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Cedagro tem novo presidente do conselho de administração
O Centro de Desenvolvimento do Agronegócio – Cedagro realizou, no dia de 27 de Abril de
2012, a Eleição para o Conselho de Administração da entidade, e o Sr. Francisco de Assis
Lemos Faleiro, empresário que representa a Associação Brasileira de Produtores e
Exportadores de Mamão Papaya - Brapex, assumiu a presidência deste conselho. O cargo era
ocupado por Humberto Ker de Andrade, DiretorDivulgação
Geral do CTA – Serviços em Meio Ambiente,
que de forma competente gerenciou a pasta.

Cedagro na GranExpoES 2012
O Cedagro realizará dois eventos na GranExpoES 2012, que acontecerá entre os dias 08 e 11 de agosto, no
Carapina Centro de Eventos (Pavilhão de Carapina), na Serra -ES. São eles:

III Encontro de Empreendedores do Agronegócio
Este evento que visa o intercâmbio entre associados do Cedagro, lideranças e
proﬁssionais do agronegócio será realizado no dia 10 de Agosto (sexta-feira) entre 15:30h
e 18:00h. A programação consta de uma palestra sobre as perspectivas da economia
capixaba e o agronegócio e a outra sobre a aplicação do novo código ﬂorestal; também
haverá homenagem as empresas e instituições indicadas em votação e o lançamento do Foagro – Fórum Capixaba
de Instituições Agrícolas.

II Fórum Interestadual e VIII Simpósio Capixaba de Seringueira - BORRACHA 2012
Este é um evento tradicional que ocorrerá nos dias 08 e 09 de Agosto e abordará temas importantes para toda
cadeia produtiva da borracha natural como os avanços tecnológicos do setor; as tendências do mercado; a
legislação ﬂorestal; as políticas públicas e privadas de apoio ao setor; a viabilidade econômica do cultivo, entre
outros temas.

CBE - Superou as expectativas
O Congresso Brasileiro de Eucalipto-CBE, superou as
expectativas na avaliação do participantes, sendo que 95%
avaliaram como bom a excelente. O CBE foi realizado pelo
CEDAGRO - Centro de Desenvolvimento do Agronegócio
Capixaba e o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da
Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca e o Incaper, no período de 23 a 25 de
maio de 2012, em Vitória-ES, com o tema central “Múltiplo Uso da Madeira”.

Nova associada do CEDAGRO
Complexo Agroindustrial Pindobas
O Complexo Agroindustrial Pindobas é uma empresa que atua no reﬂorestamento com pinus e eucalipto e
produção de madeiras serradas. Sua sede ﬁca localizada na Rodovia Pedro Cola, km 08 – s/nº na Fazenda
Pindobas, município de Venda Nova do Imigrante - ES e suas atividades tiveram inicio em 1965. Produz
atualmente madeira serrada em pinus para indústria de embalagens, construção civil e moveleira e eucalipto para
embalagens para o setor de mármore e granito. As fazendas possuem cerca de 5.300 hectares de área ocupada
com ﬂorestas nativas e plantio de pinus e eucalipto. A empresa faz parte do Grupo Itapemirim.

Empreendedores do Agronegócio
O Cedagro homenageará empresas/instituições que vem se destacando nos últimos anos
nas diferentes áreas do agronegócio, pela sua contribuição no desenvolvimento
econômico e social do setor. Fatores como inovação, criatividade, valorização dos
funcionários, respeito ao meio ambiente, integração e distribuição de benefícios aos
diferentes elos da cadeia de produção do agronegócio, devem ser considerados na
avaliação e indicação.
Assim, quando receber email sobre o assunto, favor indicar uma ou mais empresas/instituições nas áreas do seu
conhecimento: Cafeicultura, Fruticultura / Olericultura, Pecuária, Silvicultura, Aquicultura e Pesca, Cooperativas /
Associações Agrícolas, Revenda de Insumos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Recuperação e Conservação
Ambiental.
Informações: www.cedagro.org.br
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