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SESSÃO NO SENADO FEDERAL:

AGRÔNOMO TATUIANO RECEBE
HOMENAGEM DAS NAÇÕES UNIDAS

Sessão especial no Senado homenageou o pesquisador e professor tatuiano Geraldo Sant’Ana de
Camargo Barros. (foto ao lado)

Na terça-feira (13), no Sena-
do da República, uma sessão
especial homenageou os 70
anos da FAO, a Organização das
Nações Unidas para a Alimenta-
ção e Agricultura. A sessão, pro-
posta pela senadora Ana Amélia
(PP/RS), serviu também de opor-
tunidade para a entrega, pela
FAO, do prêmio “Heróis da Revo-
lução Verde Brasileira” a
gestores e pesquisadores do
setor agropecuário. Esse é o ter-
ceiro ano em que a premiação é
concedida a dez personalidades
que contribuíram para que o Bra-
sil fosse capaz de atender à de-
manda de alimentos de sua
população e ainda se tornar um
grande provedor para o restante
do mundo.

O tatuiano Geraldo Sant’Ana
de Camargo Barros, pesquisa-
dor da Esalq/USP, foi um dos
premiados, juntamente com
Alberto Duque Portugal, pesqui-
sador da Embrapa; Carlos Cle-
mente Cerri, professor do Cen-
tro de Energia Nuclear na Agri-
cultura da USP; Heitor Cantarella,
pesquisador do Instituto Agro-
nômico de Campinas; Lourival
Carmo Monaco, presidente da
Fundecitros; e Luiz Otávio Cam-
pos da Silva, pesquisador da
Universidade de Viçosa. Dois
agraciados não puderam com-
parecer: Ruy de Araújo Caldas,
que dirige um dos programas de
pós-graduação da Universida-
de Católica de Brasília; e José
Aroldo Gallassini, presidente da
Agroindustrial Cooperativa
(Coamo), a maior cooperativa
agrícola do país.

Pesquisas  - Geraldo
Sant’Ana de Camargo Barros
possui graduação em Agrono-
mia pela Universidade de São
Paulo (1970), mestrado em Eco-
nomia Agrária pela Universida-

de de São Paulo (1973) e douto-
rado em Economia pela North
Carolina State University (1976).
É Professor Sênior da Universi-
dade de São Paulo. Tem experi-
ência na área de Economia, com
ênfase em Macroeconomia e
suas relações com o
agronegócio. É Líder e Coorde-
nador Científico do Grupo de
Pesquisa Centro de Estudos
Avançados em Economia Apli-
cada (CEPEA). Tem atuado como
consultor do Banco Mundial,
FAO, Bolsa de Mercadorias e
Futuros (BM&F), Confederação
Nacional da Agricultura e Pecu-
ária (CNA), Federação da Agri-
cultura de Minas Gerais
(FAEMG), Secretaria da Agricul-
tura de Minas Gerais, Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP). Nos últimos anos,
destacou-se pelas pesquisas
macroeconômicas relaciona-
das ao agronegócio.

Na premiação, a FAO atua
em parceria com a Associação
Nacional de Defesa Vegetal
(Andef), a Associação Brasilei-
ra do Agronegócio (Abag) e a
Empresa Brasileira de
Agropecuária (Embrapa). Todas
as entidades participaram da
sessão especial, com repre-
sentação na mesa e manifesta-
ções da tribuna em homena-
gem ao organismo da ONU.

A senadora Ana Amélia dis-
se que celebrar os 70 anos da
FAO era também um momento
para reconhecer os avanços da
agricultura brasileira.  Ela desta-
cou a contribuição de cada agri-
cultor, do pequeno ao grande
produtor, e dos cooperativados.
Também ressaltou o papel das
entidades representativas do
setor agrícola, assim como dos
pesquisadores da Embrapa e
das universidades, esses pelas

TATUÍ DEFINE DELEGADOS
PARA CONFERÊNCIAS

DA JUVENTUDE
Foto: Comunicação/Prefeitura de Tatuí

Em setembro, durante a
“Conferência Municipal da Ju-
ventude”, desenvolvida na Esco-
la Estadual “Barão de Suruí”, fo-
ram eleitos os seis delegados
que irão representar a cidade
nas etapas estadual e nacional
do evento, em São Paulo e
Brasília, respectivamente, até o
final deste ano. Foram escolhi-
dos Eduardo Sallum (estudante
de Ciências Políticas na UNESP
e membro do coletivo Práxis),
Karolayne Delgado (estudante
da Escola Semiramis Turelli Aze-
vedo e integrante do Coletivo
Feminista Rosas da Revolução),
Iaponira Reis (cantora e intér-
prete tatuiana), Daniela Cristina
de Lima (estudante da ETEC
Sales Gomes e membro do grê-
mio Integração Estudantil),
Kelvin Joelmir de Morais (coor-
denador da área de juventude de
Tatuí) e Douglas Dalmatti Alves
Lima (coordenador da área de
eventos).

