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A. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

 
AÇÕES DE CURTO PRAZO  (6 MESES) 
 
 

1. INFRAESTRUTURA   
 

 
1.1  – Manutenção das estradas vicinais, incluindo treinamento para os operadores   

    das máquinas alugadas pela Prefeitura 
 

1.2 -  Asfaltamento da principal via de acesso das duas regiões. 
 

1.3 – Reforma das instalações da AR4 e principalmente do “Posto de Saúde” (Carlos 
Gomes). 
  

1.4 – Melhorar o transporte escolar (ônibus). 
 
1.5– Viabilizar comunicação telefônica e internet. 
 
 
2. MEIO AMBIENTE  

 
 

2.1  – SANASA – viabilizar a saneamento básico de água e esgoto através de um 
projeto de  captação das nascentes, construção de reservatório de água e fossas 
sépticas. (Gargantilha) 
   

2.2 – Solucionar a coleta do lixo em geral 
 

   
3. SEGURANÇA 

.   
   3.1    – reunião com representantes das associações, da Guarda   Municipal e 

Policia Militar para uma análise da situação, planejamento e implementação 
das   ações 

 
4. COMERCIAL 

 
4.1 – Organizar um programa municipal para compra da produção local 

 
4.2 – Organizar o Turismo Rural 
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AÇÕES DE MEDIO PRAZO  (24 MESES) 

 
 

1. INFRA-ESTRUTURA   
 

Construção de um novo Posto de Saúde em área de 4.000 m2 doada por um produtor. 
 

2. MEIO AMBIENTE  
 

Reconstituição da vegetação da APA através do plantio de mudas de árvores de 
espécies da Mata Atlântica. 
 
  



5 
 

 

B. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

As três regiões visitadas são de extrema beleza geográfica e topográfica e que 

merecem uma maior discussão para a elaboração de um projeto adequado. 

Com um número expressivo de moradores vivendo quase em abandono, essas 

regiões e cercanias poderiam se tornar um modelo de zona rural para as grandes 

cidades. 

Apesar de ser uma APA, esse fato não pode limitar tanto o desenvolvimento dessas 

áreas, as quais poderão ser transformadas numa grande reserva de água para 

Campinas através da construção de muitas pequenas represas. 

O turismo rural com restaurantes, produção local de verduras, queijos especiais e 

peixes, aliado à recuperação de APPs, com destaque de preservação ambiental, pode 

ser a base do projeto a ser desenvolvido. 

É difícil? Muito... Mas não é impossível! 

 

Obs:  Colaboração do Dr. Ondino Cleante Bataglia 
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C. INTRODUÇÃO 

 

A Visita Técnica ocorreu no dia 05 de Fevereiro de 2014, no âmbito da reativação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Agronegócio do Município de 

Campinas. Foram selecionadas as áreas de Carlos Gomes e Gargantilha como 

continuidade das visitas de conhecimento das áreas rurais do município. 

Estavam presentes os senhores Francisco de Andrade Nogueira Neto e Antonio Egidio 

Crestana (representando o Sindicato Rural de Campinas), Claudinei Barbosa (Centrais 

de Abastecimento de Campinas S. A.), Evaristo Eduardo de Miranda e João 

Mangabeira (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Monitoramento), José 

Augusto Maiorano e Francisco Rodrigo Martins (Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral), Adriana Verdi (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Wagner Bettiol 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Meio Ambiente), Marlene Simarelli, 

Silvia Giusti, Nelson Paulieri Sabino, Ondino Cleante Bataglia, José Amauri Dimarzio. 

Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 

Turismo estavam presentes Samuel Ribeiro Rossilho, Mariana Savedra Pfitzner, 

Rubens Gomes e Lucca Vichr Lopes. 

Ao início das visitas, o Secretário Samuel Rossilho informou sobre o início do 

cadastramento do projeto Rural Inteligente e da inauguração da Base da Guarda 

Municipal na Região de Pedra Branca. O Secretário lembrou ainda dos problemas 

recentes ligados à falta de água na região e incitou o Conselho a pensar o assunto. A 

Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável está atuando para incentivar a 

proteção de matas ciliares. 
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D. REGIÃO CARLOS GOMES 

A primeira visita começou pela Administração Regional 14 (AR-14) localizada na 

região de Carlos Gomes, em instalações muito precárias. A AR-14 possuía um 

telecentro “Jovem.com”  com pontos gratuitos de acesso à internet. No entanto, devido 

às dificuldades de manutenção do espaço e a criação de um telecentro “Acessa SP” 

na escola local, o ponto foi desativado. Atualmente funciona como uma biblioteca (com 

baixo fluxo de frequentadores) e como um consultório de atendimento psicológico. 

