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Cedagro Recebe Prêmio
O Cedagro foi homenageado no Madeira 2012 - VI Congresso
Internacional de Desenvolvimento Econômico Sustentável da
Indústria de Base Florestal e de Geração de Energia, realizado
em Vitória/ES, nos dias 28 e 29 de junho de 2012.
O Representante do Cedagro, Eng. Agrônomo Gilmar Dadalto,
recebeu da organização do evento o Troféu Prêmio 2012 Categoria ONG, escolhida, através de votação, a instituição
não governamental que desenvolve trabalhos relevantes em prol do desenvolvimento
ﬂorestal brasileiro, entre várias entidades nacionais do setor.

Demanda no Estado sobre o Estudo de Mercado de Madeira
O estudo “Dimensionamento do Mercado de Madeira no Estado do Espírito Santo”,
realizado pelo Cedagro, tem conquistado grande visibilidade. Prova disso são as
palestras apresentadas para importantes entidades, tais como: Instituto BioAtlântica,
Sebrae, Faes – Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo e Findes –
Divulgação
Federação das Indústrias do Espírito Santo. Diversas
instituições ligadas ao setor
ﬂorestal também tiveram a oportunidade de conhecer este estudo e novas
apresentações já estão sendo agendadas para a OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras e o Bandes –
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.
Essas apresentações constituem um ponto fundamental para o enriquecimento dessa pesquisa, uma vez que
durante as palestras são levantadas ações para superar os desaﬁos apontados pelo estudo. Um exemplo de
destaque foi o debate sobre o fomento ﬂorestal realizado entre a Fibria e a Faes. O Cedagro também está
articulando com o Centro de Ciências Agrárias da Ufes e o Sebrae a realização de treinamentos nas serrarias
capixabas sobre as tecnologias aplicadas no uso da madeira de eucalipto. Essa ação tem por objetivo promover
maior aproveitamento e melhorar a qualidade do produto ﬁnal, reduzindo assim a produção de resíduos.
A negociação com instituições ﬁnanceiras tem sido outra frente de atuação do Cedagro. Essa aproximação com o
setor ﬁnanceiro visa ampliar a tomada de crédito para o setor ﬂorestal nas áreas de produção e transformação.
Também foi levantado pelo estudo e já está sendo realizada a produção de carvão vegetal no estado do Espírito
Santo para suprir a demanda das siderúrgicas capixabas, uma vez que esse insumo vem em sua maior parte de
outros Estados.
O estudo “Dimensionamento do Mercado de Madeira no Estado do Espírito Santo” foi divulgado em diversos
veículos de comunicação, dentre eles o Jornal A Gazeta e site Campo Vivo. Acesse o site www.cedagro.org.br e
conﬁra o texto na íntegra.

Fruticultura em foco
Entrevista com o Diretor de Operações da Trop Frutas do Brasil
Marcos Leonardo Miranda
Empresa associada ao Cedagro
A Trop Frutas do Brasil é uma indústria brasileira produtora de polpa
integral e concentrada de frutas tropicais; sua fábrica é nova e moderna
– entrou em operação em 19 novembro de 2007 e é instalada na cidade
de Linhares/ES, próxima a portos e aos maiores centros consumidores
do País.
Atualmente a empresa processa polpa integral de manga, maracujá,
goiaba, abacaxi pérola e mamão e Leonardo destaca os novos projetos:
"Os novos projetos de grande relevância serão o processamento de caju
e abacaxi da variedade Vitória desenvolvida aqui no Estado pelo Incaper.
Estas frutas serão produzidas no Norte do Espírito Santo com parceria e apoio da
SEAG. Estamos também para iniciar agora no segundo semestre em deﬁnitivo a
produção de polpa concentrada passando a ser mais um item em nosso portfólio
de vendas. Este produto permitirá a empresa otimizar sua área de estocagem e
reduzir o custo no transporte viabilizando assim a exportação, já que o produto
concentrado ﬁca praticamente sem a água natural que existe na fruta e na polpa."
Os obstáculos também fazem parte de qualquer negócio em nosso País e não
seria diferente na Trop Brasil:
"Fazer parte do agronegócio é uma tarefa desaﬁadora, pois estamos sujeitos a
variações nas condições climáticas, pragas e doenças nas lavouras; o maior
obstáculo seria ter mais produtos aprovados pelo Ministério da Agricultura, suﬁcientes para os tratos culturais de
maneira segura e atendendo a legislação." Diz o Diretor de Operações Leonardo.
E complementa sobre o mercado em que opera: "O nosso diferencial de mercado está em nossa fábrica com
equipamentos modernos, em nossa certiﬁcação na ISO 22.000 segurança do alimento e em todo o nosso controle
junto aos produtores, resultando assim, em um produto seguro para o consumo e de altíssima qualidade
reconhecida pelos nossos clientes no mercado interno e externo. Somos fornecedor aprovado e de grande
importância para o sistema Coca Cola na fabricação do Sucos Mais.

III ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO
O Centro de Desenvolvimento do Agronegócio – Cedagro convida para o "III Encontro de Empreendedores
do Agronegócio" que será realizado no dia 10 de Agosto de 2012 (sexta-feira) das 14:30h as 17:30h, no
Centro de Eventos de Carapina - Serra/ES, por ocasião da Granexpoes.
PROGRAMAÇÃO
- Palestra 1 – Perspectivas para Economia Capixaba e o Agronegócio;
- Palestra 2 – Entendendo o Novo Código Florestal Brasileiro;
- Homenagem aos Empreendedores do Agronegócio;
- Lançamento do Fórum Capixaba de Instituições Agrícolas – FOAGRO.
Patrocínio
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