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Um pãozinho e um café para começar 
o dia, um prato feito no almoço, o vi-
nho do jantar especial, o churrasqui-
nho do fim de semana e até a roupa 
que você escolheu para usar hoje são 
produtos do AGRO. Podemos dizer 
que o agronegócio está presente 24 
horas em nossa vida.
As atividades do agro são fundamen-
tais para a economia brasileira. Em 
São Paulo, só em 2021, a produção do 
setor foi de R$ 122 bilhões, um cresci-
mento de 26% em relação a 2020. Os 
números de exportação e importação 
também cresceram significativamen-
te. Além disso, para 2022, mais uma 
vez, o agronegócio é apontado por 
especialistas como o principal motor 
da economia e o protagonista do mer-
cado nacional e internacional.
Há muitos motivos para celebrar, mas 
também é preciso melhorar. Foi com 
esse pensamento que Itamar Borges 
aceitou o desafio de comandar a Se-
cretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, e em 
apenas 10 meses fez uma grande re-
volução. A gestão de Itamar Borges 
é marcada por realizações: a moder-

nização da lei que regulamenta pro-
dutos artesanais de origem animal; o 
novo Melhor Caminho; Cozinhalimento; 
Segurança no Campo; Rotas Rurais; in-
vestimentos recorde em pesquisa; Ces-
ta Verde; atualizações das regras para 
cultivo da muda de café e da seringuei-
ra; reabertura das Casas da Agricultu-
ra; a lista é longa e ainda teve muito 
diálogo, parcerias e portas abertas. 
A passagem de Itamar Borges pela 
SAA foi extremamente significativa, 
com grandes contribuições para o de-
senvolvimento do agro paulista. Ele se 
despede do cargo de secretário e dei-
xa várias sementes que, certamente, 
vão render bons frutos. 
Nesta edição, você irá conhecer um 
pouco de todas as ações, iniciativas e 
projetos do secretário Itamar Borges, 
além de descobrir a importância do 
agronegócio e atividades correlatas, 
que vão desde agricultura do campo, 
passando pela pesquisa, indústria de 
tratores, máquinas e implementos, in-
sumos e matéria-prima, serviços agro-
pecuários, uma infinidade de setores. 

Boa leitura! 

A GRANDE REVOLUÇÃO DO 
AGRONEGÓCIO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO

O AGRO NÃO PARA!
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Itamar Borges tem uma vida pú-
blica consolidada com muitas 
histórias e realizações para contar. 
Hoje, aos  51 anos, vive a experiên-
cia bem-sucedida como Secretário 
da Agricultura do Estado de São 
Paulo.  Começou sua carreira políti-
ca ainda muito jovem, aos 21 anos,  
sendo eleito  vereador na  cida-
de natal, Santa Fé do Sul,  região 
noroeste do Estado.  O vereador, 
até então, estudante de Direito e 
Educação Física, deu  o primeiro 
passo para a realização de um so-
nho que era se transformar não 
apenas num político, mas numa 
pessoa que dedicaria sua vida a 
trabalhar muito pela sociedade. 
Itamar é conhecido pelo seu di-
namismo, inovação e estilo em-
preendedor. Para ele não tem dia, 
hora, nem lugar e conta sempre 
com uma equipe competente e 
afinada com seu jeito incansável 
de ser.  
Em 1993, assumiu a Prefeitura 
de Santa Fé do Sul, para se tor-
nar um administrador respeitado 
e reconhecido pela população 
da cidade e toda região. Revolu-
cionou a maneira de governar, de 
uma forma mais próxima da po-
pulação e das lideranças políticas 
estaduais e federais.  Foram três 
mandatos, com votações expres-
sivas,  prêmios, que transformaram   
Santa Fé do Sul em uma estância 
turística e Itamar em um nome for-
te do PMDB, hoje MDB,  em todo 
Estado de São Paulo.   
Era hora de seguir em frente.  Ita-
mar Borges foi eleito, então, depu-
tado estadual. Chegou à Assem-
bleia Legislativa em 2011, cheio de 
ideias e ideais, com projetos de lei 
e atuação em várias frentes, saúde, 
comércio, segurança pública, agro-
negócio.  Outra vez, o reconheci-
mento chegou em forma de três 
mandatos como deputado estadu-
al. Foi reeleito pela terceira vez em 
2018. Teve destaque assumindo a 
liderança do partido e presidindo 
Frentes Parlamentares. 

Sua atuação chamou a atenção do 
Governo de São Paulo. Em 2021, 
num momento de incertezas e 
dificuldades, em razão da pande-
mia do Coronavírus, foi convidado 
a assumir a Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do Estado, 
pelo governador João Doria e o 
vice-governador Rodrigo Garcia. 
Aceitou o desafio e transformou 
a Secretaria num exemplo de tra-
balho e resultados.
Itamar chegou mais perto do pe-

queno produtor. Trouxe investi-
mentos do grande produtor. Fir-
mou parcerias com a iniciativa 
privada, investiu  em pesquisas 
e na segurança do homem do 
campo. Itamar Borges tem mais 
de 30 anos de vida pública e, 
com a certeza de que vem pres-
tando um grande serviço à po-
pulação do Estado de São Paulo, 
se consolida cada vez mais como 
político que na juventude sonhou 
em ser.

ITAMAR BORGES
O político empreendedor
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Itamar Borges coleciona alguns prêmios, títulos e homenagens, que recebeu durante os três mandatos 
como prefeito de Santa Fé do Sul,  estância turística no interior de São Paulo, que hoje tem uma 
população estimada em 32 mil e 700 habitantes, segundo dados do IBGE.  O reconhecimento veio por 
sua atuação em vários setores que facilitaram a vida da população.

- Melhor Banco do Povo do 
Estado de São Paulo 

- Selo de responsabilidade 
fi scal, concedido pelo governo 
federal, pela condução 
da máquina pública e 
investimentos nas áreas de 
saúde e educação. 
E a marca que faz parte 
da personalidade e forma 
de trabalhar de Itamar, 
resultou em prêmio por duas 
vezes.  Primeiro lugar em 
Empreendedorismo no Estado 
e também no Brasil.  Fechando 
com chave de ouro seu 
trabalho como administrador 
de Santa Fé do Sul.

- Primeiro lugar em meio 
ambiente no Estado de São 
Paulo

- Melhor educação pública do 
Brasil, segundo avaliação do 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica do Brasil. 

- Prêmio Pró-Vida, pela 
redução da mortalidade 
infantil, de 25 para 05 a cada 
1000 nascimentos. Índice 
considerado de primeiro 
mundo pela Fundação SEAD. 

PREFEITO PREMIADO



Itamar Borges chegou à Assembleia 
Legislativa em 2011 para três mandatos
consecutivos
Com nome consolidado no Esta-
do de São Paulo, com mesmo es-
pírito trabalhador e com vontade 
de ir além, abriu diálogo com vá-
rios segmentos, ouviu demandas 
e buscou soluções. Sua atuação 
abrangente passou pela segurança 
pública, meio ambiente, turismo, 
empreendedorismo, infraestrutura, 
entidades assistenciais, educação, 
saúde, comércio e desenvolvimen-
to do agronegócio.
Itamar Borges presidiu Frentes 
Parlamentares e apresentou proje-
tos que resultaram em Leis. Entre 
elas, a criação da Semana do Meio 
Ambiente. Inovação tecnológica 
para micros e pequenas empresas. 
Implantação de educação empre-
endedora nas escolas públicas. 
A Frente Parlamentar das Santas 

Casas e Hospitais Filantrópicos ga-
rantiu uma lei estadual de auxílio a 
essas entidades que atendem ao 
Sistema Único de Saúde. Trouxe 
maior repasse financeiro, novas li-
nhas de crédito, renegociação de 
dívidas, aquisição de novos equi-
pamentos e treinamento de pes-
soal.
A Frente Parlamentar do Empre-
endedorismo trouxe ao setor a 
ampliação de programas de mi-
crocréditos, através do Banco do 
Povo, nova lei para compras gover-
namentais, implantação de discipli-
na de empreendedorismo na rede 
pública de ensino e aumento das 
escolas técnicas. 
A Frente Parlamentar da Indústria, 
da Construção e da Mineração con-
seguiu agilizar várias questões que 

beneficiaram toda cadeia produti-
va do setor. Ações que proporcio-
naram o desenvolvimento urbano 
com investimentos em habitação, 
saneamento e mobilidade urba-
na. Infraestrutura nos transportes, 
energia e telecomunicações.
Paralelamente às frentes, o depu-
tado foi presidente por 10 anos da 
Comissão de Atividades Econô-
micas da Assembleia Legislativa. 
Itamar pode ver de perto as de-
mandas de todos setores que mo-
vimentam a economia do maior 
Estado do País. Comércio, indús-
tria, turismo. Do setor de agrone-
gócios, que ele sempre foi atuan-
te, surgiu a necessidade de criar a 
Frente Parlamentar do
Agronegócio
Paulista.
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FRENTE PARLAMENTAR DO AGRONEGÓCIO PAULISTA
INÍCIO DE NOVOS TEMPOS PARA TODA CADEIA 

PRODUTIVA DO ESTADO 
Como presidente da comissão, Itamar Borges, 
ouviu e abriu diálogo com representantes do 
homem do campo, que desenvolve agricultura 
familiar, passando pelo grande produtor, até às 
indústrias que produzem de insumos a equipa-
mentos. Entidades que cuidam e fiscalizam leis 
e impostos, preservação do meio ambiente. Se-
tor de pesquisas.
Eram muitas as metas a serem alcançadas. Esti-
mular o empreendedorismo no campo, facilitar 
o escoamento de produção, diminuir desperdí-
cio. Maior investimento em pesquisas, desenvol-
vimento de tecnologia para agilizar a vida dos 
produtores, utilização de fontes de energias re-

nováveis, incentivo à agricultura do baixo car-
bono. Formular políticas públicas para redução 
de cargas tributárias, aumentar  a exportação 
de produtos agropecuários paulistas e buscar 
segurança para o trabalhador do campo. 
Foram realizados debates, workshops, audiên-
cias públicas e seminários. A Frente Parlamen-
tar obteve  apoio do Fórum Paulista do Agrone-
gócio, que reúne 39 entidades representativas  
dos mais diversos setores produtivos do Estado. 
Itamar literalmente  saiu em campo para buscar 
as reivindicações de quem garante 20% do PIB  
e 21% dos empregos formais do Estado de São 
Paulo.
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Itamar Borges foi co-autor do Projeto de Lei que autorizava o contro-
le populacional de animais exóticos invasores e manejo sustentável 
de espécimes silvestres nocivas aos seres humanos, meio ambiente, 
agricultura, pecuária e saúde pública. Também controle de espécies 
silvestres nativas, como o javali, no Estado de São Paulo.  “Sem pre-
dador natural, a população de  javalis cresce de forma acelerada. Eles 
causam estragos à agricultura e ao meio ambiente, afetando a nos-
sa biodiversidade. Além disso, podem transmitir febre aftosa e outras 
doenças infecciosas”, afirmou o deputado à época da aprovação do 
projeto na Alesp. 

AÇÕES DE AJUDA AO
AGRO DURANTE A 
PANDEMIA

No momento em que tudo fe-
chou foi preciso apoiar os pe-
quenos produtores que garan-
tem fornecimento de alimentos  
e leite para merenda escolar. Ita-
mar Borges apoiou a causa do Fó-
rum Paulista do Agronegócio, no 
sentido de sugerir novas formas 
de fornecer a merenda, como 
cesta básica distribuída pelos 
municípios nas escolas com 
frutas, verduras e legumes, por 
exemplo. Também elevação do 
teto para aquisição de produ-
tos cultivados pelos trabalha-
dores da agricultura familiar, 
através do Programa Paulista 
de Agricultura de Interesse So-
cial.
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ITAMAR EM CAMPO PELO 
DESENVOLVIMENTO DO AGRO
Hora de relembrar algumas das ações do deputado como presidente da
Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista na Assembleia Legislativa

SEMINÁRIO DE 
SEGURANÇA NO CAMPO
Muitas eram as queixas dos pro-
dutores rurais sobre roubos, inva-
sões de propriedades e incêndios 
criminosos no campo. Este semi-
nário foi o ponto de partida para 
uma grande conquista do deputa-
do Itamar Borges. À época, parti-
ciparam dos debates membros da 
segurança pública do  Estado e 
municípios, secretários , empresá-
rios e representantes de toda ca-
deia produtiva. Na ocasião,  foram 
formuladas propostas, entre elas,  
montar banco de dados para au-
xiliar as autoridades, mapeamen-
to rural, acesso à tecnologia da 
informação e melhorias nas con-
dições de trabalho dos agentes 
de segurança, com aquisição de 
equipamentos e viaturas.

PROJETO DE LEI DE CONTROLE POPULACIONAL 
DE JAVALIS



NOVAS REGRAS PARA 
EXPORTAÇÃO DE ANIMAIS
VIVOS
Foram várias as reuniões com Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento  e representantes do 
setor. E a conquista veio!  Houve mu-
dança na regra para tempo de des-
locamento  dos animais, da origem 
até o local do embarque, passando 
para no máximo de até 12 horas. Dis-
pensa de quarentena para animais 
antes do embarque via terrestre, se 
o país importador não tiver essa exi-
gência.  O EPE, pré-embarque, pas-
sou a  ser em local de fácil acesso ao 
transporte. Também  numa unidade 
isolada ou parte de um estabeleci-
mento rural, entre outras regras.

