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No dia 13 de novembro o presidente do Cedagro, 
Gilmar Dadalto, reuniu-se com o Diretor da 
Consultoria da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo (ALES), José Roberto, e com a Deputada 
Estadual e presidente da Comissão de 
Agricultura, Janete de Sá com o objetivo de 
alinhar informações e acompanhar os processos 
que tramitam na ALES, ligados ao setor agrícola e 
florestal.

CEDAGRO participa de Debate do 
Setor Florestal Econômico em Nível Nacional

No dia 03 de outubro ocorreu uma reunião de trabalho na Findes 
com representantes dos diversos setores que compõe a cadeia 
produtiva que produz, transforma e comercializa alimentos no ES. 

A finalidade foi priorizar as ações a serem desenvolvidas referente 
ao projeto "Rota Agroalimentar" elaborado pela Findes em 
conjunto com as empresas e instituições.O Cedagro participou por 
meio do seu presidente Gilmar Dadalto. 

Rota Agroalimentar

O Fórum de Diálogo Florestal - ES, composto por 14 
instituições/empresas representativas de ambientalistas, 
movimentos sociais, empresas florestais, instituições 
governamentais e não governamentais do agronegócio, 
instituições de fomento, ensino e pesquisa pública e privada, entre 
outras, reuniu-se no dia 29/11/2019 com uma pauta de assuntos 
importantes para o setor, como a apresentação e debate dos 
resultados do Programa REFLORESTAR- Programa de Ampliação 
da Cobertura Florestal do Estado do Espírito Santo; apresentação 
das atividades desenvolvidas pela empresa Placas do Brasil e pela 
Ong Força Verde (componentes do Fórum). 

Também foram mostradas as experiências sobre o Diálogo do Uso 
do Solo pelo Fórum de Diálogo Florestal Nacional. O CEDAGRO é 
a Secretaria Executiva do Fórum Capixaba.

Fórum de Diálogo Florestal Capixaba realiza reunião muito proveitosa

VI Congresso Brasileiro de Heveicultura 
VI CBH superou a expectativa

O Centro de Desenvolvimento do Agronegócio - Cedagro 
e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
- Epamig realizaram nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 
2019 em Belo Horizonte/MG, o VI CONGRESSO 
BRASILEIRO DE HEVEICULTURA - VI CBH. 

Em sua sexta edição, o evento apresentou, debateu e 
encaminhou propostas e soluções para os principais 
desafios que afetam o setor, especialmente na área 
tecnológica, mercadológica, comercial e política. Os 
palestrantes apresentaram coerência e objetividade em 
suas palestras, que foram muito esclarecedoras e 
diversificadas, com destaque para a conferência de 
abertura com o Dr. Alysson Paulinelli, ex-Ministro, que 
criou a Embrapa e iniciou a revolução tecnológica da 
Agricultura Brasileira, sendo considerado hoje o "Celeiro 
do Mundo".

O Congresso contou com a participação de 110 inscritos, 
sendo 103 profissionais e 7 estudantes. Estiveram 
presentes empresários rurais, industriais e comerciais, 
produtores, pesquisadores, extensionistas, professores, 
prestadores de serviços, fiscais, políticos estudantes de 
graduação e pós-graduação, instituições/entidades 
públicas e privadas e demais agentes de 
desenvolvimento que atuam na cadeia agroindustrial da 
borracha natural de diversos estados brasileiros, como: 
AM, BA, ES, DF, GO, MG, MT, MS, RJ, SP e TO, 
inclusive 01 de fora do País.  

O evento foi avaliado nos seus diversos aspectos por 
todos os participantes, da forma que segue:
ótimo 61%, bom 29%, razoável 4% e somente 2% 
consideraram o evento insuficiente.

“CEDAGRO FLORESTAL”
O CEDAGRO criou um núcleo de trabalho de 
empresas/instituições de base florestal econômica com 
o objetivo de desenvolver ações de fortalecimento e 
promoção do setor. A primeira atividade foi elaborar um 
plano de ação 2019/2020 a ser desenvolvido por esse 
núcleo. Essas ações foram apresentadas e discutidas 
nas reuniões dos dias 16/08/2019 e 22/11/2019 , 
destacando-se a proposta de estudo “Mercado Capixaba 
de Produtos Florestais de Madeira de Origem Plantada”; 
o acompanhamento e posicionamento sobre a 

elaboração de leis/normas que tratam do plantio de 
eucalipto e de outras ações de interesse do setor 
florestal, especialmente na Assembleia Legislativa e em 
nível municipal; a elaboração de um projeto de 
comunicação e marketing “Imagem do Setor Florestal”; o 
acompanhamento  junto a esfera política nacional de 
assuntos de interesse do setor; a articulação com órgãos 
públicos com vistas a redução dos prazos, simplificação 
e descentralização da análise técnica dos processos de 
licenciamento ambiental florestal.

O CEDAGRO participou dia 27 de novembro de 2019 de 
reunião em Brasília no escritório da IBÁ - Industria 
Brasileira de Árvores, entidade que congrega as 
empresas e as associações estaduais de base florestal.

Foram discutidos as principais desafios e soluções na 
área de florestas econômicas em nível nacional e 
regional onde cada associação pode se manifestar e 
solicitar apoio da IBÁ na solução de problemas. 

O CEDAGRO é uma associada estadual da IBÁ que 
representa o setor florestal capixaba. Nesse dia também 
participamos como ouvinte da reunião da Câmara 
Setorial de Florestas Plantadas do Ministério da 
Agricultura/MAPA, com a presença de Valdir Colatto, 
Diretor Geral do Serviço Florestal Brasileiro. Foi solicitado e aprovado, nessa reunião, a inclusão do CEDAGRO como 
membro efetivo dessa Câmara. Alguns temas interessantes foram discutidos como: Situação Brasileira atual do CAR 
(Cadastro Ambiental Rural) e o do PRA (Programa de Regularização Ambiental) e a Política Nacional de 
Biocombustíveis Florestais.

Ações realizadas pelo CEDAGRO é destaque na imprensa capixaba

A rede Record e a Folha Vitória, fizeram em outubro e 
novembro/2019, várias matérias sobre ações 
econômicas, sociais, culturais e ambientais realizadas 
pelo setor florestal capixaba. 

Foram extraídas informações de vários trabalhos 
realizados pelo CEDAGRO, a exemplo dos estudos 
sobre ´´Levantamento de Áreas Agrícolas Degradadas”, 
“Aptidão para Silvicultura no Espírito Santo”, 
“Dimensionamento do Mercado de Madeira - ES” e 

aqueles em parceria com a Suzano como Programa de 
Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT) e o Plano de 
Sustentabilidade Tupiniquim Guarani (PSTG). 

O título das matérias foram “Florestas que salvam 
florestas e fortalecem a economia do Estado”; “O plantio 
de eucalipto estraga ou recupera o solo?” e “Abelhas 
sem ferrão produzem no estado o chamado mel 
gourmet”


