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PREFEITURA E ABIMAQ ASSINAM CONVÊNIO PARA CRIAÇÃO DA CIDADE DA
BIOENERGIA

  

  

  

Nesta segunda-feira, dia 8, o prefeito Newton Lima assinou, em São Paulo, um convênio com a
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), oficializando a
implantação da Cidade da Bioenergia, cuja inauguração está programada para abril de 2010. O
documento também foi assinado pelo presidente da entidade, Luiz Aubert Neto, e pelo diretor
da entidade, Walter Lapietra, além do prefeito eleito Oswaldo Barba. 

  

  

  

 1 / 3



CIDADE DA BIOENERGIA

Durante sessão ordinária do dia 2, a Câmara Municipal aprovou em regime de urgência o
projeto de lei que autoriza o município a celebrar este modelo de convênio, englobando a
cooperação dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Ciência e
Tecnologia. Esta lei foi aprovada por unanimidade, determinando que a Prefeitura seja
responsável pela apresentação de um projeto executivo referente ao planejamento de
infra-estrutura interna e externa desta cidade, elaborando também um Projeto Técnico das
Edificações e do Plano Organizacional. O processo licitatório para indicar a empresa
especializada neste tipo de serviço está orçado em R$ 3 milhões, onde um relatório final, por
exemplo, pode apontar a necessidade da construção de uma Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE). “Quero destacar a visão estratégica da Abimaq ao acolher o projeto da Cidade
da Bioenergia e reconhecer o nosso empenho para que esse empreendimento pudesse ser
sacramentado hoje”, destacou Newton Lima.

  

  

  

Articulação bem-sucedida

  

A Cidade da Bioenergia será um local de exposição permanente de tecnologias do interesse do
Sistema Agroindustrial de Bioenergia, bem como de programas científicos. A meta principal é
estimular parcerias entre o setor privado, as universidades e os centros de pesquisa,
desenvolvendo negócios que aumentem o potencial econômico do Brasil. Em sistema de
comodato, a Embrapa cederá pelo período de 50 anos (renováveis por mais 50) uma área de 2
40 hectares
avaliada em R$ 7,5 milhões. O terreno está localizado na rodovia Guilherme Scatena próximo à
Fazenda Canchim. 

  

  

Walter Lapietra, diretor da Abimaq, lembrou que a Cidade da Bioenergia será valiosa não só
para o Estado de São Paulo, mas também para o Brasil e o mundo. Já Oswaldo Barba, prefeito
eleito de São Carlos, citou a magnitude e abrangência do projeto como um todo. “A Abimaq
poderá contar com o apoio de todos os centros de excelência em pesquisa que São Carlos
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possui, como a USP, a UFSCar, duas unidades da Embrapa e dois parques tecnológicos”,
assegurou Barba.

  

  

  

O governo federal e a Prefeitura irão investir R$ 52 milhões em uma primeira etapa, sendo
mais R$ 23,5 milhões por iniciativa da Abimaq. Todo pré-projeto foi desenvolvido pelo Grupo
Encalso/Damha, cuja articulação política promoverá a transferência da Agrishow para este
complexo. Sediada atualmente em Ribeirão Preto, esta feira fatura num período de 6 dias
cerca de R$ 800 milhões, atraindo mais de 150 mil pessoas, incluindo empresários, executivos,
pesquisadores e agentes do segmento de agronegócio. “O projeto Cidade da Bioenergia é bem
mais amplo que a simples realização da Agrishow porque vai agregar pesquisas sobre um
tema que tem sido priorizado no mundo. Agora nós esperamos a liberação dos recursos por
parte do governo federal e esperamos que as obras se iniciem em 
2009”
, disse Aubert Neto.

  

  

  (09/12/08)  
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