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Dormentes: Mulheres participam de
oficina sobre confecção de produtos de
higiene pessoal e limpeza de maneira
sustentável
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Uma parceria entre o Canto Mãe Coruja do município de Dormentes e o Instituto
Agronômico de Pernambuco (IPA) promoveram esta semana uma Oficina de Produtos

de Higiene Pessoal e Embelezamento. A ação é voltada para o empreendedorismo rural
e fomento à geração de renda. Participaram da capacitação 15 mulheres.
Na oficina, duas instrutoras do curso apresentaram os valores dos produtos de
fabricação caseira com plantas medicinais, bem como formulas de fabricação de
sabonetes, cremes, shampoos e produtos de embelezamento pessoal.
Além do apoio do gerente regional do IPA, João Batista, e de Carlos Renei (do
escritório local do órgão), além da secretária da Mulher e Juventude, Josefa de Macêdo
Coelho Lins, a ação contou também com a parceria da administração municipal. A
prefeita Josimara Cavalcanti esteve presente no local e se colocou à disposição para
apoiar projetos que venham beneficiar as mulheres de Dormentes.

Mulheres de Dormentes são contempladas com Oficina de confecção de
produtos de higiene pessoal e de Limpeza de maneira sustentável
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O
Canto
Mãe Coruja do município de Dormentes em parceria com o Instituto Agronômico de
Pernambuco – IPA, promoveram Oficina de Produtos de Higiene Pessoal e
Embelezamento. A ação é voltada para o empreendedorismo rural e fomento a geração
de renda. Participaram 15 mulheres.
Na Oficina as instrutoras Ângela e Terezinha apresentaram os valores dos produtos de
fabricação caseira com plantas medicinais, bem como formulas de fabricação de
sabonetes, cremes, shampoos e produtos de embelezamento pessoal.

Além do apoio de João
Batista Gerente Regional e Carlos Renei Escritório Local, ambos do IPA, e de Josefa de
Macêdo Coelho Lins Secretária da Mulher e Juventude, a ação contou também com a
parceria da prefeitura de Dormentes. A prefeita Josimara esteve presente no local
prestigiado e colocou-se a disposição para apoiar esses projetos que venham beneficiar
as mulheres de Dormentes.
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O Canto Mãe Coruja do município de Dormentes em parceria com o Instituto
Agronômico de Pernambuco – IPA, promoveram uma Oficina de Produtos de Higiene
Pessoal e Embelezamento. A ação é voltada para o empreendedorismo rural e fomento a
geração de renda. Ao todo, 15 mulheres participaram da capacitação.

Na Oficina as instrutoras Ângela e Terezinha apresentaram os valores dos produtos de
fabricação caseira com plantas medicinais, bem como formulas de fabricação de
sabonetes, cremes, shampoos e produtos de embelezamento pessoal.
Além do apoio de João Batista Gerente Regional e Carlos Renei Escritório Local,
ambos do IPA, e de Josefa de Macêdo Coelho Lins Secretária da Mulher e Juventude, a
ação contou também com a parceria da prefeitura de Dormentes. A prefeita Josimara
esteve presente no local prestigiado e colocou-se a disposição para apoiar esses projetos
que venham beneficiar as mulheres de Dormentes.

Tomate Ferraz IPA 8 se destaca pela excelência no mercado
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A Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco – IPA, de
Belém do São Francisco, vem empreendendo trabalhos com o objetivo de
pesquisar novas variedades na agricultura para o melhoramento da qualidade
técnica e genética dos produtos ao longo dos anos. Fez isso com cebola e,
mais recentemente, com o tomate. Para isso, aumentaram-se investimentos e
também pesquisa, chegando, após oito anos de estudo, num fruto de alta
desenvoltura frente a outros existentes no mercado, resultado do trabalho
desenvolvido pelo Engenheiro Agrônomo Edinardo Ferraz.
A partir deste estudo surgiu o Tomate Ferraz IPA 8 que foi testado várias vezes
para, então, ser considerado um tomate por excelência ao oferecer frutos
firmes, resistentes, que pesam entre 140 e 180 gr. Pois bem, uma vez testado
e aprovado, as sementes saíram de Belém para as terras de um agricultor
parceiro, na Cidade de Frei Martinho – RN, sendo cultivado, resultando num
plantio de três mil pés do fruto que, na prática, resulta numa produção de 600 e
700 caixas de tomate.
Todo o trabalho desenvolvido no Rio Grande do Norte foi acompanhado por
Edinardo Ferraz para ver os diferenciais que poderiam surgir em relação à
produção e qualidade em outras terras.
Núcleo de Comunicação do IPA

