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Divulgação

Plano de Trabalho Cedagro 2014 está em ação
O Cedagro já coloca em prática o Plano de Trabalho de 2014, que reforça o trabalho 
de defesa do agronegócio e apoio às 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.

DEFESA DO AGRONEGÓCIO E APOIO 
ÀS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS

- Captar novas associadas e manter as existentes
Atualmente o Cedagro conta com 28 empresas/instituições no seu quadro de associadas ligadas aos diferentes 
setores do agronegócio, são elas: Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Papaya – ABRAPEX, 
ANDAV, Apoio Distribuidora Agrícola, Associação dos Irrigantes do ES – ASSIPES, Bahia Produtos de Madeira, 
Banestes, Casa do Adubo, Covre & Cia, Complexo Agroindustrial Pindobas, CTA – Serviços em Meio Ambiente, 
Defagro Defensivos Agrícolas, DM@P Agroindustrial, Emflora Florestal, Fertilizantes Heringer, Fibria, Komatsu 
Forest, Instituto Verde Brasil, Leão Alimentos e Bebidas; Leite Fiore, Midas Eventos, Nutriave, OCB/ES – 
SESCOOP/ES, Plantar, Raízes Consultoria Agrícola e Ambiental, Ruralter Planejamento e Consultorias, Sítios e 
Jardins Comercial, Summer Fruit e Trop Frutas do Brasil.

- Apoiar as empresas associadas no atendimento de suas demandas
Várias demandas foram atendidas em 2013 em assuntos relativos ao desenvolvimento de projetos de novos 
negócios na área da cafeicultura e florestal; participação de audiências públicas sobre conflito de uso da água e 
uso de produtos fitossanitários; revisão da Legislação, normas e critérios relativos a recursos hídricos, irrigação e 
floresta; desenvolvimento de estudos e eventos técnicos, assistência técnica e extensão rural em projetos de 
cunho social, entre outros. 

- Dinamização do 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, uso de produtos fitossanitários, entre outras.

Componentes: Cedagro – Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Coordenação); Faes – Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo; Fetaes – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Espírito Santo; OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo; Fosemag – Fórum 
de Secretários Municipais da Agricultura; Ales – Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da Assembleia 
Legislativa do Estado do ES; Seea – Sociedade Espiritossantense de Engenheiros Agrônomos; Aefes – Associação 
de Engenheiros Florestais do ES, Seag – Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca; 
CCA-UFES – Centro de Ciências Agrárias da UFES.

- Participação do CEDAGRO no Programa SEBRAE Tecnologia – SEBRAETEC
O Sebrae Consultoria Tecnológica tem como objetivo corrigir ou desenvolver produtos e/ou processos produtivos 
com adequação tecnológica. Contempla as áreas industrial, comercial e de produção (Agronegócio e Meio 
Ambiente). Tem várias linhas de atuação: Assistência tecnológica (subsídio 100%); Estudo de viabilidade técnica e 
econômica (70% de subsídio, limite em R$ 10 mil), Aperfeiçoamento (treinamento - 70% de subsídio, limite em R$ 
7 mil), Projetos de Inovação Tecnológica (80% de subsídio - individual ou 50% em grupo, limite de R$ 45 mil), entre 
outras.

AGENDA DE EVENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS
Confira os eventos de desenvolvimento e atualização profissional com envolvimento do Cedagro:

2014
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REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E FOMENTO 
TECNOLÓGICO E GERENCIAL EM 

ÁREAS ESTRATÉGICAS

Estudo - Potencial de Regeneração Natural de Florestas Nativas nas Diferentes Regiões do ES
Objetivos: 
1) Reduzir custos relativos ao uso de mudas, de insumos e de mão de obra necessários para revegetação florestal 
ambiental de áreas no método convencional; 
2) Facilitar o cumprimento do novo código florestal; 
3) Acelerar a ampliação da cobertura florestal natural de forma mais simples e econômica e de fácil aceitação pelo 
produtor e empresário rural. 
- Concluído - Fase final de revisão e publicação – Previsão de término – Abril/2014

Estudo - Atualização e Ampliação dos Coeficientes Técnicos e Custos de Produção na Agricultura
- Previsão de execução – Out-Dez/2014
O estudo contemplará a atualização de coeficientes técnicos e custos de produção de atividades agrícolas em 
diferentes níveis tecnológicos mais usados e/ou recomendados no Estado, nas seguintes atividades: 
. Café conilon, café arábica, cacau, cajú, mamão havaí e formosa, coco anão, banana prata, banana da terra, 
banana nanica, manga indiana, maracujá, morango, abacaxi, goiaba, tangerina, laranja, limão tahiti, abacate, 
pastagem, capineira, eucalipto, palmeira real e pupunha, seringueira, pimenta do reino, tomate, alho, batata 
inglesa e baroa, inhame, cana de açúcar, arroz, feijão, milho, mandioca, gengibre, pecuária de corte e de leite, 
uva, tangerina, pinus e reflorestamento ambiental (Reflorestamento em áreas de aterro com cercamento, em 
áreas de pasto com cerca, enriquecimento florestal em áreas de capoeirinha com cercamento, capoeira e 
capoeirão sem cercamento). São 42 atividades agrícolas/ambientale cerca de 70 planilhas.

Estudo: Análise Comparativa da Competitividade Econômica do Eucalipto em relação ao Café Arábica e 
Conilon, Pecuária de Corte e Leite e Seringueira
. Previsão de Término: Abril/2014

Continuidade na Participação no Programa de Desenvolvimento Rural Territorial – PDRT conduzido pela 
Fibria
Consiste no acompanhamento técnico e gerencial (assistência técnica e extensão rural) em comunidades na área 
de abrangência da regional Aracruz/ES, visando produção agrícola, comercialização e gestão/organização de 
comunidades vizinhas as áreas da Fibria (Programa Social). 
- Iniciado em Jan/2013

Continuidade do Acompanhamento Técnico do Projeto “Campo Sustentável” e de outras ações relativas 
ao programa “Reflorestar”
- Convênio com a FIBRIA e interveniência da SEAG

Elaboração de Livro Intitulado “Transformações da Agricultura Capixaba” - 50 anos
- Fase de Projeto

• 5º ENCONTRO ESTADUAL DE IRRIGANTES
Período de Realização: 04 de Abril de 2014
Local: Linhares/ES
www.irrigantes.com.br

• SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E 
   INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA
Período de Realização: 29 e 30 de Maio de 2014
Local: Vitória/ES

• III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS – III CBRO
Período de Realização: 04 a 07 de Agosto de 2014
Local: Vitória/ES

• V ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO  
Período de Realização: 15 de Agosto
Local: Serra/ES 

• III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL - III CBRA 
Período de Realização: 13 a 15 de Agosto de 2014
Local: Vitória/ES
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POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E RELACIONAMENTO
• Publicação e divulgação de estudos e atividades relevantes desenvolvidas pelo Cedagro nos diferentes veículos 
de comunicação;
• Jornal informativo anual – 1.500 tiragens;
• Informativo eletrônico mensal – AGRONEWS;
• Publicação de artigos e matérias em jornais;
• Atualização do site do Cedagro;
• Participação de eventos como palestrante e na abertura como representante do Cedagro;
• Exposição de banner e distribuição de folder em vários eventos;
• Realização de visitas técnicas as empresas associadas e não associadas;
• Confraternização anual do Cedagro envolvendo associados e lideranças do agronegócio capixaba, e 
Homenagens a Empreendedores do setor.


