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“Nós, que produzimos alimento, não temos valor. Quem olha toda essa 
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RECOMENDAÇÕES PARA AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 
 
 

A. CURTO PRAZO  (6 MESES) 
 
 
 

1. SEGURANÇA  
Reunião com representantes das associações e representantes da Guarda Municipal e 
Policia Militar para uma análise da situação, planejamento e implementação de ações. 

 
 

2. MEIO AMBIENTE  
2.1 – Elaboração de projeto pela SANASA para destinação do lodo resultante do 

tratamento da água e execução do mesmo (Pedra Branca). 

2.2 - Solucionar a coleta do lixo em geral 

2.3 – Implementar o projeto de 300m de tubulação para melhorar a barragem para 

irrigação e drenagem da área (Pedra Branca) 

 

3. INFRA-ESTRUTURA 
3.1 – Organizar o transporte urbano e escolar 
3.2 – Melhorar as estradas vicinais e conexão rodoviária dom a Rodovia Santos 

Dumont 
 

4. INFRA-ESTRUTURA 
Implementar um sistema funcional de telefonia e internet 

                
 

5. NEGOCIAÇÃO COM O AEROPORTO 
Discutir com a direção do Aeroporto de Viracopos a possibilidade de realização de 
contratos com os produtores, com prazo determinado, para que continuem 
produzindo nas áreas desapropriadas.  Isso daria uma proteção no entorno do 
aeroporto impedindo possíveis invasões de terra. 

 
6. INFORMAÇÃO 

Manter os produtores informados com antecedência sobre os planos e projetos a 
serem desenvolvidos e implementados nas 3 regiões. 
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B. MEDIO PRAZO  (24 MESES) 
 
 

1. ASSOCIATIVISMO 
1.1 – Discutir com os produtores a possível fusão das associações e da Cooperativa 

fundada em Valinhos em uma grande e fortalecida Cooperativa com abrangência 
em toda a “Região Metropolitana de Campinas”.  
Isso pode ser feito com o apoio da OCESP – Organização das Cooperativas do 
Estado de São Paulo 

1.2 – Facilitar o armazenamento e escoamento da produção 
1.3 – Em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estados de São Paulo, fomentar a 

produção de orgânicos pelos agricultores familiares. 
 
 

2. COMERCIALIZAÇÃO / EXPORTAÇÃO 
2.1 – Implementação de um programa  de certificação de frutas a baixo custo com o 

objetivo de atendimento das regras para exportação 
2.2 – Implementar rodovia adequada para a exportação dos produtos pelo aeroporto 

de Viracopos. 
2.3 - Desenvolver  um programa de incentivo à exportação. 
2.4 – Inserir e aproximar a CEASA para a realização da comercialização dos produtos 

em melhores condições das oferecidas pela CEAGESP ou CEASA – MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

A visita técnica ocorreu no âmbito da reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural e Agronegócio do Município de Campinas. Foram selecionadas as áreas de Pedra Branca, 

Fogueteiro e Friburgo para a realização da visita em função de uma série de questões de 

ordem social, econômica e ambiental que serão tratadas ao longo deste relato. 

Estavam presentes Adriana Verdi (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Antonio Egidio 

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

Abastecimento de Campinas S. A.), Evaristo Eduardo de Miranda (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), Francisco Rodrigo Martins (Coordenadoria de Assistência Técnica 

Integral), José Amauri Dimarzio (empresário e vice-ministro da Agricultura no período 

2003/2004.José Augusto Maiorano (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), José 

Carlos Feltran (Instituto Agronômico de Campinas), Luiz Guilherme Rebello Wadt (Empresa 

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

especializada em agronegócio), Nelson Paulieri Sabino, Ondino Cleante Bataglia (pesquisador e 

diretor da Conplant),  e representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Social e de Turismo estavam presentes Eros Vizel, Lucca Vichr Lopes, Paulo Xavier e Samuel 

