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LOTERIAS

      QUINA 5913

02/08/2022
11 - 27 - 33 - 70 - 73

LOTOFÁCIL 2588

02/08/2022
03 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 14 - 15 - 17 - 18
21 - 22 - 23 - 24 - 25   DIA DE SORTE 637

02/08/2022
03 - 04 - 11 - 14 - 22 - 25 - 31

Mês da Sorte: JANEIRO

  TIMEMANIA 1816

02/08/2022
05 - 14 - 18 - 23 - 36 - 66 - 69

Time do Coração: 
ATLETICO/MG

  DUPLA-SENA 2399

02/08/2022
1º Sorteio

13 - 20 - 21 - 30 - 35 - 40

2º Sorteio
10 - 13 - 23 - 26 - 32 - 46

Após sete anos, setores ligados 
ao pequeno produtor rural e 
entidades de classe iniciam dis-

cussões e negociações na tentativa de 
retomar a Feira da Agricultura Fami-
liar (Agrifam) na região. A informa-
ção foi dada pelo deputado federal 
Arnaldo Jardim (Cidadania), após o 
assunto ter sido debatido em uma re-
união na Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura familiar do estado 
de São Paulo (Fetaesp), que represen-
ta 137 sindicatos rurais. O presidente 
da entidade, Roberto Santos, ratifica 
o interesse do setor em recuperar a 
feira e, devido à complexidade envol-
vida, projeta a possibilidade apenas a 
partir do ano que vem.

“Já existem feiras para os grandes 
produtores, a exemplo da Agrishow, 
voltada mais para maquinários e pro-
dução em larga escala. Nós precisa-
mos retomar a Agrifam para empode-
rar nosso pequeno e médio agricultor 
familiar. ”, defende Jardim, que tam-
bém é pré-candidato à reeleição.

Tradicional na região, a Agrifam 
foi realizada em Agudos entre 2002 
e 2011. Nos quatro anos seguintes, 
migrou e passou a ser promovida 
juntamente com a Feira Agropecuá-
ria Comercial e Industrial de Lençóis 
Paulista (Facilpa). Porém, diante de 
cenário econômico desfavorável e 
sem apoio dos governos estadual e fe-
deral, segundo Roberto Santos, a feira 
entrou em hiato. Depois, a pandemia 

sedimentou qualquer possibilidade de 
realizá-la nos anos de 2020 e 2021.

BALANÇO
Cumprindo agenda na região re-

centemente, o deputado federal Ar-
naldo Jardim fez corpo a corpo com 
lideranças políticas e filiados para fa-
zer um balanço sobre projetos de lei 
aprovados no Congresso que impac-
tam nos preços dos combustíveis. 

O primeiro deles estabelece regras 
para dar mais transparência na com-
posição de preço da gasolina e die-
sel. O outro, que fixa teto de 18% de 
ICMS para a gasolina, agora também 
reduz a cobrança do imposto estadual 
sobre o etanol, para que o mesmo não 
perca competitividade. 

“Aprovamos o projeto. Toda vez 
que mexe no tributo do fóssil, mexe 
proporcionalmente no renovável. 
Diante dessa redução de 25% para 
18% na gasolina, nós baixamos ICMS 
do etanol de 13% para 9,57%”, expli-
ca Arnaldo Jardim.

GUILHERME TAVARES 

Arnaldo Jardim 
discute com região 
retorno da Agrifam

Deputado defende retomada da 
Agrifam para valorizar agricultor 

Rafaela Monteiro 

O deputado federal Vicentinho (PT) 
anunciou R$ 100 mil em emenda 
impositiva, de modalidade trans-

ferência especial, para a aquisição de 
equipamentos para processamento de 
bambu, no Assentamento Horto Ai-
morés, em Bauru, onde os moradores 
realizam trabalhos de artesanato.

Candidato à reeleição, o parlamen-
tar afirma que a verba já foi transferi-
da para a Prefeitura de Bauru. Agora, 
caberá à administração municipal ela-
borar o plano de trabalho para realizar 
a licitação de compra dos itens. Ele 
falou sobre esse e outros assuntos em 
visita ao Café com Política, recente-
mente. Na oportunidade, esteve no 
Horto Aimorés, em trecho pertencente 
ao município de Pederneiras, durante 
a realização da 23.ª Romaria da Ter-
ra, para orações, reflexões, caminhada 
pela área e plantio de árvores. Também 
foram homenageados o ativista Chico 
Mendes, o indigenista brasileiro Bru-
no Pereira, o jornalista britânico Dom 
Phillips, a religiosa Irmã Dorothy 
Stang e a advogada e assentada Maria 
Aline dos Santos Silva, que morreu ví-
tima de Covid-19, no ano passado.

Vicentinho esteve acompanhado 
de assessores e também da vereadora 
e candidata a deputada estadual por 
Bauru Estela Almagro (PT).

TRABALHADOR RURAL
Formado em Direito e pós-gra-

duado em Economia e Relações de 

Trabalho pela Unicamp, antes da vida 
política Vicentinho foi trabalhador ru-
ral e metalúrgico. Em 2002, foi eleito 
para deputado federal pela primeira 
vez. Este ano, completa seu quin-
to mandato no Congresso Nacional.
Neste período, informa que enviou, 
ao todo, R$ 2,4 milhões em emen-
das para Bauru, sendo algumas para 
construção do Centro de Referência 
do Idoso, para infraestrutura turística 
na avenida Comendador Martha e me-
lhorias do laboratório de projetos da 
Faculdade de Arquitetura Artes e Co-
municação (Faac) da Unesp, destaca.

Vicentinho ressalta ainda ser o 
primeiro deputado negro eleito a 
exercer a liderança de uma bancada 
na história do Congresso Nacional e 
hoje é da Frente Parlamentar em De-
fesa dos Técnicos Agrícolas. Além 
disso, ele também é membro titular 
e representa o Brasil, desde 2018, 
do Parlamento Internacional Pela 
Tolerância e Paz, que reúne deputa-
dos de quase 90 países.

LARISSA BASTOS

Deputado federal 
Vicentinho destina 
R$ 100 mil ao Horto

Vicentinho esteve em Bauru, onde 
se encontrou com correligionários

Larissa Bastos

   MEGA-SENA 2506

02/08/2022
21 - 22 - 29 - 34 - 40 - 44

Uati retomará aulas em 17 de agosto

Após mais de dois anos 
com atividades suspensas 
devido à Covid-19, os in-

teressados com 50 anos ou mais 
podem se inscrever de 2 a 12 de 
agosto na Universidade Aberta 
à Terceira Idade (Uati). O Uni-

sagrado abriu ontem (2) as ins-
crições para o segundo semestre 
de 2022. Os interessados podem 
se inscrever até o dia 12/8, por 
meio do link de inscrição ou 
pessoalmente na sala da Uati, 
de segunda à sexta, das 13h30 

às 17h, no Bloco B. Para a ins-
crição presencial, é necessário 
apresentar o RG, CPF e com-
provante de residência. Não há 
taxa de matrícula e a mensalida-
de é de R$384,00. A aula Inau-
gural será em 17 de agosto 


