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Luzilândia realiza grande feira da Agricultura familiar
Postado em: 02/08/2014 às 02h44

A ideia é que a Feira possa acontecer todas as semanas com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, gerando
espaço para comercialização, bem com aumentar a renda dos produtores
Foi realizado na ultima quinta-feira (31) de julho, na PraÃ§a JoÃ£o JosÃ© filho, centro de LuzilÃ¢ndia, a I feira da
agricultura familiar de LuzilÃ¢ndia. Resultado de uma estratÃ©gia do Conselho dos TerritÃ³rios dos Cocais em parceria
com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de LuzilÃ¢ndia, Colonia Z-12, Emater. Prefeitura Municipal
de LuzilÃ¢ndia, atravÃ©s da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Aquicultura e Pesca, Secretaria de
Desenvolvimento Rural SustentÃ¡vel.Segundo Rogerio Coriolano, coordenador daÂ Secretaria de Aquicultura e Pesca
Â e membro representante de LuzilÃ¢ndia no conselho do TerritÃ³rio dos Cocais,Â a ideia Ã© que a Feira possa
acontecer todas as semanas com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, gerando espaÃ§o para
comercializaÃ§Ã£o, bem com aumentar a renda dos produtores com a venda direta ao consumidor.Â Durante a
realizaÃ§Ã£o da Feira a Secretaria de SaÃºde ofereceu o serviÃ§o de mediÃ§Ã£o de pressÃ£o arterial, as Guardas
Mirim e Municipal realizaram apresentaÃ§Ãµes e a Banda Municipal animou todo evento.Â Feiras da Agricultura
Familiar O Conselho dos TerritÃ³rios do Cocais e a Prefeitura de Joaquim Pires elaboraramÂ um projeto para
aquisiÃ§Ã£o de kists feiras no valor de R$ 425.000,00. Esses kits serÃ£o utilizados pelos municÃ-pios que compÃµem
o TerritÃ³rio para a realizaÃ§Ã£o das feiras da agricultura familiar. O projeto serÃ¡ submetido ao PROINF - Projeto de
Infraestrutura e ServiÃ§os em TerritÃ³rios Rurais (Proinf-2014), operacionalizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Territorial do MinistÃ©rio do Desenvolvimento AgrÃ¡rio (MDA).Â O Proinf tem o objetivo de qualificar os processos
produtivos e econÃ´micos da agricultura familiar nos territÃ³rios rurais atravÃ©s da aquisiÃ§Ã£o de equipamentos e
construÃ§Ã£o de estruturas para beneficiamento, escoamento e comercializaÃ§Ã£o de produtos da agricultura familiar.
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