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COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA
O Cedagro como entidade coordenadora do FOAGRO – Forúm Capixaba de Instituições
Agrícolas, composta basicamente por 10 entidades do setor, promoveu uma reunião dia 06 de
Setembro com o Iema para conhecer com mais detalhes sobre os mecanismos da Cobrança do
Uso da Água, especialmente no agronegócio.
Ficou esclarecido que a decisão sobre esse assunto (se irá cobrar, qual o valor, forma de cobrança,
destino dos recursos arrecadados, uso insignificante, entre outros parâmetros) fica a cargo dos
Comitês de Bacias Hidrográficas, em número de 12, distribuídos em várias regiões do Estado do
Espírito Santo. Isso reforça a importância da participação dos diferentes segmentos ligados ao
agronegócio na composição e participação efetiva desses comitês.
Foi relatado também que existe um projeto de lei sobre o assunto tramitando no Governo Estadual e depois irá para a Assembleia Legislativa.
No entanto, alguns comitês, a exemplo das bacias do rio Guandú e São José já se adiantaram e aprovaram a cobrança pelo uso da água, sendo
homologado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), que segundo a assessoria do Iema esse procedimento é juridicamente legal.
O Cedagro e a Secretaria Estadual de Agricultura vem trabalhando no sentido de divulgar esse assunto a todos os segmentos usuários de água
quer seja público ou privado visando levar conhecimento que é básico para a tomada de decisão, e, principalmente, mobilizar os setores ligados
ao agronegócio espalhados por todo o Estado para participar dos Comitês das outras 10 Bacias Hidrográficas que ainda não decidiram sobre a
cobrança do uso da água.

RENOVAÇÃO DE OUTORGA DE DIREITO DO USO DA ÁGUA
Não é necessário solicitar a renovação de outorga que estão vencendo
esse ano para o Iema. A resolução 33 de 2012 do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos diz o seguinte “Ficam prorrogadas todas as outorgas até
18 de abril de 2013”.
A partir de Janeiro de 2013 vai estar disponível no site do Iema o
formulário para preenchimento de solicitação de renovação de outorga.
Caso não tenha sido alterado o projeto de uso da água, é só preencher o
formulário declarando que não houve alteração de projeto e solicitar a
renovação (não será necessário elaborar plano de manejo mas só o
preenchimento do formulário padrão).

NOVA EMPRESA ASSOCIADA AO CEDAGRO
O Cedagro, dando continuidade às ações estabelecidas no Plano de Trabalho 2012, cujo foco é reforçar sua
atuação na defesa e fortalecimento do agronegócio sustentável tem como uma das metas a ampliação do
quadro de associados. Sendo assim, apresenta a mais nova associada:
SABB – SISTEMAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO BRASIL
Criada em Outubro de 2007, a SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil – é uma joint-venture
formada pela Coca-Cola Brasil e seus fabricantes regionais, responsável pela gestão de toda a cadeia
produtiva da linha nacional de bebidas sem gás, chás e energéticos do portfólio da Coca-Cola no País. A
SABB Coca-Cola atua nos segmentos de néctares, sucos, bebidas mistas, energéticos, isotônicos,
achocolatado, chás secos, solúveis e prontos para beber, que integram produtos das marcas Del Valle Mais,
Del Valle Kapo, Del Valle Frut, Del Valle para o Mc Donald’s, Laranja Caseira, Burn, Powerade, i9, Matte Leão,
Chá Leão, Leão Ice Tea, Chimarão Pampas e Guaraná Power.
Apoiada por um modelo de negócio sustentável, que valoriza as pessoas e o meio ambiente, a SABB
Coca-Cola conta atualmente com mais de 2.000 funcionários e tem como missão ser reconhecida como
centro de excelência na cadeia de suprimentos de bebidas não gaseificadas. A empresa possui cinco unidades
fabris próprias, localizadas nas cidades de Linhares (ES), Americana (SP), Fazenda Rio Grande (PR), Fernandes
Todos os homenageados pelo Cedagro
Pinheiro (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

Agora são 31 empresas/instituições
associadas ao Cedagro
Assoc. Bras. de Produtores e Exportadores de Papaya - ABRAPEX
Assoc. Nac. dos Dist.de Insumos Agrícolas e Veterinários - ANDAV
Associação dos Irrigantes do ES - ASSIPES
Bahia Produtos de Madeira- Lyptus
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
Carvalho Consultoria e Eventos
Casa do Adubo
Covre & Cia
Complexo Agroindustrial Pindobas
CTA - Serviços em Meio Ambiente
Defagro Defensivos Agrícolas
DM&P - Desenvolvimento de Mercados e Produtos no ES
Emflora Empreendimentos Florestais
Fertilizantes Heringer
Fibria
Komatsu Forest Ind. e Com. de Maq. Florestais

Instituto Verde Brasil
Marca Ambiental
Midas Eventos
Nóvabra Energia ES
Nutriave Alimentos
OCB/ES - Sind. e Org. das Cooperativas Brasileiras do ES
Plantar
Ruralter Planejamento e Consultorias
SABB – Sistemas de Alimentos e Bebidas do Brasil
Siderúrgica Ibiraçu
Sítios & Jardins Comercial
Summer Fruit Ind. e Com. Alimentício
Suzano Papel e Celulose
Trop Frutas do Brasil
Viana Agro Indústria

AGENDA DE EVENTOS
Guarapari/ES
23 a 26 de Outubro de 2012
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