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Jundiaí

já

passou

por

muitos

ciclos

econômicos ao longo de sua história. A
localização geográfica estratégica sempre
lhe conferiu destaque, desde a sua criação
com

os

Bandeirantes,

importante

ciclo

passando

cafeeiro

pelo

paulista,

culminando na fruticultura, em especial a
produção

de

uva

Niagara

Rosada,

que

concedeu a nossa cidade o título de "Jundiaí
– Terra da Uva".
Mantemos o diferencial de qualidade na
fruticultura

paulista,

somado

ao

desenvolvimento de outras cadeias como
olericultura, silvicultura e criação de animais.
Possuímos a atividade agrícola distribuída em
todo o território do Município, respeitando o
meio ambiente, mantendo as tradições e
estimulando o consumo local, como uma
estratégia de abastecimento e escoamento
da

produção.

A

própria

produção

rural

tornou-se atrativo turístico, passando a fazer
parte do setor de turismo – importante
gerador

de

empregos,

com

papel

de

destaque na economia da cidade.

condições

especiais

para

que

nossa cidade se fortaleça como Município
Sustentável,

em

consonância

com

os

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
da agenda da ONU para 2030, que norteiam
o planejamento municipal.

agronegócio, do consumo e abastecimento
local, do turismo e do desenvolvimento
sustentável e, com o objetivo de oferecer
apoio

e

representar

estes

importantes

setores econômicos, conta com uma Unidade
de Gestão, em nível de Secretaria Municipal.
Para

As características do agronegócio de Jundiaí
fornecem

A Prefeitura de Jundiaí reconhece o valor do

que

os

Produtores

Empreendedores
possam

Turísticos

conhecer

programas

e

Agrícolas

e

ações

se

de

Jundiaí

beneficiar
desta

e
dos

Unidade,

apresentamos o Catálogo de Serviços para o
Agronegócio, Abastecimento e Turismo de
Jundiaí.
Boa leitura!

PRODUÇÃO RURAL E
EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo
(UGAAT) tem a missão de criar programas e serviços que
contribuam

para

o

fortalecimento

da

produção

agrícola,

agroindustrial e do turismo, favorecendo o escoamento da
produção, o consumo local e a promoção de Jundiaí como
destino turístico.

PARA ACOMPANHAR AS AÇÕES DO
AGRONEGÓCIO, ABASTECIMENTO E TURISMO
EM JUNDIAI, VISITE OS CANAIS DIGITAIS
@AGROJUNDIAI
WWW.ABASTECIMENTO.JUNDIAI.SP.GOV.BR

@TURISMOJUNDIAI
WWW.TURISMO.JUNDIAI.SP.GOV.BR

VOCÊ SABE POR QUE JUNDIAÍ
É RECONHECIDA COMO
"TERRA DA UVA"?
Se você pensou que o nome se deve simplesmente pela
produção de uva, errou...
m 1933, em meio à plantação de uvas Niagara Branca,
surgiram os primeiros cachos da fruta rosada. Foi essa
obra da natureza que diferenciaria as uvas de Jundiaí
de todas as outras do mundo. Os cachos foram
encontrados nos vinhedos da propriedade de Antônio
Carbonari. A emoção foi tão grande, que o imigrante
italiano, proprietário das terras, pegou um pedaço de
camisa e o amarrou no galho para marcar o local em
sua fazenda, localizada no bairro Traviú, em Jundiaí,
Estado de São Paulo. Esse acontecimento é o marco
que traria para a Cidade o título de Terra da Uva.
Na perspectiva agronômica, a uva Niagara Rosada é o resultado de uma
mutação natural somática, a partir da variedade Niagara Branca, cultivo
americano introduzido no Brasil por Benedito Marengo, por volta de 1894.
O plantio teve início em Jundiaí no ano de 1910, pelas mãos dos
produtores Roberto Carbonari pai e filho.

Nos dias atuais, Jundiaí e região ocupam o primeiro lugar no ranking dos
municípios paulistas produtores de uvas rústicas de mesa. Conforme
dados da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em 2019
foram colhidas quase 48.000 toneladas de uva, sendo a maior parte
composta pela Niagara Rosada, que está em vias de receber o selo de
indicação de procedência.
Inicialmente apenas uma poda era feita em meados de agosto e setembro,
sendo a colheita tradicional entre os meses de dezembro a março,
justamente na época da Festa da Uva. Mas uma nova técnica, conhecida
como poda verde, está permitindo aos produtores de Jundiaí fazer uma
colheita também no meio do ano, maio a julho, permitindo ao produtor
estender o seu calendário de comercialização, e aumentando sua
rentabilidade.

