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O Cedagro e a Faes reuniram-se na Secretaria de Agricultura - ES- Seag, 
no dia 13/03/2019, para apresentar alguns pleitos importantes ligados ao 
setor agroflorestal. 

Foi entregue um documento "Políticas de Desenvolvimento do 
Agronegócio" que contém uma lista de demandas do setor. O foco foi a 
discussão sobre a necessidade de revisão/adequação da legislação 
florestal como também do licenciamento ambiental de atividades 
agropecuárias.Ficou acordado que uma comissão formada pelo poder 
público e setor privado, sob a coordenação da Seag, irá elaborar as 
adequações necessárias nas referidas legislações.

Estiveram presentes nessa reunião: Paulo Foleto - Secretário da 
Agricultura, Michel Tesch - Sub Secretário da Agricultura, Pedro Carvalho - 
Gerente de Agroecologia e Produção Vegetal da Seag, Murilo Pedroni - 
Diretor Executivo da Faes e Gilmar Dadalto - Presidente do Cedagro.

O Tema "agroflorestal" 
foi pauta em reunião do CEDAGRO com a SEAG
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PROMOÇÃO / PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS  / 2019

II AQUAENERGY - II FORUM TECNOLÓGICO ÁGUA e ENERGIA

 Período de Realização: 26 e 27 de junho de 2019

 Local: Vitória/ES

 Promoção: IEA/CDMEC

IV CBE - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO

 Período de Realização: 07 e 08 de Agosto de 2019

 Local: Salvador/BA

 Promoção: CEDAGRO/ABAF

VI CBH - VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA (SERINGUEIRA)

 Período de Realização: 22 a 24 de Outubro de 2019

 Local: Belo Horizonte/MG

 Promoção: EPAMIG/CEDAGRO

Reunião muito produtiva, onde foi apresentado pelo CEDAGRO a AGERH 
(Agencia Estadual de Recursos Hídricos-ES) um documento sobre 
“Propostas de Desenvolvimento em Recursos Hídricos” que sugere uma 
série de demandas como elaboração de estudos, revisão dos instrumentos 
jurídicos que tratam da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, 
entre outros. 

Também fomos informados sobre as exigências atuais para se obter o 
certificado de regularidade de outorga para uso da água. 

O procedimento é o seguinte: entrar no site da AGERH 
(www.agerh.es.gov.br), ir no menu a esquerda > OUTORGA > 
Requerimentos e Formulários, e preencher o formulário de Outorga. 

As informações mínimas principais são: Vazão requerida e capacidade da 

Em reunião com AGERH o CEDAGRO apresenta propostas,
focando a outorga de água

Vários representantes do setor agrícola reuniram-se na sede do 
CEDAGRO em Vitória- ES, nesta segunda ( 11 de março de 2019), no 
intuito de levantar temas ligados ao agronegócio capixaba, que tem 
como objetivo final apresentar à Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 
em reunião agendada. 

Dentro desta pauta foram definidos assuntos relevantes como: 
Renegociação de dívida do crédito rural de produtores rurais contraídas 
na crise hídrica do ES (2014/17); Seguro Agrícola; Infraestrutura 
Hídrica (Barragens), dentre outros.

CEDAGRO reúne com representantes do setor agrícola 
e discute demandas à Ministra

Nesta ocasião, o Eng. Agrônomo Enio Bergoli, apresentou um estudo onde destaca que no período de 2014 a 2018 o ES 
teve uma redução de 40% na "tomada de crédito rural" impactando fortemente a economia do Estado, enquanto que no 
Brasil este mesmo crédito esteve em ascensão.

Estiveram presentes nessa reuniao: Fernanda Permanhane - Associação Agricultura Forte, Alexandre Ferreira - OCB/ES, 
Enio Bergoli - Incaper e ex-Secretário de Agricultura, Gilmar Dadalto - Pres. Cedagro, Evair Vieira de Melo - Deputado 
Federal e Júlio Rocha - Pres. FAES.

bomba. Para captação em água superficial com fins de irrigação, deve-se preencher os seguintes formulários: 
- Formulário 1   - Captação sem barramento; 
- Formulário 2   - Captação com barramento; 
- Formulário 12 - Só Irrigação. 

Após o preenchimento ir pessoalmente, ou designar uma outra pessoa por procuração, na sede da AGERH em Vitória – ES ou num 
posto avançado que funciona nos escritórios do Incaper em 6 municípios (Pinheiros, Colatina, Nova Venécia, Alfredo Chaves, São 
Roque do Canaã, Linhares) para entregar o formulário. 

Se o balanço hídrico for compatível, isto é, se a vazão requerida for menor que 25% da vazão de referência, o certificado de 
regularidade de outorga sai na hora. Caso contrário, será necessário fazer ajuste no projeto. O prazo de validade desse cadastro 
(certidão de regularidade) é variável, dependendo da Região, e vai até a emissão definitiva da outorga que, normalmente, é de no 
mínimo 1 ano.

Estiverem presentes na reunião dia 15/03/2019 o presidente da AGERH - Fábio Anhert, o Gerente Executivo da Faes – Murilo 
Pedroni e o Presidente do Cedagro – Gilmar Dadalto.

O Cedagro esteve reunido no Incaper, dia 12/03/2019 para tratar de 
parceiras no que se refere a elaboração de documento sobre 
recomendações técnicas para a cultura do mamoeiro, demanda 
importante do setor representado pela Brapex, Associação Brasileira 
dos Produtores e Exportadores de Papaya, visando disponibilizar 
tecnologias atuais sobre essa atividade. 

Ficou acertado também a parceria na promoção do Simpósio Estadual 
de Seringueira que deverá ser realizado em Pinheiros-ES e a 
elaboração de um Termo de Cooperação Técnica entre essas duas 
instituições no sentido de disponibilizar e realizar análises do estudo 
sobre "Coeficientes técnicos e custos de produção na Agricultura". 

Estiveram presentes na reunião os pesquisadores David Martins e 

CEDAGRO e INCAPER reuniram-se, na pauta parcerias 

Aires Ventura; o Presidente do Incaper Antonio Machado e o Presidente do Cedagro Gilmar Dadalto. 


