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Projeto AGORA

Maior iniciativa de comunicação institucional integrada do agronegócio
brasileiro, unindo empresas e entidades da cadeia produtiva da cana-de-açúcar
para a promoção da importância da agroenergia renovável por meio de ações
voltadas a quatro públicos de interesse:
Escola
Conteúdos inovadores integrados a disciplinas regulares, somados a encontros
estimulantes e criativos, tornam as iniciativas educacionais do Projeto AGORA
mais impactantes para alunos e professores da rede pública de ensino.
Poder Público

Criar canais permanentes de comunicação com as autoridades políticas
transmitindo informações e esclarecimentos relativos a cadeia produtiva da
cana-de-açúcar.
Imprensa
Difundir informações aprofundadas e atualizadas sobre o setor sucroenergético
enriquecendo a cobertura jornalística de veículos de comunicação nacionais e
internacionais.
Opinião Pública

Disseminar conteúdos relevantes da cadeia sucroenergética à opinião
pública, informando os principais benefícios gerados pelo setor à sociedade.
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Inovar para crescer, Crescer para informar...

Desde 2009, o Projeto AGORA vem
perseguindo fielmente os objetivos
que nortearam o seu lançamento,
buscando sempre as formas mais
eficazes de atingir os públicos
identificados como alvos prioritários
para a cadeia produtiva da canade-açúcar: tomadores de decisão,
formadores de opinião, estudantes,
jornalistas e em última análise, a
sociedade como um todo.
É um trabalho que cresce
gradativamente, rendendo frutos e
sendo reconhecido de várias formas,
seja com a conquista de importantes
prêmios, a adoção da mesma
metodologia por outras cadeias
produtivas, ou a adesão de novos
parceiros.
Ao completar seu quinto ano de
atividades, é com grande satisfação
que o Projeto AGORA acolhe em 2013
três novos integrantes, chegando a
18 participantes, sendo 12 entidades
e seis empresas. Os novos parceiros
são o Sindicanálcool, que representa
os produtores de açúcar, etanol
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e bioeletricidade dos estados do
Pará e do Maranhão, a multinacional
alemã Bayer, uma das principais
fornecedoras do setor sucroenergético
brasileiro, e o Centro Nacional das
Indústrias do Setor Sucroenergético e
Biocombustíveis, o Ceise-Br, que volta
a integrar o AGORA depois de um
hiato de dois anos.
Cresce, portanto, aquela que já é a
maior iniciativa de comunicação da
cadeia produtiva da cana-de-açúcar
e uma das principais do País voltadas
para um único setor da economia.
Ganhando musculatura para perseguir
seus objetivos, o Projeto AGORA
prepara novas iniciativas e ações
estratégicas inéditas para 2014, para
ampliar os bons resultados obtidos
até aqui, continuar atraindo novos
parceiros e realizar cada vez melhor a
sua missão.
Esse é o ciclo virtuoso que caracteriza
o Projeto AGORA desde sua criação
e que será perseguido com energia,
transparência e convicção novamente
em 2014.
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AGORA nas Escolas

Esta iniciativa educacional teve como objetivo
estimular o estudo das diferentes formas de geração
de energia, destacando as alternativas renováveis,
como a bioeletricidade

Foco na Bioeletricidade
A energia gerada a partir da
biomassa, como o bagaço e a palha
da cana-de-açúcar, foi o alvo principal
da iniciativa pedagógica do Projeto
AGORA para 2013, o “Estudo Municípios
Canavieiros – Bioeletricidade.”
Direcionado para o Ensino Fundamental
II (8º e 9º anos), o “Estudo” mostrou
ao longo de seis meses as vantagens
e desvantagens das principais fontes
energéticas, permitindo aos estudantes
entender o papel da bioeletricidade na
matriz energética brasileira e identificar
os melhores caminhos para garantir um
futuro energético seguro e composto
por diversas fontes.
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Mais de 250 mil estudantes foram impactados
pelo “Estudo Municípios Canavieiros – Bioeletricidade” em 2013.

