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ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

1º TROFÉU TRIBUNA DA IMPRENSA
Antigamente chamado de Tri-

buna da Comarca o jornal hoje, 
Tribuna da Imprensa, realiza 
pela primeira vez um evento com 
maiores proporções que trará en-
tretenimento aos munícipes de 
Marinópolis e comarca de Pal-
meira D’Oeste, além de premia-
ção em dinheiro e troféu para os 
vencedores.

O torneio é realizado na 
Chácara Morada do Sol, de 
propriedade do Advogado co-
nhecido por Zé Fernandes, em 
Marinópolis, que também é 
Diretor do Jornal.  O campe-
onato tem sua primeira etapa 
com fase de pontos.

O Jornal Tribuna da Im-
prensa é o único veículo de 
comunicação impressa na co-
marca de Palmeira D’Oeste. 
O jornal em si, desempenha 
diferentes trabalhos junto à 
sociedade e muito mais que 
transmitir notícias regionais 
ele exerce um papel social 
importantíssimo! Como 
exemplo podemos citar edi-
tais obrigatórios que são 
feitos gratuitamente para a 
Associação Comercial, As-
sociação dos Produtores Ru-
rais, APAE, Fórum, Cartório 

Eleitoral, nossa Santa Casa e 
entre outras entidades e as-
sociações que podem contar 
com a Tribuna da Imprensa.

Agradecemos imensamente 
a todos que anunciam no jor-
nal e cooperam com a publi-
cidade e também aos órgãos 
públicos que publicam seus 
editais conosco, pois, além 

de cumprir com a necessidade 
legal, também ajudam indireta-
mente.

Os órgãos públicos que ajudam 
ao jornal publicando seus editais 
são:

PREFEITURA E IPREM DE 
PALMEIRA D’OESTE , PRE-
FEITURA, CÂMARA MU-
NICIPAL E IPREM DE SÃO 

FRANCISCO e
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MARINÓPOLIS.
Vamos divulgar na contraca-

pa do Jornal fotos semanais do 
torneio que acontece todos os 
domingos a partir das 9hs na Chá-
cara Morada do Sol, localizada na 
Estrada José Marin Toledo, cór-
rego das 3 barras, Marinópolis.

O Prefeito Dodô está na 
cidade de São Paulo neste 
momento e participou jun-
tamente com a Secretária de 
Desenvolvimento Econômi-
co do Estado, Patrícia Ellen 
da Silva e com o Deputado 
e parceiro do nosso muni-
cípio, Carlão Pignatari, do 
lançamento do PROGRAMA 
MEU EMPREGO - Cidadão 
Trabalhador e voltará para 
Palmeira D’Oeste com uma 
ótima novidade!

O programa visa dar opor-
tunidade de trabalho ao mes-
mo tempo em que capacita o 
empregado para o mercado 
de trabalho. Confira abai-
xo como funciona e fique 
atento para quando surgir à 
oportunidade.

O QUE É:
Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego que 
proporciona qualificação 
profissional e renda para 
cidadãos que estão desem-
pregados e em situação de 
alta vulnerabilidade social. 
Os beneficiários receberão 
qualificação profissional 
para atuação em áreas de ze-
ladoria predial e urbana e 
atuarão em atividades como 
limpeza, conservação e ma-
nutenção de órgãos públicos 
estaduais e municipais, em 
contrapartida ao benefício 
financeiro.

COMO FUNCIONA:
Os beneficiários podem se 

inscrever e serão seleciona-
dos por critérios pré-esta-
belecidos entre o estado e 
a prefeitura, e permanecerá 
no programa por até nove 
meses, com jornada de ati-
vidades com interesse social 
de até seis horas diárias em 

PREFEITO DODÔ EM BUSCA DE NOVAS OPORTUNIDADES 
DE EMPREGO PARA PALMEIRA D’OESTE

quatro dias por semana. Um 
dia da semana será destina-
do para as aulas do curso de 
qualificação profissional, 
com carga horária total de 
150 horas.

PÚBLICO ALVO:
 Trabalhadores maiores de 

17 anos, desempregados há 
no mínimo um ano e residen-
tes há pelo menos dois anos 
no estado de São Paulo.

Estamos contentes com 
essa super novidade positiva 
e ansiosos para o início dos 
trabalhos.
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

LBV PROMOVE AçãO EMERGENCIAL EM APOIO A 
FAMíLIAS EM SITUAçãO DE VULNERABILIDADE

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) vai intensificar seu tra-
balho socioeducacional durante 
os meses de abril a agosto em 
todo o país, com a realização de 
ações emergenciais em prol de 
famílias em situação de pobre-
za que sofrem principalmente 
nesse período do ano, com as 
estiagens, as cheias e as baixas 
temperaturas. 

A ação faz parte da campa-
nha Diga Sim!, promovida 
pela LBV, e visa mobilizar a 
sociedade a fazer doações. Me-
diante os recursos arrecadados, 
a Instituição fará a entrega de 
cobertores e de cestas de ali-
mentos em dezenas de municí-
pios brasileiros. 

A meta é entregar 17.500 co-
bertores no Distrito Federal e 
em cidades de Goiás, do Mato 
Grosso do Sul, de Minas Ge-

rais, do Paraná, do Rio Grande 
do Sul, do Rio de Janeiro, de 
Santa Catarina e de São Paulo,; 
e 12.500 cestas de alimentos, 
contendo itens básicos e que 
estejam de acordo com os cos-
tumes regionais, para famílias 
nos seguintes Estados: Acre, 
Alagoas, Amapá, Bahia, Cea-

rá, Espírito Santo, Goiás, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins.

