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| AS UM OLHAR PARA O FUTURO E :

Ricardo Lima E ã

j volei a Sede da antiga Fazenda Argentina, situada em

uma área de 1,4 milhão de metros quadrados no Polo II

da Ciatec: propriedade rural foi adquirida em 2013 pela

Unicamp para sediar o futuro Distrito Inteligente do

HIDS Projeto prevê isenção fiscal no HIDS Proposta

com as regras de ocupação do solo do Distrito

Inteligente será apresentada no dia 19

Il Gilson Rei O respeito ao meio ambiente para garantir

desenvolvimento sustentável e a isenção de tributos na

pesquisa e inovação deverão compor as normas de

ocupação do solo a serem apresentadas pela Prefeitura

na criação do "Distrito Inteligente',

previsto no Hub Internacional de Desenvolvimento

Sustentável (HIDS), na região Norte de Campinas,

onde está o Polo de Alta Área do HIDS totaliza

11,3 milhões de metros quadrados Tecnologia Ciatec II

e três universidades.

A proposta de lei municipal será apresentada pela

Prefeitura na próxima segunda-feira, dia 19, na

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com

a presença de autoridades do Poder Público; reitores,

professores e pesquisadores de universidades; e

gestores e profissionais técnicos da área de ciência,

tecnologia e desenvolvimento.

Mariano Francisco Laplane, coordenador geral do

projeto do HIDS na Unicamp e professor do Instituto de

Economia da Unicamp, disse que o Distrito Inteligente,

por apresentar uma área muito grande, vai exigir da

nova lei de zoneamento um olhar para o futuro voltado à

sustentabilidade e à preservação do meio ambiente,

com base nos estudos já apresentados pelos diversos

grupos de planejamento do HIDS e de outros agentes.

Laplane destacou que poderá estabelecer também

possíveis isenções fiscais de Imposto Sobre Serviços

(ISS) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),

ou sua redução proporcional, na medida de produção de

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica.

Estudos já apontam que a área planejada para o HIDS

totaliza 11,3 milhões de metros quadrados e envolve os

campi da PUC-Campinas, da Faculdades de Campinas

(Facamp), e da Unicamp - incluindo a Fazenda

Argentina. Está nesta área também o território do Polo

de Alta Tecnologia Ciatec II, que já é identificado no

Plano Diretor de Campinas como Polo Estratégico de

Desenvolvimento do município.

Sustentável O desenvolvimento urbano sustentável e

inteligente, segundo o coordenador, é uma das bases
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das discussões realizadas nos últimos meses e deverá

ser um fator indispensável. "Trabalhos sobre a

biodiversidade do local; sobre as características do

terreno; sobre a drenagem do solo; dentre outros

estudos deverão conSede administrativa do futuro

Distrito Inteligente, na área do Hub Internacional de

Desenvolvimento Sustentável (HIDS), na Fazenda

Argentina HIDS/ Unicamp tribuir para esta nova lei de

zoneamento', comentou.

Laplane disse que todos aguardam com ansiedade as

orientações que a Prefeitura vai apresentar. "Muito

importante a Prefeitura ter este gesto de apresentar um

projeto para que o HIDS se organize e tenha um

caminho para ser seguido.

A partir desta proposta poderão ser incluídas as

contribuições de todos que formam o Conselho

Consultivo Fundador e a sociedade como um todo em

Consultas Públicas', comentou.

Os estudos apontam que a proposta é de criar o Distrito

Inteligente, estabeleRicardo Lima Projeto começou com

a compra da Fazenda Argentina m 2013, a Unicamp É

adquiriu a Fazenda Argentina, uma área de

1,4 milhão de metros quadrados no Polo II do Ciatec.

Com a proposta de implantar neste local um HIDS,

surgiu a necessidade de se desenvolver um projeto

urbano para a área, criando um distrito modelo de

desenvolvimento urbano sustentável e inteligente na

forma de laboratório vivo.

O projeto passou a envolver não apenas a Fazenda,

mas todo o Polo II do Ciatec, além do campus Zeferino

Vaz da Unicamp e do campus II da PUC-Campinas. A

partir disso, o projeto físico-espacial do HIDS começou

a ser desenvolvido com um amplo estudo do

planejamento urbano de hubs de inovação.

Para apoiar o processo de elaboração de um "master

plan" do HIDS, o Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID)

decidiu investir US$ 1

milhão, por meio de um convênio com a Prefeitura de

Campinas e a Unicamp. Uma plano com seis grupos de

estudo.

A proposta de um HIDS é construir uma estrutura que

combina e articula ações,

através de parcerias e cooperações entre instituições

que possuem competências e interesses voltados a

prover contribuições concretas para o desenvolvimento

sustentável de forma ampla,

incluindo as ações que tenham impactos nos eixos

social, econômico e coordenada pela Unicamp,

deu início à elaboração desse Sua visão é contribuir

para o processo do desenvolvimento sustentável,

agregando esforços nacionais e internacionais para

produzir conhecimento, tecnologias inovadoras e

educação das futuras gerações, mitigando e superando

as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da

sociedade contemporânea.

A ocupação da área do HIDS passou a ser uma

oportunidade de explorar iniciativas para promover,

atender e incentivar a Agenda 2030, da Organização

das Nações Unidas (ONU).

"Muito importante a Prefeitura apresentar um projeto

para que o HIDS tenha um caminho para ser seguido'

Mariano Francisco Laplane coordenador do projeto

HIDS cendo a área do HIDS como parque tecnológico,

sujeito a normas especiais de uso e ocupação de solo -

que inclui estruturação por lei dos projetos de patrimônio

ambiental e físico-espacial como o plano diretor

estratégico de proteção e organização urbanística da

área.

Segundo o coordenador,

a lei deverá tratar da operação urbana no território do
2



UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Correio Popular/São Paulo - Cidades

terça-feira, 13 de julho de 2021
UNICAMP - UNICAMP

HIDS para permitir o desenvolvimento urbano

acelerado, atendendo normas de proteção ambiental,

sociocultural e urbanística. O projeto de lei municipal

vai, ainda, instituir a forma de governança da área, por

pessoa jurídica criada ou indicada para tal fim.

Próximos passos A proposta da Prefeitura a ser

apresentada no dia 19

que vem deverá passar por Consultas Públicas e ser

apresentada, ainda, à Câmara Municipal para

aprovação final. Antes disso, contribuições deverão ser

apresentadas pelos seis grupos de estudo e

planejamento do HIDS, formados pelo Conselho

Consultivo Fundador.

O Conselho tem como integrantes: Centro Nacional de

Pesquisa em Energia e Materiais (Cnpem), Embrapa,

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em

Telecomunicações (CPQD), Instituto Eldorado, CPFL,

Prefeitura de Campinas, Sanasa, Unicamp, PUC-

Campinas, Facamp, TRB Pharma,

Cargill, Cariba Empreendimentos e Governo do Estado

de São Paulo.
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