A UVA QUE
MERECE UMA
FESTA
Realizada desde 1934, a Festa da Uva de Jundiaí é, sem dúvida, o evento
mais tradicional da cidade. Primeira Festa da Uva do interior do Estado de
São Paulo foi criada com objetivo de promover a produção de uva do
Município, que se destaca, além do volume de produção, por ser o berço
da uva niagara rosada.
A Festa era realizada, inicialmente, no centro da cidade, utilizando áreas
das ruas centrais, do antigo mercado municipal (depois Centro das Artes)
e do grupo escolar Conde do Parnaíba.
A partir de 1964 a Festa da Uva passou a
ser realizada no Parque "Comendador
Antônio Carbonari" mais conhecido como
Parque da Uva. Localizado em meio a área
zona urbana e de fácil acesso, possui uma
área de 50 mil m² destinados à exposição,
distribuídos em três pavilhões.
No primeiro pavilhão ficam expostas as
frutas premiadas, a Casa do Colono e a Vila
do Colono, ao final da rampa. No segundo
pavilhão ocorre a exposição e venda de
vinhos locais, além de estar o palco
principal,
onde
são
realizadas
as
cerimônias da pisa da uva, que utilizam
cerca de 1,2 toneladas da fruta. O terceiro
pavilhão destina-se à venda de frutas
realizada pelos próprios produtores de uva,
especialmente a rainha da festa.
Além disso temos muitas atrações artística,
praça de alimentação, artesanato local, e
como não podia deixar de faltar, atrações
específicas para as crianças.
Ao longo dos anos, a Festa da Uva se
transformou
no
maior
evento
do
agronegócio de Jundiaí e região e, a partir
de 2013, se fortaleceu com o novo conceito
de valorização de Turismo Rural, se
consagrando como um acontecimento de
grande proporção regional, recebendo mais
de 200 mil visitantes, da região, do Estado,
do país e do mundo.

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA
UGAAT
A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT)
da Prefeitura de Jundiaí conta com três Departamentos técnicos e equipe
especializada formada por Engenheiros Agrônomos e Florestal, Fiscais de
Posturas e Médico Veterinário.

DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DA UGAAT
O Departamento de Agronegócio oferece serviços que contribuem para a
modernização e sustentabilidade da produção rural. O produtor pode se beneficiar
de uma gama extensa de serviços para atender suas necessidades no campo,
atendimento para a regularização e obtenção de documentos necessários à
atividade rural e agroindustrial e, ainda, receber apoio para integrar ações
ambientais com as suas atividades principais. O Departamento de Agronegócio
também

promove

palestras

com

especialistas,

cursos,

visitas

técnicas

e

capacitações no campo para aprimorar a produção agrícola jundiaiense.
O Departamento de Abastecimento é responsável pela conexão entre o produtor e
o consumidor, proporcionando canais para o escoamento das safras agrícolas,
promovendo a comercialização e o consumo local, além de facilitar o acesso da
população a alimentos de melhor qualidade e contribuir para a segurança alimentar
no Município. É responsável também pela regulação e fiscalização dos pontos de
venda em espaços públicos, como feiras e varejões.
O Departamento de Fomento ao Turismo atua apoiando a implantação e
regularização dos empreendimentos turísticos, assim como na promoção e
incentivo das capacitações para aprimorar os serviços de recepção e atendimento
aos visitantes. Atua também na orientação técnica aos artesãos para a adequação
de

produtos

aos

conceitos

da

produção

artesanal,

auxilia

também

na

comercialização de sua produção por meio da promoção de feiras e ações de
divulgação.

PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
O SIM Jundiaí é o serviço responsável por inspecionar e registrar as
agroindústrias e empresas de pequeno porte que produzem alimentos de
origem animal no Município. O registro é indispensável para a fabricação
regularizada desse tipo de produto.
Os estabelecimentos com até 250 m² de área que produzem produtos de
origem animal – carnes, leite, ovos, mel e derivados – devem entrar em
contato para se registrar junto ao SIM Jundiaí.
QUAIS ATIVIDADES PODEM SER REGISTRADAS PELO SIM?