LIBERAÇÃO DO 
COMÉRCIO DE FLORES
DURANTE A PANDEMIA
Mais uma ação que foi importante 
quando tudo estava fechado em ra-
zão da pandemia. Autorização para 
funcionamento das floriculturas, 
garden centers e mercado de flores, 
setor que registrou perda nas ven-
das de 90% no período. “As flores 
são uma bela forma de demonstrar o 
nosso amor, são o alimento da alma, 
trazem vida e boas energias aos nos-
sos lares, além do apoio emocional, 
alegria e esperança que represen-
tam”, fala Itamar Borges.            

DIÁLOGO ABERTO COM
REPRESENTANTES DE 
TODAS AS ESFERAS DE
GOVERNO

Itamar Borges, durante seu coman-
do à SP AGRO, praticou uma das 
suas maiores características: aber-
tura de diálogo.  Reuniões, debates, 
visitas aos governos municipal, esta-
dual e federal, ligados ao setor. Este-
ve em diversas reuniões em Brasília, 
para discutir, entre outras coisas, da 
reforma tributária. Gabinete de por-
tas abertas para receber a todos.  
Também foi conversar com homem 
do campo. Participou de eventos 
por todo Estado. Enfim, Itamar se 
consagrou como deputado que deu 
voz e trabalhou pelo setor de Agro-
negócios.  Um politico aglutinador e 
com quem se pode contar sempre. 
Sua atuação na presidência da SP 
AGRO foi a chave que abriu as por-
tas da Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento em 2021

PARTICIPAÇAO EFETIVA
NAS REUNIÕES DO 
FORUM PAULISTA
Enquanto presidente da Frente 
do Agro, Itamar Borges, par-
ticipou de inúmeras reuniões 
para tratar das dificuldades 
e reivindicações de todo se-
tor produtivo do Estado. En-
tre elas, a reunião para discutir 
regulamentação de defensivos 
agrícolas. Ações para garan-
tir a segurança de quem vive e 
trabalha no campo.  O impac-
to da epidemia do Coronavírus 
no setor Agro do Estado. Muita 
coisa foi discutida e medidas 
tomadas para garantir a assis-
tência do pequeno ao grande 
produtor e empresas que pro-
duzem nos mais diversos seg-
mentos. Além da preocupação 
com meio ambiente, incluindo 
pesquisas para maior utilização 
da bioenergia, como etanol  e 
luz solar. O Estado é líder em 
bioenergia no País, das  pesqui-
sas lideradas por instituições 
públicas e privadas até a pro-
dução.
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AÇÕES DE SOCORRO 
FINANCEIRO AOS 
PISCICULTORES DURANTE 
A PANDEMIA
Como presidente da Frente Par-
lamentar, Itamar abraçou a cau-
sa de quem vive da pesca. Foram 
grandes os prejuízos em razão 
da pandemia do Coronavírus. 
As entidades pediram liberação 
de recursos para custeio da pis-
cicultura sem a necessidade do 
licenciamento ambiental.  Auto-
rização para transporte de alevi-
nos e ração para as fazendas de 
peixes e para os frigoríficos. Ga-
rantia da manutenção de venda 
do pescado.



Itamar Borges chegou à Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, através 
de um convite do Governo do Estado. 
O motivo é claro, seu trabalho incan-
sável, dinamismo, poder aglutinador, 
abertura para o diálogo e rodinhas 
nos pés, como bem define sua equipe, 
características que  chamaram a aten-
ção do governador João Doria e vice- 
governador Rodrigo Garcia, durante 
o período em que foi presidente da 
Frente Parlamentar Agro.  O desafio 
era grande, principalmente, em razão 
da pandemia do Coronavírus, somada  
aos antigos problemas do setor. Mui-
tas eram, e são ainda,  as demandas 
de todos segmentos do agronegócio. 
Período de muitas perdas e prejuízos. 
Mas, Itamar mais uma vez, abraçou a 
causa, agora com a caneta nas mãos,  
para facilitar a vida de quem vive, tra-
balha e depende do campo. Também 
do setor de indústrias e pesquisas. 
A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento tem 130 anos, fica bem no 
coração de São Paulo, cidade que 

movimenta a economia do País.  Está 
ao lado do Teatro Municipal e outros 
prédios tombados pelo patrimônio 
histórico. O local remete ao passado, 
mas a Secretaria vive um momento 

A UNIÃO FAZ A FORÇA E 
TRAZ RESULTADOS

SECRETÁRIO
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ITAMAR BORGES ASSUME A SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO



de visão de futuro e modernida-
de.  O período é curto, menos de 
um ano na pasta e a revolução 
já é grande. 
Como ninguém faz nada so-
zinho, a união de todos os 

segmentos AGRO do Estado, 
governos federal, estadual e 
municipal, equipe estruturada, 
foi fundamental até aqui.  Ita-
mar tem colhido resultados que 
iniciou enquanto deputado,  no-

vas ações  surgiram e agora che-
gou a hora de levar a resposta 
a quem reivindicou. Há muita 
coisa para mostrar. E muita coi-
sa para acontecer ainda.
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SECRETÁRIO

ADESÃO AO SISTEMA 
BRASILEIRO DE INSPEÇÃO
DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL

Secretaria de Agricultura, por 
meio do secretário Itamar Bor-
ges,  assinou um acordo do Ser-
viço de Inspeção do Estado para 
produtos de origem animal com o 
Sistema Brasileiro. Com a medida, 
o serviço passou a ser no âmbito 
nacional. O maior benefício foi a 
possibilidade dos produtos serem 
comercializados em todo País. 
O novo projeto permitiu ainda a 
desburocratização para adesão 
ao sistema nacional, facilitando a 
vida do produtor e gerando a ex-
pansão de lucros para o produtor.

APRESENTAÇÃO DE
GRÃOS DE
FEIJÃO E DE MANDIOCA 
DE ALTA QUALIDADE

O secretário Itamar Borges pro-
moveu o lançamento de seis 
cultivares de feijão e quatro de 
mandioca, na sede do Instituto 
Agronômico. Os grãos são des-
tinados aos mercados interno e 
externo. Uma das cultivares de 
feijão é inédita no Brasil. Já as ra-
ízes se destacam pela excelente 
qualidade e produtividade. Uma 
delas apresenta o maior índice de 
betacaroteno do mercado. 

SECRETARIA ASSINA
PARCERIA COM
FUNDECITRUS
O secretário  Itamar Borges assinou 
parceria com a Fundecitrus  para 
um projeto de sustentabilidade 
para o setor, visando transferências 
de conhecimento para combate de 
doenças nas lavouras, em espe-
cial ao greening, que compromete 
a  qualidade da laranja e até des-
trói pomares. Uma nova legislação 
para controle da praga entrou em 
vigor no Estado, visando aprimorar 
a prevenção, conter a transmissão 
e reduzir a incidência do greening, 
que corresponde a um quarto da 
incidência de laranjas doentes. Um 
dos principais pontos da nova re-
solução é a eliminação obrigató-
ria de plantas sintomáticas até o 
oitavo ano após o plantio. Devem 
ser eliminadas também as plantas 
sintomáticas em pomares não co-
merciais e quintais. A Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento reali-
za um trabalho instrutivo junto aos 
citricultores, por meio de visitas 
técnicas, cursos e materiais didáti-
cos para orientações sobre o ma-
nejo adequado do greening, além 
de fiscalizar, aumentando assim a 
competitividade entre os produto-
res paulistas. São Paulo representa 
80% da produção de laranjas no 
Brasil. A cada cinco copos de suco, 
três são de laranjas paulistas.

DESTAQUES DA REVOLUÇÃO DO AGRO



PROTOCOLO
DE INTENÇÕES PARA
PESQUISA
COM CACAU
O acordo com a  Comissão Exe-
cutiva do Plano de Lavoura de 
Cacau atende aos pedidos dos 
agricultores do Estado, princi-
palmente da região noroeste. O 
protocolo visa desenvolver tec-
nologias para produção de ca-
cau, como mais uma opção agrí-
cola, para produzir em conjunto 
com a seringueira. A parceria 
ainda prevê pesquisas para téc-
nicas de manejo e testes de clo-
nes da CEPLAC mais adequados 
ao clima e condições de solo da 
região noroeste.

LANÇAMENTO DO
PORTAL DE VALOR
DA PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
O Portal é um sistema on-line, 
acessível por telefones celula-
res ou via internet, desenvolvido 
pelo Instituto de Economia de 
Alimentos. Nesse portal, o usuá-
rio pode acessar de forma rápida 
os resultados por produto e por 
região, com informações indi-
viduais ou coletivas. Os resulta-
dos disponíveis são dos anos de 
2020 e 2021. 

INAUGURAÇÃO 
LABORATÓRIO
AVANÇADO DE 
AVES E OVOS
Este laboratório Avançado de 
Ovos do IZ, em nova Odessa, in-
terior de São Paulo, atende às 
demandas de serviços técnicos e 
científicos voltados à qualidade 
genética, reprodução e bem-es-
tar das aves. Também possibilita 
a troca de conhecimento em dife-
rentes segmentos do processo de 
produção da avicultura.

LABORATÓRIO DE 
EXPERIMENTAÇÃO EM 
SANIDADE DE PEIXES
Inaugurado pelo secretário Itamar
Borges este laboratório criado pelo 
Instituto da Pesca em São Paulo é 
utilizado para testar a sanidade de 
peixes. Nível de contaminação por 
vírus e bactérias. No local, são re-
alizados experimentos para pro-
dução de probióticos e vacinas em 
peixes. É equipado com um siste-
ma moderno de recirculação de 
água para aquicultura composto 
de 48 aquários de 60 litros, filtros 
rotativos de telas, aquecedor cen-
tral, filtro biológico e desinfecção 
por luz UV. Este laboratório possui 
um sistema de segurança biológica 
para trabalhar com bactérias pato-
gênicas para peixes, que permite 
avaliar com precisão os produtos 
para piscicultura.

INAUGURAÇÃO 
PLANTA PILOTO DE
PROCESSAMENTO
TÉRMICO
Inaugurado em Campinas,  este 
novo laboratório vai permitir a 
condução de pesquisas para am-
pliar e otimizar processos tér-
micos de pasteurização e este-
rilização. O objetivo é produzir 
alimentos com maior tempo de 
validade e maior segurança para 
o consumo.  A medida vai contri-
buir para toda cadeia produtiva, 
garantindo maior lucro.

ENTREGA DA REFORMA
DO LABORATÓRIO DE
SUÍNOS
As obras de infraestrutura do 
Laboratório de Doenças de Su-
ínos, do Instituto Biológico em 
São Paulo, foram entregues. E vai 
garantir maior condições de aná-
lises da qualidade da carne suí-
na brasileira. No laboratório são 
realizados testes de sanidade do 
animal, destinados à exportação. 
Os serviços prestados seguem 
riogorosos padrões de qualida-
de e normas exigidos pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Uma contribui-
ção para elaboração de planos de 
vigilância e controle de enfermi-
dades na criação e produção de 
suínos.
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PROGRAMA PRÓ-GENÉTICA
Esse acordo entre a Secretaria da Agri-
cultura com a Associação Brasileira de 
Criadores de Zebu, possibilitou progra-
ma de melhoria da qualidade genética do 
rebanho bovino do Estado. Estabelecen-
do condições operacionais com o objeti-
vo de estimular o aumento da produção 
de carne e leite nas pequenas e médias 
propriedades rurais. São utilizados touros 
zebuínos puros, com registro genealógico 
definitivo e exame andrológico apto à re-
produção. O resultado é melhor qualidade 
do rebanho e maior possibilidade de ren-
da e produtividade. Na oportunidade, o 
secretário Itamar Borges informou que o 
Governo do Estado havia zerado imposto 
para genética animal.
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AGRO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO NA VITRINE DO MUNDO

SECRETÁRIO

Momento importante da Secretaria 
da Agricultura e Abastecimento, nes-
se período da gestão  Itamar Borges,  
foi o destaque nos dois maiores even-
tos ligados ao agronegócio e meio 
ambiente do mundo. O secretário fez 
parte da delegação brasileira, coman-
dada pelo governador João Doria,  na 
Expo Dubai, em outubro de 2021, que 
reuniu 192 países. Uma experiência de 
sete dias que proporcionou visibilida-
de, acordos de cooperação  e efetivou 
parcerias que trouxeram grandes in-
vestimentos para o Estado. O Secre-
tário da Agricultura teve a oportuni-
dade de apresentar um panorama do 
AGRO paulista, para uma plateia de 
empresários e investidores estrangei-
ros. O Brasil tem vocação para produ-

zir uma ampla gama de produtos para 
todo o mundo. “O agronegócio em 
São Paulo faz a diferença não só na 
produção, mas também na logística. 
É importante destacar a sustentabili-
dade da produção do Estado de São 
Paulo.”, afirmou  o secretário.
 Foram fechados acordos de coope-
ração com quatro instituições e em-
presas dos Emirados Árabes Unidos, 
abrindo portas para novos investi-
mentos e ampliando o leque de ex-
portações paulistas. “Estamos com a 
sensação de dever cumprido. Mostra-
mos a força do nosso Estado, o mais 
pujante do Brasil, e celebramos parce-
rias significativas”, disse o secretário.
Um dos acordos fechados foi com 
DMCC, Dubai Multi Commodities 
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Centre, órgão ligado ao gover-
no de Dubai, para fornecer in-
fraestrutura física e financeira à 
importação de commodities no 
Oriente. DMCC é considerado o 
maior hub de commodities do 
mundo e firmou compromisso 
com o Governo de São Paulo 
para facilitar exportações locais 
de produtos como café, suco de 
laranja e etanol, entre outros.
Também foi assinado um ter-
mo de cooperação mútua com 
a multinacional líder DO World, 
que atua em mais de 80 países, 
opera terminais no porto de San-
tos e está sediada em Dubai. A 

empresa credenciou a InvestSP 
a um programa de facilitação 
de exportações e redução de 
barreiras burocráticas. O objeti-
vo é melhorar a competitividade 

e redução de custos empresariais.
O secretário ainda informou so-
bre acordos privados entre em-
presas paulistas, a maioria do 
setor AGRO, com representan-
tes árabes. “Fizemos parcerias 
importantes com produtores de 
alimentos, como frango, carne, 
café, guaraná, que não existia em 
Dubai. Avanços na linha de orgâ-
nicos, açúcar e etanol. O princi-
pal acordo foi com a Agrimpex, 
negociadora de commodities 
agrícolas, com investimentos de 
970 milhões em São Paulo, ge-
rando mais empregos para o Es-
tado”, destacou o secretário.

