FUNDAÇÃO AGRISUS
Utilidade Pública Federal e do Estado de São Paulo
CNPJ: 04.465.251/0001-00

Senhores Curadores:
Nos termos Artigo 24-Inciso IX e do Art. 30, de nosso Estatuto, vimos submeter o programa
de trabalho e respectivo orçamento para 2019.

Programa de Trabalho e Orçamento para 2019

Dentre o leque de assuntos relacionados às suas finalidades, acreditamos relevantes às
seguintes ações a serem desenvolvidas:
1. -

Dar prosseguimento às pesquisas sobre o estado da fertilidade dos solos ora

cultivados e das correlações entre as altas produtividades obtidas e as condições
específicas de propriedades físicas, químicas e biológicas do solo.
2. -

Priorizar projetos de pesquisa que visem a resolver os problemas identificados pelos

levantamentos do estado da arte do Plantio Direto como relevantes para o aprimoramento
de uma agricultura conservacionista apoiada nesse sistema.
3. -

Prestigiar os eventos educacionais diretamente relacionados com os objetivos da

Agrisus, priorizando as iniciativas que apresentem demonstrações capazes de convencer os
produtores a mudar suas rotinas de trabalho em favor de métodos que assegurem a
melhoria e a conservação da fertilidade do solo.
4. -

Apoiar projetos de educação individual e coletiva visando à capacitação dos técnicos

envolvidos no novo ambiente agrícola baseado no solo imperturbado recoberto de resíduos,
como seja o Sistema de Plantio Direto.
5. -

Manter atualizado o catálogo de projetos financiados pela Agrisus e de seus

respectivos relatórios, a ser complementado por uma edição jornalística das atividades da
Fundação desde a sua instituição.

Av. Centenário, nº 1080, sala 08
Bairro São Dimas,
13416-000
Piracicaba, SP

Telefone: (1 9) 3417 -6635
agrisus@agrisus.org.br
www.agrisus.org.br

Fundação

-2-

Nas pesquisas será dada prioridade:
a)

à produção de fitomassa para cobertura morta do solo, justificável pelo resultado dos

projetos financiados pela Fundação de levantamentos nos últimos 6 anos sobre o estado da
arte do plantio direto - PD nas 4 regiões climáticas estudadas.
b)

à produção econômica de forragem durante o intervalo entre as culturas de verão -

devidamente adaptadas às condições climáticas regionais - seja para produção de leite, seja
para produção de carne pelo aumento do peso vivo, com segurança da produção de
resíduos para a cultura subseqüente.
c)

à disseminação das tecnologias comprovadas para convencimento dos produtores

para colocar em prática os procedimentos de produção de fitomassa no intervalo das
culturas de verão, inclusive quando o processo previr a produção de forragem animal.
d)

à identificação dos fatores que proporcionam altas produtividades e manejo

sustentável do solo para culturas perenes.
Pretendemos manter a atual classificação dos projetos, ajustada à letra de nosso Estatuto,
restritos à melhoria e à conservação da fertilidade da terra e das condições ambientais
envolvidas como seguem:
A. -

B. -

C. -

Educação Individual
A1. -

Bolsas de graduação e apoio à pós-graduação

A2. -

Auxílio de participação em eventos técnicos

A3. -

Auxílio de participação em viagens de estudo.

Educação Coletiva
B1. -

Eventos técnico/científicos

B2. -

Demonstrações a campo

B3. -

Publicações, bibliotecas

Embasamento da Educação
C1. -

Pesquisa Agronômica

C2. -

Pesquisa do Estado da Arte.
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Procuraremos ainda intensificar nossa ação para promover a Agrisus através de divulgações
à mídia e da presença efetiva nos eventos relacionados ao nosso escopo, sendo também
nossa intenção apoiar o Prêmio Agrisus estendendo-o para autores de trabalhos específicos
enquadrados na classificação de projetos.
Com relação ao site “www.agrisus.org.br”, continuaremos procurando aperfeiçoá-lo como
fonte de informações sobre a Fundação, a fim de que os interessados possam se inteirar do
histórico e da atualidade da entidade. O apoio jornalístico será intensificado seja para
manutenção do site, ou para elaboração de “releases” e de circulares com ampliação da
lista de recebedores.
É ponto capital de nosso programa intensificar o relacionamento com a Associação Paulista
de Fundações - APF, visando primordialmente a um esclarecimento definitivo sobre a
imunidade fiscal assegurada pela Constituição Federal, mas ainda mal regulamentada.
Continuaremos mantendo estreito relacionamento com entidades dedicadas a conservação
de solos, bem como com estabelecimentos oficiais ou particulares relacionados às
finalidades da Agrisus.
Orçamento para 2019
Com base nos valores que estão disponíveis e já provisionados em anos anteriores,
sugerimos para 2019 uma verba inicial de aproximadamente R$ 1.240.000,00 para a
Provisão para Projetos que serão aprovados em 2019. Essa verba inicial para o ano de
2019 encontra-se provisionada nas contas de provisão para projetos 2016 e provisão para
projetos 2017 e serão remanejadas para a conta provisão para projetos 2019.
Propomos para 2019 a seguinte distribuição para financiamento de projetos a fundo perdido:
A. - Educação individual (bolsas, participação em eventos) ..................................... 20%
B. - Educação coletiva (eventos, demonstrações) .................................................. 30%
C. - Embasamento da educação (pesquisas, validações) ....................................... 50%
Esta distribuição é passiva de ajustes em função de tendências no decorrer do exercício.
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Para as despesas operacionais de 2019, prevemos uma verba anual de R$ 408.604,00 a fim
de atender aos encargos de uma estrutura administrativa mais abrangente. As previsões de
despesas correntes bem como a estimativa do valor equivalente ao IRRF descontado nos
resgates e depositado em juízo na Caixa Econômica Federal representam desembolsos
totais orçados em R$ 508.604,00, considerando que para 2019 não haverá vencimento de
letras financeiras, o IRRF incidirá somente sobre os resgates efetuados.
A receita para 2018 é estimada em R$ 1.500.000,00 (aprox. 5% ao ano sobre o Patrimônio
Social Líquido). Confirmando-se essa estimativa de receita para o ano de 2018 e deduzida a
despesa orçada, o resultado operacional será um superávit estimado em R$ 610.800,00.
Quanto ao investimento do Patrimônio Fixo da entidade, continuaremos optando por
aplicações

em

renda

fixa

baseada

em

títulos

públicos

e

privados,

mantendo

aproximadamente a distribuição atual como seja:
- Letras do tesouro nacional ...........................................................

76%,

- Fundo de ações ...........................................................................

24%.

Todos os investimentos são administrados pelo Banco Indusval S.A. com demonstrações
mensais dos haveres a seu cuidado, sob a orientação da RTI Vertex Investimentos.

Piracicaba, 26 de novembro de 2018.
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