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DEZ ANOS DE TRABALHO E SUCESSO!

O

s precursores da ideia que hoje
se materializa no Centro de
Desenvolvimento
do
Agronegócio – CEDAGRO tinham razão.
Eis que o terreno é fértil e, em se
plantando boas sementes, com trabalho
bem orientado, tudo se multiplica. De
fato. Costuma-se dizer - e é estatístico que, no Brasil, muitos empreendimentos
não completam 01 ano, outros se
arrastam precariamente por alguns anos
até
sucumbirem.
E
poucos,
pouquíssimos sobrevivem.
Neste cenário, projetos como o Cedagro
só chegam à maturidade com muito
esforço e dedicação de seus dirigentes e
orientadores. E com a inevitável boa
vontade e parceria de seus associados.
Mais raro ainda é chegar ao décimo ano
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de funcionamento com a performance
que
temos
hoje.
Em
parte,
reconhecemos, porque somos guardiões
de um setor que já é - e ainda será muito
mais - respeitado neste Estado e neste
País: o agronegócio.
Nunca é demais lembrar que o
segmento produtivo do agronegócio é
responsável por cerca de 30% do PIB e
por aproximadamente 33% dos
empregos gerados na economia
estadual. Mais de 80% dos municípios
do Estado têm no mesmo sua principal
fonte de receitas.
O Cedagro é uma instituição não
governamental, sem fins econômicos,
tipo associação de empresas que surgiu
com a finalidade de desenvolver ações
de defesa, apoio e fortalecimento de

todos os segmentos da cadeia produtiva
rural e agroindustrial visando à
superação de desafios e a modernização
do setor.
Dentro as suas atribuições, o Cedagro
tem se destacado nas seguintes:
- Políticas de apoio e fomento aos
diferentes segmentos do agronegócio;
- Realização de estudos e pesquisas em
áreas estratégicas e constituição de
banco de dados;
- Promoção de eventos técnico-culturais
e qualificação de recursos humanos;
- Assistência técnica e
orientação
tecnológica nas áreas de produção,
comercialização e gestão de negócios
agrícolas.
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