Ribeiro Rossilho.  
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

As três regiões visitadas possuem algumas das produções mais diversificadas e mais avançadas 

do ponto de vista técnico no município de Campinas. Como é recorrente em áreas de encontro 

entre o rural e o urbano, se vê uma rápida expansão deste em detrimento daquele. Em Pedra 

Branca, os moradores são impactados pelos empreendimentos habitacionais e extensão do 

Anel Viário de acesso ao aeroporto e nos bairros de Friburgo e Fogueteiro os moradores 

reclamam das obras de expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos (do sítio 

aeroportuário e da atração de empresas logísticas) e da proximidade com as áreas urbanas de 

Monte Mor e Indaiatuba. 

A extensão da faixa urbana trás os problemas da cidade (violência, degradação do meio 

ambiente, especulação imobiliária, dentre outros), mas não leva consigo importantes avanços 

no atendimento de serviços públicos, como o acesso à telefonia, internet, correios e rede 

elétrica estável. 

Importante ressaltar que não há um censo agropecuário para estas regiões e também para 

Campinas, que revelem a dimensão real do agronegócio na cidade e possam orientar as ações 

para o município. Análise deve considerar mais do que o número de famílias na região. São 

fatores importantes a análise socioeconômica e também a análise ambiental do impacto das 

regiões agrícolas na qualidade de vida e na produção de água para o município (a água é fator 

essencial para o desenvolvimento das cidades e da agricultura!).  
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VISITA – PEDRA BRANCA 

Representantes dos produtores 

 Issao Kumagai, Noemia Kumagai, Dirce Kumagai e Francisco Augusto de Souza 

 

1. Características da região   

Produção de frutas de mesa e hortaliças, sendo as principais: figo, goiaba, uva, laranja, acerola, 

chuchu e folhosas para consumo interno e de exportação. 

Propriedades pequenas com produtores residindo no local há meio século. 

Mão de obra familiar e empregados registrados.  

Produtores cooperativistas.  Associação (Associação de Moradores do Bairro de Pedra Branca) 

atual possui cerca de 200 sócios: é muito ativa e demonstram interesse em fundar uma 

cooperativa fortalecida, pois o SEBRAE formou uma cooperativa em Valinhos. 

Região de ocupação histórica, provenientes principalmente do Japão e da Itália, com espítiro 

comunitário. 

 

2.  Diferenciais da produção local  

Produtos certificados com os principais selos (Global Gap, entre eles), em função da 

exportação.   

Aplicação de alta tecnologia agrícola na produção, com uso das boas práticas agrícolas e 

irrigação.  

Alguns produtores possuem produção orgânica, mas afirmam que é prática pouco corrente 

devido às dificuldades técnicas para se obter a certificação. 

Produtividade elevada e comercialização para a Europa feita diretamente pelos produtores, 

que já tem compradores definidos. 

Principal variedade de goiaba branca comercializada no mercado nacional foi desenvolvida na 

região pela família Kumagai. 

Qualidade da produção dignifica e eleva imagem do município. 

 

3.  Principais problemas relatados pelos produtores 

Falta de segurança  frutas são roubadas à mão armada durante a colheita. Isto reduz em até 

20% a quantidade colhida para o produtor. Além disso, roubam fiação elétrica, bombas etc.  

Em função disso, solicitam a volta da ronda rural exclusiva com circulação dia e noite.  
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Liberação da área urbana com empreendimentos vizinhos à propriedade acarretaram 

problemas de assoreamento de nascentes e lagoas. Houve prejuízo na irrigação da produção. 

Moradores já solicitaram a implantação de um cinturão verde para amenizar o problema.  

O empreendimento em questão é o conjunto habitacional Vila Baeté, como parte do programa 

federal Minha Casa Minha Vida. A previsão é de 8 mil novos moradores. A estação de 

tratamento construída ao lado de pomares de frutas, apresenta constantemente fortes 

odores. 

