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Edição Especial

Como foi 2018, o que virá em 2019
“O ano de 2018 foi muito especial. Um ano de mudança”. Assim o deputado federal Arnaldo Jardim
classificou este ano, repleto de novidades, alterações de comportamento e oportunidades que virão!
O parlamentar ocupou o cargo de secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
até março, quando reassumiu seu mandato em Brasília, retomando seu trabalho parlamentar interrompido
quando, a convite do governador Geraldo Alckmin, aceitou o desafio de comandar ações no Estado para o
fortalecimento do setor agropecuário paulista.
Em outubro deste ano, Arnaldo Jardim enfrentou umas das eleições mais acirradas, mas conseguiu renovar seu mandato para mais quatro anos, resultado de muito trabalho e confiança.
Aqui, o parlamentar comenta sua experiência à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e sua
responsabilidade por ser uma das principais referências do setor agropecuário no Congresso Nacional.

Arnaldo Jardim, como o senhor avalia o ano
de 2018?
Este ano foi muito especial. Foi um período de
mudança. Depois de três anos à frente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, conseguimos
importantes conquistas para o setor no Estado e no
País, reassumi o meu mandato e concorri a minha
quarta eleição para deputado federal. Um ano de
muitas realizações, oportunidades de realizar obras
nos municípios e de melhorar a vida das pessoas.

Como o senhor avalia sua gestão à frente da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento?

Arnaldo Jardim inaugura agroindústria de processamento de vegetais em Amparo/SP,
com recursos do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II

Foi um momento muito especial para mim, um
engenheiro civil comandar a agricultura. Foi muito
desafiador como dirigente público, ter oportunidades de conhecer detalhadamente o setor e vibrar
com a inovação e produtividade. Tive a alegria de
coordenar um trabalho que teve quatro diretrizes: o
produtor rural é capaz de produzir de forma sustentável. Diminuímos a distância entre a extensão
rural e o produtor rural, apoiando e fortalecendo o
cooperativismo. Fortalecendo o apoio à pesquisa
e a inovação tecnológica no campo, por meio de
parcerias. Instituindo as Câmaras Setoriais para promover o diálogo entre todos os elos do setor produtivo e incentivando os pesquisadores da Agência

O lançamento do Plano Mais Leite, Mais Renda foi realizado em Regente Feijó/SP,
programa idealizado para aumentar a produtividade da pecuária leiteira no Estado

Arnaldo Jardim

Arnaldo Jardim, ao lado do presidente do Sistema OCESP, Edivaldo Del Grande , dos
diretores da organização e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, durante o evento AgriFutura Inovação e Tecnologia, em São Paulo/SP

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), e
dos Institutos de pesquisa paulistas com a criação
dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Por fim,
e não menos importante, mostramos que é possível
produzir alimentos com saudabilidade. Nós não
abolimos os agroquímicos, pelo contrário. Propormos que seja feita uma capacitação para a aplicação
do uso racional desse defensivo. Ao mesmo tempo,
desenvolvemos novas técnicas de controle biológico. Ampliamos a biotecnologia na produção, no uso
e na disseminação de produtos de origem orgânica. Aproveito para agradecer o empenho dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral
(CATI), da Coordenadoria de Desenvolvimento dos
Agronegócios (CODEAGRO), da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária (CDA), da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo (CODASP) e
de cada um dos nossos Institutos de pesquisa! Foram fundamentais para o nosso sucesso!

O senhor sempre deixou claro a sua vontade
de continuar trabalhando pelo setor. Qual
tem sido o trabalho nesse sentido?
Logo que reassumi o meu mandato como deputado federal integrei a Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual tenho participado ativamente debatendo questões e propondo medidas para fortalecer
esse setor, que em tempos de recessão econômica
vem “salvando a lavoura”. Além disso, assumi o cargo
de coordenador da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético, com a missão de
implantar o RenovaBio, além de outras políticas públicas para fortalecer essa potencial matriz de energia

O deputado divulgou o potencial do Brasil para a produção de energia limpa com a
cana-de-açúcar para lideranças internacioanais, em Nova York, nos EUA

Arnaldo Jardim foi um dos grandes apoiadores do RenovaBio, que fortalecerá os
biocombustíveis no Brasil, e lidera a Frente Parlamentar pela Valorização do Setor
Sucroenergético

limpa e renovável. Reafirmo ainda o meu compromisso
de criar instrumentos econômicos para a preservação
ambiental, seja por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja lei é de minha autoria, seja pelo
debate de novas políticas públicas para o setor.

O senhor foi conduzido para mais um
mandato como deputado federal. Qual será o
principal desafio dessa sua gestão?
2018 foi muito especial. Consegui me reeleger para
o meu quarto mandato como deputado federal e
estou feliz e confiante de que vou desenvolver esta
função, com responsabilidade, sendo ficha limpa.
Ao mesmo tempo, festejo o fato de que a população
está mais exigente por mudanças, os resultados
desta eleição mostraram isso. Mudança é bom e vou
buscar incorporar esse desejo da sociedade na
minha atividade parlamentar, reforçando o meu compromisso de continuar trabalhando para o desenvolvimento dos nossos municípios e do nosso País.

Com a criação dos NITs, os órgãos de pesquisa da Pasta têm mais autonomia para

buscar sobre
recursos nosso
e assim dinamizar
pesquisas
Saiba mais
trabalho
em: e fortalecer novas tecnologias
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