A iniciativa em números
Alunos impactados: 253.600
Professores envolvidos: 3.000
Escolas participantes: 1.400
Municípios participantes: 105
Estados atingidos: 9 (Alagoas, Goiás, São Paulo,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraíba, Paraná e Pernambuco)

Saiba mais sobre o trabalho educacional do Projeto AGORA
visitando a página oficial da Iniciativa
www.projetoagora.com.br/municipios-canavierios
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AGORA e a Opinião Pública

4º Prêmio TOP Etanol
Finalizando em grande estilo o
primeiro dia do Ethanol Summit,
um dos principais eventos
mundiais voltados para as
energias renováveis que vêm
da cana, a 4ª edição do Prêmio
TOP Etanol homenageou 19
ganhadores em cinco categorias.
Os vencedores dividiram a
premiação de R$ 104.500,00
em valores brutos. Cerca de 500
pessoas acompanharam o evento
no Grand Hyatt Hotel de São
Paulo, que teve como âncora o
jornalista Carlos Tramontina.

Cinco personalidades foram homenageadas por suas contribuições
marcantes e relevantes serviços prestados à cadeia produtiva da
cana-de-açúcar, entre elas o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Trabalhos

Homenageados do 4º Premio TOP Etanol:
Geraldo Alckmin
Governador de São Paulo
João Nicolau Petroni
Presidente do Grupo Barralcool
José Carlos Correia Maranhão
Fundador e 1º presidente, Associação Nacional dos Produtores de Álcool
Luiz Custódio Cotta Martins
Ex-Presidente, Sindicato dos Produtores de Álcool de Minas Gerais
Segundo Braoios Martinez
Co-fundador, Sociedade Produtora de Açúcar e Álcool

Inscritos

Premiados

Jornalismo

77

5

Fotografia *

177

3

Trabalhos Acadêmicos

111

9

Inovação Tecnológica

10

2

375

19

Total
*foram entregues 17 menções honrosas
na modalidade Fotografia

Novo
recorde

5º Prêmio TOP Etanol
Lançada oficialmente em agosto de 2013, a 5ª edição do
Prêmio TOP Etanol será entregue em cerimônia programada
para Brasília em junho de 2014. Um novo regulamento ampliou
a premiação em 30%, para um total de R$136.500,00.
Para conhecer mais sobre esta iniciativa e acompanhar os preparativos para o
grande evento, visite a página oficial do Prêmio TOP Etanol
www.projetoagora.com.br/premiotopetanol
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eventos

A participação em eventos é uma grande
oportunidade de disseminar conteúdos relevantes da
cadeia sucroenergética a públicos específicos

O Projeto AGORA marcou presença em
três grandes eventos em 2013:
Ethanol Summit 2013, um dos mais
importantes encontros mundiais com
foco no setor sucroenergético e nas
energias e produtos renováveis;
Sustentar 2013, 6º Fórum Internacional
pelo Desenvolvimento Sustentável
21ª Fenasucro, Feira Internacional de
Tecnologia Sucroenergética
Além da participação efetiva de
representantes do AGORA, materiais
institucionais sobre a cadeia produtiva da
cana foram distribuídos.
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AGORA e a Imprensa

Agroenergia em Curso

3º Curso Estado de Jornalismo Econômico
Em maio, o Projeto AGORA realizou
o 2º “Agroenergia em Curso” –
Programa de Aperfeiçoamento
sobre o Setor Sucroenergético,
voltado para profissionais de
comunicação. A edição de 2013
reuniu 17 jornalistas de alguns
dos principais veículos de
comunicação do País para dois dias
de aprimoramento sobre a cadeia
produtiva da cana-de-açúcar. O
encontro foi realizado em Ivinhema
(MS), por ocasião da inauguração
da mais nova usina da Adecoagro,
construída em uma das regiões da
chamada nova fronteira de expansão
do setor sucroenergético brasileiro.
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O Projeto AGORA foi um dos patrocinadores do 3º Curso Estado de
Jornalismo Econômico, desenvolvido para aprimorar os conhecimentos de
jovens jornalistas de diversos estados brasileiros. O curso é organizado por um
dos mais tradicionais grupos de comunicação do País, o Grupo Estado, que
publica o jornal O Estado de S. Paulo.
A edição de 2013 do Curso proporcionou aos 25 jornalistas participantes
uma visão mais completa sobre o setor sucroenergético brasileiro. As ações
incluíram um debate com os jovens comunicadores e a presença de todos no
Ethanol Summit 2013.
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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
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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.
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