Fique por dentro

1

s
o
n

a

PRINCIPAIS
CONQUISTAS E REALIZAÇÕES
Realização de Estudos e Fomento Tecnológico e Gerencial
Potencial de Regeneração Natural
de Florestas Nativas nas
Diferentes Regiões do ES - 2013
Esse estudo teve como objetivo fornecer informações que
venham a contribuir no processo de aumento da cobertura
florestal nativa, de forma simples, eficiente, com baixo
custo e maior aceitação pelos produtores rurais e outros
componentes do setor florestal capixaba, o que facilitará o
cumprimento da legislação florestal.

Participação no Programa de
Desenvolvimento Rural
Territorial - PDRT
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 à
produção agrícola, comercialização e gestão/organização
de comunidades vizinhas as áreas da Fibria (Programa
Social).

Participação no Programa
Integrado de Madeira e Alimento
PIMA - 2006 - 2012
O Cedagro desenvolveu o trabalho de assistência técnica
para os agricultores referente ao plantio de culturas
alimentares como aipim, milho e feijão consorciado com
eucalipto no primeiro ano em áreas próprias da Aracruz
Celulose em parceira com os produtores de comunidades
vizinhas que recebiam os insumos, permissão para usar a
área e ficavam com o resultado da produção agrícola. Em
contrapartida, usavam sua própria mão de obra. Os
resultados foram satisfatórios porque além de não
prejudicar o desenvolvimento do eucalipto, o programa
possibilitou o cultivo agrícola na mesma área, obtendo
assim renda extra para as comunidades.

Principais Eventos Técnicos Promovidos
FÓRUM BRASILEIRO DE FLORESTAS PLANTADAS - MADEIRA BRASIL / 2005
FÓRUM DE DEBATES - IMPACTOS DA CRISE FINANCEIRA MUNDIAL NO AGRONEGÓCIO CAPIXABA / 2009
SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO - PAPAYA BRASIL / 2007 e 2009
CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO AMBIENTAL / 2011/2012/2014
CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO / 2012/2013/2015
CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA - CBH / 2007/2009/2013
ENCONTRO ESTADUAL DE IRRIGANTES / 2014
SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA / 2014
ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO / 2010/2011/2012/2013/2014
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