·Unidade de beneficiamento de produtos de abelhas.
·Granja avícola e unidade de beneficiamento de ovos e derivados.
·Granja leiteira, posto de refrigeração, queijaria, unidade de
beneficiamento de leite e derivados.
·Unidades de beneficiamento de carne e produtos cárneos e
abatedouro frigorífico.
Para saber mais: Ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

(11)

4589-85812

ou

escreva

para

CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR
O documento conhecido como CAR é um registro público nacional
eletrônico e obrigatório para os imóveis rurais. O Departamento de
Agronegócio da UGAAT auxilia no cadastro das propriedades em
Jundiaí no SiCAR-SP. O serviço é gratuito, ocorre por meio de
agendamento e é exclusivo para os Agricultores de Jundiaí.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-85813 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PROGRAMA CAMPO LIMPO
Pelo menos uma vez ao ano, o Programa Campo Limpo recebe para o
descarte correto as embalagens de agroquímicos que são acumuladas
nas propriedades rurais. O programa reduz os riscos para as pessoas e
para o meio ambiente, além de manter o agricultor de acordo com a
legislação de descarte de embalagens.
A data da ação do Programa Campo Limpo é amplamente divulgada
pelo Departamento de Agronegócio através dos meios de comunicação
oficial da Prefeitura de Jundiaí.
Para saber mais: Ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

(11)

4589-85813

ou

escreva

para

PROGRAMA MUNICIPAL PARA A DESTINAÇÃO
ADEQUADA DE RESÍDUOS TRITURADOS DE
PODA DE GALHOS – CAVACO
O cavaco é o material proveniente da trituração dos restos de
podas de árvores realizadas na cidade. Além de dar um destino
ambientalmente adequado ao material, o cavaco ajuda no
enriquecimento
orgânico,
na
proteção
do
solo
contra
compactação e na regulação da umidade e da temperatura.
A obtenção do cavaco pelo produtor rural é gratuita, devendo
somente se responsabilizar pela retirada do material no Centro
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Geresol) e pelo
transporte até a plantação.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-85813 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PROGRAMA
DE
MONITORAMENTO
FERTILIDADE DO SOLO - ANÁLISE DO SOLO

DE

O programa oferece o serviço gratuito de análise química e física
para o diagnóstico do solo e recomendação de correção e
adubação para propriedades produtivas.
Para receber as orientações sobre como proceder na coleta e
identificação das amostras, o produtor deve entrar em contato
com o Departamento de Agronegócio.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-85811 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PROGRAMA JUNDIAÍ ORGÂNICOS
Este programa visa o desenvolvimento da agricultura orgânica no
Município, fornece suporte aos agricultores para a melhoria da
produção no sistema orgânico, auxilia nos trâmites dos processos
de certificação orgânica exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e fomenta a comercialização dos
produtos orgânicos.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-85813 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

O plantio é promovido por empresas privada que precisam
realizar a compensação ambiental e não possuem aéreas
disponíveis. Não há custos para o produtor rural.
A propriedade fica dentro das legislações ambientais com
proteção e manutenção de solo mais fértil.

PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIO

PROGRAMA NASCENTES JUNDIAÍ
O Programa Nascentes Jundiaí tem por objetivo auxiliar o produtor a
recuperar gratuitamente as Áreas de Preservação Permanente (APP),
principalmente em torno de nascentes e cursos d’água de propriedades
rurais produtivas. Além de adequar a propriedade à legislação ambiental,
o solo tende a ficar mais fértil e preservado.
O plantio de mudas de árvores nativas é promovido por empresas que
precisam realizar compensação ambiental e não possuem áreas
disponíveis.
Para saber mais: ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PAGAMENTOS
PSA

POR

(11)

4589-8692

SERVIÇOS

ou

escreva

AMBIENTAIS

para

-

O programa PSA de Jundiaí objetiva manter a atividade de agricultura
sustentável por meio da remuneração, com o pagamento, em dinheiro, ao
produtor rural que possui áreas com árvores nativas destinadas à
recomposição florestal e ou áreas que possuam fragmentos de florestas
nativas, inclusive em Reserva Legal.
Periodicamente, o Departamento de Agronegócio publica um edital na
imprensa oficial e nas mídias, com ampla divulgação, os prazos de
inscrição e o que é necessário para se habilitar ao benefício.
Para saber mais: Ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

(11)

4589-8692

ou

escreva

para

SUBVENÇÃO DO SEGURO AGRÍCOLA
Este programa visa estimular a produção de frutas em propriedades de
Jundiaí, por meio do pagamento de até 15% do total do valor do prêmio
do seguro rural contratado e quitado. O benefício se destina a produtores
de ameixa, caqui, goiaba, nectarina, pêssego, tangeria e uva.