Itamar colocou 

o AGRO Paulista 

em destaque para 

o mundo



O segundo compromisso da co-
mitiva de São Paulo foi a Confe-
rência das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas, COP-26, 
em Glawsgow, na Escócia. A con-
ferência reúne presidentes, go-
vernadores, autoridades e ativis-
tas mundiais ligados às questões 
ambientais. O objetivo é mostrar 

programas para preservação 
do meio ambiente e desenvol-
vimento sustentável. O governo 
do Estado apresentou programas 
importantes que estão sendo 
desenvolvidos, como despolui-
ção do rio Pinheiros, Refloresta-
-SP, com reflorestamento de um 
milhão e meio de hectares e o 

Agro-Legal, que está analisando 
o cadastro ambiental dos produ-
tores rurais paulistas.  “O governo 
de São Paulo aposta no AGRO, 
faz parcerias e apoia o produtor. 
O AGRO paulista trouxe para o 
COP-26 produtos que represen-
tam o que de melhor existe no 
Brasil”, afirmou Itamar Borges. 

COP-26 EM GLASGOW
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SECRETÁRIO

Uma importante parceria foi 
firmada entre a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento, com 
duas empresas gigantes do setor 
pecuário. O protocolo de intenções 
foi assinado pelo secretário Itamar 
Borges com os representantes 

da JBS e SilvaTeam Brasil, 
visando ações conjuntas para o 
desenvolvimento sustentável da 
pecuária paulista e nacional.
Principal objetivo da iniciativa é a 
diminuição da pegada de carbono 
e dos gases do efeito estufa, por 

meio da produção sustentável de 
carne. O protocolo estabeleceu 
cooperação técnica para o 
desenvolvimento de agenda de 
trabalho entre as empresas e a 
Secretaria, através do Instituto de 
Zootecnia.

SUSTENTABILIDADE NA PECUÁRIA 
DO ESTADO



Ações e soluções não falta-
ram para transformar a vida 
das pessoas que fazem parte 
de toda uma cadeia produtiva. 
Desde o que produz até o que 
vende, passando pela industria-
lização. Muitas pesquisas fei-
tas, muitas ideias transforma-
das em leis e programas. Muitas 
adequações ao que já existia. 
Os créditos chegaram nos mo-
mentos difíceis de pandemia, 

os alimentos também. A segu-
rança se aliou a quem precisa 
de tranquilidade para traba-
lhar e não pode perder o fruto 
de seu trabalho.  A tecnologia 
entrou em campo para desbu-
rocratizar os serviços. E para 
ajudar a encontrar quem vive 
no campo. Quem está na cida-
de, pôde contar com iniciativas 
que tornaram seu  produto mais 
atrativo, rentável e legalizado. 

Oportunidades surgiram tam-
bém para quem precisa se ca-
pacitar, abraçar a modernidade 
e aproveitar tudo que o presen-
te pode oferecer para garantir 
um futuro de sucesso e realiza-
ções de sonhos. Em menos de 
um ano, muitos foram os frutos 
colhidos pelo trabalho da Se-
cretaria de Agricultura e Abas-
tecimento, na administração de 
Itamar Borges.

PROGRAMAS INOVADORES
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Gestão de Itamar Borges tem busca-
do otimizar a vida e trabalho de quem 
mora na área rural dos municípios. O 
morador, agora, pode ter endereço 
como os que  vivem na cidade. Foi de-
senvolvido um programa pela Secreta-
ria da Agricultura, em parceria com as 
prefeituras,  para mapear endereços e 
estradas rurais do Estado.  Através da 
tecnologia e geolocalização, a iniciati-
va cria endereço com CEP digital para 
as propriedades, disponibiliza mapas 
logísticos e roteadores interativos, 

que permitem a rápida localização da 
propriedade rural e suas rotas. Uma 
inovação que garante mais acesso à 
segurança, saúde e também a facilita-
ção da logística para fazer a chegada  
mais rápida dos produtos ao destino 
certo. O programa vai beneficiar mais 
de dois milhões de residentes que até 
hoje não possuíam endereço. O mora-
dor pode ainda  baixar o aplicativo RO-
TAS RURAIS no celular ou se inscrever 
no site da Secretaria, para acessar os 
dados da sua propriedade. 

PROGRAMA ROTAS RURAIS 
CRIA ENDEREÇOS PARA AS 
PROPRIEDADES DO CAMPO

PROGRAMAS INOVADORES
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Quem já trafegou por estradas de terra, prin-
cipalmente em dias de chuva, sabe o quanto 
é importante essa iniciativa. Uma nova fase do 
programa foi anunciada pelo secretário Itamar 
Borges, com participação do governador de 
São Paulo, João Doria e o vice Rodrigo Gar-
cia. A meta é realizar obras em 5 mil quilôme-
tros de estradas mapeadas pelo programa no 
período recorde, gerando emprego para duas 
mil pessoas. O melhor caminho é um projeto 
de engenharia, com drenagem, contenção, re-
construindo assim as estradas rurais. “Melhor 
caminho é uma reivindicação de todas as 
partes envolvidas, como produtores rurais, 
cooperativas, associações, agroindústrias, 
empresários, municípios, prefeitos, vice-pre-
feitos e vereadores”, pontuou o secretário 
Itamar. 

NOVO PROGRAMA MELHOR CAMINHO

A Secretaria da Agricultura ini-
ciou em 2022 uma nova fase do 
Programa Cesta Verde, com par-
ticipação de 63 novos municípios 
paulistas.  O objetivo é beneficiar 
agricultores familiares e famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social. Em 2021, foram atendidas 
400 mil famílias, de 148 muni-
cípios, com investimento de 10 
milhões e meio de reais, repassa-
dos diretamente aos agricultores 
envolvidos. Em 2022, são 300 
municípios participantes, com 
três mil produtores envolvidos. O 
programa já doou 6.800 tonela-
das de alimentos  a  700 mil fa-
mílias. 

O secretário Itamar Borges reali-
zou a assinatura de convênios do 
Programa Cozinhalimento, com re-
presentantes de prefeituras, gover-
nador  de São Paulo, João Doria e 
vice-governador Rodrigo Garcia.
Foram assinados 350 convênios 
para futuras instalações de unida-
des do programa. São mais de 18 
milhões em investimentos para for-
talecer o empreendedorismo e a 
geração de renda por meio da ins-
talação de cozinhas-piloto. O pro-
grama tem a gestão da Secretaria 

da Agricultura e Abastecimento do 
Estado e permite a instalação de 
cozinhas piloto experimentais com 
objetivo de capacitar agentes mul-
tiplicadores de ações de seguran-
ça alimentar e nutricional susten-
tável. “Estamos cumprindo mais 
uma etapa importante de nossas 
ações na Secretaria. O programa 
Cozinhalimento, além de capaci-
tar pessoas, sem dúvida vai ajudar 
os municípios na retomada do tra-
balho e do emprego”, ressaltou o 
secretário Itamar Borges. 

PROGRAMA 
CESTA 
VERDE

COZINHALIMENTO



Em tempos de retomada do cres-
cimento, o crédito vem trazer 
alívio para quem precisa pagar 
as dívidas e comprar o neces-
sário para retomar a produção. 
Em 2021, o Fundo de Expansão 
ao Agronegócio Paulista, liberou 
mais de 100 milhões em crédito 
emergencial. O  Fundo de Expan-
são ao Agronegócio Paulista teve 
aporte de 100 milhões em crédi-
to emergencial, que foi utilizado 
para atender aos produtores ru-
rais afetados pela crise hídrica, as 
geadas e a pandemia da  Covid 19. 
O outro programa, Seguro Ru-
ral, recebeu R$ 57 milhões. Valor 
11,7%  maior do que os recursos 
liberados em 2020. Os recursos 
foram viabilizados pelo Fundo de 
Expansão do Agronegócio Pau-
lista (FEAP) e operacionalizados 
pela Desenvolve-SP.   
Com prazo para pagamento de 
até 12 anos e taxa de juros de 3% 
ao ano, o crédito rural financia 
grande número de projetos no 

campo. Já o Seguro Rural ampa-
ra quatro modalidades: agrícola, 
pecuária, florestal e aquícola. Em 
2021, o seguro foi contratado 
por 9.787 produtores. Essa ferra-

menta tem se consolidado cada 
vez mais como garantia para o 
produtor se manter no mercado, 
mediante a proteção da proprie-

dade, da lavoura, de maquinários 
e de implementos agrícolas. 
Em 2022, o valor destinado ao 
Seguro Rural e créditos, foi de 
200 milhões de reais.  Teve tam-
bém uma mudança importante na 
porcentagem de subvenção. Des-
sa vez para soja, 20% e 35% para 
os demais produtos.
Segundo o Secretário da Agri-
cultura Itamar Borges, “o Go-
verno do Estado de São Paulo 
trabalha em todas as frentes 
possíveis para apoiar o AGRO. 
É fundamental que o governo 
proporcione suporte financeiro 
aos nossos produtores rurais, 
piscicultores e cooperativas. 
Essas linhas de crédito, além do 
seguro rural, permitem que im-
pulsionemos programas e pro-
jetos de interesse da economia 
do Estado. A Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento está ao 
lado do produtor”.
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SEGURO RURAL E 
CRÉDITO EMERGENCIAL

Crédito e 

Seguro Rural 

para o AGRO

continuar a 

crescer
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PROGRAMAS INOVADORES

Final de 2021, época de premiação 
de quem trabalhou duro para vencer 
o momento de crise e apresentou re-
sultados. A Secretaria da Agricultura 
premiou 85 cidades que investiram em 
ações e políticas públicas para melho-
rar a vida das pessoas que vivem no 
campo.  A premiação aconteceu na 
sala de concerto da estação ferroviária 
Júlio Prestes. O evento teve a participa-

ção do governador João Doria e o vice 
Rodrigo Garcia. Foram distribuídos 4 
milhões e 700 mil em prêmios. Parti-
ciparam do ranking 410 municípios. 
“Sem vocês, prefeitos, sem o apoio 
dos vereadores, dos municípios, dos 
secretários municipais e da equipe da 
Secretaria, não teria sido possível re-
alizar mais esta importante parceria”, 
pontuou o Secretário da Agricultura.

PREMIAÇÃO DO RANKING
MUNICÍPIO AGRO



CÂMARAS SETORIAIS
O Secretário da Agricultura Itamar Bor-
ges reativou e criou Câmaras Setoriais 
para serem  canais  de diálogo entre o 
setor privado e público com toda a ca-
deia produtiva.  Participam produtores 
rurais, representantes dos setores de 
insumos, transporte, beneficiamento, 
armazenamento, industrialização, co-
mércio e consumo de produtos agrí-
colas. As Câmaras, 29 ao todo, ligadas 
à Secretaria, entre outras ações, têm 
a função de propor políticas públicas 
que atendam aos setores, garantindo 
atuar no que for de sua competência 
e intermediar ações que precisem ser 
alinhadas com outros órgãos. Para as 
reuniões, o setor privado organiza as 
demandas com dados atualizados de 
mercado de produção, econômicos, 
impactos das ações tanto social como 
economicamente, para que a Secre-
taria possa trabalhar pela viabilização 
das respostas para as demandas.

