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n o mês de setembro 
deste ano, o município 
de Agudos, localizado 

a 330 km da capital paulis-
ta, entrou para o ranking das 
Melhores Cidades Brasileiras. 
Ocupando o 22º lugar entre os 

5.565 municípios do país anali-
sados pela Austin Rating Con-
sultoria, Agudos teve destaque 
em um dos principais pilares 
avaliados: o de desenvolvi-
mento econômico. De acordo 
com o prefeito Everton Octa-

viani (PMDB), o município re-
cebeu esta classificação por 
sua capacidade de incremen-
tar a receita própria sem preci-
sar aumentar as alíquotas dos 
impostos municipais e tam-
bém pela geração de novos 

MUniCíPio destaqUe

Agudos chega ao 22º lugar no ranking das 

MelhoReS CidAdeS 
do bRASil 

Com menos de 50 mil habitantes, a cidade teve 
destaque na avaliação de desenvolvimento econômico 

e soluções em prol do meio ambiente
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postos de empregos. Entretan-
to, não é apenas por isso que a 
cidade tem se tornado motivo 
de destaque na Região Centro
-Oeste Paulista. Durante todo 
este ano, a atual administração 
investiu em soluções e novas 
ideias para a preservação do 
meio ambiente municipal. Para 
incentivar a população aguden-
se a praticar a arborização, o 
município adotou a medida do 
IPtU Verde, que concede atual-
mente 5% de desconto no valor 
do IPtU para quem tiver uma 
árvore plantada em casa. Para o 
próximo ano, o prefeito afirma 
que pretende aumentar o des-
conto para 10%.

A isenção da taxa de Habi-
te-se para terrenos de futuras 
construções com árvores plan-
tadas também é uma prática da 
administração para incentivar 
os moradores a ajudarem na 
arborização do município.

Prefeito everton octaviani

Além disso, a prefeitura forne-
ce mudas de plantas nativas 
para serem plantadas no distri-
to industrial e próximo à nas-
cente do Rio Lençóis por clubes 
de serviços e escolas do muni-
cípio. Somente este ano, mais 
de 100 mudas foram plantadas 
próximo à nascente do rio, se-
gundo Octaviani. “Com o calor 
excessivo nas ruas, é necessá-
rio adotar políticas de arbori-
zação urbana, já que é o único 
caminho para que possamos 
amenizar os efeitos climáticos 
que têm sido cada vez mais se-
veros a cada ano”, avaliou. 

Ainda como medida para 
atender a demanda de ar-
borização urbana, o prefeito 
relatou que a quantidade de 
mudas plantadas no viveiro 
municipal está sendo amplia-
da, passando para 105 mil, 
sendo que 5 mil mudas foram 
cedidas pela AES Tietê.

ReCiClAgeM: SiNôNiMo 
de boAS AçõeS

Em Agudos, toda a renda ob-
tida com a venda de material re-
ciclado proveniente das coletas 
seletivas diárias feitas nos bair-
ros é repassada para a Associa-
ção do Coração Misericordioso 
de Jesus (Acomje). A entidade 
constrói casas para pessoas que 
tenham um membro da família 
deficiente e, segundo Octavia-
ni, sete casas foram construídas 
e doadas neste ano.

eduCAção AMbieNtAl 
CoMeçA NAS eSColAS

Para atender às diretrizes do 
programa Município Verde Azul 
do governo estadual, a atual ad-
ministração oferece oficinas, pa-
lestras e capacitações sobre a 
preservação do meio ambiente 
aos alunos e professores da rede 
municipal e estadual de ensino.

Conscientização ambiental começa nas escolas.
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Em parceria com a empre-
sa ADN Biodisel, a prefeitura 
forneceu Ecopontos a todas as 
escolas estaduais, municipais 
e particulares para a realiza-
ção da coleta do pós-uso do 
óleo vegetal. Os pais dos alu-
nos trocam o óleo usado por 
detergente e a escola recebe 
em troca R$ 0,20 por litro de 
óleo arrecadado. Toda a ver-
ba é revertida para a Associa-
ção de Pais e Mestres (APM) 
da escola. 

Ainda este ano, será inau-
gurado o Espaço de Educação 
Ambiental no Centro de Convi-
vência da Criança (CCC), onde 
terá um jardim ecológico com 
circuito sensorial para aguçar 
os sentidos das crianças. Atu-
almente, os alunos com ida-
de a partir de 9 anos realizam 
trilhas ecológicas de bicicleta, 
recebem palestras sobre edu-
cação ambiental e plantam 
mudas de árvores fornecidas 
pela prefeitura.

