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Boletim eletr Centro de Desenvolvimento do Agronegócioônico do 

O CEDAGRO e 11 empresas associadas participaram no dia 18 de janeiro 
de 2023 de uma reunião com a Secretaria de Agricultura do Espírito 
Santo (SEAG) a �m de apresentar uma proposta para políticas de 
desenvolvimento do agronegócio para o período 2023/2026. O 
documento, entregue ao secretário Enio Bergoli, contém 28 sugestões 
para o novo governo, tendo como proposta ações estratégicas para 
melhorar a infraestrutura e as condições econômicas, sociais e 
ambientais no agro capixaba. 

A reunião, solicitada pelo Cedagro, aconteceu na sede da Secretaria de 
Agricultura (SEAG), em Vitória. Na ocasião, o presidente do CEDAGRO, 
Gilmar Dadalto, agradeceu pela receptividade e destacou o papel da 
associação na defesa, fortalecimento e promoção do agronegócio 
capixaba. Dadalto fez a leitura de alguns dos itens considerados como 
os mais sensíveis para o setor e, em seguida, formalizou a entrega do 
documento.

O secretário Enio Bergoli a�rmou que dará encaminhamento às 
solicitações junto com sua equipe e que sempre estará receptivo para as 
demandas do setor. "Vamos resgatar planejamentos de longo prazo, 
colocando temas contemporâneos que afetam o agro como um todo 
para traçar um plano de trabalho mais efetivo", ressaltou. 

Além de Bergoli e Dadalto, participaram da reunião: Michel Tesch, 
subsecretário de Agricultura do ES, Marcio Henrique Américo 
(Aquaterra), José Roberto Macedo Fontes (Brapex), Moysés A. Covre 
(Covre & Cia e Assipes), Fernando Aloquio Temporim e Ivan Baesso Mol 
(Banestes), Domicio Faustino e Rafael Arantes (Casa do Adubo / 
Nutrien), Tainá Queiroz (Henvix Ambiental), Vinicius Santos e Marcelo 
Meneguelli Campos (MV Gestão Integrada), Juraci Batista Gonçalves 
(Placas do Brasil), Eduardo Frohlich Ton (Sicoob), Alan Moro Brito 
(Suzano) e o empresário rural Pedro Burnier.

CEDAGRO apresenta propostas para desenvolvimento 
do agronegócio em reunião com a SEAG

Veja a proposta na integra no link: 
www.cedagro.org.br/arquivos/proposta_seag_jan23.pdf
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