda
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Evento que começa às 10h, tem como parceiros, a ECOLUME, CNPQ, INSA, UFPE,
SERTA, INPE, e EMBRAPA
Plantar água, comer caatinga, e irrigar com o sol, é a receita certa que a climatologista
FRANCIS LACERDA, do IPA-INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO,
vai apresentar na
Mesa Redonda que acontece nesta sexta-feira(20), no Jardim Botânico do Recife.
A climatologista Francis Lacerda é uma lutadora incansável pela melhoria na qualidade
de vida do ser humano, e defende que a mobilização global pelo Clima é um fator
de suma importância para nos livrar do colapso que estamos vivendo nos dias atuais.”A
humanidade precisa de dias melhores e todos tem que apoiar”.
O evento acontece no Jardim Botânico do Recife, às 10h desta sexta-feira (20).

