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Boletim eletrônico do Centro de Desenvolvimento do Agronegócio

Plano de Trabalho do Cedagro 2019 já em ação
LINHAS DE AÇÃO E RELAÇÃO DE ATIVIDADES
POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E APOIO AS EMPRESAS/INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS
Algumas ações a serem desenvolvidas nesta área de trabalho surgirão de forma espontânea. No entanto, algumas demandas podem ser previstas e realizadas. Vejamos algumas:
CAPTAR NOVAS ASSOCIADAS E MANTER AS EXISTENTES
Atualmente o Cedagro conta com 20 empresas / instituições no seu quadro de associadas ligadas aos diferentes setores do agronegócio, são elas: ABRAPEX; ANDAV; Aquaterra; Associação dos
Irrigantes do ES – ASSIPES; Banestes; Campo Vivo Comunicações; Casa do Adubo; Covre & Cia; Defagro Defensivos Agrícolas; Fertilizantes Heringer; Fibria; Instituto Verde Brasil; Komatsu Forest;
NATUFERT Fertilizantes; OCB/ES - SESCOOP/ES; Peixoto Planejamento Agrícola e Ambiental; Poço Fundo Perfurações, Raízes Consultoria Agricola e Ambiental; SICOOB – Sistemas de Cooperativas
de Crédito do Brasil; Suzano Papel e Celulose.
DEMANDAS DOS ASSOCIADOS
- Articular com órgãos públicos com vistas a redução dos prazos, descentralização da análise técnica e revisão/adequação da legislação/licenciamento ambiental de atividades agrícolas e florestais;
- Participar e acompanhar a elaboração da Instrução normativa que dispõe sobre a Outorga de direito de uso dos recursos hídricos subterrâneos coordenado pela AGERH - Agência Estadual de
Recursos Hídricos - “Outorga de Águas Subterrâneas”;
- Articular junto a AGERH no sentido desburocratizar/adequar normas para captação de água e irrigação;
- Acompanhar a formulação de leis/normas sobre plantio de eucalipto, especialmente na esfera municipal para dar segurança jurídica aos empreendimentos de silvicultura;
- Realizar Palestras e Reuniões sobre “Agronegócio e a Eucaliptocultura - Impactos econômicos, sociais e ambientais”;
- Participar e acompanhar a elaboração do Código Florestal Capixaba coordenado pela SEAG / IDAF;
- Articular com instituições visando a elaboração de boletim técnico sobre a cultura do mamoeiro e desenvolver ações de divulgação (treinamento, demonstração, entre outros) sobre Fertirrigação;
- Apoiar no sentido de desenvolver ações de divulgação de produtos / adubos orgânicos e organominerais;
- Coordenar o Fórum de Diálogo Florestal Capixaba. Foi concebido para promover o entendimento visando solucionar ou amenizar os conflitos por meio do diálogo entre diferentes setores ligados
ao assunto como também promover ações efetivas associadas à produção florestal, ampliar a escala dos esforços de conservação e restauração do meio ambiente, gerando benefícios para a
sociedade.
FAZER GESTÃO PARA PARTICIPAR DOS CONSELHOS, CÂMARAS TÉCNICAS E DEMAIS REPRESENTAÇÕES RELATIVAS AO AGRONEGÓCIO E AO MEIO AMBIENTE
Atualmente membros do Cedagro participam do Comitê Temático de Meio Ambiente e Interiorização do Desenvolvimento do Movimento Empresarial “ES em Ação”; do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos (CERH); Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema/Conrema); Associação Agricultura Forte e Coordena o “Fórum de Diálogo Florestal Capixaba”.

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E FOMENTO TECNOLÓGICO E GERENCIAL
• ESTUDO: COEFICIENTES TÉCNICOS E CUSTOS DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA CAPIXABA – ATUALIZAÇÃO (2019)
Foi elaborado, originalmente em 2007, um documento contendo 69 planilhas de custos de 40 atividades agrícolas em diferentes situações no ES. Serve de base para a análise de viabilidade
econômica de implantação e manutenção de culturas tradicionais e outras novas no ES. Também permite fazer uma análise de custos e receitas internas de cada atividade agrícola. Essas planilhas
vêm sendo atualizadas a cada dois anos.
• PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE SUSTENTABILIDADE TUPINIQUIM GUARANI – PSTG - CONVÊNIO COM A FIBRIA – Início em 2018
Consiste no acompanhamento administrativo e financeiro, em parte do trabalho, desenvolvido nas comunidades indígenas na área de abrangência da regional Aracruz/ES.
• PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL TERRITORIAL – PDRT - CONVÊNIO COM A FIBRIA - Início em 2013, em andamento
Consiste no acompanhamento técnico e gerencial (assistência técnica e extensão rural) em comunidades na área de abrangência da regional Aracruz/ES, visando produção agrícola, comercialização
e gestão / organização de comunidades vizinhas as áreas da Fibria, utilizando os princípios agroecológicos.
• CAPTAÇÃO DE NOVOS ESTUDOS E PROJETOS
Serão feitos ao longo do ano de 2019, tendo alguns já em análise:
- “Plano de Produção e Promoção de Frutas da Mata Atlântica”;
- “Análise do Impacto Econômico do Manejo Florestal Sustentável”.

PROMOÇÃO / PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS / 2019
II AQUAENERGY - II FORUM TECNOLÓGICO ÁGUA e ENERGIA

IV CBE - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO

Período de Realização: 26 e 27 de junho de 2019

Período de Realização: 07 e 08 de Agosto de 2019

Local: Vitória/ES

Local: Salvador/BA

Promoção: IEA/CDMEC

Promoção: CEDAGRO/ABAF

IX ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO

VI CBH - VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA (SERINGUEIRA)

Período de Realização: 19 de Julho de 2019

Período de Realização: 22 a 24 de Outubro de 2019

Local: Vitória/ES

Local: Belo Horizonte/MG

Promoção: CEDAGRO

Promoção: EPAMIG/CEDAGRO

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E RELACIONAMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Publicação e divulgação de estudos e atividades relevantes desenvolvidas pelo Cedagro nos diferentes veículos de comunicação;
Posicionamento público sobre assuntos / acontecimentos relevantes ligados ao agronegócio
Atualizar quinzenalmente o site do Cedagro ou sempre que necessário;
Informativo eletrônico mensal - AGRONEWS - 7.000 envios;
Jornal informativo anual - 1.500 tiragens;
Publicação de artigos e matérias em jornais e revistas de circulação regional e estadual;
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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