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IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO FOI UM SUCESSO

O Cedagro - Centro de Desenvolvimento do Agronegócio e a ABAF - Associação Baiana das Empresas de Base Florestal realizaram
nos dias 07 e 08 de agosto de 2019, em Salvador-BA, o IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO – IV CBE, com o objetivo
principal de discutir e sugerir alternativas que removam os principais obstáculos ao desenvolvimento desse setor, bem como mostrar
os avanços tecnológicos e as novas exigências de mercado e de oportunidades de negócios.
O Congresso contou com a participação de 226 inscritos, sendo 72 estudantes e 154 profissionais como pesquisadores,
extensionistas, professores, fiscais, prestadores de serviços,
fomentadores, produtores rurais e florestais, secretários municipais
de agricultura e meio ambiente, políticos, empresários ligados ao
complexo industrial florestal e todos os outros agentes de
desenvolvimento que atuam na área florestal de diversos estados
brasileiros: AC, AL, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PI, PR, RN, RS,
RJ, SE, SP, SC e TO, inclusive 02 de fora do País.
O IV CBE foi avaliado nos seus diversos aspectos por todos os
participantes, da forma que segue: Ótimo 54%, Bom 37%, Razoável
4% e somente 2% consideraram o evento insuficiente.

Ótimo 54%

Razoável 4%

Bom 37%

Insuficiente 2%

"CEDAGRO FLORESTAL"
O Cedagro, em 08 de julho de 2019, formalizou a criação de um núcleo de
trabalho, composto por empresas/instituições de base florestal, que foi
intitulado “Cedagro Florestal”. Esse núcleo visa caracterizar e fortalecer o papel
já desenvolvido por essa instituição na defesa e fomento a atividade florestal.
Atuará principalmente na área de legislação e política florestal, realização de
palestras, cursos, eventos, estudos estratégicos e parcerias na assistência
tecnológica e gerencial. O foco de atuação será voltado para as florestas com
fins econômicos e a primeira atividade do núcleo foi discutir a elaboração de
um plano de ação 2019/2020.
Também foi aprovada pelo IBÁ - Indústria Brasileira de Árvores, entidade nacional que congrega todo o setor
produtivo de base florestal, em 28 de agosto de 2019, o Cedagro como associada a essa instituição na categoria de
associação estadual.

CEDAGRO PROMOVE REUNIÃO DO FÓRUM DE
DIÁLOGO FLORESTAL CAPIXABA
O Fórum de Diálogo Florestal - ES, composto por
entidades ambientalistas, movimentos sociais,
empresas florestais, instituições governamentais
e não governamentais do agronegócio,
instituições de fomento e pesquisa pública e
privada, entre outras, reuniu-se no dia 19 de julho
2019 com uma pauta de assuntos importantes
para o setor, como a apresentação e debate da
Situação atual do Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e as perspectivas do Plano de
Regularização Ambiental (PRA) no ES e da
relação de parceria entre empresa florestais e
produtores rurais.
Também foram apresentadas e encaminhadas
propostas para o incentivo da Produção de frutas
nativas da Mata Atlântica em propriedades rurais,
especialmente familiares, visando ao mesmo tempo auferir renda alternativa e cumprir a legislação florestal.

POSSE DA NOVA CAF - ARACRUZ
CONTA COM COOPERADOS
DO PDRT
O Cedagro participou da posse da diretoria da
nova Cooperativa de Agricultores Familiares
(CAF) de Aracruz - ES que terá como cooperados,
principalmente, os produtores rurais de
comunidades participantes do Programa de
Desenvolvimento Rural Territorial - PDRT
desenvolvido pelo Cedagro em conjunto com a
Suzano, desde 2013.

CEDAGRO
presente na ALES

O presidente Executivo do Cedagro - Gilmar
Dadalto reuniu-se no dia 22 de agosto com José
Roberto, Engenheiro Agrônomo e Diretor da
Assembleia Legislativa, na pauta a situação e
encaminhamentos das legislações ambientais
ligadas ao setor agrícola e florestal que
tramitam na Assembleia Legislativa do estado
do Espírito Santo-ALES.

Mamão em foco
O Cedagro junto com a sua associada Brapex Associação Brasileira dos Produtores e
Exportadores de Papaya, reuniram-se no mês de
julho no Incaper sobre a elaboração de um
documento técnico da cultura do mamoeiro
visando, principalmente, disponibilizar de forma
agrupada e de fácil acesso as tecnologias mais
recente sobre essa atividade agrícola. O estado
do Espírito Santo é o segundo maior produtor e
maior exportador brasileiro de mamão, além de
possuir um elevado desenvolvimento tecnológico.
Estiveram presentes Gilmar Dadalto - Presidente
do Cedagro, Jose Roberto Fontes - Diretor
Executivo da Brapex e os Pesquisadores do
Incaper David Martins e José Aires Ventura.

Estudo Realizado pelo CEDAGRO é descaque
em revista capixaba
A matéria de capa da revista “Campo Vivo” destaca o estudo
“Coeficientes Técnicos e Custos de Produção na Agricultura” que vem
sendo realizado pelo CEDAGRO desde 2007. Este estudo contém 69
planilhas de 40 atividades agrícolas em diferentes níveis tecnológicos
e situações do Estado do Espírito Santo.
Leia na integra em:https://pt.calameo.com/read/0046840211fe0d43710a7
As planilhas encontram-se no site www.cedagro.org.br
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