ARRANJOS PRODUTIVOS 
LOCAIS
Foram lançados pela Secretaria de 
Agricultura, 19 Arranjos Produtivos Lo-
cais ligados ao setor AGRO. O projeto 
prevê a redução das desigualdades e 
o desenvolvimento  regionais. É feito o 
mapeamento da atuação agrícola das 
empresas. A partir dai é feita uma ação 
para elaborar projetos e criar novas tec-
nologias de negócios para estimular o 
empreendedorismo e da competitivi-
dade  das micro, pequenas e médias 
empresas do AGRO. Itamar esteve em 
Holambra, maior produtor de flores do 
pais, que corresponde a 60% da pro-
dução, para ouvir de perto as deman-
das dos produtores.

CORREDORES SANITÁRIOS
Na administração Itamar, foi reativado o 
Corredor Sanitário, com objetivo prin-
cipal de garantir que São Paulo, con-
tinue livre da febre aftosa. Para viabi-
lizar a fiscalização, as fronteiras serão 
monitoradas por 14 barreiras fixas e 
22 móveis, com veículos adaptados e 
equipados. As ações vão abranger as 
divisas dos Estados do Paraná, Mato 
Grosso do Sul , Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. Outro benefício da medida, é 
evitar que produtos ilegais de outros 
estados entrem em São Paulo e provo-
quem uma concorrência desleal com 
os que produzem aqui.
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Este programa anunciado pelo 
Secretário da Agricultura Ita-
mar Borges e o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia, visa facilitar 
o processo de regularização da 
propriedade rural, atendendo ao 
Código Florestal Brasileiro. Para 
isso é preciso que o produtor 
faça um cadastro eletrônico na-
cional, com a finalidade de inte-
grar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, 

compondo a base de dados para 
controle, monitoramento, plane-
jamento ambiental, econômico 
e combate ao desmatamento. O 
CAR também terá informações 
espaciais, que além dos dados 
básicos da propriedade, como 
endereço e área total, também 
vai apresentar uma foto aérea 
da propriedade.  Este cadastro 
é obrigatório e os donos de pro-
priedades rurais deverão fazer 

seu cadastro no sistema Estadual 
do CAR. O cadastro vai facilitar a 
vida do produtor rural, para ob-
tenção de licenças ambientais. 
Para o secretário Itamar Borges, 
“o Portal do CAR-PRA, represen-
ta a valorização das proprieda-
des rurais e dos produtos. Com 
isso, atendemos a uma demanda 
que estava represada desde 2014 
e já estamos com 100% das análi-
ses concluídas”. 

Um novo decreto da Secreta-
ria da Agricultura marcou um 
avanço no desenvolvimento de 
políticas públicas para o setor. 
A resolução institui o Certifica-
do de Transição Agroecológica 
e Produção Orgânica, em São 
Paulo.  Estabelece o uso susten-
tável de recursos naturais e con-

sequentemente traz o aumento 
de consumo desses alimentos. 11 
produtores orgânicos receberam 
o Certificado, no encontro com o 
secretário. “As demandas em re-
lação aos produtos artesanais e 
aos agroecológicos e orgânicos 
eram dívidas da Secretaria, que 
foram atendidas após ouvir todo 

setor produtivo e as respectivas 
áreas técnicas, para incentivar os 
setores e desenvolver a econo-
mia. Estamos dando um impor-
tante passo para dois setores 
que estavam adormecidos na 
questão de políticas públicas, 
mas muito ativos em suas ativi-
dades”, pontuou o secretário. 
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AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO
ORGÂNICA

PROGRAMA AGRO LEGAL - CAR E PRA



O secretário Itamar Borges as-
sinou uma nova resolução para 
alterar a que entraria em vigor 
em 2022. Pela regra, a produção 
de mudas de café não poderia 
mais ser feita no solo e em sa-
cos de polietileno, o que segun-
do os produtores, encareceria a 
produção e afetaria toda a ca-
deia produtiva. Após o pedido 
dos agricultores, a Secretaria 
estabeleceu nova resolução, re-
vogando a mudança prevista. E, 
ainda, trouxe simplificação para 
a produção de mudas, com ga-
rantia de sanidade e qualidade 
do café. Durante o anúncio, Ita-
mar Borges, afirmou que os pro-
dutores de muda seriam prejudi-
cados, ou seja, toda a produção 
de café seria afetada, diminuin-
do a renda do produtor , afetan-
do também o consumidor. “Por 
isso, aqui estamos cumprindo 
o papel público de atuar pelos 
produtores e para a população”, 
finalizou.

MODERNIZAÇÃO DAS REGRAS PARA
CULTIVO DE MUDAS DE CAFÉ

26



Em São José do Rio Preto, conhecida 
como a capital da borracha, o Secre-
tário da Agricultura Itamar Borges, 
assinou nova resolução alterando 
norma de plantio de seringueira, que 
proibia o cultivo no chão. Segundo o 
secretário,  só o Estado exigia essa re-
gra, que nem mesmo o Ministério da 
Agricultura fazia. O que estava impe-
dindo o desenvolvimento do setor. “O 
Estado chegou a produzir  15 milhões 

de mudas de seringueira por ano e es-
tava conseguindo produzir menos de 
200 mil. Com a nova resolução, vamos 
recuperar esse potencial com a garan-
tia da sanidade das mudas no processo 
de produção e completa adequados às 
normas do Ministério da Agricultura”, 
disse Itamar. O Estado de São Paulo é 
o maior produtor nacional da borracha 
natural e responde por 68% do volume 
total produzido no País. 

MODERNIZAÇÃO DAS 
REGRAS PARA O CULTIVO
DA SERINGUEIRA
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MODERNIZAÇÃO NA EMISSÃO 
DE GUIAS DE TRÂNSITO DE 
ANIMAIS

28

O secretário Itamar Borges lançou a 
Câmara Setorial de Equídeos. Na oca-
sião, foram assinadas resoluções para 
o aplicativo Resenha Virtual e Guia 
de Trânsito Animal de Equídeos. A 
Câmara Setorial permite a criação de 
um Fórum para reunião de entidades 
privadas, com objetivo de buscar de-
senvolvimento para o setor e fortale-
cimento do agronegócio. Já as resolu-
ções da GTA de Equídeos e o aplicativo 
Resenha Virtual, permitirão que se faça 
a emissão de Guia de Trânsito Animal 
direto pelo produtor, onde ele estiver, 
sem ter que ir a um local de atendi-
mento.

PROGRAMAS INOVADORES
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O Governo do Estado lançou a  plataforma digital, 
Nova Frota-SP Não Para, que integra quatro Se-
cretarias, Agricultura e Abastecimento, Direitos da 
Pessoa com Deficiência, Infraestrutura e Meio Am-
biente e Saúde. O programa vai beneficiar os mu-
nícipios paulistas com veículos e maquinários es-
senciais para prestação de serviços aos cidadãos. 
A plataforma veio para desburocratizar os proces-
sos e centralizar em um único local as requisições 
das prefeituras. Também vai garantir maior trans-
parência aos processos de solicitações e permite 
que as prefeituras tenham igualdade de oportuni-
dade para participar, a partir de critérios técnicos.
Os 645 municípios poderão solicitar ao Estado 
máquinas e outros veículos, com opções de am-
bulâncias, vans, caminhões de coleta seletiva e ca-
minhões pipa. Além de máquinas pesadas, como 
tratores, motoniveladoras, triturador de galho e 
retroescavadeiras. As inscrições podem ser feitas 
no site www.novafrota.sp.gov.br. 

PROGRAMA NOVA FROTA-SP



A primeira região do estado a re-
ceber viaturas do programa foi 
Ribeirão Preto, 70 no total, que 
beneficiaram toda região. São 
caminhonetes 4x4 a diesel turbo 
e cabine dupla, com identidade 
visual do programa e adaptadas 
com giroflex e tecnologias como 
gps e rádio comunicador, adapta-
das especialmente para ronda no 
campo. No total serão 550 viatu-
ras em diversos municípios do es-
tado. O secretário Itamar Borges 
viajou pelas cidades para entregar 
os veículos e anunciar o benefício 
para as prefeituras que ainda não 
receberam. Os municípios ficam 
responsáveis pela estruturação da 
ronda na zona rural de sua região. 
O programa SP+Seguro foi criado 
em razão de uma reivindicação 
antiga dos moradores do campo, 
que conviviam com a inseguran-
ça. Itamar abraçou a causa quan-
do era líder da frente da SP AGRO 
na Assembleia Legislativa.

“Fico muito  feliz em poder fa-
zer parte dessa conquista, que 
sei o quanto é importante para 
o produtor e para a cidade. Pa-
rabéns às lideranças dos muni-
cípios que reivindicaram esse 

recurso e à população que será 
beneficiada. Aproveito também 
para agradecer ao governador, 
João Doria e ao vice-governa-
dor, Rodrigo Garcia por todo o 
apoio.”, disse o secretário. 

PROGRAMA SEGURANÇA NO CAMPO 
ENTREGA VIATURAS DESTINADAS À 
RONDA RURAL EM TODO ESTADO
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Patrulha rural já dá resultados
As boas notícias começam a chegar. As caminhonetes já estão ga-
rantindo mais segurança à população rural. Algumas ações regis-
tradas nos últimos dias 
- Em São Lourenço do Turvo, Distrito de Matão, foi evitado o furto 
em uma propriedade.
-  Também em Matão, durante uma ronda na madrugada, um ho-
mem foi preso portando pinos de cocaína. 
-  Em Santa Fé do Sul, no Noroeste Paulista, foi capturado um 
foragido da justiça que não havia retornado à penitenciária, após 
uma saída temporária.
O secretário Itamar Borges comemora, “é gratificante ver nossos 
programas ajudando a população de bem e garantindo mais segu-
rança no campo e também dando suporte ao incrível trabalho das 
guardas municipais, Polícia Militar e Polícia Civil”. 
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Essa era uma reivindicação antiga 
dos produtores, que fazem pro-
dutos artesanais. Como queijos e 
charcutaria. O secretário abraçou 
a causa do setor e a conquista 
veio. O decreto foi assinado pelo 
governador do Estado, João Do-
ria, gerando maior capacidade de 
desenvolvimento e desburocrati-
zação para os produtores artesa-
nais.  A partir de agora, os artesa-
nais vão poder comercializar seus 
produtos, se estiverem dentro das 
normais criadas no decreto. 
Entre as medidas, foram instituí-
das três categorias de produto-
res, micro, mini e pequenos. Eles 
precisam seguir as quantidades 
de alimentos utilizados na pro-
dução de seus produtos.  Os pro-
dutores devem ser registrados no 
centro de inspeção.
 O decreto trouxe grandes be-
nefícios para quem ganha a vida 
fabricando e vendendo seus pro-
dutos, entre eles, a formalização 
da atividade, acesso a créditos 
e políticas públicas, ampliação 
de mercado, oferta de alimentos 
com qualidade e segurança, inclu-
são social e reconhecimento des-
ses produtores. Valorização dos 
produtos que compõem o patri-
mônio histórico e cultural paulis-
ta. Ainda a ampliação da geração 
de emprego e renda, que permite 
o comércio estadual desses pro-
dutos. “Todas as sugestões dos 
produtores artesanais, com base 

legal, foram contempladas nessa 
regulamentação. É um momento 
único para os produtores arte-
sanais e para as agroindústrias 
artesanais de carnes, ovos, leite, 
produtos avícolas, pescados e 
outros produtos de origem ani-
mal”, concluiu o secretário. São 15 
mil produtores em todo Estado. E 
1 milhão de famílias beneficiadas.

SELO ARTESANAL
DE SÃO PAULO
Os produtores também já podem 
ter um selo que garante visibili-
dade e facilita a venda dos seus 
produtos. O selo Artesanal de São 
Paulo é um certificado de legali-
zação, procedência e qualidade e 
é gratuito. Deve ser solicitado no 
site da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento: 
www.agricultura.sp.gov.br 
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LEGALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ARTESANAIS DE ORIGEM ANIMAL

DEPOIMENTOS
PRODUTORES COMEMORAM
O NOVO DECRETO. 
UMA VITÓRIA PARA O SETOR 
DEPOIS DE 20 ANOS

- O produtor de queijo, no Vale do 
Paraíba, Paulo  Lemos, relembra 
um momento difícil em junho de 
2020, quando toda produção de 
sua queijaria foi destruída por fal-
ta de registro. Hoje,  ele comemo-
ra a modificação da lei que trou-
xe benefícios para os produtores 
por meio da regulamentação da 
atividade.  “o novo decreto é um 
marco histórico, todas as reivin-
dicações dos produtores foram 
contempladas, graças à união 
de todos, trabalho em conjunto 
com estado, deputados, forças 
políticas, produtores e sociedade 
como um todo”.  
- Para o Presidente da Associa-
ção Paulista de Queijo Artesanal 
Christophe Faraud,  a nova lei é 
histórica. “o decreto é a conclusão 
de um árduo trabalho. Todo mun-
do se dedicou e creio que todos 
nós estamos de parabéns,  desde 
o governador de São Paulo, João 
Doria, e o vice Rodrigo Garcia.  O 
secretário Itamar Borges foi fun-
damental e também as equipes 
da Secretaria da Agricultura. Eu 
não tenho como agradecer”. 