Anualmente, o Departamento de Agronegócio publica um edital na
imprensa oficial e nas mídias, com ampla divulgação, os prazos de
inscrição e o que é necessário para se habilitar ao benefício.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-8581 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO CULTIVO
PROTEGIDO
O objetivo do programa é subsidiar a compra do revestimento para a
cobertura de cultivo protegido para compra de telas para proteção contra
granizo e pássaros e de filme agrícola (plásticos para as estufas). Os
produtores rurais pré-cadastrados, e que estejam comprovadamente
produzindo frutas e hortaliças, podem solicitar o reembolso com a
comprovação de nota fiscal.
Periodicamente, o Departamento de Agronegócio publica um edital na
imprensa oficial e nas mídias, com ampla divulgação, os prazos de
inscrição e o que é necessário para se habilitar ao benefício.
Para saber mais: Ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

(11)

4589-8581

ou

escreva

para

PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA
A Patrulha Agrícola Mecanizada é o conjunto de equipamentos agrícolas
destinados exclusivamente à execução de serviços nas propriedades com
atividade agrícola no Município. O programa é um importante apoio ao
agricultor familiar e aos pequenos e médios produtores rurais de Jundiaí.
O objetivo do programa é promover a correção de acidez, a conservação e
a fertilidade do solo, o plantio e o manejo de culturas visando as boas
práticas agropecuárias e a preservação ambiental. Com isso, o programa
pretende melhorar a produtividade de lavouras com fins comerciais.

Para saber mais: Ligue para (11) 4589-85814 ou escreva para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

JUNDIAÍ, LUGAR DE ALIMENTO SEGURO
Este programa promove capacitações, treinamentos, auditorias e
pesquisas junto aos agricultores, principalmente quanto à tecnologia de
aplicação de insumos e boas práticas de produção.
O objetivo do programa é garantir a produção de alimentos mais seguros,
reduzir o risco à saúde do trabalhador, diminuir a contaminação ambiental
e tornar a produção mais rentável.
O programa é desenvolvido pelo Centro de Engenharia e Automação do
IAC (CEA-IAC) em conjunto com os agrônomos da UGAAT, recebe o apoio
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e da Associação
Agrícola de Jundiaí.
Para saber mais: Ligue para
agronegocio@jundiai.sp.gov.br

(11)

4589-85813

ou

escreva

para

PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
FEIRAS LIVRES E VAREJÕES
As feiras livres e varejões são equipamentos de abastecimento e
escoamento da produção que têm como objetivo promover a conexão
entre o produtor e o consumidor, além de proporcionar o acesso
facilitado da população a alimentos frescos e de qualidade.
Diariamente são realizadas feiras diurnas, varejões noturnos e a Feira
do Produtor Rural. Há ainda a Feira de Produtores Orgânicos, na qual
produtores com certificação podem participar.
Os endereços e horários das feiras e varejões podem ser consultados
no
site
do
Abastecimento
através
do
link:
https://abastecimento.jundiai.sp.gov.br/programas-dodepartamento-de-abastecimento/feira-livre/
Se você é produtor rural e está interessado em fazer parte das feiras e
varejões do Município, pode entrar em contato com o departamento.

Para saber mais: Ligue para (11) 4589-8580 ou escreva para
depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br

PRODUTOR NA PRAÇA
O programa foi criado para auxiliar o pequeno produtor a escoar
sua safra mais perto do local da produção. Assim, o consumidor
tem acesso a um produto mais fresco e de qualidade.
Se você é produtor e está interessado em uma licença para a
venda de seus produtos,
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-8577 ou escreva para
depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br

COMPRE DOS PRODUTORES DE JUNDIAÍ
Na página “Compre dos produtores de Jundiaí”, no site da
UGAAT, o Departamento de Abastecimento divulga os
contatos comerciais dos produtores rurais que manifestam
interesse. Este é mais um canal de divulgação da Prefeitura
em benefício do produtor rural.
Para saber mais: Ligue para (11) 4589-8577 ou (11) 4589-8581
ou escreva para agronegocio@jundiai.sp.gov.br

PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE TURISMO

ROTAS TURÍSTICAS
Jundiaí é conhecida por seus atrativos turísticos. Atualmente, a Cidade conta
com seis Rotas Turísticas que oferecem diversas opções para os visitantes:
Rota do Castanho, Rota do Centro Histórico, Rota da Cultura Italiana, Rota da
Terra Nova, Rota da Uva e Rota do Vinho.
Para receber orientação técnica para implantação de empreendimento
turístico em Jundiaí ou para participação nas Rotas Turísticas, o atendimento
pode ser agendado pelo e-mail: turismo@jundiai.sp.gov.br
Se você estiver interessado em incluir seu empreendimento turístico no site
das Rotas Turísticas de Jundiaí, preencha o formulário no link
https://forms.gle/3RBVDWXGyiQR2FMo9 e aguarde o parecer técnico.

CADASTRO DE GUIAS DE TURISMO
O site do Turismo Jundiaí divulga lista com os guias turísticos cadastrados.
Para fazer parte dessa lista, os profissionais, que são moradores de Jundiaí,
podem fazer o cadastro diretamente no site, na aba Guias de Turismo.
https://turismo.jundiai.sp.gov.br/servicos/guias-de-turismo/

PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE TURISMO

PROGRAMA
JUNDIAÍ
FEITO
CADASTRO DE ARTESÃOS

A

MÃO

-

O objetivo deste programa é fomentar a atividade artesanal
local e valorizar a cultura material do Município. Os artesãos
de Jundiaí podem fazer parte do programa, que promove
eventos itinerantes durante todo o ano no formato de feiras
presenciais e virtuais para a comercialização dos produtos.
São diferentes técnicas e materiais que incluem patchwork,
mosaico, decoupage, pintura em tecido, crochê, tricô,
bijuterias, bonecas de tecido, brinquedos pedagógicos, arte
reciclável, marchetaria, biscuit, ponto cruz, ponto russo,
pintura em tela, trabalho em epóxi, entalhe em madeira,
feltro e inúmeras outras opções.
A participação do artesão é gratuita e a inscrição deve ser
realizada no site do Turismo, através do link:
https://turismo.jundiai.sp.gov.br/artesanato/

VOVÔ BEM VINDO
Este programa visa capacitar os empreendimentos turísticos do Município para a
acessibilidade universal, ou seja, para que possam estar aptos a receber todos os
perfis de público.
Também criará um conjunto de circuitos turísticos a serem oferecidos
especificamente para a população idosa.
Para
saber
mais:
Ligue
turismo@jundiai.sp.gov.br

para

(11)

4521-1678

ou

escreva

para

CIRCUITO DAS FRUTAS
O Circuito das Frutas é um consórcio regional que tem como objetivo fomentar o
turismo rural. Os 10 municípios que integram o consórcio são: Atibaia, Indaiatuba,
Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo.
Os atrativos turísticos e empreendimentos turísticos podem ser divulgados no site
oficial do Circuito das Frutas, por meio do preenchimento do formulário:
https://forms.gle/3RBVDWXGyiQR2FMo9
Para
saber
mais:
Ligue
turismo@jundiai.sp.gov.br

para

(11)

4521-1678

ou

escreva

para

COMO NOS
ENCONTRAR
SITE
www.abastecimento.jundiai.sp.gov.br
www.turismo.jundiai.sp.gov.br
www.festadauva.jundiai.sp.gov.br/

INSTAGRAM
@agrojundiai
@turismojundiai
@festadauvajundiai

E-MAIL
agronegocio@jundiai.sp.gov.br
depart_abastecimento@jundiai.sp.gov.br
turismo@jundiai.sp.gov.br

TELEFONE
11 4589-8578 - Departamento de Planejamento
11 4589-8581 Departamento de Agronegócio
11 4589-8580 Departamento de Abastecimento
11 4521-1678 Departamento de Turismo

ENDEREÇO
Departamentos de Agronegócio e Abastecimento:
Paço Municipal: Av. da Liberdade, S/N, Jardim Botânico,
Jundiaí, SP.
Departamento de Fomento ao Turismo:
Parque da Uva: Av. Jundiaí, S/N - Anhangabaú, Jundiaí, SP

