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“Disseminar
informação para gerar
consciência,”
e foi assim, com o slogan usado desde a sua criação, em 2009, que
o Projeto AGORA consolidou-se em 2012 como uma das maiores
iniciativas de comunicação institucional do agronegócio brasileiro.
Hoje são 15 associações e empresas da cadeia produtiva da
cana-de-açúcar que seguem unidas na geração de conhecimento,
na divulgação de impactos sociais e ambientais positivos sobre as
questões da indústria da cana-de-açúcar.
O AGORA começou 2012 promovendo o “Movimento Mais
Etanol,” ação que ao longo do ano ajudou a difundir e a detalhar
as políticas públicas e privadas necessárias para restabelecer a
competitividade e o crescimento do setor sucroenergético.
Em maio foi vez da capital federal receber o Prêmio TOP Etanol,
evento que em sua terceira edição consagrou os melhores
trabalhos dedicados ao tema “Agroenergia e Meio Ambiente,”
com R$ 104.500,00 em valores brutos.
Em abril, o AGORA, lançou um filme com renomados
especialistas abordando a questão da energia elétrica no Brasil
e a participação das fontes renováveis, principalmente da
bioeletricidade gerada a partir da biomassa da cana.
Em julho, o projeto levou até as salas de aula de dez estados
brasileiros e do Distrito Federal (DF), o “Desafio Energia Mais
Limpa”. A ação educacional impactou mais de 900 mil alunos da
rede pública estadual com o tema “Que tipo de energia o Brasil
precisa e de onde ela virá?”
Para 2013, o AGORA promete novos “Desafios” ...
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Desafio energia mais limpa
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Seguindo os moldes do “Desafio
Mudanças Climáticas”, idealizado
em 2009 para informar professores
e estudantes sobre as causas do
aquecimento global e o papel das
energias renováveis nesse contexto, o
“Desafio Energia Mais Limpa”, lançado
em julho de 2012, envolveu cerca de
40 mil profissionais de educação e
900 mil alunos das escolas da rede
pública de ensino de dez estados
brasileiros (SP, RJ, PR, MG, MT, MS, GO,
AL, PE, PB) e do Distrito Federal (DF),
que tiveram a missão de debater nas salas
os tipos de energia existentes, entre elas
a bioeletricidade e o etanol produzidos a
partir da cana-de-açúcar.
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O concurso recebeu quase duas mil
cartas de estudantes dos 8º e 9º anos, que
após quatro meses trabalhando com o
kit pedagógico do Desafio, apresentaram
suas conclusões em cartas endereçadas à
presidente Dilma Rousseff, respondendo
à pergunta: “Que tipo de energia o Brasil
precisa e de onde ela virá?”.

No dia 05 de dezembro, um vencedor
representando cada estado participante,
acompanhados pelo responsável e pelo
professor que desenvolveu o projeto em
sala de aula, foi homenageado em uma
cerimônia de premiação que reuniu mais
de 100 pessoas na tradicional casa de
eventos Chácara Santa Cecília, em São
Paulo. Ao todo, 29 alunos foram premiados,
assim como seus respectivos orientadores
pedagógicos e escolas.

Visite o site: www.projetoagora.com.br/energiamaislimpa
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Cerca de 300 convidados, entre eles 40
parlamentares e integrantes de diversos
ministérios e agências governamentais
acompanharam a cerimônia de entrega do
3º Prêmio TOP Etanol, evento realizado pela
primeira vez em Brasília (DF), no Centro de
Eventos Unique Palace.
Concorreram ao todo 349 trabalhos dedicados
ao tema “Agroenergia e Meio Ambiente,”
35% a mais que na última edição. Divididos nas
modalidades Jornalismo, Fotografia, Trabalhos
Acadêmicos e Inovação Tecnológica os vencedores
foram contemplados com um prêmio total de
R$ 104.500,00 (centro e quatro mil e quinhentos
reais) em valores brutos.
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Trabalhos

Inscritos

Premiados

Jornalismo

110

05

Fotografia

143

03

Trabalhos Acadêmicos

87

09

Inovação Tecnológica

09

02

349

19

Total

As inscrições para a 4ª edição começaram em agosto
de 2012 e continuam até fevereiro de 2013. Visite o site:
www.projetoagora.com.br/premiotopetanol
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Às vésperas da Rio + 20, que
teve a geração de energia
elétrica como um de seus
focos, o AGORA lançou um
vídeo enriquecedor sobre a
questão da energia elétrica no
Brasil. Com depoimentos dos
renomados especialistas em
energia e sustentabilidade:
José Goldemberg, Mário
Veiga, Adriano Pires e Nivalde
de Castro, o filme destaca
o potencial das energias
renováveis, em especial da
biomassa, para o aumento da
oferta de energia elétrica no
Brasil. Visite o site:
www.bioeletricidade.com
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O Projeto AGORA, ao longo de 2012 marcou presença em três grandes
eventos voltados especificamente para o setor sucroenergético e focados em
sustentabilidade e em agronegócio. A iniciativa distribuiu material de divulgação
em stands próprios na Fenasucro& Agrocana, em Ribeirão Preto (SP), na Feicana
FeiBio, em Araçatuba (SP) e no Sober, em Belo Horizonte (MG).
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Quem faz o Projeto Agora acontecer

Lançado em Brasília (DF) no final de 2011, e
com maior visibilidade nas primeiras semanas
de 2012, o “Movimento Mais Etanol” teve
como meta disseminar entre os formadores de
opinião e tomadores de decisão, um conjunto
de políticas públicas e iniciativas do setor
privado indispensáveis para o restabelecimento
da competitividade e do crescimento do setor
sucronergético brasileiro.
A campanha teve como apoio um livreto com
22 páginas, que destacou em um formato resumido os
objetivos da ação e um hotsite, que permitiu
acompanhar a evolução dos temas ligados aos
desafios propostos, seja nos principais veículos de
comunicação ou em notas e artigos exclusivos.
O Movimento marcou presença também nas redes
sociais: Facebook e Twitter. Visite o site:
www.maisetanol.org.br
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.179 - 9º andar
CEP: 01452-000 Jardim Paulistano
São Paulo SP Brasil
Tel: 55 (11) 3093 4949 ou 55 (11) 2588 0330
Fax: 55 (11) 3812 1416

www.projetoagora.com.br

O selo FSC é a garantia de que a madeira utilizada
na fabricação do papel deste folheto provém de florestas bem
manejadas e outras fontes controladas.