PROGRAMAS INOVADORES



A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento de São Paulo tem 130 
anos. E há 20, possuía a mesma es-
trutura de funcionamento. Itamar 
Borges organizou departamentos 
para garantir que o trabalho em 
equipe se tornasse ágil e com re-
sultados cada dia maiores. As mu-
danças aconteceram basicamente 
na área administrativa. Criou coor-

denadorias junto à Chefia de Gabi-
nete, para as áreas de convênios, 
recursos humanos, finanças, infra-
estrutura e patrimônio. 
Foram instaladas duas Subsecre-
tarias. A de Agricultura, respon-
sável pelos Institutos de Pesqui-
sa, Coordenadoria de Assistência 
Técnica Integral, CATI e Coorde-
nadoria de Defesa Agropecuária, 

CDA. E a Subsecretaria de Abas-
tecimento e Segurança Alimentar, 
que administra a Coordenadoria 
de Desenvolvimento do Agrone-
gócio, Codeagro e coordenadoria 
de Segurança Alimentar. “A Secre-
taria está cada vez mais prepara-
da para enfrentar os desafios que 
se apresentam”,  garantiu Itamar 
Borges.

SECRETARIA REESTRUTURADA
DEPOIS DE 20 ANOS

REABERTURA DAS CASAS DA 
AGRICULTURA
Uma das primeiras ações de Ita-
mar Borges  à frente da Secreta-
ria  foi a reabertura de todas as 
Casas da Agricultura do Estado, 
atendendo às reivindicações de 
agricultores e produtores, que 
se sentiam desamparados, após 
um decreto que estava em vigor 
visando um programa de rees-
truturação. Ao todo são 540, 

que prestam assistência espe-
cializada ao setor. O ato simbó-
lico de reabertura aconteceu na 
cidade de São José do Rio Preto 
. “A primeira Casa da Agricultu-
ra que estamos reabrindo é aqui 
na cidade onde moro, capital da 
minha região”, afirmou o secre-
tário, que estava acompanhado 
do secretário-executivo da pas-

ta, Francisco Matturro.  O secre-
tário, em novas oportunidades, 
esteve presente em outras cida-
des para realizar a solenidade 
de reabertura. “Vamos dar total 
apoio às Casas da Agricultura, 
que atendem, principalmente, 
ao pequeno produtor, aquele 
que desenvolve a agricultura fa-
miliar”, concluiu o secretário.

NOVA SECRETARIA
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Estrutura da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo
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A Coordenadoria de Assistência Téc-
nica Integral (CATI) existe há mais de 
55 anos. Sediada em Campinas, coor-
dena e executa serviços de assistência 
técnica e extensão rural ao pequeno e 
médio produtor agropecuário. Mas a 
CATI havia mudado de nome em 2019, 
passando a se chamar, Coordenadoria 
de Desenvolvimento Rural Sustentável.  
E atendendo a reivindicação de repre-
sentantes do setor AGRO, voltou ao 
antigo nome. Para simbolizar o retor-
no, em janeiro de 2022 foi inaugurado 
o novo totem de identificação da coor-
denadoria em Campinas.
Na ocasião da inauguração, realizada 
pelo secretário Itamar Borges e o se-
cretário-executivo Francisco Matturo, 
foram entregues mais de 400 note-
books para a CATI,  para serem utiliza-

dos pelos extensionistas nas análises 
de Cadastro Ambiental Rural em todo 
Estado, além de dezenas de desktops 
para as regionais.
Também, no mesmo dia, a Coordena-
doria de  Defesa Agropecuária, rece-
beu equipamentos para a realização 
de suas atividades de fiscalização e 
manutenção da segurança sanitária 
do AGRO paulista. Foram entregues 
220 notebooks e 330 desktops para 
suas atividades. A coordenadoria re-
cebeu também 45 veículos de suspen-
são elevada para facilitar acesso às 
estradas rurais. “A Secretaria da Agri-
cultura é constituída por um grupo 
de profissionais da maior competên-
cia. Um verdadeiro time de craques 
que fazem a diferença”, enfatizou o 
secretário.

FORTALECIMENTO DA CATI 
E DA DEFESA



Já no primeiro mês da gestão 
Itamar Borges na Secretaria de 
Agricultura, o Governo do Es-
tado de São Paulo fez o repas-
se de 52 milhões de reais para 
pesquisa. O maior da história já 
recebido pela Agência Paulista de 
Tecnologia do Agronegócio, que 

coordena  6 Institutos e 18 Unida-
des de Pesquisa, além da APTA 
Regional. O anúncio foi feito pelo 
vice-governador Rodrigo Garcia 
e secretário Itamar Borges. Os 
recursos foram usados para 118 
obras de modernização de la-
boratórios e estruturas de apoio 

à pesquisa. Entrega  de 63 so-
luções tecnológicas, ampliação 
da estrutura física da APTA e 
investimentos em tecnologia da 
informação para o agronegócio. 
Houve ainda um anúncio de uma 
liberação de mais 50 milhões 
para a APTA em 2022.

RECORDE DE INVESTIMENTOS 
EM PESQUISAS 
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Um estudo da APTA concluiu 
que a cada 1 real investido nas 
unidades de pesquisa, 16 reais 
voltam  para o setor produtivo.
“Nos próximos anos vamos gerar 
em novos produtos, processos e 
negócios mais de meio bilhão 
de reais. Os recursos liberados 

mostram o quanto o governador 
João Doria e o vice-governador 
Rodrigo Garcia são sensíveis, 
apostam e acreditam na ciência. 
Se estamos onde estamos com 
o AGRO, se chegamos onde 
chegamos,  é por causa da pes-
quisa. Se temos condições de 

avançar, é também por meio da 
pesquisa e dos nossos institutos. 
Seja para enfrentar os desafios 
do mundo, como aumento da 
produtividade e a redução de 
áreas, até para enfrentar os de-
safios climáticos”, observou o 
secretário Itamar Borges.

INVESTIMENTO EM PESQUISA 
TEM RETORNO GARANTIDO



INSTITUTO DA PESCA
VERBA: R$ 4.729.825,00
INVESTIMENTOS: equipamen-
tos para análise da qualidade da 
água  em tanques de grande vo-
lume para piscicultura. Desenvol-
vimento de vacinas para controle 
de mortalidade de Tilápias, em 
razão de doenças provocam 30% 
de perdas no setor. Criação de re-
gras para garantia de qualidade 
sanitária do pescado artesanal. 
Desenvolvimento de um bioesti-
mulante agrícola que poporcio-
nará o crescimento do cultivo 
regional e incentivar a instalação 
de indústrias não poluidoras. Im-
plantação de uma unidade de re-
ferência laboratorial para estudo 
da qualidade da água, buscando 
certificação ISO 17025. Também 
estão sendo investidos recursos 
para monitoramento  ambiental 

em áreas com piscicultura em 
tanques-redes e desenvolvimen-
to de metodologia de dados pes-
queiros em reservatórios e rios.
PRINCIPAIS AÇÕES: Desenvol-
vimento de pesquisas cientificas 
nas áreas de pesca, aquicultura e 
recursos hídricos. Ofertas de ser-
viços especializados para ecos-
sistemas aquáticos, com ênfase 
em pesca e aquicultura. Progra-
ma de monitoramento de ativida-
de pesqueira marinha e estuarina 
em São Paulo. Pós-graduação, 
cursos e eventos sobre a área de 
atuação. 

INSTITUTO 
AGRONÔMICO
VERBA: R$ 8.400.00,00
INVESTIMENTOS: reformas e 
aquisição de equipamentos para 

laboratórios e estufas. Sistemas 
de irrigação. Instalação de gera-
dores e câmaras frias. Moderni-
zação da rede elétrica e da rede 
de Tecnologia da informação. Ins-
talação de alambrados para pro-
teção de áreas de pesquisa e de 
campo. E aquisição de tratores e 
implementos.
PRINCIPAIS AÇÕES: Programa de 
mudas de cana-de-açúcar.  Pro-
dução de borbulhas e sementes 
de citros. Produção de sementes 
genéticas de grãos e fibras, como 
feijão, amendoim e trigo. Desen-
volvimento e transferências de 
sistemas poupadores de água na 
agricultura. Pesquisas que via-
bilizam a tropicalização da fruti-
cultura. Programas de melhora-
mento de culturas como feijão, 

52 MILHÕES PARA OS INSTITUTOS 
MAIOR REPASSE DA HISTÓRIA PARA PESQUISA
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mandioca, citros, milho, batata, 
amendoim, frutas e hortaliças, en-
tre outras. Sustentabilidade agrí-
cola e prestação de serviços em 
laboratórios de substratos, micro-
biologia, física do solo e fertilizan-
tes e resíduos. Programa de segu-
rança na aplicação de defensivos 
agrícolas. 

INSTITUTO BIOLÓGICO
VERBA: R$ 7.500.00,00
INVESTIMENTOS: compra de equi-
pamento de alta performance para 
Laboratório de Resíduos de Pes-
ticidas. O equipamento garante 
melhora na capacidade de análise 
de pesticidas,  de acordo com as 
normas vigentes. Aumento tam-
bém na análise de ingredientes 
ativos nos defensivos utilizados 
na produção de alimentos. Detec-
ção de agrotóxicos nos alimen-
tos e também tipos de medica-

mentos em produtos de origem 
animal.
Aquisição também de um outro 
equipamento que permite a iden-
tificação de bactérias, leveduras e 
fungos rapidamente. Essa tecno-
logia vem somar à outras já exis-
tentes no Instituto, aumentando 
as condições de identificação de 
microoraganismos  prejudiciais, 
que causam doenças em animais 
e plantas. Também a detecção 
dos benéficos, utilizados no con-
trole biológico de pragas e doen-
ças de plantas ou com ação pro-
biótica animal.
PRINCIPAIS AÇÕES:  600 diag-
nósticos por dia, 152 análises 
acreditadas no GRCE-Inmetro, 58 
análises credenciadas no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Sete milhões de 
doses de imunobiológicos produ-
zidas em 2021. Parceria com 120 
empresas de bioinsumos.

INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA DE
ALIMENTOS
VERBA: R$ 6.800.000,00
INVENSTIMENTOS: compra de 
materiais de construção, serviços, 
compra de equipamentos  e cus-
tos para funcionamento do Insti-
tuto, como água, energia. Investi-
mento em obras para sistema de 
prevenção e combate a incêndio.  
Compra de uma plataforma eleva-
tória para prevenção de acidentes 
de trabalho. 
Foi adquirido equipamento para 
detecção  de substâncias tóxicas 
em alimentos, como arsênio, se-
lênio e mercúrio. Também possi-
bilitará a realização de estudos, 
empregando as manopartículas 
de para fortificar alimentos e ava-
liar a eficácia de absorção pelo 
organismo. E ainda a análise de 
embalagens.
PRINCIPAIS AÇÕES: Único labo-



ratório credenciado pela Anvisa, 
na área de alimentos, para análi-
ses fiscais e de monitoramento. 
Parceiro tecnológico do progra-
ma de aceleração TechStart Food 
Innovation. Líder da Plataforma 
Biotecnológica de ingredientes 
saudáveis. Núcleo de pesquisa 
orientada à problemas, em par-
ceria com universidades públicas 
estaduais, federal e setor privado.

INSTITUTO DE 
ZOOTECNIA
VERBA: R$ 11.000.000,00
INVESTIMENTOS: compra de 
equipamentos, serviços, reforma 
de infraestrutura para campos ex-
perimentais que comportam ani-
mais de grande e pequeno porte, 
experimentos  áreas de pastagem 
e laboratórios. 
 No Centro Avançado de Pesqui-
sa de Bovinos, foram feitas obras 
gerais de infraestrutura, como pa-
vimentação asfáltica, reforma de 
barracões e garagens, cercas de 
contenção, sistema de pastagem 
rotacionado e fábrica de ração.
Investimentos em equipamen-
tos e revitalização da estrutura 
do Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento de Pastagens e Ali-
mentação Animal. Foi ampliada a 
prestação de serviços e o forta-
lecimento de pesquisas. Os equi-
pamentos adquiridos possibilitam 
aumento nas análises laborato-
riais realizadas para produtores 
rurais, empresas e projetos de 
pesquisa.
PRINCIPAIS AÇÕES: avaliação e 
utilização de técnicas de mane-
jo, como suplemento alimentar e 
aditivos, aplicação de técnicas de 
bem estar, confinamento estraté-
gico, eficiência alimentar e repro-
dutiva. Melhoramento genético 
animal e vegetal, introdução de 
leguminosas e sistemas integra-
dos de produção agropecuária. 
Desenvolvimento de tecnologia 
para detecção de fraude em lei-
te. Controle estratégico de ecto 
e endoparasitas. Avaliação e de-
senvolvimento de novos produtos 
para pecuária leiteira, manejo de 
ordenha e qualidade do leite. Sis-
tema de tratamento e aproveita-

mento de resíduos agropecuários 
com produção de bioinsumos, e 
energia e água de reúso.

