
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO – CMDRA

(BIÊNIO 2020/2021)

Realizada em 04/12/2020, das 14h30 às 15h30, via teleconferência

Participaram os membros do conselho: Adriano Tosoni da Eira Aguiar, Ana Maria
Heumaster,  Andrea  Leda  Oliveira, Criscuolo,  Daniella  Farias  Scarassatti,
Francisco de Andrade Nogueira Neto,  José Benedito Napoleone Silveira,  Luis
Fernando  Binda,  Maria  Elita  Chiosini  e  Ricardo  Munhoz.  Como  convidados:
Barbara Teruel e Mauro Miyashiro. 

Abrindo a reunião, o presidente Francisco de Andrade Nogueira Neto consultou
os presentes sobre a ATA da 4ª Reunião Ordinária, ocorrida em 02/10/2020,
previamente encaminhada, e, não havendo nenhuma sugestão de mudança,
considerou a mesma aprovada. Na sequência, na condição de Secretário, eu,
José  Benedito,  apresentei  o  calendário  de  reuniões  para  2021  e  houve
concordância em manter a periodicidade bimensal, sempre na primeira sexta-
feira do mês, sendo a primeira em 05 de fevereiro. A exceção se dará apenas
em abril, uma vez que 02/04 será feriado, ficando a reunião do mês para o dia
01/04/2021. As demais reuniões acontecerão em 04/06, 06/08, 01/10 e 03/12.
Dando  prosseguimento,  o  presidente  apresentou  a  palestrante  do  dia,
professora Barbara Teruel,  da Feagri/Unicamp,  convidada para falar  sobre o
projeto “Olhos no Futuro - Promovendo a Sustentabilidade nas Escolas de Nível
Fundamental e Médio”, que tem como meta engajar a Unicamp na promoção
do desenvolvimento sustentável e na  introdução deste conceito nas escolas,
sobretudo nas localizadas nas regiões mais vulneráveis, dentro de um conceito
de multidisciplinaridade. A professora Barbara deu início discorrendo sobre o
projeto  Campus  Sustentável,  apoiado  pela  Agência  Nacional  de  Energia
Elétrica/ANEEL, e que visa a maximização da eficiência energética no campus,
e prevê ações como a instalação de painéis solares em todos os prédios da
Unicamp. A interlocução com as escolas, no que seria a FASE 1, começa com
um projeto piloto em parceria com a escola municipal Telêmaco Paiogi Melges,
situada no bairro dos Amarais e concretiza na prática a intenção de levar o
conhecimento  produzido  na  universidade  para  a  sociedade,  a  partir  das
escolas.  Com recursos  e  apoio  do  Ministério  Público  do  Trabalho/MPT,  que
busca promover o conceito de trabalho decente para crianças e adolescentes
de  escolas  públicas,  o  projeto  se  coaduna  com a  Agenda  2030,  com seus
objetivos de desenvolvimento sustentável. Outros objetivos são a formação de
monitores  mirins  (multiplicadores)  no contexto  das  ODS,  Agenda 2030,  e  a
inserção dos  temas das  relações  Água,  Solo,  Energia,  Resíduos  e  Consumo
Consciente como parte da grade curricular. Segundo a professora Barbara, a



intenção inicial  foi  verificar como a Feagri  poderia contribuir  com o MPT. O
projeto geral envolve 8 subprojetos, cada um a cargo de uma faculdade da
Unicamp  e  com  um  professor  responsável,  tendo  sido  contratada  uma
profissional para unir os conteúdos de forma pedagógica. Tem o apoio ainda da
Diretoria de Direitos Humanos da universidade. Além da Feagri, participam a
Faculdade de Engenharia de Alimentos,  Faculdade de Educação,  Engenharia
Química,  Engenharia  Mecânica  e  Instituto  de  Geociências,  A
interdisciplinaridade  entra  como  princípio  para  a  concepção  do  Programa
Interdisciplinar  de  Extensão  Universitária  “Olhos  no  Futuro”.  As  atividades
práticas  envolvem  conceitos  como  o  bom  uso  da  água  (captação  e
distribuição),  produção sustentável,  compostagem e agricultura responsável.
De parte da Feagri, a parceria com a escola Telêmaco Paiogi Melges tem com
metas  específicas  proporcionar  conhecimento  teórico  e  prático  da
compostagem  orgânica  e  o  desenvolvimento  de  sistemas  de  captação  e
distribuição  de  água  para  uso  na  horta  comunitária  da  escola.  Todos  os
ensinamentos  acontecem  em  oficinas  próprias,  como  a  da  composteira
orgânica, por exemplo. Busca-se priorizar a utilização de materiais de baixo
custo, como garrafas pet, que normalmente viram lixo. O objetivo é difundir o
conceito, incentivar práticas sustentáveis e levar da escola para a casa dos
alunos a importância de ações como a reciclagem. A estrutura das diversas
unidades participantes permite a realização de análises como estudo de solos,
a testagem de diferentes fertilizantes, a comparação de hortas convencionais e
das  que  se  utilizam  de  adubos  de  compostagem,  entre  outras.  Com  a
pandemia e a  impossibilidade de atividades presenciais,  os  trabalhos estão
sendo veiculados através de canal do Youtube e disponibilizam vídeos sobre
sistemas de irrigação e rotatividade de culturas, entre outros. A utilização do
meio  digital  impede  a  interrupção  do  programa e  justifica  a  utilização  dos
recursos aportados. Em uma fase subsequente, o objetivo será a arrecadação
de recursos que permitam a aquisição de um ônibus equipado com laboratório,
sala de aula e módulos didáticos, estendendo o projeto para outras escolas e
regiões. Terminada a apresentação da professora Barbara, ela foi questionada
pelo presidente Francisco sobre como levar os conhecimentos produzidos para
o  trabalhador  do  campo,  ao que ela  explicou  que  os  conhecimentos  como
estudos de solo e outros podem ser compartilhados. E nada mais havendo a
tratar, o presidente deu por encerrada a reunião e eu, José Benedito Napoleone
Silveira, elaborei a presente ATA.

Campinas, 04 de dezembro de 2020.


