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Primeira dama do Estado prestigia
formação de turma do Programa Horta
em Todo Canto
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Evento, realizado no auditório do IPA, contou com a presença do secretário de
Agricultura e Reforma Agrária, Wellington Batista
A primeira dama do Estado, Ana Luiza Câmara, prestigiou nesta terça-feira (27/11)
solenidade no auditório do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), quando houve a
entrega dos certificados aos alunos formados na 10º e última turma de 2018 do programa
Horta em Todo Canto. O programa, idealizado pela primeira dama e executado pelo IPA,
órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA), contabiliza um

saldo de 347 alunos formados entre setembro de 2017 e novembro deste ano. O secretário
de Agricultura, Wellington Batista, esteve presente ao evento.

Na ocasião, também houve uma apresentação dos dados do Programa Horta em Todo
Canto, que tem como objetivo implantar hortas orgânicas nos espaços públicos do
estado com materiais e equipamentos específicos, contribuindo para a segurança
alimentar e nutricional – SAN, inclusão social, educação ambiental, dentre outros
aspectos. Atualmente, são 187 hortas implantadas e seis em implementação.
Participaram da solenidade a presidente do IPA, Nedja Moura; os diretores de pesquisa
e extensão rural, Gabriel Maciel e Albérico Rocha, respectivamente; a presidente da
Caisan, Mariana Suassuna, além de gestores e demais representantes de entidades
parceiras do Horta.
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Você sabe o que são PANCs? Elas podem “cair” no seu prato
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A adesão a plantas alimentícias não convencionais – as PANCs, como são alguns cactos
– é realidade na cozinha contemporânea. Em Pernambuco, ganharam atenção do
Instituto Agronômico do Estado, o Ipa, que vai promover o evento “Cultura no Prato é
PANCs”, com atividades em torno delas, dia 5 de dezembro, das 8h às 17h, no auditório
da instituição. O projeto é realizado junto à Secretaria de Cultura do Estado, a Secult.

Na programação, constam oficinas culinárias – sobre a preparação de palma e taioba,
por exemplo -, e palestras. Uma delas, “Comer Caatinga é PANC”, será ministrada pelo
chef Timóteo Domingos, da ONG Gastrotinga. À frente da cozinha-show estará a
pesquisadora e professora de cozinha brasileira e pernambucana Ana Claudia Frazão,
que é assessora de Gastronomia da Secult e uma das cabeças do evento junto com
Francis Lacerda, coordenadora do Ipa.
Celerino Carriconde, expoente da medicina popular por meio de plantas nativas, vai
participar abordando os benefícios das PANCs para a saúde. E a professora do
Departamento de Bioquímica da UFPE Márcia Vanuza tratará do potencial econômico,
além do nutritivo e medicinal.

Mas o que são PANCs mesmo?
PANCs são plantas de desenvolvimento espontâneo, facilmente encontradas em jardins,
hortas, quintais e até em calçadas de rua. Muitas das espécies são tidas pela população
em geral e também por agricultores como daninhas ou “mato” – e, por isso, são pouco
utilizadas na alimentação por falta de conhecimento ou costume. Estudos revelam, no
entanto, que as PANCs possuem teores de minerais, fibras, antioxidantes e proteínas
significativamente maiores quando comparadas às plantas domesticadas. Elas não são
transgênicas e, na maior parte dos casos, são orgânicas.
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Evento, realizado no auditório do IPA, contou com a
presença do secretário de Agricultura e Reforma Agrária,
Wellington Batista

A primeira dama do Estado, Ana Luiza Câmara, prestigiou nesta terça-feira
(27/11) solenidade no auditório do Instituto Agronômico de Pernambuco
(IPA), quando houve a entrega dos certificados aos alunos formados na 10º e
última turma de 2018 do programa Horta em Todo Canto. O programa,

idealizado pela primeira dama e executado pelo IPA, órgão vinculado à
Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA), contabiliza um saldo de
347 alunos formados entre setembro de 2017 e novembro deste ano. O
secretário de Agricultura, Wellington Batista, esteve presente ao evento.
Na ocasião, também houve uma apresentação dos dados do Programa Horta
em Todo Canto, que tem como objetivo implantar hortas orgânicas nos
espaços públicos do estado com materiais e equipamentos específicos,
contribuindo para a segurança alimentar e nutricional – SAN, inclusão social,
educação ambiental, dentre outros aspectos. Atualmente, são 187 hortas
implantadas e seis em implementação.
Participaram da solenidade a presidente do IPA, Nedja Moura; os diretores de
pesquisa e extensão rural, Gabriel Maciel e Albérico Rocha, respectivamente;
a presidente da Caisan, Mariana Suassuna, além de gestores e demais
representantes de entidades parceiras do Horta.

