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CRISTIANO MACHADO

Oeste Agropecuário Cristiano Machado é jornalista, editor 
do www.norteagropecuario.com.br e 

apresentador do programa de rádio “Agro 
& Negócios”, na 101 FM de Presidente 

Prudente (SP). Contatos: crmachados@
gmail.com e (18) 98106-6954.

“Se informem. Fiquem 
abertos a essas mudanças. 

É um salto de qualidade 
muito grande”.

Professora de Medicina Veterinária, 
Adriana Falco de Brito, fala aos 

produtores rurais, em entrevista ao 
“Agro & Negócios”, da Rádio 101 FM, 
sobre plano de retirada de vacinação 

contra febre aftosa no Brasil. 

Desafios e missões de Itamar Borges à frente 
da Secretaria da Agricultura de São Paulo 

Desde terça-feira, 1º de 
junho, a Secretaria da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento de São Paulo está 
sob a condução do depu-
tado estadual licenciado, 
Itamar Borges (MDB). Ele 
substitui Gustavo Junquei-
ra, que responde agora pelo 
InvestSP. O parlamentar 
terá a missão de dar ainda 
mais visibilidade às polí-
ticas públicas voltadas aos 
produtores paulistas. Isso 
na zona rural. Entretanto, 
seu papel será muito estra-
tégico também na área po-
lítica.  Ligado ao agro, com 
o prestígio de quem presi-
diu a Frente Parlamentar 
do Agronegócio Paulista 
e a experiência obtida no 
Parlamento, o que garante 
interlocução com entida-
des, Itamar Borges terá o 
desafi o de estreitar os la-
ços entre o segmento e a 
gestão João Dória. Não é 
segredo que essa relação 
sempre foi um tanto des-
gastada em razão de me-
didas do governo estadual, 
principalmente no campo 
tributário. Entidades re-
clamavam abertamente 
de falta de diálogo na de-
liberação de iniciativas que 
impactavam no bolso e na 
vida das mulheres e ho-
mens do campo. Até mes-
mo um tratoraço foi rea-
lizado recentemente, com 
repercussão nacional. Sem 
contar a rejeição do chefe 
do Poder Executivo esta-
dual em um dos berços do 
bolsonarismo, justamen-
te o agronegócio. Antes do 
ressurgimento concreto de 
Luiz Inácio Lula da Silva 
ao cenário das eleições de 
2022, Doria e Jair Bolso-
naro alimentavam a po-
larização política visando 
a sucessão no Palácio do 
Planalto.  

Agora, mesmo um tan-
to ofuscado por Lula nos 
embates midiáticos com 
o presidente da República, 
Doria tem em Itamar Bor-

Itamar Borges tem como as principais bases
 eleitorais as regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba
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ges um aliado para poder 
circular com desenvoltura 
neste meio. E isso já come-
çou no primeiro dia como 
titular da Agricultura, na 
terça-feira. Após se reunir 
com integrantes do Fórum 
Paulista do Agronegócio, 
não faltaram manifesta-
ções de apoio de entidades 
e líderes do agro paulista.  

E, em seu discurso, como 
era de se esperar, não po-
deriam faltar “diálogo e 
consenso”. “Itamar Bor-
ges declarou que pretende 
continuar com sua fi loso-
fi a de trabalho baseada no 
diálogo, buscando formar 
consensos. Para o secretá-
rio, exigências colocadas 
na legislação de última 
hora só servem para pre-
judicar a atividade e esti-
mular o confronto. Seguir 
o que a legislação deter-
mina é fundamental; no 
entanto, uma escuta cui-
dadosa ao setor contribui 
para uma jurisprudência 
mais robusta”, destacou a 
assessoria de imprensa da 
Secretaria da Agricultura 
em material de divulga-
ção distribuído para a im-
prensa. 

SUSTENTABILIDADE 
E INOVAÇÃO 

Borges afi rmou em 
uma de suas primeiras 

mensagens como ges-
tor da pasta que o campo 
sempre foi sua bandeira 
e que atuará pelo desen-
volvimento sustentável 
e inovação. Como O Im-
parcial já havia informa-
do, ele é fi liado ao MDB e 
tem como as principais 
bases eleitorais as re-
giões de São José do Rio 
Preto e Araçatuba, no 
noroeste paulista.

Francisco Matturro é 
o secretário-executivo. 
Ele foi apresentado como 
o principal interlocutor 
do setor, responsável por 
alinhar as demandas e os 
projetos da Secretaria de 
Agricultura. 

Para ele, a pasta desen-
volve um trabalho im-
portante, mas é preciso 
dar maior celeridade aos 
processos. Temas como 

segurança no campo, 
falsifi cação de defen-
sivos e georreferencia-
mento das propriedades 
são urgentes e precisam 
ser tratados com a devi-
da rapidez.  “Agradeço a 
Deus, minha família e a 
todos que me apoiaram 
para que eu chegasse até 
aqui, em particular ao 
governador João Doria e 
o vice-governador Ro-
drigo Garcia pelo con-
vite para assumir essa 
missão de trabalhar pelo 
agro, pelo produtor e 
pelo setor. Trabalhar por 
São Paulo e também aju-
dar nosso País na cons-
trução de um agro mais 
forte e pujante que cuide 
do fortalecimento inter-
no e o apoio para o cres-
cimento externo”, afi r-
mou Itamar.

“É UM HOMEM QUE 
CONHECE TODO MUNDO E 

TODO MUNDO O CONHECE”, 
DIZ EX-MINISTRO 

O ex-ministro Roberto 
Rodrigues, personagem 
muito respeitado no meio, 
rasgou elogios a Itamar 
Borges. “Há uma grande 
satisfação de ver um de-
putado estadual ligado à 
agricultura assumindo a 
Secretaria de Agricultura 
num momento muito di-
fícil como o Brasil vive hoje 
com a pandemia. O Itamar 
conhece o interior do Esta-
do perfeitamente, por estar 
inteirado com as lideran-
ças rurais, porque presi-
diu a Frente Parlamentar 
do Agronegócio Paulista. 
É um homem que conhece 
todo mundo e todo mundo 
o conhece. Há uma grande 
expectativa em relação ao 
trabalho consistente dele 
em defesa do agronegócio 
paulista”, disse. 

“Os representantes das 
entidades foram unânimes 
em destacar que, durante 
sua trajetória, o secretário 
sempre se colocou como 
defensor do segmento e 
que pretende continu-
ar trabalhando junto para 
desfazer as amarras que 
impedem o setor de cres-
cer ainda mais”, fi nalizou 
a assessoria de comunica-
ção da AgriculturaSP.


