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Exmo. Senhor 
Itamar Borges 
Deputado Estadual por São Paulo. 
 
Ref.: pedido de audiência e proposta para revitalização da Extensão Rural em São Paulo 
 

A Associação Paulista de Extensão Rural – APAER, que congrega especialistas em 

agricultura de órgãos públicos de Extensão Rural, da pesquisa agropecuária, de universidades 

públicas e privadas e de organizações de produtores, vem por meio desta parabenizar 

Vossa Excelência pela indicação para assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

e solicitar audiência para nos colocar à disposição para contribuir para a revitalização 

da Extensão Rural em São Paulo. 

 Cabe aqui registrar a nossa indignação diante do projeto de reestruturação que estava 

em curso na Secretaria da Agricultura, o que a conduziu a uma profunda CRISE, com 

severos riscos de prejuízos diretos para cerca de trezentos mil agricultores familiares e 

indiretos para toda a sociedade. Esse processo levou a um extremo desgaste nas relações 

entre os cargos de confiança da SAA e equipe da secretaria da Agricultura de São Paulo. 

Manifestações públicas de protesto foram divulgadas por ex-coordenadores da Cati; 

ex-secretários de Agricultura, deputados estaduais e federais, pela AEASP-Associação dos 

Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, por sessenta professores de extensão rural 

de universidades de todo o país, organizações de produtores rurais, prefeitos e câmaras de 

vereadores. A grande mídia deu o devido destaque para todas as manifestações de protesto 

dessas instituições.  

A pandemia, que trouxe o imperativo do trabalho em regime de home office, mostrou 

que o atendimento virtual de agricultores não funciona. O que se verifica na prática, diante da 

proibição de atendimento presencial, é uma corrida desenfreada de agricultores aos 

endereços residenciais dos extensionistas, que, devido a relações de convivência e confiança 

construídas ao longo de décadas, acabam atendendo agricultores na calçada de suas 

residências. 

Os agricultores familiares procuram as Casas da Agricultura para a compra de 

sementes não transgênicas, orientações sobre pragas e doenças, documentos, orientação 
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sobre acesso ao crédito rural, sobre os programas de compras governamentais, sobre manejo 

conservacionista dos bens naturais e orientações diversas ligadas às questões do meio rural. 

As Casas da Agricultura precisam ser reabertas o mais breve possível, dentro dos 

protocolos de segurança vigentes, se possível com a aplicação da vacina em seus 

profissionais para não disseminar a pandemia para o campo. 

Precisamos de volta a marca CATI, que proporciona identidade para toda a REDE e 

foi construída ao longo de mais de cinquenta anos. 

Queremos uma NOVA CATI – para sermos o "HUB" do AGRO Paulista. Não adianta uma 

Instituição realizar seu trabalho bem feito se, na sequência, o usuário não encontrar soluções. Todos 

os processos precisam estar interligados para garantir que o "hub" atenda todas as exigências de seu 

público-alvo. É preciso, principalmente, mostrar que as coisas estão conectadas umas às outras e 

quais benefícios elas trazem para as pessoas. O serviço de EXTENSÃO RURAL deve ter esse papel. 

Acreditamos que a gestão do nobre deputado poderá ser pautada no diálogo e nesse sentido 

temos convicção de que a APAER poderá ter muito a contribuir. 

Um aspecto essencial a ser revisto é a transferência da gestão ambiental da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente para a Secretaria da Agricultura realizada pela gestão anterior,  

que paralisou os serviços de extensão rural da CATI. 

Destacamos também a necessidade de democratizar a escolha dos cargos de coordenação e 

direção das instituições da Secretaria, a exemplo do que já acontece com organizações que são 

referência no Brasil, como é o caso da Embrapa. 

Aguardamos poder em breve entregar para Vossa Excelência a proposta de “EXTENSÃO 

RURAL 7.0” elaborada pela APAER de forma coletiva. Juntamos, em anexo, uma Carta Aberta, na 

qual detalhamos os serviços públicos de ATER realizados pela CATI e os riscos da precarização 

da sua atuação. Nossa expectativa é de que por meio do diálogo possamos superar a CRISE em que 

a Secretaria da Agricultura se encontra e contribuir para que a sua passagem seja marcante de forma 

positiva. 

 

 Respeitosamente, 

 

Campinas, 18 de maio de 2021. 
 

Antônio Marchiori 
Engenheiro Agrônomo, Dr 
Presidente da APAER     

  
ANEXO: CARTA ABERTA AO FUTURO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DE SÃO PAULO 


