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CEDAGRO HOMENAGEIA EMPREENDEDORES
DO AGRONEGÓCIO NO III ENCONTRO DO SETOR
As empresas/instituições de destaque no agronegócio capixaba foram homenageadas
durante o III Encontro de Empreendedores do Agronegócio, realizado pelo Centro de
Desenvolvimento do Agronegócio – Cedagro, no dia 10 de agosto, no Centro de Eventos
de Carapina- Serra - inserido na Granexpoes 2012.
Indicadas pelo destaque alcançado nos últimos anos nas diferentes áreas do agronegócio,
tanto pela sua contribuição no desenvolvimento econômico quanto no desenvolvimento
social do setor, as 17 empresas/instituições homenageadas foram selecionadas por uma
pesquisa de opinião realizada pelo Cedagro, envolvendo profissionais, produtores e
diversas lideranças ligadas ao agronegócio. 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 foram aspectos
importantes considerados na avaliação e indicação dos homenageados.

Confira os homenageados em cada segmento
Aquicultura e Pesca
Ala Pescados
Associação Capixaba de Aquicultores - Aca
Cooperativas/Associações Agrícolas
Sicoob ES
Cooperativa Agropecuária Centro Serrana - COOPEAVI
Revenda de Insumos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas
Murilo Pedroni – Engenheiro Agrônomo
Casa do Adubo
Defagro Defensivos Agrícolas
Fertilizantes Heringer
Recuperação e Conservação Ambiental
Marca Ambiental
CTA – Serviços em Meio Ambiente

Todos os homenageados pelo Cedagro

FOTOS BRETAS

Cafeicultura
COOABRIEL
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural – Incaper
Fruticultura/Olericultura
Trop Frutas do Brasil
ABRAEXP – Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de
Papaya
Pecuária
Cooperativa de Laticínios Selita
Veneza
Silvicultura
Fibria
Suzano Papel e Celulose

Palestras
O III Encontro de Empreendedores do Agronegócio
também contou com a palestra de Haroldo Corrêa
Rocha – Economista, Professor da Ufes – tema:
"Perspectivas para Economia Capixaba e o
Agronegócio" onde relatou que ainda não existe de
forma precisa os valores das perdas a serem causadas
com a extinção do Fundap e a possibilidade de outras
perdas a exemplo da alteração no projeto dos
Royaties do Petroleo, entre outros “ataques”ao
Estado do Espírito Santo. No entanto, segundo
Haroldo Corrêa Rocha – Economista, Prof.Ufes
Murilo Pedroni – Engenheiro Agrônomo
Haroldo a previsão de novos investimentos para o
Estado deverá superar as perdas. Também relatou a necessidade de intensificar a interiorização do desenvolvimento com a implantação de novos
projetos ancoras no rural capixaba. O outro palestrante foi Murilo Pedroni – Engenheiro Agrônomo, Federação da Agricultura, Tema: "Entendendo
o Novo Código Florestal Brasileiro", destacando que a medida provisória nº 571 de 25 de maio de 2012 tem força de lei e que o Congresso Nacional
tem até o mês de outubro para aprovar. Murilo acha que deverão ser feitas poucas mudanças e deverá se concentrar na largura da faixa ao longo
dos cursos de água e também no limite de área a ser reflorestada, especialmente nas grandes propriedades.

Lançado o Foagro
Também no III Encontro de Empreendedores do
Agronegócio foi lançado o Foagro - Fórum
Capixaba de Instituições Agrícolas que é um
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.
Divulgação
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