Vizinhança urbana também aumentou número de roubos e trouxe problemas com lixo.  

Alguns produtores chegaram a oferecer atividades de turismo rural, inclusive com o apoio da 

Prefeitura de Campinas. No entanto, a baixa demanda inviabilizou o negócio. 

Muitos produtores colocaram propriedades à venda pelos problemas atuais os quais não são 

gerenciáveis por eles. 

A água usada na irrigação tem sido altamente prejudicada – além do assoreamento decorrente 

das obras no entorno, a Sanasa joga lodo no rio após fazer o tratamento. Moradores já 

solicitaram a construção de um emissário ou outra solução que eliminasse o lodo do rio. 

Qualidade da água influencia até mesmo a certificação dos produtos para exportação.  

Dificuldade no escoamento da produção de exportação (atualmente é feita por Guarulhos). 

Acesso à SP-73 (bairros Macuco e Reforma Agrária também solicitam o mesmo acesso). 

35 propriedades serão cortadas pelo acesso que está sendo construído à Rodovia dos 

Bandeirantes e serão altamente prejudicados. Entre essas propriedades está um dos melhores 

e maiores produtores de figo do Brasil, cuja produção é exportada para a Europa.  

Forte pressão imobiliária.  

Descrédito e desânimo dos produtores em relação às necessidades da região.  
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VISITA – FOGUETEIRO – SÍTIO SÃO JOSÉ 

Representantes dos produtores 

José Xavier Abacherly (Zelão), Ricardo Marchi, Maurício Ming, Ana Maria e  representante da 

Pousada Pintons  

 

1.  Características da região   

Produção diversificada incluindo frutas de mesa (uva, lichia, figo), milho, alfafa, feijão, café 

para exportação, hortaliças, gado, haras e turismo rural.  

Propriedades pequenas e médias com produtores residindo no local. São mais de 600 familias. 

Mão de obra familiar com empregados registrados. Bairro produz mais de 100 mil caixas de 

uva que abastecem Campinas e região. 

Área rural produtiva e eficiente, que produz e respeita o meio ambiente.  

Remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado com diversas nascentes. 

A região possui ocupação histórica que data do século XIX, por moradores provenientes 

principalmente da Suíça.   

 

2. Diferenciais da produção local 

Aplicação de alta tecnologia agrícola na produção, com uso das boas práticas agrícolas e 

irrigação.  

Produtividade elevada. 

Turismo rural profissional, liderado pelo Sítio São José, que aos finais de semana recebe cerca 

de 2 mil pessoas, além de visitas escolares monitoradas. 

Maiores produtores municipais de feijão, milho e café são do bairro. Só uma família produtora 

possui 130 alqueires produtivos com café, uva e gado.  

Turismo rural e qualidade da produção eleva imagem do município no país e no exterior.  

 

3. Principais problemas relatados pelos produtores 

Ampliação de Viracopos é a maior preocupação. Informações chegam sempre depois dos 

acontecimentos, de forma truncada, pela imprensa. Já tiveram fechamento de estrada sem 

que tivessem sido informados.  
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Destino da Macrozona 7 e áreas industriais. Desapropriação de áreas produtivas. Todos 

querem permanecer plantando. 

Projeto da linha do trem que precisa alterar o traçado para não prejudicar a área e também 

não cortar área de mata nativa. 

Falta de conhecimento do bairro Fogueteiro que é confundido com Friburgo.  

Falta de segurança com roubos feitos à mão armada. Região é corredor de bandidos.  

Falta de manutenção das estradas. 

Falta de telefonia, internet, ônibus. 

Problemas com lixo. 

Região, por ser mais próxima de Indaiatuba, tem apoio da cidade vizinha que colocou ônibus 

circular e escolar, ronda policial, coleta de lixo.  

Forte pressão imobiliária. 

Descrédito e desânimo dos produtores em relação às necessidades da região.  