INSTITUTO DE 
ECONOMIA AGRÍCOLA
VERBA: R$ 1.093.000,00
INVESTIMENTOS: reforma e ade-
quação do espaço físico e mo-
dernização de equipamentos de 
informática.
PRINCIPAIS AÇÕES: levantamen-
to de dados relacionados à safra, 
preços de terras, salários rurais, 
custos de produção e rentabili-
dade de negócio agrícola. Indica-
dores econômicos e conjunturais 
do setor. Avaliação de projetos e 
negócios, créditos e seguros. Mo-
nitoramento de cadeias de pro-
dução, mercado e exportação. 
Inteligência e operacionalização 
de Rotas Rurais, programa da Se-
cretaria de Agricultura e Abaste-
cimento de São Paulo.

APTA REGIONAL
VERBA: R$ 4.000.000,00
INVESTIMENTOS: infraestrutura 
na Apta Regional de Andradina, 
Assis, Brotas, Colina e Itapetinin-
ga, para ampliar as ações na Rede 
Tecnológica de integração lavou-
ra, pecuária floresta. Conclusão 
de instalação de cercas, piquetes, 
bebedouros e outras ações ne-
cessárias para o funcionamento 
das regionais.
PRINCIPAIS AÇÕES: desenvol-
vimento de tecnologia para pro-
dução de gado de corte. Produ-
ção, seleção e fornecimento de 
equídeos à Polícia do Estado de 
São Paulo. Estrutura da cadeia de 
café. Integração lavoura, pecu-
ária, floresta. Produção e desen-
volvimento tecnológico do amen-
doim. Estudos de variedades, 
adubação e qualidade de azeites 
e curvas de maturação dos fru-
tos. Desenvolvimento sustentável 
de uma espécie de lambari para 
piscicultura em pequena escala. 
Processamento mínimo de vege-
tais e segurança alimentar. Análi-
se de visibilidade econômica em 

áreas estratégicas. Execução dos 
programas técnico-científicos de-
senvolvidos pelos Institutos da 
APTA.

INICIATIVA PRIVADA 
ABRAÇOU A CAUSA
O trabalho desenvolvido pelos 
Institutos durante a administra-
ção de Itamar Borges chamou a   
atenção da iniciativa privada, que 
tem buscado cada vez mais par-
cerias para melhorar a qualidade 
e lucro de suas produções.  Em 
2021, foram captados  96 milhões 
de reais. Recursos destinados às 
pesquisas específicas, pagando 
investimentos, custeio e pessoal 
contratado.  Uma das parcerias 
em destaque é com a Fundeci-
trus. O Brasil é o maior produtor 
de citros do mundo, para desen-
volvimento do Programa Citrus 
Sustentável.  E os números mos-
tram que a parceria tem dado re-
sultados cada vez maiores.  Atu-
almente, 446 projetos científicos 
estão sendo desenvolvidos pelos 
Institutos. São 482 pesquisadores 
científicos e 676 servidores de apoio,  
395 diagnósticos laboratoriais e a 
meta é entregar 200 soluções tec-
nológicas até o final desse ano.
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Nos próximos 
anos vamos 
gerar
em novos 
produtos, 
processos e
negócios mais 
de meio bilhão
de reais



Uma grande festa marcou o aniversário 
da Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento, no Instituto Agronômico de 
Campinas, com apresentação de pro-
jetos, assinaturas de convênios e dre-
cretos. Inauguração de laboratórios, “o 
que se fez de pesquisa na Secretaria e 
nos Institutos foi o que desenvolveu a 
agricultura de todo o Brasil. As ações 
assinadas, neste evento, vão construir 
o futuro da Secretaria e o desafio ago-
ra é investir cada vez mais em pesqui-
sa e garantir qualidade de trabalho aos 
pesquisadores, ressaltou o secretário.
Itamar Borges homenageou ex-secre-
tários, funcionários mais antigos. E os 
profissionais de diversos setores que 
se destacaram na área do agronegó-
cio.  O secretário entregou o troféu 
comemorativo de 130 anos aos home-
nageados e frisou a importância da 
participação de cada uma das pessoas 
que passaram pela Secretaria, “o nosso 
reconhecimento a todos que nos aju-
daram a chegar até este momento”. 
 Itamar Borges se disse lisonjeado em 
fazer parte da história da Secretaria, 
“Eu me sinto muito privilegiado por, 
neste momento, de estar como secre-

tário e ser o interlocutor dos colabo-
radores, das entidades da agricultura 
e do agricultor com nosso Governo. 
Mais que isso, chegar lá no Governo e 
receber o apoio de João Doria e Ro-
drigo Garcia. Obrigado por esta opor-

tunidade, agradeceu o secretário ao 
governador e vice que estavam pre-
sentes no evento.”
Itamar finalizou comemorando tudo 
que já foi conquistado até aqui, apesar 
do momento de pandemia do Covid 19, 

“Eu me sinto 
muito privilegiado 
por, neste 
momento, estar 
como secretário e 
ser o interlocutor 
dos colaboradores”

130 ANOS DA SECRETARIA

EVOLUÇÃO
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“nós enfrentamos o maior desafio 
da nossa geração. Essa pandemia 
nos ensinou muito a acreditar em 
ciência, ensinou que o investimen-

to em pesquisa dá resultado e foi 
graças a esses investimentos que 
São Paulo deu uma luz para o Brasil 
com a vacina. No AGRO isso se re-

pete. Temos tido a oportunidade de 
anunciar muitos novos investimen-
tos da Secretaria, mas sabemos dos 
desafios que temos que enfrentar”.
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Secretaria da Agricultura tem 
mesmo muito a comemorar, são 
130 anos! E nos anos de 2021- 
2022, experimentou um cresci-
mento do setor no Estado re-
corde 26,6%. No mesmo evento, 
ainda mais um motivo para come-
morar.  Mulheres paulistas entra-
ram na lista da Revista Forbes das 
100 mulheres mais poderosas do 
setor AGRO.
Entre elas, está a diretora geral 
do Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos, da Secretaria da Agri-
cultura, Eloisa Garcia. Ela está 
há 38 anos no Ital, entrou como 
estagiária e foi a primeira mulher 
a assumir a diretoria. Eloísa é en-
genheira de Alimentos e mestre 

em tecnologia de alimentos da 
Universidade Estadual de Campi-
nas. Especialista em embalagens 
plásticas, com vasta experiência 
em pesquisa e assistência tec-
nológica nas áreas de desenvol-
vimento de embalagens. Na área 
ambiental, coordenou estudos 
de Avaliação do Ciclo da Vida de 
materiais, embalagens e projeto 
de desenvolvimento de produtos 
com menor impacto ambiental.
De acordo com a Forbes, a sele-
ção de nomes para compor a lis-
ta, levou em conta o destaque do 
trabalho das mulheres nos mais 
diferentes setores do agronegó-
cio, como produção de alimentos 
de origem vegetal e animal, aca-

demia, pesquisa, empresas, foo-
dtechs, consultorias, instituições 
financeiras, política, entidades e 
grupos de classe, além das redes 
sociais. O objetivo foi homenagear 
às mulheres que atuam no AGRO 
no Dia Internacional da Mulher Ru-
ral, comemorado em 15 de outu-
bro. A escolha dos nomes foi feita 
a partir de pesquisas, orientações 
de lideranças e informações em 
reportagens especiais.
No evento de 130 anos da Secre-
taria da Agricultura e Abasteci-
mento de São Paulo, onze mulhe-
res paulistas que se destacaram 
no AGRO foram homenageadas e 
receberam flores do Secretário da 
Agricultura Itamar Borges.

MULHERES PODEROSAS DO AGRO
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EVOLUÇÃO

Foram 10 meses de movimenta-
ção intensa na Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento de São 
Paulo. Na agenda, solenidades, 
eventos e centenas de reuniões 
com pessoas, empresas, indús-
trias e lideranças políticas que fa-
zem o setor AGRO acontecer no 
Estado de São Paulo. Pessoas que 
vieram apresentar suas deman-
das, outras que trouxeram suas 
experiências que ajudaram no di-
recionamento do trabalho. E o re-
sultado foi o crescimento de 26% 
em São Paulo. 
O secretário Itamar Borges con-
versou com estudantes, peque-
nos produtores, representantes 

de sindicatos e cooperativas, or-
ganizadores de eventos. Dos en-
contros saíram soluções, como a 
nova lei dos alimentos artesanais, 
que beneficia o produtor indivi-
dual, que já está em vigor. Tive-
ram também a liberação de recur-
sos emergenciais e investimentos 
no Seguro Rural que garantiram 
tranquilidade para quem trabalha 
e vive do fruto do campo. 
Os prefeitos, vereadores e secre-
tários de municípios tiveram total 
atenção. Centenas passaram pela 
Secretaria. Itamar ouviu sobre os 
problemas pontuais das cidades. 
Muito se fez, entrega de equipa-
mentos, viaturas, informatização, 

até a volta das Casas da Agricul-
tura, que são um elo fundamental 
entre o campo e Governo. 
Ainda houve diálogo com ex-
-ministros, ministros, deputados 
federais e estaduais e lideran-
ças atuantes do setor AGRO. En-
contros presenciais e até on-line. 
Secretaria de portas abertas e 
o secretário aberto ao diálogo, 
“sempre gostei de olhar nos 
olhos, trocar ideias, dialogar é 
fundamental. Fico feliz, porque 
a união de todos, trabalhando 
juntos, resultou num crescimen-
to de 26% do setor no Estado de 
São Paulo.”, comemorou o secre-
tário.

SECRETARIA DE PORTAS ABERTAS
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Muitas reuniões e ações com o 
Fundo de São Paulo. Pandemia de 
Coronavirus, estragos pelas fortes 
chuvas, frio intenso, a Secretaria fez 
a doação da nova frota de 310 veícu-
los, destinados a leilão, no valor de 
5 milhões e 700 mil reais.  A primei-
ra-dama do Estado e presidente do 
Fundo Social, Bia Doria, ressaltou a 
importância da doação e informou 
que o valor arrecado com a venda 
dos carros, seria destinado a proje-
tos sociais e à compra de kits de hi-
giene, colchões e cobertores.
A Secretaria da Agricultura também 
arrecadou 77 toneladas de alimen-

tos durante reunião virtual do Comitê 
Empresarial Solidário para destinação 
às famílias carentes do setor rural. E 
promoveu o Programa Cesta Verde, 
comprando alimentos produzidos 
pelo pequeno produtor. As cestas 
formadas com verduras, frutas e 
legumes socorreram famílias de 
baixa renda do campo e da cida-
de. “Conseguimos unir produção, 
agricultura, agricultura familiar, 
proteção social e segurança ali-
mentar para ajudar quem neces-
sitava de socorro nesse período 
tão difícil que passamos”, finali-
zou o secretário Itamar Borges. 

UNIÃO ENTRE SECRETARIA DA 
AGRICULTURA E FUNDO SOCIAL DE SP
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ITAMAR BORGES SEMPRE
COM O PÉ NA ESTRADA

EVOLUÇÃO



O secretário Itamar Borges não 
para, nunca parou. O estilo dinâ-
mico, acelerado, sempre o acom-
panhou. Tem agenda de domingo 
a domingo, gosta de conversar 
com as pessoas, ouvir e ver de 
perto tudo que está acontecen-
do e o que precisa ainda acon-
tecer. Neste período da sua ad-
ministração, a exemplo de todos 
os outros, desde que se decidiu 
pela carreira pública, rodou 150 
mil quilômetros. Passou por cen-
tenas de municípios, em todas as 
regiões do estado, muitas vezes 
acompanhado do governador 
João Doria e do vice-governador 
Rodrigo Garcia. No roteiro, anún-
cios de programas, entregas de 

benefícios, busca de informa-
ções e coleta de demandas para 
criar novos projetos. Participou 
de encontros com lideranças po-
líticas e de todos os setores da 
cadeia produtiva, além do povo 
que faz o estado de São Pau-
lo ser este gigante da econo-
mia. Almoçou com fazendeiros 
que desenvolvem produções de 
ponta, em todos os setores do 
agronegócio. Visitou as grandes 
indústrias, que estão batendo re-
cordes de investimentos e arre-
cadação. Tomou cafezinho, pro-
duto de orgulho para o estado, 
com grandes, médios e peque-
nos produtores. Experimentou 
alimentos artesanais que, agora, 

vão ter selo de qualidade. E pas-
sou pelos institutos de pesquisa 
que dão o suporte para garan-
tir produção de qualidade e a 
preservação do meio ambiente. 
Passou por exposições agrope-
cuárias, recebeu homenagens 
e também homenageou. Pegou 
estradas, que estão sendo recu-
peradas por programas inova-
dores da sua administração, e 
conectou o campo à cidade por 
meio do diálogo e da tecnolo-
gia. Hoje, o produtor rural tem 
identidade e endereço, e Itamar 
continua fazendo o que gosta 
de fazer: aproximar as pessoas e 
contribuir para que elas empre-
endam cada vez mais.
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Os  números que mostram o cresci-
mento do setor AGRO no Estado  são 
grandes, como grande é o trabalho que 
tem sido executado pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento de São 
Paulo. Durante coletiva de imprensa 
no Palácio do Governo, Itamar Borges 
apresentou um balanço. E os resulta-
dos são cada vez mais animadores num 
momento em que toda cadeia produti-
va busca investimentos e trabalha forte 
para retomada do crescimento.
O AGRO paulista teve um crescimento 
de 26,6%, gerando 122 bilhões de re-
ais. As exportações em 2021 tiveram 

crescimento de 9,5%, acumulando 18 
bilhões e 900 milhões de dólares no 
ano. As importações também aumen-
taram 10,6%, o que representa um valor 
de 4 bilhões e meio de dólares. “Esses 
números devem ser comemorados, 
pois nos dá perspectiva de ainda mais 
crescimento para 2022. Isso graças aos 
investimentos que tem sido feito pelo 
Governo do Estado e as parcerias com 
a iniciativa privada. São inúmeras as 
ações do plantio à segurança, passan-
do pelas estradas e tecnologias e as 
pesquisas”, destacou o secretário Ita-
mar Borges.

