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POLÍTICA

Deputado federal
Vicentinho destina
R$ 100 mil ao Horto

Arnaldo Jardim
discute com região
retorno da Agrifam
Larissa Bastos

LARISSA BASTOS

O

deputado federal Vicentinho (PT)
anunciou R$ 100 mil em emenda
impositiva, de modalidade transferência especial, para a aquisição de
equipamentos para processamento de
bambu, no Assentamento Horto Aimorés, em Bauru, onde os moradores
realizam trabalhos de artesanato.
Candidato à reeleição, o parlamentar afirma que a verba já foi transferida para a Prefeitura de Bauru. Agora,
caberá à administração municipal elaborar 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, recentemente. Na oportunidade, esteve no
Horto Aimorés, em trecho pertencente
ao município de Pederneiras, durante
a realização da 23.ª Romaria da Terra, para orações, reflexões, caminhada
pela área e plantio de árvores. Também
foram homenageados o ativista Chico
Mendes, o indigenista brasileiro Bruno Pereira, o jornalista britânico Dom
Phillips, a religiosa Irmã Dorothy
Stang e a advogada e assentada Maria
Aline dos Santos Silva, que morreu vítima 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-graduado em Economia e Relações de

Rafaela Monteiro

GUILHERME TAVARES

A

Vicentinho esteve em Bauru, onde
se encontrou com correligionários
Trabalho pela Unicamp, antes da vida
política Vicentinho foi trabalhador rural e metalúrgico. Em 2002, foi eleito
para deputado federal pela primeira
vez. Este ano, completa seu quinto mandato no Congresso Nacional.
Neste período, informa que enviou,
ao todo, R$ 2,4 milhões em emendas para Bauru, sendo algumas para
construção do Centro de Referência
do Idoso, para infraestrutura turística
na avenida Comendador Martha e melhorias do laboratório de projetos da
Faculdade de Arquitetura Artes e Comunicação (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 Defesa 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 deputados de quase 90 países.

pós sete anos, setores ligados
ao pequeno produtor rural e
entidades de classe iniciam discussões e negociações na tentativa de
retomar a Feira da Agricultura Familiar (Agrifam) na região. A informação foi dada pelo deputado federal
Arnaldo Jardim (Cidadania), após o
assunto ter sido debatido em uma reunião na Federação dos Trabalhadores na Agricultura familiar do estado
de São Paulo (Fetaesp), que representa 137 sindicatos rurais. O presidente
da entidade, Roberto Santos, ratifica
o interesse do setor em recuperar a
feira e, devido à complexidade envolvida, 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 produção em larga escala. Nós precisamos retomar a Agrifam para empoderar nosso pequeno e médio agricultor
familiar. ”, defende Jardim, que também 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 Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis
Paulista (Facilpa). Porém, diante de
cenário econômico desfavorável e
sem apoio dos governos estadual e federal, segundo Roberto Santos, a feira
entrou em hiato. Depois, a pandemia

Deputado defende retomada da
Agrifam para valorizar agricultor
sedimentou qualquer possibilidade de
realizá-la nos anos de 2020 e 2021.
BALANÇO
Cumprindo agenda na região recentemente, o deputado federal Arnaldo Jardim fez corpo a corpo com
lideranças políticas e filiados para fazer um balanço sobre projetos de lei
aprovados no Congresso que impactam nos preços dos combustíveis.
O primeiro deles estabelece regras
para dar mais transparência na composição de preço da gasolina e diesel. 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%”, explica Arnaldo Jardim.

Uati retomará aulas em 17 de agosto

A

pós mais de dois anos
com atividades suspensas
devido à Covid-19, os interessados 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 inscrições 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 inscrição presencial, é necessário
apresentar o RG, CPF e comprovante de residência. Não há
taxa de matrícula e a mensalidade é de R$384,00. A aula Inaugural será em 17 de agosto
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