Temem que a região se torne unicamente urbana com a instalação de empresas de logística e 

com a conurbação com Indaiatuba e Monte Mor. 
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VISITA – B. FRIBURGO 

Representantes dos produtores 

Hedinho e José Xavier Abacherly (Zelão). 

 

1. Características da região 

Produção incluindo frutas de mesa (uva e figo), milho, feijão, batata, café, produção de leite, 

granja, hortaliças hidropônicas e haras.  

Propriedades pequenas e médias com produtores residindo no local.  

Mão de obra familiar com empregados registrados. 

Área rural produtiva e eficiente, que produz e respeita o meio ambiente. 

Remanescentes de Mata Atlântica e de Cerrado típico de Campinas, com grande número de 

nascentes, de valor imensurável, principalmente em relação à água, problema cada vez mais 

grave para a cidade de Campinas. 

A região possui ocupação histórica, com lotes adquiridos do próprio Império. A associação 

local foi fundada há 135 anos. Todos lutam há mais de quatro anos para que o bairro continue 

existindo por sua importância para a produção agrícola do município e também ambiental. Até 

agora conseguiram preservar apenas a igreja, a escola e o cemitério. 

 

2. Diferenciais da produção local  

Maior diversidade agrícola dos três bairros visitados. 

Aplicação de alta tecnologia agrícola na produção, com uso das boas práticas agrícolas e 

irrigação.  

Produtividade elevada e comercialização para a Europa. 

Qualidade da produção dignifica e eleva imagem do município fora do país. 

 

3. Principais problemas relatados pelos produtores 

Ampliação de Viracopos é a maior preocupação. Informações chegam sempre depois dos 

acontecimentos, de forma truncada, pela imprensa.  
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Forte pressão imobiliária. A comunidade foi praticamente arrasada pela ampliação do 

aeroporto e restarão apenas 10% da área rural após as desapropriações.  Salvarão a igreja, o 

cemitério e o salão de encontros.   

Destino da Macrozona 7 e áreas industriais. Desapropriação de áreas produtivas. Todos 

querem permanecer plantando.  

Falta de segurança com roubos feitos à mão armada. Região é corredor de bandidos.  

Falta de manutenção das estradas. 

Falta de telefonia, internet, ônibus. 

Prefeitura pode criar mecanismo para preservar área rural para que Campinas não emende 

com Indaiatuba. 

Localização dos empreendimentos naquela região obrigará a um esforço concentrado na 

implantação de toda uma malha viária (estradas e avenidas) hoje inexistente. Se ficar ao longo 

da Rodovia Miguel Melhado Campos, a malha viária já existe.  

Agricultura permanecendo na região, como em outros países do mundo, os agricultores serão 

os guardiões do aeroporto. 
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PRINCIPAIS PROBLEMAS COMUNS AOS TRÊS BAIRROS RURAIS 

TOTALMENTE PRODUTIVOS COM ALTA EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA 

- Incerteza em relação ao futuro das regiões (macrozona, desapropriações etc). 

- Falta de comunicação entre prefeitura e bairros. 

- Violência galopante (“bairros são corredores de bandidos”). 

- Falta de infraestrutura (telefonia, internet, ônibus etc). 

 

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SECRETÁRIO SAMUEL ROSSILHO E 

AMAURI DIMARZIO 

Representantes do Conselho Municipal do Agronegócio são voluntários e conselho será 

consultivo. 

Solicitação de relação de prioridades feitas pelos produtores para envio à secretaria. 

Projeto de georreferenciamento das propriedades rurais (denominado ‘Rural Inteligente’) 

estará pronto até o final do ano.   

Será feita manutenção das estradas. 

Novo aeroporto facilitará o escoamento da produção. 

Incentivo ao turismo rural.  

Prefeitura pretende valorizar as áreas, dando prioridade ao agronegócio. 

Prefeitura está contratando especialistas internacionais para estudos da Macrozona 7, cujo 

planejamento será refeito com base nessas informações. 

 


