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Cedagro lança livro
“Transformações da Agricultura Capixaba - 50 anos”
O Espírito Santo é um Estado que tem uma riqueza imensa de
informações quando nos referimos à agricultura. E foi
pensando em fazer um resgate histórico dos últimos 50 anos
que o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro)
lançou, em setembro deste ano, o livro “Transformações da
Agricultura Capixaba – 50 anos”. Com fotos antigas e atuais
distribuídas ao longo das 130 páginas, o livro é um resgate
histórico da agricultura capixaba com base em textos
publicados e relatos de profissionais que vivenciaram os
acontecimentos na época em que ocorreram.
Participaram da elaboração da obra 41 profissionais (autores)
que deram depoimentos importantes sobre 24 temas
diferentes ligados ao rural capixaba (atividades agrícolas e
rurais, logísticas, infraestrutura, instituições, entre outros).
Ainda foram feitas buscas de informações publicadas de
modo que o texto retratasse com veracidade os fatos e dados
citados.
O livro se divide em duas partes: a primeira faz uma síntese
da evolução histórica da agricultura capixaba nos últimos 50
anos e a segunda contempla a história narrada dos principais
momentos em diversos temas e assuntos. De acordo com os
organizadores, a linha do tempo (50 anos) se justifica uma
vez que foi nesse período que ocorreram as maiores
transformações no meio rural capixaba, que iniciou pelo
programa de erradicação do café, provocando o maior êxodo
rural da história capixaba, até os dias atuais, com grandes
avanços em diversificação, produção, produtividade, qualidade, agregação de valor aos produtos, infraestrutura rural e
capacidade de gestão do negócio agrícola.
A publicação, lançada por meio de uma parceria entre o Cedagro com o Incaper e a Secretaria de Estado da Agricultura,
tem o apoio da Fibria, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) e a Sociedade Espíritossantense de
Engenheiros Agrônomos (SEEA).
Para fomentar o acesso à obra que tem o objetivo de preservar a memória dos acontecimentos e contribuir com as futuras
gerações, o Cedagro disponibiliza o download gratuito do livro em seu site:
www.cedagro.org.br/arquivos/Livro_Agric_Capixaba_50anos_set16.pdf.
*Com informações da revista Campo Vivo
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