Junto ao prédio da AR-14 localiza-se um Posto de Saúde e uma praça. Os servidores 

públicos alocados no Posto de Saúde mencionaram a ausência de alguns 

equipamentos e medicamentos básicos ao atendimento ao público, além do pequeno 

espaço para o atendimento. 

Não havia agricultores, pois os dois que foram convidados foram embora para 

entregar suas produções no mercado e também por não acreditarem ou duvidarem do 

que podiam encontrar, uma vez que não tem nunca nada de positivo a esperar. 

 

Estavam presentes durante a visita representantes das associações dos bairros Carlos  

Gomes e Recanto dos Dourados. Ambos salientaram a necessidade de pavimentação 

da via de acesso principal à região (CAM 209), por onde passa a linha de ônibus local. 

De acordo com os moradores, o pedido está atualmente sob avaliação do Conselho 

Gestor da Área de Proteção Ambiental (CONGEAPA).  

 

O Sr. Marquinho, encarregado da AR-14, informou que o perfil agropecuário do bairro 

é constituído por poucos produtores de hortaliças, leguminosas, milho, gado de leite e 

um pesqueiro. A comercialização dos produtos é feita no próprio bairro e nas cidades 

vizinhas de Jaguariúna, Pedreira e Amparo. A AR-14 tem tentado se aproximar dos 

proprietários, mas encontra resistência por ser um órgão público.   

Uma das líderes locais, Tia Nana, informou que a AR-14 não possui condições 

adequadas para trabalhar, pois hoje não tem recursos para isso. Em seguida, relatou 

sua luta pessoal para a construção do colégio. De acordo com a moradora, um 

proprietário da região doou 10 mil m² para a construção de Creche e Posto de Saúde 

no bairro Gargantilha. A doação foi feita com a ressalva de ser utilizada apenas para 

tais fins. O Dr. Amauri Dimarzio expôs-lhes o trabalho do Conselho. 

Pelo pequeno contato havido no local percebeu-se: 
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1. A importância das instalações da AR, principalmente o posto de saúde que precisa 

ser bem melhorado. 

2. A demanda de uma boa estrada com circulação permanente sem o poeirão da 

seca e a lama e os buracos nas chuvas. 

 

Em seguida, passou-se a visita à propriedade do Senhor Cabral, horticultor há 30 anos 

na região. No local produzem cerca de 20 variedades de hortaliças. O produtor 

mencionou problemas como a falta de mão de obra no campo, a grande perda da 

produção devido à falta de organização dos produtores, a precariedade das estradas, 

a falta de segurança, a falta de telefone e de acesso à internet. Ele ressaltou que 

Campinas não tem trabalho voltado para a agricultura. Sugeriu que a prefeitura tenha 

um canal com o produtor para comercializar a produção.  O Secretário Samuel 

Rossilho mencionou a necessidade de contratação de produtos provenientes da 

agricultura familiar local para a merenda escolar. De acordo com o Programa de 

Alimentação Escolar, 30% do alimento consumido nas escolas deve atender a tais 

exigências. No entanto, devido à ausência de produtores capacitados para atendê-las, 

o município tem comprado os produtos de outras localidades. 

O Senhor Evaristo de Miranda mencionou casos bem sucedidos de cooperativismo 

nos municípios de São Bernardo do Campo e Juquiá. Foi levantada a dificuldade legal 

de realizar tais contratações em razão do baixo volume de produção local, da falta de 

cooperação entre os produtores e de sazonalidades.  O Secretário Samuel Rossilho 

solicitou que se buscasse mais informações sobre a iniciativa para implantação em 

Campinas. O Secretário sugeriu também um trabalho conjunto entre as Secretarias 

Municipais de Educação, de Administração e a Ceasa para encontrar um modelo de 

compra da produção local. A venda para a merenda escolar daria uma estabilidade de 

renda para o produtor. 