Com o tema: “As várias for-
mas de mudar a cidade”, a Con-
ferência Municipal, organizada
pela Coordenadoria de Juventu-
de de Tatuí, em parceria com
diversas organizações estudan-
tis e juvenis, reuniu cerca de 50
pessoas, majoritariamente jo-
vens, que se dividiram em gru-

Jovens reuniram-se em conferência municipal no “Barão de Suruí”.

pos de debates, para formular
propostas. “A Conferência Muni-
cipal é a oportunidade em que a
juventude tatuiana tem para dia-
logar com o poder público, no
sentido de propor políticas pú-
blicas municipais, estaduais e
nacionais, apontando proble-
mas e sugestões”, explica o co-
ordenador Kelvin Morais.

A conferência em Tatuí foi
aberta com palestra de Eduardo
Sallum sobre a importância his-
tórica do movimento estudantil
na construção do País. A seguir,
os jovens debateram seus direi-
tos nas áreas de Cidadania,
Participação Social e Política,
Diversidade e Igualdade, Edu-
cação, Saúde e Cultura,
Profissionalização, Trabalho e
Renda, Sustentabilidade e Meio
Ambiente, Esportes e Lazer,
Segurança Pública, Mobilidade,
Comunicação e Liberdade de
Expressão. Para Conrado Con-
vento, presidente do grêmio es-
tudantil da ETEC Sales Gomes e
vice-governador do LEO Clube,
“é fundamental que a juventude
apresente sugestões ao Poder
Público e se organize junto à
sociedade civil, através de grê-
mios nas escolas, diretórios
acadêmicos nas universidades
ou conselhos”.

CÂMARA PRESTA
HOMENAGEM AO
MAESTRO NEVES

Na terça-feira (13), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram por una-
nimidade projeto de lei de auto-
ria do parlamentar Antonio Mar-
cos de Abreu (PP), que denomi-
na de “Maestro Antonio Carlos
Neves Campos” o trecho da Rua
São Bento, entre as Ruas 15 de
Novembro e Juvenal de Cam-
pos, na região central da cidade.
O trecho que recebe o nome do
maestro Neves, falecido em 22
de outubro de 2013, localiza-se
defronte à sede principal do
Conservatório “Dr. Carlos de
Campos” de Tatuí, instituição da
qual foi diretor artístico no perío-
do de 1984 a 2008. A sugestão
para apresentação deste proje-
to foi do ministro tatuiano José
Celso de Mello Filho, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Na justificativa do projeto, o
vereador Antonio Marcos desta-
ca “a mais nobre intenção de
agraciar, de registrar na história
e vida de nossa cidade o nome
do saudoso maestro Antonio
Carlos Neves Campos”, que
chegou a formar-se em Odonto-
logia pela UNICAMP. Na área
política, foi vereador na
legislatura 1993/1996, mas ti-
nha mesmo na música sua gran-
de paixão. Em sua gestão como
diretor artístico do Conservató-
rio de Tatuí, foi responsável pela
implantação de cursos musicais
e profissionalização dos conjun-
tos de música da escola. Anto-
nio Marcos lembra que o
“digníssimo maestro elevou esta
instituição ao ‘status’ de maior e

melhor escola de música da
América Latina”.

O vereador Marquinho pros-
segue: “com seu intenso traba-
lho no Conservatório, ainda es-
crevia arranjos para músicos
como Wagner Tiso, Altamiro
Carrilho e Elba Ramalho e as
principais orquestras brasilei-
ras”, além de “reger concertos
no Brasil e exterior”. O parla-
mentar destaca ainda que a pro-
dução musical de Neves “foi in-
tensa como arranjador, pianis-
ta e maestro, gravando três CDs
com Toquinho”. O maestro foi
“coordenador geral do Festival
de Inverno de Campos do
Jordão, criou o Festival de MPB
de Tatuí, projetou o Programa
de Apoio às Bandas (Pró-Ban-
das) da Secretaria Estadual da
Cultura e teve participação deci-
siva na implantação do Festival
de Música de Ourinhos”, con-
clui o texto.

Trecho da rua em frente ao Con-
servatório recebe o nome do
maestro Neves.

Neste sábado (17), a Rede
Multidrogas, em parceria com
a Prudente Fórmulas, inaugu-
ra na Rua Prudente de Moraes,
30, um novo empreendimento
na área farmacêutica em Tatuí.
O empresário Luciano Marigo
(foto) informa que a Multidrogas
será completa, com  medica-
mentos e perfumaria tudo em
um só lugar para comodidade
do cliente. Luciano é proprietá-
rio da Drogaria Prudente na
Vila Dr. Laurindo.

INAUGURAÇÃO
DA MULTIDROGAS

novas tecnologias e processos
de produção.

A Embrapa foi representada
por seu presidente, Maurício
Lopes. Pela Andef, participou o
diretor-executivo, Eduardo
Daher; e pela Abag, o vice-presi-
dente, Francisco Maturro.  Entre
os que integraram a mesa, esta-
vam ainda o presidente da Fede-
ração de Agricultura e Pecuária
(Faeg), José Mário Schreiner, e o
diretor de Operações da Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento, Rogério Abdalla.


