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Divulgação

Plano de Trabalho Cedagro 2012 já em ação
O Cedagro já está colocando em prática o Plano de Trabalho de 2012, que reforça 
o trabalho de Defesa do Agronegócio e Apoio as Empresas e instituições 
Associadas, Desenvolve Estudos e Fomento Tecnológico e Gerencial em Áreas 
Estratégicas e Promove Eventos com temas fundamentais ao setor.

Veja abaixo alguns exemplos destas ações do Plano

DEFESA DO AGRONEGÓCIO E APOIO 
AS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS

- Criação de um Fórum Capixaba de Instituições Agrícolas – Foagro
Fórum de discussão de nível supra partidário, supra institucional e supra profissional composto de instituições 
ligadas ao setor agrícola, agroindustrial e agroambiental do estado do Espírito Santo, com o objetivo de promover 
debates e/ou reivindicações conjuntas relativas a temas de interesses comuns, a exemplo do código florestal 
brasileiro, cobrança pelo  uso da água, adequação tributária, entre outras;

- Captar novas associadas. Atualmente o Cedagro conta com 30 empresas e instituições ligadas ao agronegócio no 
seu quadro de associados;

- Apoiar as empresas associadas no atendimento de suas demandas. Várias demandas foram atendidas em 2011 
na área florestal, fruticultura, aquicultura, irrigação, agroenergia, resíduos orgânicos, borracha, entre outras;

- Fazer gestão para participar dos conselhos, câmaras técnicas e demais representações relativas ao 
Agronegócio e ao Meio Ambiente. Atualmente o Cedagro participa do Conselho de Meio Ambiente da Faes e dos 
Comitês Temáticos - "CT Meio Ambiente" e "CT Interiorização do Desenvolvimento” do Movimento Empresarial ES 
em Ação;

Agenda de eventos
Confira os eventos de desenvolvimento e atualização profissional com envolvimento do Cedagro:

2012
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FO
TO

S 
BR

ET
A

S

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E FOMENTO 
TECNOLÓGICO E GERENCIAL EM 

ÁREAS ESTRATÉGICAS

• Estudo - Levantamento de Áreas Agrícolas Degradadas no ES  
Objetivo: Fornecer dados e informações que servirão de base para o estabelecimento programas e ações de 
políticas públicas e privadas relativo ao uso adequado do solo;

• Estudo do Potencial de Regeneração Natural de Florestas Ambientais nas Diferentes Regiões do ES 
Objetivo: Reduzir custos relativos ao uso de mudas, de insumos e de mão de obra necessários para revegetação 
florestal ambiental de áreas no método convencional e acelerar a ampliação da cobertura florestal protegida do 
Estado do Espírito Santo;

• Estudo – Análise Conjuntural e Acompanhamento dos Indicadores de Produção e Mercado Agropecuário 
Capixaba 
Objetivo: Implementar um sistema de busca, organização, sistematização, análise e divulgação de informações 
sobre o mercado agropecuário capixaba, considerando para tanto, o comportamento das variáveis e indicadores 
das vinte principais atividades agropecuárias do estado;

• Estudo - Levantamento de Coeficientes Técnicos e Custos de Produção na Aquicultura  
Objetivo: subsidiar os técnicos na elaboração e análise de projetos na área de aquicultura, em razão das 
dificuldades representadas pela insuficiência de dados sistematizados que possibilitem a determinação das 
despesas de custeio e investimento na aquicultura desenvolvida no Estado;

• Acompanhamento Técnico e Gerencial de Propriedades Agrícolas Familiares na Área de Abrangência da 
Regional Aracruz – Convênio Com a Fibria. 

• I Congresso Brasileiro de Eucalipto – I CBE
Período de Realização: 23 a 25 de Maio 
Local: Vitória – ES

• Congresso Brasileiro de Cultivo Protegido e Hidroponia  
Período de Realização: 27 e 28 de Junho de  2012
Local: Vitória – ES

• II Fórum Interestadual e VIII Simpósio Capixaba de Seringueira – Borracha 2012
Período de Realização: 08 – 09 de Agosto
Local: ES

• II Congresso Brasileiro de Reflorestamento Ambiental – II Refloresta Brasil 
Período de Realização: 3-5 de Outubro
Local: Guarapari – ES

INTEGRAÇÃO INTERASSOCIADO

• Confraternização anual do Cedagro envolvendo associados e 
lideranças do agronegócio capixaba, com palestras sobre 
“Tendências do Agronegócio Capixaba”, Homenagens a 
Empreendedores do Agronegócio e lançamento do Foagro – 
Agosto/2012.

• Realização de visitas técnicas as empresas associadas