Ao finalizar a visita, o Sr. Cabral sugeriu a implantação de um projeto junto às escolas 

municipais para incentivar o contato com a agricultura e com a terra. O presidente do 

sindicato ressaltou que a sustentabilidade do planeta está ligada à permanência do 

produtor no campo.   

Embora o Sr Cabral seja um produtor quase isolado, outros produtores poderiam 

produzir hortaliças no bairro em função da proximidade do mercado. A questão de 

formação de cooperativas parece ser essencial para um desenvolvimento de 

produtores no bairro.  O que ficou mais transparente, entretanto, é uma vontade do Sr. 

Cabral desistir de produzir hortaliças e possivelmente plantar bananas.  
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E. REGIÃO GARGANTILHA 

Durante a parte da tarde, o Conselho conheceu a região de Gargantilha, onde foi 

recebido pela Associação Independente dos Moradores e Amigos do Bairro Chácaras 

Gargantilha (AMIG) na pessoa do Sr. Carlinhos. Apesar de ser área urbana,  trata-se 

de uma comunidade de 600 famílias que se estabeleceram num loteamento  

implantado antes da criação da APA.  A região apresenta fortes características de área 

rural, tais como ruas não asfaltadas, não fornecimento de água encanada ou coleta de 

esgoto. Na reunião com os moradores tais questões foram levantadas.  

Como nada mais foi feito a área da comunidade que não foi vendida não foi cuidada 

por ninguém.   Então eles estão numa situação de total abandono sem água nem 

esgoto nem estrada.  É uma situação quase que inconcebível dentro de um município 

poderoso como Campinas. 

Foram citados ainda problemas com transporte escolar, uma vez que os ônibus são 

antigos e não possuem equipamentos de segurança adequados. Ainda de acordo com 

os moradores, a região que antes possuía muitas nascentes hoje tem apenas 4, em 

função principalmente da circulação de gado e ausência de vegetação que as proteja. 

Representantes sugerem a recuperação das nascentes existentes no local e a 

construção de uma caixa d’água para uso das águas destas nascentes, que ficaria 

mais barato para o poder público do que trazer água de longe. Com relação ao 

fornecimento de água, os moradores afirmam que este é feito através de caminhões 

pipa que possuem seus reservatórios expostos a intempéries, contaminando desta 

forma a água que chega à região. Dados do Censo Populacional (2010) apontam que 

cerca de 80% das fossas locais são fossas negras, o que traz grande risco de 

contaminação aos lençóis freáticos e à bacia do Rio Atibaia. Os moradores 

mencionaram ainda a condição inadequada das estradas. 

Em seguida passou-se à Fazenda Centenário,  de propriedade do Senhor Sérgio 

Ornellas.  A propriedade é extensa, assim como grande parte das demais 

propriedades lá existentes. O local possui construções históricas que datam do século 

XIX. Em verdade, são diversas as construções históricas locais, que muitas vezes não 

recebem manutenção adequada. Segundo o proprietário, a região é propícia ao 

turismo rural.  Na Fazenda  Centenário produz-se jiló, pimenta dedo-de-moça, tomate 

e berinjela, além da criação de gado de leite.  
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Em resumo, as principais demandas. 

1. Primeira e principal – uma estrada transitável o tempo todo. Asfaltar a estrada 

principal. Ninguém nem cogita asfaltar ruas, mas apenas a via principal 

necessária para levar estudantes para escola e trabalhadores para a cidade. 

 

2. Há grande interesse dos moradores em participar de um projeto para 

reflorestamento das nascentes que poderiam fornecer água de qualidade para 

a população. 
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F. PRINCIPAIS PONTOS LEVANTADOS NAS REGIÕES 

 

Carlos Gomes 

Manutenção das estradas 

Asfaltamento de via de acesso 

Melhora das condições do Posto de Saúde 

Falta de mão de obra 

Melhores condições de trabalho aos funcionários da AR 

Acesso à telefone e internet 

Segurança 

Apoio e incentivo aos agricultores 

Falta de cooperação entre produtores 

Gargantilha 

Manutenção das estradas 

Asfaltamento de via de acesso 

Transporte escolar 

Saneamento Básico (água e esgoto) 

Falta de mão de obra para produção local  

Plantio de árvores 

Degradação de Nascentes 
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G. MAPA DAS REGIÕES VISITADAS 

 

 

 

 


