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Levantamento de áreas agrícolas degradadas

O Cedagro homenageará empresas/instituições que vêm se destacando nos 
últimos anos nas diferentes áreas do agronegócio, pela sua contribuição no 
desenvolvimento econômico e social do setor. Fatores como inovação, criativi-
dade, valorização dos funcionários, respeito ao meio ambiente, integração e 
distribuição de benefícios aos diferentes elos da cadeia de produção do agrone-
gócio devem ser considerados na avaliação e indicação. 

Nesta homenagem, sua participação será fundamental. Você poderá indicar 
duas empresas/instituições – se possível uma de pequeno porte e outra de 
médio a grande porte –, das áreas abaixo:

Envie seus selecionados para o e-mail cedagro@cedagro.org.br e confira, 
em breve, em nosso site novidades sobre esta homenagem.

- Cafeicultura
- Fruticultura/Olericultura
- Pecuária
- Silvicultura
- Agroturismo

Confira os eventos de desenvolvimen-
to e atualização profissional preparados 
pelo Cedagro para os próximos meses:

Informações:
www.cedagro.org.br

Novo folder 
O Cedagro pre-

parou um novo 
folder de apresen-
tação: mais moder-
no e com muito 
mais conteúdo, 
fotos e informa-
ções. O material 
apresenta ações 
e s t r a t é g i c a s 
(defesa do setor 
agrícola, estudos e assistência técnica), 
benefícios para associados e destaca a 
força do Agronegócio no Espírito Santo. 

agrícola, estudos e assistência técnica), 

JUNHO

VI Simpósio Capixaba sobre Seringueira,
dias 23 e 24, em São Gabriel da Palha.

Simpósio Interestadual de Adequação 
Ambiental, dias 08 e 09, em Vitória.

- Aquicultura e Pesca
- Produção de Mudas e Sementes
- Revenda de Insumos, Máquinas e
Equipamentos Agrícolas

JULHO

Está disponível no site do Cedagro a síntese 
de um projeto piloto que testou uma 
metodologia de trabalho precisa, rápida e 
com baixo custo para o levantamento de 
áreas agrícolas degradadas.

Confira!


