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MANIFESTAÇÃO PUBLICA 

 

São Paulo, 24 de março de 2017 

 

A USP - Universidade de São Paulo, por meio dos professores, pesquisadores e 

coordenadores do Plano de Manejo da APA-Várzea do Tietê, vem, na qualidade de 

citada de forma indevida e inverídica na imprensa e mídia em geral, pelo atual 

Secretário de Estado do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o advogado Ricardo 

Salles, declarar que: - antes de qualquer manifestação de natureza técnica-científica 

específica sobre os mapas modificados, aguarda o desenrolar do inquérito instaurado 

pelo Ministério Público de São Paulo. Em tal inquérito o Sr. Secretário é acusado de 

improbidade administrativa por pressionar funcionários a adulterar de forma fraudulenta 

alguns mapas. Essas alterações podem favorecer alguns setores da sociedade civil e, 

simultaneamente, fragilizar os critérios de proteção ambiental definidos nos originais do 

decreto da APA Várzea do Rio Tietê, entre os quais os remanescentes geomorfológicos 

e os fragmentos de vegetação nativa.  

Informamos ao público que os documentos compostos por mapas e textos que 

foram submetidos ao CONSEMA no formato original foram concluídos em 2013 pela 

equipe da USP por meio de contrato com a Fundação Florestal da SMA-SP. Esses 

produtos passaram pelo crivo de mais de 20 docentes e pesquisadores de diversas 

especialidades desta Universidade juntamente com pesquisadores também de diversas 

especialidades da própria Fundação Florestal da SMA-SP. Tais produtos, compostos de 

65 tipos de mapas temáticos e quase 700 páginas de textos analíticos, foram objeto de 

discussões e ajustes a partir das contribuições vindas das mais de 10 oficinas 

participativas, 13 reuniões do Conselho Gestor da APA VRT e pela própria CTBio, ou 

seja, em todas as instâncias democráticas que antecedem o CONSEMA. Os referidos 

documentos impressos e também em formato digital foram elogiados em todas essas 

instâncias, inclusive pela própria SMA-SP, como se pode verificar pelo texto ainda 

constante em seu site.  
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Queremos informar ainda, que nos causou espanto e muita indignação o teor das 

notícias veiculadas, devido ao grau de desconhecimento, de desrespeito e de absoluta 

falta de ética profissional demonstrado pelo Senhor Secretário em suas declarações 

recentes à mídia, principalmente no que diz respeito à qualificação profissional dos 

docentes e pesquisadores da EACH-USP e GEOGRAFIA-FFLCH-USP, bem como dos 

documentos elaborados no PM APA VRT. 

As qualificações e especialidades dos profissionais envolvidos neste projeto da 

APA Várzea do Rio Tietê poderão facilmente ser consultadas em seus Currículos na 

Plataforma Lattes do CNPq, abertos à consulta pública.  

 

Atenciosamente, 

 

Prof. ª Livre Docente da EACH USP Neli Aparecida de Mello Théry 

Coordenadora da Fase I do PM APA VRT 

 

Profª. Dr.ª Cleide Rodrigues  

Coordenadora de fase II do PM da APA VRT- DG FFLCH USP 

 

Prof. Titular Jurandyr Luciano S. Ross 

Coordenador da fase final do PM APA VRT - DG FFLCH USP 

 


