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Boletim eletrônico do Centro de Desenvolvimento do Agronegócio

Plano de Trabalho Cedagro 2013 já em ação
O Cedagro já está colocando em prática o Plano de Trabalho de 2013, 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.
Divulgação
Veja abaixo alguns exemplos destas ações do Plano

DEFESA DO AGRONEGÓCIO E APOIO
AS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS
- 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;
- 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 2012
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;
- Cadastrar o 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; Estudo de viabilidade técnica e econômica,
Aperfeiçoamento e treinamento entre outras.

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E FOMENTO
TECNOLÓGICO E GERENCIAL EM
ÁREAS ESTRATÉGICAS
• Estudo do Potencial de Regeneração Natural de Florestas Ambientais nas Diferentes Regiões do ES
- Fase inicial de execução
- Previsão de término em 01/08/2013
Objetivos:
- Levantar o potencial de regeneração natural nas diferentes regiões e sub-regiões do estado do Espírito Santo
visando à redução dos custos relativos da recuperação ﬂorestal, principalmente na racionalização de recursos, como
mudas, insumos e mão de obra, com conseqüente ampliação da cobertura ﬂorestal natural de forma mais simples e
econômica;
- Elaborar um manual para identiﬁcação local em campo dos critérios do potencial de regeneração e o conjunto de
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técnicas recomendadas para cada nível de intervenção;
- Subsidiar decisões relativas ao programa estratégico do Governo do Estado do Espírito Santo “Reﬂorestar Aumento da cobertura ﬂorestal”, contribuindo assim para o uso racional e conservação dos recursos naturais
capixabas;
- Dimiuir as disparidades de cobertura ﬂorestal protegida encontrada entre todas as regiões e sub-regiões avaliadas.

FOTOS BRETAS

• Estudo - Atualização e Ampliação dos Coeﬁcientes Técnicos e Custos de Produção na Agricultura
- Fase inicial de execução
- Previsão de término em 01/03/2013
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:
- Arroz, abacate, café conilon, café arábica, cacau, mamão havaí e formosa, coco anão, banana prata, banana da
terra, banana nanica, manga indiana, maracujá, morango, abacaxi, goiaba, tangerina, laranja, limão tahiti,
pastagem, capineira, eucalipto, palmeira real e pupunha, seringueira, pimenta do reino, tomate, alho, batata
inglesa e baroa, inhame, cana-de-açúcar, 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/ambiental e cerca de 70 planilhas.
Serão também atualizados os custos de obras e infraestrutura como terreiro, tulha, curral, cerca, galpão, irrigação,
entre outras;
• Acompanhamento Técnico e Gerencial (Assistência Técnica e Extensão Rural) de Propriedades Agrícolas
Familiares na Área de Abrangência da Regional Aracruz
- Convênio com a FIBRIA (PDRT - Programa de Desenvolvimento Rural Territorial). Iniciado em 02/01/2013;
• 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 sobre o Setor Florestal Ambiental e Econômico Capixaba a ser lançado na GRANEXPOES
- 2013
- Fase de Projeto;

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

2013
• III Congresso Brasileiro de Heveicultura (SERINGUEIRA)
Período de Realização: 24 a 26 de Julho de 2013
Local: Guarapari – ES
• II Congresso Brasileiro de Eucalipto - II CBE
Período de Realização: 11 a 13 de Setembro de 2013
Local: Vitória – ES
• II Congresso Brasileiro de Resíduos Orgânicos - CBRO
Período de Realização: 16 a 18 de Outubro de 2013
Local: Vitória – ES

INTEGRAÇÃO INTERASSOCIADO
• Confraternização anual do Cedagro envolvendo associados e lideranças do
agronegócio capixaba, com palestra “Cenários Prospectivos para o
Agronegócio Capixaba” e Homenagens a Empreendedores do Agronegócio;
• Realização de seminário interno de integração interassociados do Cedagro
visando, principalmente, a troca de informações e levantar oportunidades de
trabalho mútuo;
• Realização de visitas técnicas as empresas associadas;

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO
• Publicação e divulgação de estudos e atividades relevantes desenvolvidas pelo Cedagro nos diferentes
veículos de comunicação;
• Jornal informativo semestral – 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;
• Atualização da mala direta e rede de email;
• Realização de visitas técnicas as empresas associadas e não associadas;
Informações: www.cedagro.org.br
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