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Cetcaf participa de 
lançamento do Pedeag 3

Pedeag 3 Editorial

Estamos vivendo dias de in-
tensa instabilidade econômica, 
social, política e porque não di-
zer, ambiental.

As três primeiras, geradas por 
uma engrenagem que nos fugiu 
do controle ao delegarmos nos-
sos destinos cumprindo nosso 
dever de cidadão, votando.

A quarta instabilidade, ou 
seja, ambiental, também gera-
da por nós quando não cuida-
mos bem dos nossos recursos 
naturais e pensamos que eram 
infinitos. Agora, o que nos resta 
é correr contra o tempo e to-
marmos as devidas providên-
cias paliativas para que possa-
mos chegar a um bom termo. 

Aos cafeicultores do Espírito 
Santo, precisamos juntar os ca-
cos de nossas lavouras e fazer 
uma colheita bem feita, aprovei-
tando tudo que o sol nos deixou. 
Temos que produzir a melhor 
qualidade possível, retirando os 
frutos maduros e secando com 
todo cuidado, visto que estamos 
produzindo alimento.

O café desta safra, como to-
das as frutas que sofrem com 
a estiagem, poderá ser muito 
mais saboroso que em outros 
anos. Vamos aproveitar esta 
oportunidade! Já que não va-
mos conseguir um tipo muito 
bom, aproveitemos para melho-
rar o seu sabor e, assim, pode-
mos compensar um pouco de 
nossas perdas, fazendo um café 
de qualidade superior.

Esta é uma oportunidade. A 
outra seria inovar e aprovei-
tar a água que utilizamos para 
descascar o café e distribuir na 
lavoura. Além de aproveitar a 
água, aproveitamos o potássio 
e os nitrogenados que saem na 
descasca do café. Aproveitemos 
também as cascas, pelas mes-
mas razões, além de fazer co-
bertura morta e outros benefí-
cios que retornamos para nossa 
lavoura.

Desta forma, daremos à nos-
sa atividade a sustentabilidade 
e a inovação que nosso mundo/
mercado nos exige.

Certamente, com tudo isto 
faremos de nossa atividade, 
além de inovadora, sustentá-
vel, também será mais lucrati-
va, visto que todo este conjun-
to fará com que nosso custo de 
produção seja menor do que o 
convencional.

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf 
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No dia 14 de março, no Salão Nobre do Palácio Anchieta, o Governo 
do Estado, através da Secretaria de Estado da Agricultura, lançou 
o Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba - 
Pedeag 3. 

A ocasião contou com palestras do secretário da Seag, Octaciano 
Neto, e do pesquisador da secretaria de Inteligência e Macroestra-
tégia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-
DF), doutor Zander Soares de Navarro, que falou sobre o Brasil e o 
Mundo Rural Contemporâneo. 

Estiveram presentes ao evento lideranças da agropecuária capi-
xaba, que ao final foram agraciados com um jantar com produtos 
típicos da produção interiorana.

“O Cetcaf se sentiu extremamente prestigiado por participar de tão 
importante momento de parceria público-privada na construção de 
um futuro próspero e sustentável do negócio rural capixaba”, afir-
mou o superintendente Frederico de Almeida Daher.

Em 22 de março, o Cetcaf es-
teve no Palácio Anchieta em 
mais um evento importante da 
Secretaria de Estado da Agri-
cultura, Abastecimento, Aqui-
cultura e Pesca (Seag) para a 
cafeicultura capixaba: o lan-
çamento dos primeiros cin-
co editais de licitação para a 
construção de um conjunto de 
34 barragens de médio porte 
no interior do Estado. 

Os municípios que serão con-
templados com a construção 

das 34 barragens são: Baixo Guandu, Colatina, Itarana, Jaguaré, 
Laranja da Terra, Linhares, Marilândia, Montanha, Pancas, Pinhei-
ros, Santa Teresa, São Roque do Canaã e Sooretama. As primeiras 
a serem construídas são as seguintes: Barragem de Santa Júlia, na 
localidade de Agrovila, em São Roque do Canaã; Barragem de Flo-
resta, localizada em Lajinha de Pancas, município de Pancas; Bar-
ragem Graça Aranha, em Colatina; Barragem Liberdade, localizada 
no município de Marilândia; e a Barragem de Cupido, na cidade de 
Sooretama.

O lançamento dos editais fez parte das celebrações do Dia Mundial 
da Água. A ocasião também marcou a assinatura da minuta do Pro-
jeto de Lei que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável, o “Rural Sustentável” e cria o Fundo Especial de 
Apoio ao Desenvolvimento Rural Sustentável - “Fundo de Constru-
ção de Barragens”. 

O objetivo é prover, em caráter complementar, recursos financei-
ros para apoiar as ações do referido Programa, inclusive para exe-
cução de obras e serviços de engenharia.

O Cetcaf parabeniza o Gover-
no do Estado, através da Se-
cretaria de Agricultura, por 
essa importante ação que co-
labora para a sustentabilida-
de do agronegócio no Espírito 
Santo. 

Curtas 

Barragens

Mobilização

Governo do Estado lança 
editais para construção de barragens 

Nos dias 15 e 16/03, o Cetcaf 
esteve nos municípios de Ca-
choeiro do Itapemirim, Muqui, 
Castelo, Ibitirama e Irupi reali-
zando reuniões com lideranças 
locais, objetivando a realização 
de treinamentos colheita e pós-
colheita, para lideranças da ca-
feicultura desses municípios.

O superintendente do Cetcaf, 
Frederico de Almeida Daher, 
fala dos encontros. “As reuniões 
foram plenas de êxito e envol-
veram os mais diversos setores 
da cafeicultura local”.

O secretário de Agricultura, Octaciano 
Neto, e governador Paulo Hartung assinam 
editais para construção de barragens.

À esquerda, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Octaciano Neto, em sua 
palestra durante o lançamento do Pedeag 3. Na outra imagem, o pesquisador do 
Embrapa-DF, o doutor Zander Soares de Navarro, palestrando para os presentes. 

Depoimento emocIonado de produtor 
de Pancas durante a solenidade de 
lançamento dos editais. 


