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CARTA DOS IRRIGANTES
Após o 5º Encontro Estadual de Irrigantes, ocorrido em
Linhares – ES, 03 e 04 de Abril de 2014, foi elaborada a
Carta dos Irrigantes, com base nas discussões e sugestões
dos participantes, contendo uma série de demandas
levantadas pelo setor. Essa carta foi enviada às instituições
pertinentes para conhecimento e encaminhamento das
providências necessárias. As ações levantadas foram as
seguintes:
- Estabelecimento de um Plano Estadual para Minimização
de Conﬂitos pelo Uso da Água com a participação efetiva
do setor irrigante, onde deverá constar, no mínimo:
manutenção das outorgas emitidas até o seu vencimento,
bem como suas renovações automáticas previstas na legislação; realização de um cadastro de irrigantes
outorgados ou não, bem como de possíveis novos usuários; realizar uma projeção, devidamente fundamentada,
do tamanho do déﬁcit hídrico existente; propor locais para intervenções com o objetivo de conservação e
disponibilidade hídrica; intensiﬁcar a ﬁscalização dos usos não-outorgados ou com outorgas vencidas;
- Revisão dos instrumentos jurídicos que tratam da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, destacando-se
itens como prazo de outorga, mecanismos de cálculos e dimensionamento de projetos;
- Operacionalização e estruturação dos instrumentos de gestão da Política Estadual de Recursos Hídricos, com
destaque para o estabelecimento do cadastro de usuários, principalmente nas áreas com reconhecido conﬂito
entre usuários pelo respectivo Comitê da Bacia Hidrográﬁca;
- Garantia da criação de novas modalidades de outorga somente com o aval do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos – CERH, para que o produtor rural irrigante não seja surpreendido com as mudanças nos instrumentos
de gestão dos recursos hídricos, tendo a certeza de que o processo foi amplamente discutido com todos os
setores da sociedade;
- Desburocratização imediata do alcance de verbas para realizar o Plano Estadual de Conﬂitos pelo Uso da Água,
no qual os recursos existentes no Fundágua, que são de acesso extremamente complexo, poderiam ser utilizados
para tais ﬁns;
- Dedução compulsória e não voluntária para aqueles produtores rurais que realizem práticas que visem à
melhoria quali-quantitativa dos recursos hídricos em suas propriedades rurais;
- Capacitação de técnicos e irrigantes sobre manejo adequado da irrigação;
- Desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre os parâmetros físico-hídricos dos solos da Região de
concentração de irrigantes (Região Norte – ES);
- Solução efetiva para o passivo das análises dos pedidos de outorga.

SIMPÓSIO SOBRE CERTIFICAÇÃO E INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA NA AGRICULTURA
O Simpósio contou com a participação de 125 inscritos,
vindos de diversos municípios do Espírito Santo e de
estados brasileiros como: ES, MG, SP, RS, RJ e BA.
Constituiu-se numa oportunidade de conhecimento e
atualização sobre a realidade e as perspectivas do setor de
certiﬁcação e indicação geográﬁca na agricultura no
Estado e no Brasil, com a difusão de técnicas de mercado
para produtos diferenciados e exigências do consumidor;
a importância da de produtos certiﬁcados; as políticas de
apoio à produção agrícola certiﬁcada e às experiências de
segmentos como: cafeicultura, setor ﬂorestal, produtos
orgânicos e fruticultura (mamão, uva, cacau). As informações trazidas pelos palestrantes foram de grande
importância para todos os presentes no sentido de auxiliá-los na tomada de decisões, principalmente para
melhorar seus processos de produção e agroindustrialização de produtos agrícolas, e assim ampliar ou ingressar
no mercado de produtos diferenciados.
O evento foi avaliado nos seus diversos aspectos por todos os participantes, tendo sido considerado Ótimo por
66%, Bom para 32%, Razoável somente para 2% e Insuﬁciente por 0% do público presente.
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• III CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
III CBRO
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DO AGRONEGÓCIO
Período de Realização: 15 de Agosto 2014
Local: Serra/ES
• III CONGRESSO BRASILEIRO DE REFLORESTAMENTO
AMBIENTAL - III CBRA
Período de Realização: 05 a 07 de novembro de 2014
Local: Vitória/ES
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