
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO TEMAS

CONTRA-

PARTIDA 

MÍNIMA

 VALOR 

PREVISTO (R$) 

I - Pesquisa agrícola, validação e difusão de

tecnologia com abrangência para toda a

cadeia produtiva e mercadológica do

algodão

- -

I) Desenvolvimento de novas variedades.

II) Avaliação de variedades comerciais.

I) Ensaio de épocas de plantio (sequeiro / 

irrigado) com variação de espaçamento e 

densidade.

0%

II) Calibração de métodos e doses de corretivos 

de solo, envolvendo ou não, rotação de culturas.
0%

III) Calibração de métodos e doses de 

fertilizantes para adubação de manutenção, 

envolvendo ou não, rotação de culturas.

0%

1.3- Manejo de Pragas, Doenças e Plantas 

Invasoras

 Monitoramento, manejo e controle de pragas, 

doenças, invasoras e fito nematóides.
0%

1.4 - Biotecnologia  Biotecnologia. 0%

1.5 - Outros
 Ações de interesse na área de pesquisa 

agronômica - Dias de Campo
0%

II - Treinamento e capacitação de mão de

obra, além da promoção de eventos técnicos

da cotonicultura

- -

I) Capacitação de produtores, consultores, 

técnicos, monitores de lavoura, operadores, nas 

áreas técnica, operacional e administrativa; 

Seminários e Work Shops.

0%

II) Dias de campo. 0%

2.2 - Pós-Colheita  Beneficiamento e qualidade do algodão. 0%

III - Defesa fitossanitária integrada e

sistêmica, com ênfase em medidas

profiláticas na cultura do algodão;

 Ações de orientação, monitoramento e 

fiscalização da legislação pertinente ao 

agronegócio do algodão.

0%

IV - Monitoramento ambiental - 0%

V - Promoção do agronegócio do algodão,

com estratégia nacional e internacional; 
- -

I) Eventos nacionais e internacionais. 0%

II) Programa de controle de qualidade, 

certificação e criação de marca.
0%

VI - Outros, a critério do Conselho Gestor,

desde que vinculados aos objetivos do

PROALBA.

0%

6.1 - Infra-Estrutura
 Aquisição de máquinas, equipamentos e 

instalações.
-

6.2 - Ações de interesse do agronegócio do 

algodão.
- -

SOMATÓRIO        9.000.000,00 

0%

1.2- Manejo cultural, manejo de solos e 

adubação

1.1- Melhoramento genético

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018/2019

CNPJ nº 05.071.320/0001-56

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS – 2018

O Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão – FUNDEAGRO, torna público o presente Edital Nº 001/2018

e convida as instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, de pesquisa e desenvolvimento ligadas ao setor produtivo da

cotonicultura e interessados a apresentar projetos, cuja operacionalização obedecerá ao disposto nos instrumentos legais e nas

Normas e Procedimentos do FUNDEAGRO, bem como as demais condições estabelecidas no presente Edital.       

      

2.1 - Difusão (Programas de Treinamento e 

Capacitação)



1 - Vigência do Edital

Fone: (77) 3613-8006 / 3613-8008

Fax:   (77) 3613-8043

e-mail:  fundeagro.ba@aiba.org.br

Diretor - Presidente
Júlio Cézar Busato

Barreiras - BA, 07 de Junho de 2018.

Endereço: Av. Ahylon Macedo, 919. Bairro Barreirinhas. CEP 47.810-035. Barreiras - Bahia.

Esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital e do constante nas Normas e Procedimentos podem ser obtidos junto à Secretaria

Executiva do FUNDEAGRO:

A data limite para protocolo de cartas consulta será dia 03 de Agosto de 2018. A apreciação e deliberação pelo Conselho Gestor

será efetuado no prazo mínimo de 30 dias subsequentes ao prazo final para apresentação da carta-consulta. Para fins de atendimento

ao disposto no Art.3º das Normas e Procedimentos do Fundeagro, considerar-se-á a previsão orçamentária total de R$9.000.000,00 

para o Exercício 2018, considerando as áreas de concentração destacadas acima e respeitando os limites das contra-partidas

relacionadas caso haja.

2 - Informações Adicionais
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