SoluçõeS PRátiCAS 

Desde o início do ano, Agu-
dos uniu-se à prefeitura de Pi-
ratininga e fez parceria com a 
empresa Reciclanip para dar 
um destino ambientalmente 
adequado aos pneus inserví-
veis que levam mais de 100 
anos para se decompor. “Nós 
fazemos um trabalho de cole-
ta dos pneus nas borracharias 
da cidade e os levamos para 

Plantio de mudas nativas no distrito industrial 

City in the Spotlight:

Agudos ranks 22nd 

in the list of the 
Best Cities in Brazil 

With less than 50 thousand 
inhabitants, the city comes 
into prominence because of 
its economic development 
and solutions directed to 
the environment

The city of Agudos, located 330 
km away from the Capital of the 
State of São Paulo, was listed as 
one of the Best Cities in Brazil 
in September this year. Ranking 
22nd among the 5,565 cities in the 
country analyzed by Austin Rating 
Consultoria, Agudos was brought 
into prominence by one of the 
main pillars evaluated: economic 
development. The city’s Mayor, Mr. 
Everton Octaviani, (a member of 
the PMDB - Brazilian Democratic 
Movement Party), believes that 

um galpão, de onde, posterior-
mente, eles são retirados pela 
empresa recicladora”, explicou 
Octaviani.

As lâmpadas fluorescentes, 
que podem contaminar o solo 
com mercúrio e chumbo caso 
sejam descartadas de forma 
indevida, também são reco-
lhidas e recebem o descarte 
adequado no município. “Nós 
contratamos uma empresa es-
pecializada que retira todo o 
gás nocivo das lâmpadas e as 
leva para um local onde não 
haja impacto ambiental nega-
tivo”, ressaltou o prefeito.

O isopor também é recolhi-
do e destinado a uma empresa 
do segmento de preservação 
do meio ambiente.

Agudos têm mostrado que 
sustentabilidade e preserva-
ção do meio ambiente tam-
bém fazem parte da receita de 
sucesso para tornar o municí-
pio cada vez melhor para se 
viver.
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the ranking achieved arises from the 
city’s ability to increase its own income 
without increasing the rates of the 
municipal taxes and by creating new 
jobs.

But, this is not the only reason for the 
city having come into prominence in 
the Midwest of the state of São Paulo. 
Throughout this entire year, the current 
administration invested in new solu-
tions and ideas for the preservation of 
the city’s environment. To encourage 
the population of Agudos to practice 
forestation, the municipal authorities 
have adopted a Green Urban Property 
Tax measure, where a 5% tax discount 
is currently granted to those who have 
planted at least one tree in their yards. 
Mayor Everton Octaviani says that he 
intends to raise the discount from 5% to 
10% next year.

Occupancy Tax exemption in reward of 
trees planted in plots of land yet to be 
developed has also been adopted by the 
current administration to encourage the 
city’s inhabitants to embrace forestation 
practices.

Additionally, the local government pro-
vides seedlings of native plants to be 
planted in the industrial district and at the 
source of the Lençóis River in collabora-
tion with local service clubs and schools. 
According to the Mayor, only this year 
more than 100 seedlings have been set 
in the ground at the riverhead. “Because 
of the excessive heat in the streets, it is 
necessary that we adopt an urban for-
estation policy, since this is the only way 
that we can ease climatic effects, which 
have been harsher and harsher by the 
year”, he stated.

Still, as a measure to meet urban for-
estation needs, the Mayor reported that 

they are increasing the amount of seed-
lings in the city’s nursery, bringing it up 
to 105 thousand, 5,000 of which were 
provided by AES Tietê.

Recycling: a synonym for “good 
deeds”

All of the income obtained through the 
sale of recycled material from the selec-
tive collection that takes place every day 
in the districts of Agudos, is passed on to 
the Acomje (Association of the Merciful 
Heart of Jesus). This entity builds hous-
es for people who have a disabled family 
member. According to Mayor Octaviani, 
seven houses have been built and do-
nated this year. 

environmental education starts at 
school

To comply with the guidelines of the 
Blue-Green City program of the State 
Government, the current administration 
offers workshops, lectures and training 
sessions about environmental preser-
vation to students and teachers from the 
municipal and state school systems.  

Every state, municipal and private 
school has been awarded “Ecopoints” 
by the local government in collaboration 
with AND Biodiesel for collecting used 
vegetable oil. The student’s parents ex-
change used oil for detergent and the 
schools receive R$ 0.20 per liter of oil 
collected. All of the funds are transferred 
to the PTA (Parent Teacher Association).

An Environmental Education Area will be 
inaugurated this year at the CCC – Child 
Community Center run by the city hall 
where a sensorial circuit will be used to 
sharpen the senses of children by means 
of an ecological garden. Currently, the 
students beginning at age 9 go through 
ecological trails by bike, attend lectures on 

environmental issues, and plant seedlings 
provided by the city hall. 

Practical solutions

Since the beginning of the year, Agu-
dos and Piratininga joined Reciclanip, 
a recycling company, in a partnership to 
give an appropriate environmental des-
tination to unserviceable tires that take 
over 100 years to decompose. “We col-
lect tires from tire repair shops and take 
them to a shed where they are collected 
by the recycling company”, explained 
Mayor Everton Octaviani.

Fluorescent lamps, which may contam-
inate the soil with mercury and lead if 
improperly disposed of, are also col-
lected and correctly discarded by local 
government. “We have hired a specialist 
company that removes all of the harmful 
gases from the lamps and takes them to 
a place where they will not cause any 
negative impact on the environment”, 
the Mayor emphasizes.

Polystyrene is also collected and taken 
to a company of the segment for envi-
ronment preservation.

Agudos has been showing that sustain-
ability and environment preservation are 
part of a successful recipe to make the 
city even better to live in.