REVOLUÇÃO DO AGRONEGÓCIO 
EM SÃO PAULO
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NÚMEROS DO AGRO PAULISTA



SECRETARIA DA AGRICULTURA 
EM NÚMEROS
A administração Itamar Borges 
rendeu frutos que são traduzidos 
em números recordes, na histó-
ria da Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento. No ano de 2021, 
houve alta significativa no orça-

mento, que superou a previsão e 
foi 300% maior que em 2020.  Os 
investimentos em pesquisas cres-
ceram, graças a uma liberação 
de recursos por parte do Estado 
nunca visto antes.  Foram lança-

dos programas que revoluciona-
ram a história do setor de agro-
negócio no Estado. Muito foi feito 
e alguns os números comprovam 
a verdadeira revolução registrada 
na Secretaria.
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1 -Em breve você encerra seu período 
como Secretário de Agricultura e Abas-
tecimento. Como avalia essa experiên-
cia?

A avaliação é extremamente positiva. 
Foram 10 meses de muito trabalho, mui-
ta dedicação e, felizmente, também de 
grandes conquistas, que só foram possí-
veis graças ao apoio do setor, dos servi-
dores da SAA, do governador João Do-
ria e do vice-governador Rodrigo Garcia.
Quando assumi a pasta, já tinha em 
mente que nosso principal foco deveria 
ser ouvir o setor produtivo e buscar so-
luções para os problemas enfrentados. 
Em 10 meses, percorri mais de 150 mil 
quilômetros em todo o Estado, visitando 
unidades da SAA, empresas de diferen-
tes ramos do AGRO, conversando com 
produtores rurais. Transformamos a Se-
cretaria de Agricultura na principal por-
ta-voz do AGRO paulista.
Construímos programas inovadores, 
como o Segurança no Campo e o Rotas 
Rurais, reativamos o Melhor Caminho, 

muito solicitado pelos gestores munici-
pais e os produtores rurais, criamos re-
soluções para simplificar e desburocrati-
zar diversos setores.
Tenho muito orgulho de tudo que reali-
zamos, com muito esforço, muitas ações, 
nesses meses de trabalho.

2 - Fale um pouco mais sobre essa par-
ceria com o Governo do Estado. Ela 
teve grande importância para os resul-
tados da Secretaria?

Foi fundamental. Desde o início de nos-
sa gestão o governador João Doria e 
o vice-governador Rodrigo Garcia de-
monstraram total confiança no trabalho 
que desenvolvemos.
Para você ter uma ideia, conseguimos 
multiplicar o orçamento da Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento. Que foi 
de cerca de R$ 80 milhões para mais de 
R$ 1,4 bilhões.
Esse aumento no orçamento da SAA 
mostra a confiança e a parceria que tive-
mos com o Governo do Estado.

ENTREVISTA
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ITAMAR BORGES FAZ UM BALANÇO DE SUA 
TRAJETÓRIA. CONTA QUE O DIÁLOGO E O
EMPREENDEDORISMO SÃO SUAS MARCAS
REGISTRADAS. E GARANTE QUE AINDA TEM 
MUITO TRABALHO PELA FRENTE. 



3 - Prestes a encerrar o seu perío-
do na SAA, como o senhor avalia a 
Secretaria hoje?

A Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento é uma das pastas mais 
importantes do Governo de São 
Paulo. E não poderia ser diferente, 
já que o AGRO paulista possui uma 
força gigantesca.
Em 2020, o setor representou cer-
ca de 20% do PIB de São Paulo. 
Um número muito expressivo e 
que cresceu em 2021.
Segundo dados do Instituto de 
Economia Agrícola (IEA-APTA), o 
Valor da Produção Agropecuária 
(VPA) paulista foi de R$ 122,41 bi-
lhões em 2021, 26,6% superior ao 
resultado obtido em 2020 e 13% 
maior em termos reais, quanto de-
flacionado pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo.
A Secretaria de Agricultura é a re-
presentante do AGRO no Gover-
no de São Paulo e precisa sempre 
trabalhar pelo desenvolvimento do 
setor, em parceria com os produto-
res rurais e empresários.

4- Quais dos programas desenvol-
vidos foram mais importantes?

Desenvolvemos muitos programas 
importantes. Alguns atingiram o 
AGRO de forma mais ampla e ou-
tros foram destinados para deter-
minados grupos de produtores ru-
rais ou de produtos agrícolas.
Mas quero destacar dois em es-
pecial, que se complementam. O 
primeiro é o Rotas Rurais, uma par-
ceria com o Google, que criou um 
endereçamento digital, semelhan-
te a um CEP, colocando as proprie-
dades rurais no mapa e facilitando 
acesso a serviços públicos como 
segurança e saúde.
A partir do programa Rotas Rurais, 
criamos o Segurança no Campo, 
que já destinou 250 viaturas para 
diversas cidades do estado para 
ronda rural e entregará mais 300 
até o fim de 2022.
As viaturas são equipadas com 
GPS e utilizam o Rotas Rurais para 
atender de forma mais eficaz aos 
chamados.
O Segurança no Campo está em 

operação em muitas cidades e já ti-
vemos muitas notícias de bandidos 
presos e crimes evitados por conta 
do programa.

5 - Pontue algo que te marcou nas 
suas caminhadas pelo Estado.

Realizamos eventos importantes, 
como a entrega de viaturas, equi-
pamentos, do mapeamento ru-
ral, visitei estradas que receberão 
obras do programa Melhor Cami-
nho, estive em diferentes depar-
tamentos e institutos da SAA, em 
grandes fazendas e empresas do 
AGRO e também com pequenos 
produtores.
O que mais me marcou foi a diver-
sidade do AGRO paulista. Temos 
uma produção muito diversificada, 
muito forte em diferentes segmen-
tos, como a pecuária, a produção 
de café, cana, soja, laranjas, amen-
doim, entre tantos outros produ-
tos.
Nosso AGRO é muito diversificado 
e isso faz de São Paulo uma potên-
cia mundial do setor.

6- Sobre essa característica, sabia 
que muita gente no meio político 
e também na sua equipe diz que o 
senhor tem rodinhas nos pés? 

Essa é uma brincadeira que fazem 
bastante. Eu sempre fui um depu-
tado conhecido pela presença nos 
municípios, pela proximidade com 
a população e os gestores munici-
pais e mantive essa postura na Se-
cretaria de Agricultura. 
Como já disse, foram mais de 150 mil 
quilômetros rodados em 10 meses, 
em todas as regiões de São Paulo. 
Muitas vezes são viagens cansati-
vas, por vários dias seguidos, mas 
entendo que essa presença é fun-
damental para o acompanhamen-
to do trabalho e para entender as 
reais necessidades do AGRO pau-
lista.

7 – Você assumiu a Secretaria de 
Agricultura no meio da pandemia. 
Foram muitos os desafios?

Realmente. Assumi a SAA já no 
segundo ano da pandemia e bus-
camos apoiar os produtores rurais 
paulistas.
A situação em São Paulo foi agra-
vada também por questões cli-
máticas, como a crise hídrica e as 
geadas, que foram muito fortes em 
2020.
Por isso, em 2021, destinamos mais 
de 150 milhões em crédito emer-
gencial para produtores que foram 
afetados por essas questões. Tam-
bém destinamos mais de R$ 70 mi-
lhões para o seguro rural. Em 2022 
mais 200 milhões. Tivemos sensi-
bilidade para entender o momento 
enfrentado pelos produtores e aju-
dar na retomada do setor.

8 – Você fez parte da comitiva 
paulista do Governo do Estado 
na Expo Dubai e na COP26 (Con-
ferência das Nações Unidas para 
Mudanças Climáticas). Qual o pa-
pel do AGRO nesses eventos?

São dois grandes eventos mundiais, 
a Expo 2020, em Dubai, nos Emira-
dos Árabes, e a COP26, em Glasgow, 
na Escócia, onde mostramos que 
nosso estado vem fazendo a dife-

O que mais me 

marcou foi a 

diversidade do 

AGRO Paulista

A avaliação é 

extremamente 

positiva. Foram 

10 meses

para ficar 

na história
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rença e o AGRO Paulista é susten-
tável, inovador e importante para 
todo o mundo.
Na Expo Dubai, o Estado de São 
Paulo fechou acordos de coopera-
ção com quatro instituições e em-
presas dos Emirados Árabes, além 
de acordos privados entre empre-
sas paulistas, a maioria do setor 
AGRO, e representantes árabes. 
Já na COP, São Paulo apresentou 
algumas ações de sustentabilidade 
importantes, como a despoluição 
do Rio Pinheiros, e anunciou a cria-
ção do fundo Amazônia+10, além 
do Programa de Reflorestamento.

9 – Esse seu jeito interiorano aju-
dou na sua trajetória política? E na 
sua gestão na SAA?

Sou do interior. Sou caipira. Não 
teria como mudar meu jeito. Mas 
acredito que tenha ajudado, sim.
Minha mãe sempre foi muito sim-
pática e comunicativa. Ela era 

política sem fazer política. Acho 
herdei dela essas características.
Sempre fiz política dessa forma. 
Com proximidade, olho no olho. 
Beijando e abraçando.
Isso sempre foi positivo na mi-
nha atuação política, como ve-
reador, prefeito e deputado es-
tadual. Na Secretaria foi ainda 
mais positivo. Tenho certeza que 
os produtores rurais viram que a 
SAA foi conduzida por um caipi-
ra, para os caipiras.

10 - Qual o legado que Itamar 
Borges deixa para a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado?

Um legado de proximidade e diá-
logo com o AGRO paulista. Con-
seguimos mostrar que juntos: 
produtores, empresários, gestores 
municipais, técnicos, pesquisado-
res, servidores da SAA e o secre-
tário e sua equipe, construímos um 
AGRO mais forte, sustentável e ino-
vador.
O AGRO sempre foi muito presen-
te na minha vida e no meu traba-
lho. Sempre acreditei que a pasta 
precisa ser uma legítima represen-
tante do setor e defender as de-
mandas dos agricultores e produ-
tores rurais. Foi nesse caminho que 
seguimos ao longo dos meus 10 
meses de gestão.

Sou do interior. 
Sou caipira. 
Não teria como 
mudar meu 
jeito 

ENTREVISTA



A vocação para administrar, 
poder de liderança e a sensibi-
lidade no trato com as pessoas 
têm origem na família.  Itamar 
Borges é filho de comerciantes. 
Desde os 12 anos, já trabalhava 
no restaurante dos pais em San-
ta Fé do Sul, onde nasceu. Viu 
o exemplo da mãe, dona Zilda 
Borges Cerqueira, que fez su-
cesso elaborando um cardápio 
simples e de qualidade. Recebia 
os clientes sempre com muito 
carinho. “Muito desse meu jeito 
de abraçar e beijar as pessoas 
herdei de minha mãe”, lembra 
Itamar. O pai,  Dorivaldo Macha-
do Borges, cuidava da adminis-
tração, das finanças e presidia a 
Associação Comercial do muni-
cípio. Itamar perdeu o pai pre-
cocemente. Precisou se eman-

cipar para cuidar dos negócios 
da família ao lado da mãe e das 
duas irmãs, Wilda e Silvania.
Aos 18 anos ingressou em duas 
faculdades ao mesmo tempo,  
Educação Física e Direito. 
Foi nesse período que começou 

a se engajar em movimentos es-
tudantis, diretórios acadêmicos, 
competições esportivas e des-
cobriu que tinha vocação polí-
tica.  Chegou a dar aulas, exer-

ceu a profissão de advogado 
por alguns anos, mas o homem 
público falou mais alto.  A de-
cisão teve total apoio das três 
mulheres da família. E o resul-
tado, Itamar foi eleito, com vo-
tação expressiva, o vereador 
mais jovem da história da cida-
de, aos 21 anos. 
A imagem da mulher, sempre 
forte em sua formação, conti-
nuou se consolidando na vida 
pessoal. Itamar é casado com 
Thaysa Cassimiro e tem  três 
filhas, Gabriela, Rafaela e Bar-
bara. “A força e a sensibilidade 
da mulher contribuíram  muito 
para minha formação política. 
A família sempre caminhou co-
migo e é a base para tudo que 
conquistei até aqui”, conclui 
Itamar Borges.

