SECTI - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - Governo da Bahia -

Secti e Faeb alinham estratégias no 3º Workshop Cacau Sul Bahia
Notícias
Postado em: 05/09/2019 15:40

Encontro da Secti com a Faeb, organizadora do evento, teve início com uma reunião

Encontro da Secti com a Faeb, organizadora do evento, teve início com uma reunião
O cacau é considerado uma das maiores riquezas da Bahia. Agora, a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Secti) e a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado (Faeb) vão unir
forças para alavancar ainda mais este setor que tem alto potencial econômico. O elo entre as duas
partes se estruturou durante o 3º Workshop Cacau Sul Bahia, que aconteceu no auditório do edifício
sede da Faeb/Senar, localizado no Comércio, nesta quinta-feira (5). O tema do encontro foi
“diversificação na produção de cacau”.
Antes mesmo do evento começar, a Secti, representada pela secretária Adélia Pinheiro, foi
convidada para uma reunião de cortesia, na qual a equipe de diretoria da Faeb, liderada pelo
presidente Humberto Miranda, apresentou os projetos da casa e afirmou o compromisso com a
indústria agropecuária baiana. Já em sua fala ao longo da apresentação que antecedeu as
atividades do Workshop, o presidente ressaltou a necessidade de aproximar a Secti para
desenvolver o agronegócio na Bahia. “Todo baiano é um pouco cacauicultor pela importância que
este fruto tem na história do estado e precisamos da ciência, tecnologia e inovação para
desenvolver ainda mais esta área e, assim, torná-la novamente uma fonte econômica”, afirmou.
A secretária da Secti, Adélia Pinheiro, acredita que é necessário protagonizar este espaço da
produção do cacau com inovação. “A região é muito rica, cheia de instituições de ensino,
faculdades, e com o maior número de doutores, proporcional a quantidade de habitantes. Por tudo
isso, é necessário estreitarmos os laços entre todo o ecossistema de CT&I e a produção de cacau.
É uma satisfação colocar a Secti à disposição deste setor produtivo”, ressaltou.
O evento, que também teve a participação do secretário de Meio Ambiente João Carlos, contou
com a apresentação do Instituto Arapyaú, responsável por uma exposição sobre o potencial
econômico do cacau e a necessidade de diversificar esta receita. O dia seguiu com as atividades do
Workshop que trouxeram cases envolvendo inovação para gerar novas perspectivas em cima de um
dos alimentos mais ricos da Bahia.
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