VISITA TÉCNICA
A SOBER está organizando, no dia 30/07/2015, uma visita técnica aos
municípios de Areia e Bananeiras, na Paraíba, para que os interessados possam
conhecer experiências de agricultura no semiárido nordestino.
As inscrições para as visitas técnicas poderão ser feitas mediante depósito na
conta da SOBER, Banco do Brasil, Agência: 1003-0, C/C: 429.897-7. Para efetivação e
reserva de vaga da inscrição o comprovante de depósito deve ser encaminhado para o email sober2015@gmail.com.
As inscrições são franqueadas aos associados e não associados da SOBER, no
custo individual de R$ 100,00, incluindo o transporte de ônibus e o almoço. Os números
mínimo e máximo de interessados para a realização da visita são 30 e 40 participantes,
respectivamente. Todos os participantes receberão o certificado da SOBER.
Roteiro da visita
Data: 30/07/2015.
Período da manhã
Saída às 8:00 hs em frente ao Hotel Verdegreen, situado à Av. João Maurício, 255
Manaíra - João Pessoa-PB.
Visitas aos seguintes locais:
Pousada da Estação e ao memorial do Centro de Ciências Humanas, Sociais e
Agrárias (CCHSA), Campus III da Universidade Federal da Paraíba.
Setores de produção animal: caprino, aves, ranicultura, carcinicultura,
Laboratório de Beneficiamento de Leite (LBL), suinocultura e apicultura,
nutrição animal.
Produção agroindústria: laticínios, padaria, abatedouro, bebidas, poscolheita.
Produção vegetal: produção de mudas, solos, sementes, clínica fitossanitária.
ASDA (LABORATÓRIO DE AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-AMBIENTAL) e campos experimentais.
Almoço: 12:00Hs às 13:00Hs (incluído)
Período da Tarde
Visitas aos seguintes locais:
Cidade de Areia: Museu Casa de Pedro Américo, Casarão de José Rufino,
Museu Regional de Areia, Teatro Minerva, Igreja de NS do Rosário, dentre
outros.
Campus do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFPB, além das paisagens e,
eventualmente, algum setor produtivo de interesse, o ponto central é o Museu do
Brejo Paraibano (Museu da Rapadura), com aspectos da história do ciclo da
cana-de-açúcar no Brejo.
Cachaça Rainha em Bananeiras, onde poderão ser vistos aspectos da produção de
cachaça, desde a concepção da ideia do negócio e a realidade atual de produção
para mercados nacional e internacional.
Encerramento a partir das 18:00 hs.
Retorno para a cidade de João Pessoa.
Coordenador: Prof. Cláudio G S Oliveira (UFPB).