FAMÍLIA E CARREIRA SEMPRE 
ESTIVERAM DE MÃOS DADAS

Aprendi a 
abraçar e beijar 
com minha mãe
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ITAMAR BORGES EM FAMÍLIA
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PARCERIA, PROTEÇÃO E 
MUITA GARRA. 
ITAMAR BORGES SOB O 
OLHAR DA FAMÍLIA

MÃE
O Itamar foi uma criança com muita ener-
gia, brincava bastante, não parava um minu-
to. Quando jovem, já tinha esse espírito pro-
tetor, sempre cuidando de mim e das irmãs. 
Ele tem um amor muito grande pelas pes-
soas e dizia que queria fazer o melhor para 
todos, foi por isso que decidiu se candidatar. 
Também dizia que o homem público tem 
por obrigação batalhar pelo bem comum. E 
o Itamar é assim, sempre pensa no próximo, 
é amoroso e trabalha muito para conquistar 
seus objetivos. – Dona Zilda 

ESPOSA
Todos que conhecem o Itamar sabem que 
sua história política é marcada por grandes 
realizações que contribuem para o desen-
volvimento do estado de São Paulo e ga-
rantem mais melhorias para a nossa popu-
lação. A política está em sua veia, faz tudo 
com muito amor. Ele é uma pessoa  encan-
tadora, que leva alegria por onde passa, 
com sua simpatia e total dedicação, está 
sempre disposto a ajudar e não mede es-
forços para fazer o seu trabalho da melhor 
maneira possível, abdicando por vezes dos 
cuidados essenciais da sua própria vida. 
Tenho imenso orgulho da sua trajetória e é 
um privilégio poder acompanhar de perto 
cada luta e conquista desse grande político 
e amável ser humano.  – Thaysa 

FILHAS
Meu pai é bem exigente, sei que ele 
quer o nosso bem e faz de tudo pela 
nossa família. Ele também é muito par-
ceiro, sempre que estamos juntos é 
bem divertido, ele gosta muito de con-
versar e dar conselhos. Acho que é isso 
que faz dele um bom político. – Rafaela 

Dizem que sou muito parecida com o 
meu pai. Eu acho que herdei a mesma 
garra dele, sempre luto pelo que que-
ro. Espero que tenha tanto sucesso em 
minha carreira quanto ele, impactando 
positivamente a vida de tantas pesso-
as.  – Gabriela 

Sou muito grata a todo amor e cuida-
do que o Itamar tem por mim. Além 
de ser o político atuante e realizador 
que todos conhecem, ele também é 
uma pessoa muito divertida e carinho-
sa, que sempre busca ajudar a todos e 
não mede esforços pra isso. Aprendo 
diariamente com esse pai do coração 
que a vida me deu. – Bárbara
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O orçamento da Secretaria de 
Agricultura triplicou, passou de 
R$ 1,4 bilhões. Isso, graças ao di-
namismo do Itamar Borges. Junto 
com o governador Doria, temos 
que priorizar o orçamento, buscar 
onde teremos maior retorno para a 
sociedade e nesse ponto o AGRO 
paulista é fundamental.

Rodrigo Garcia 
Vice-Governador de São Paulo

Esses novos programas da Secre-
taria de Agricultura, como Rotas 
Rurais, Segurança no Campo e a 
retomada do Melhor Caminho são 

ótimas notícias para o desenvolvi-
mento das regiões rurais.
Tenho certeza que trarão resultados 
positivos na geração de empregos 
e renda para a zona rural e incentivo 
à inovação e sustentabilidade.
São programas que colocam o agri-
cultor no lugar de destaque e reco-
nhecimento que ele merece.

Edinho Araújo
 Prefeito de São José do Rio Preto

“Um novo tempo…” trecho de músi-
ca, que agora também faz parte da 
história atual da Secretaria de Agri-
cultura com o dedicado Itamar Bor-

ges à frente. Os Programas (com P 
maiúsculo) da Secretaria vão de en-
contro às necessidades dos Produ-
tores, associado a presença in-loco 
e capacidade de escuta e resolução 
do secretário são marcantes. Apoio 
ao Produtor é mais comida na mesa, 
mais exportações, mais riqueza ao 
nosso Estado.         

Ricardo Nunes 
Prefeito de São Paulo

O homem do campo estava es-
quecido pelo poder público nas 
últimas gestões, mas essa reali-
dade mudou. Fico muito feliz de 

OPINIÕES, AGRADECIMENTOS, 
PALAVRAS DE QUEM ACOMPANHOU 
O TRABALHO DE ITAMAR BORGES 
NO COMANDO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DEPOIMENTOS
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ITAMAR BORGES NAS REDES SOCIAIS
Todos os dias o secretário Ita-
mar Borges publica o seu traba-
lho nas redes sociais. Eventos, 
lançamentos de programas, vi-
sitas, números que comprovam 
o desenvolvimento do AGRO no 
estado, diálogo com quem faz a 

história de toda a cadeia produ-
tiva.  E a interação com o públi-
co é total. “é muito importante 
fazer esse balanço diário, mos-
trar o quanto estamos traba-
lhando, o quanto vibramos com 
cada conquista e tudo o que te-

mos que fazer ainda. Cada opi-
nião, cada sugestão e até mes-
mo as críticas são importantes 
para que possamos nos superar 
a cada dia. Esse retorno do pú-
blico é fundamental”, garante o 
secretário.   

dizer que Atibaia foi contemplada 
com 5 programas da Secretaria da 
Agricultura: Segurança no Campo, 
Cesta Verde, Melhor Caminho, Ro-
tas Rurais e Cozinhalimento. 
Por isso quero agradecer muito o 
secretário Itamar Borges, o gover-
nador Doria e o vice-governador 
Rodrigo Garcia.                     Emil Ono

Prefeito de Atibaia

Foram 304 veículos da SAA doados 
para o Fundo Social, que foram leiloa-
dos e os recursos revertidos para a uti-
lização nos programas que atendem 
a população mais carente do Estado.

Bia Doria
 Primeira-Dama e Presidente do 

Fundo Social de São Paulo 

Cesta Verde vai beneficiar os agri-
cultores do município e também 
mais de 500 famílias de baixa renda 
que receberão alimentos saudáveis. 
Nossa profunda gratidão ao secre-
tário Itamar Borges e ao Governo 
do Estado.               

Padre Osvaldo
Prefeito de Catanduva

Agradeço ao Governo do Estado 
de São Paulo por essa ajuda, que 
veio no momento mais necessário 
para a agricultura. (sobre o crédi-
to emergencial, destinado para 
agricultores afetados pela seca, 
geadas ou a pandemia)

Luiz Yoshio Kumagai
Produtor Rural de Campinas

A presença do Itamar Borges na 
Secretaria levou a agropecuária 
paulista para um patamar com a 
verdadeira importância que ela 
tem para o Estado de São Paulo e 
o Brasil. Garantiu uma evolução or-
çamentária que triplicou os investi-
mentos em tecnologia e pesquisas. 
Um grande desenvolvimento para 
produtores rurais, principalmente 
nas áreas de cana-de-açúcar e pe-
cuária. 
Um grande parceiro, representan-
do muito bem nosso MDB.

Baleia Rossi 
Deputado Federal e 
Presidente do MDB

Itamar Borges vem mudando o 
cenário da agricultura no estado 
de São Paulo. Homem do interior, 
que conhece as reais necessida-
des do campo, que sabe o po-
tencial do agronegócio em nosso 
país e não mede esforços para 
alavancar o setor e melhorar a 
qualidade de vida dos pequenos 
produtores rurais.

Evandro Mura 
Prefeito de Santa Fé do Sul

Itamar tem uma vibração, uma 
energia, uma vontade contagian-
te. As ações que estamos realizan-
do no Governo do Estado, junto 
com a Secretaria de Agricultura, 
são prova do respeito pelo AGRO, 
o maior gerador de empregos do 
Estado. 
O setor que sustenta, alimenta, 
promove e traz orgulho para to-
dos os paulistas. Viva o AGRO de 
São Paulo.

João Doria
Governador de São Paulo
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ENCERRAMENTO

UNIDO O AGRO É AINDA 
MAIS FORTE E INOVADOR!

Encerro nos próximos dias minha tra-
jetória como Secretário de Agricultura 
e Abastecimento de São Paulo, com o 
sentimento de dever cumprido e uma 
profunda gratidão aos produtores ru-
rais, empresários do setor, servidores 
da SAA, o governador João Doria, o 
vice-governador Rodrigo Garcia e 
toda a população.
Foram 10 meses de muito trabalho e 
dedicação e, principalmente, de diálo-
go com toda a cadeia produtiva do se-
tor. Foram mais de 150 mil quilômetros 
rodados, conversando com produto-
res, empresários, técnicos e servido-
res da SAA, pesquisadores, gestores 
municipais, imprensa, entre outros.
Ouvimos as necessidades e alçamos 
a Secretaria de Agricultura à posição 
de genuína representante do AGRO e 
dos produtores paulistas. Assim,  con-
seguimos concretizar  programas ino-
vadores, como o Segurança no Cam-
po e o Rotas Rurais.
Reativamos o programa Melhor Cami-
nho, que irá recuperar mais de 5 mil 
quilômetros de estradas rurais, um re-

corde.
Também foi recorde o investimento 
da pasta em inovação e pesquisa no 
AGRO. Foram R$ 52 milhões em 2021 
e mais R$ 50 milhões em 2022. Os 
dois investimentos são os maiores da 
história.
Construímos o novo decreto dos ar-
tesanais, resolução para a transição 
agroecológica e orgânicos, as resolu-
ções da Heveicultura, mudas de café 
e dos equinos, reativamos e criamos 
novas câmaras setoriais.
Agimos rápido e destinamos mais de 
100 milhões em crédito emergencial 
para os produtores afetados pelas ge-
adas ou secas.  Essas conquistas se 
tornaram possíveis graças a essa in-
tegração entre a SAA e o setor, que 
acreditou em nosso trabalho, em nos-
sas propostas e nos ajudou a construir 
esses programas.
Por isso, deixo aqui meu profundo 
agradecimento. Nesses 10 meses, jun-
tos, conseguimos construir um AGRO 
paulista mais forte, sustentável e ino-
vador.
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RESULTADOS NO PRESENTE 
E CASA ORGANIZADA PARA 
O FUTURO: O LEGADO DA 
GESTÃO ITAMAR BORGES
A gestão de Itamar Borges na Secre-
taria de Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo é marcada pela cria-
ção de novos e importantes projetos, 
como o Segurança no Campo e o Ro-
tas Rurais, a reativação do programa 
melhor Caminho, fundamental para o 
desenvolvimento no campo, o incen-
tivo à pesquisa, com a destinação de 
valores recordes para o setor, a entre-
ga de viaturas, caminhões, máquinas 
e equipamentos para os municípios 
paulistas, entre outras realizações.
Mas, essas ações são somente uma 
parte da história. Itamar também dei-
xa a Secretaria organizada financeira-
mente e administrativamente, com um 
planejamento claro e um cronograma 
de ações bem definido.
Confira abaixo algumas ações da pas-
ta que serão executadas até dezem-
bro de 2022.

Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA)
Os municípios já indicaram as entida-
des recebedoras e o programa aten-
derá cerca de 125 mil famílias ainda no 
primeiro semestre de 2022.

Município AGRO  
Ciclo 2021-2022
O edital foi lançado em março de 
2022 e o Manual Operacional entre-
gue para os participantes. A abertura 
do sistema do Ranking será realizada 
em 31/07.

Agroecologia e Produção
Orgânica
Em fevereiro de 2022 foi publicado o 
decreto que estabelece a Política Es-
tadual de Agroecologia e Produção 
orgânica e 60 dias depois o Plano Es-
tratégico para o setor.

Como próximos passos estão a cons-
trução de uma resolução conjunta 
SAA/SIMA/SJC e parceria entre a Se-
cretaria e a FAESP/SENAR.

Expansão da Cultura
do Milho
Projeto demonstrativo instalado em 
uma área de 6 hectares em Andradina, 
com o intuito de expandir a produção 
de Milho no Estado de São Paulo até 
2030. Outras 4 áreas serão seleciona-
das por indicação da CATI.

Segurança no Campo
A Secretaria já entregou mais de 300 
viaturas do programa, utilizadas para 
a realização de rondas rurais. Até o 
fim de 2022 serão mais 250 entregas, 
totalizando 550 viaturas no estado de 
São Paulo.

Rotas Rurais
Identificação de todas as proprieda-
des rurais do estado de São Paulo até 
o fim de 2022, beneficiando cerca de 
2 milhões de pessoas e garantindo o 
acesso a serviços públicos como se-
gurança e saúde.

CAR/PRA
São Paulo já é o estado que mais pro-
cessou os cadastros inscritos no SI-
CAR e até o fim de 2022, 100% dos 
cadastros serão processados e verifi-
cados, garantindo a todos os proprie-
tários rurais a identificação de seus 
direitos e obrigações na questão da 
regularização ambiental.

Rotas especiais
Criação de rotas voltadas para o tu-
rismo rural, como a Rota da Cachaça, 
Rota do Vinho, Rota Gastronômica e 
Rota do Queijo.





https://www.youtube.com/c/ItamarBorgesdeputado