Quando a LBV chamar, atenda 
com o coração: DIGA SIM! As 
doações para a campanha podem 

ser feitas no site www.lbv.org/
digasim, pelo 0800 055 50 99 
ou, ainda, diretamente em uma 
das unidades da Instituição (ver 
endereços no site www.lbv.org). 
Para saber mais sobre a entrega 
das doações, acesse LBVBrasil 
no Facebook, no Instagram e no 
YouTube.

Iniciativa vai entregar cestas de alimentos e cobertores em várias regiões do país

“Ritmo de liberação de agrotó-
xicos em 2019 é o maior já regis-
trado”. Quando vemos notícias 
como esta, publicada em 26 de 
maio de 2019, pelo g1.globo.com, 
os sentimentos de preocupação e 
revolta nos invadem. Devemos, 
pois, nos perguntar: qual é nos-
sa responsabilidade e o que fazer 
diante desse problema grandioso?

Primeiramente, precisamos 
nos conscientizar de que é dever 
de todos cuidar do ambiente em 
que vivemos. Nos tempos atu-
ais, é nosso dever estar atentos, 
sobretudo para os riscos gigan-
tescos que todo tipo de agrotó-
xico traz para o solo, a fauna, a 
flora, ou seja, a biodiversidade 
e, enfim, a vida humana.

Esse problema se manifesta de 
modo particular, em cada região 
do país. No Noroeste Paulista, 
por exemplo, composto por pe-
quenos agricultores e grandes 
empresas de produção de álco-
ol e açúcar, o uso ostensivo dos 
agrotóxicos está sendo fatal até 
mesmo para os pequenos inse-
tos. Nessa região, como em tan-
tas outras do país, a extinção das 
abelhas, está comprometendo o 
ciclo produtivo da agricultura.

Devemos manifestar nossa pre-
ocupação e indignação, e cobrar 
providências do poder público, 
denunciando-o quando necessário. 
A solução a esse problema se torna 
urgente, exigindo de nós uma pos-
tura ativa imediata, pois o executi-
vo federal sinaliza que continuará 
concedendo incentivos fiscais à 
produção e à comercialização de 
agroquímicos.

O MEIO AMBIENTE PEDE PROTEçãO
volume de lixo não degradável. 

Pequenas atitudes fazem a 
diferença. Desta forma, vamos 
conscientizando e mudando a 
realidade em que estamos inseri-
dos. Essa mudança deve chegar 
às grandes corporações, frente às 
quais o poder público deve atuar. 
O sistema neoliberal favorece as 
grandes corporações interessadas 
exclusivamente no acúmulo de 
capital, em detrimento do prin-
cipal que é a qualidade de vida. 

O próprio Cristo veio para dar 
vida em abundância (cf. Jo 10,10). 
Essa vida é valiosa demais. Não a 
deixemos ser destruída. Até quan-
do, então, vamos concordar com 
tudo que destrói o meio ambiente? 
Não podemos ficar passivos diante 
dessa situação. Necessitamos re-
fletir, sair do comodismo e agir. 
Afinal, nossa vida e do meio am-
biente pedem proteção.

Adriano Marques Fernandes
Professor de Filosofia, Histó-

ria e Sociologia.
Supervisor do Polo Claretia-

no de Jales

Não podemos ficar estagnados, 
olhando o poder executivo, aliado 
aos grandes poderes econômi-
cos do agronegócio, se mostrar 
favorável à flexibilização do uso 
desses produtos muito perigosos. 
A união e a mobilização de enti-
dades, ONGs, sindicatos e Igrejas 
diante desse perigo que está até 
mesmo sobre nossas cabeças pela 
pulverização por aviões, são extre-
mamente necessárias. Há grandes 
mudanças a serem feitas.

Podemos fazer mudanças, 
também, desde as situações quo-
tidianas, nas quais estamos inse-
ridos, por meio de reuniões nos 
bairros e do setor empresarial, 
bem como pastorais e movimen-
tos de Igreja. Despertemos nossa 

consciência sobre a importância 
do que é orgânico e reciclável e 
tomemos iniciativas! Não utili-
zar ou evitar o uso exagerado do 
copo descartável, por exemplo, 
contribui para a diminuição do 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMEIRA D’OESTESP

EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 024/2018.
CONTRATO Nº 003/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE 
– SP.

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para fornecimento de 
combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina e Etanol,, à Frota 
Municipal durante o exercício de 2018, com abastecimento diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  inscrita no 
CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua Brasil, nº66-20, centro 
na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com preço rea-
justado conforme reajuste do preço num total de -11,03%, exemplificado 
por notas fiscais em anexo, para o fornecimento de ETANOL onde o 
preço era de R$ 2,86 e passa para R$ 2,54 a vigorar a partir da data da 
assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 05 de Junho de 2019.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JALES 
EE “ORESTES FERREIRA DE TOLEDO” e028344a@educacao.sp.gov.br 
RUA MAL. H. A. CASTELO BRANCO,   Nº4225 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE - SP - FONE (017) 3651-1327 

Anexo I 

EDITAL PARA LICITAÇÃO DE CANTINA ESCOLAR 

 A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE ORESTES FERREIRA DE 

TOLEDO, sita à Rua Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco,  nº 42-25, Centro,  

em Palmeira d’Oeste – SP, CEP 15.720-000, ouvido o Conselho Deliberativo, torna 

pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 

deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 20, 21 e 24 de Junho de 2019,  

das  08h00min às 16h30min, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 53,06 

(cinquenta e três reais e seis centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome 

da APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 2385-x, conta corrente nº 4011-4 , sem 

devolução. As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o 

mesmo local até o dia 26/06/2019, no horário das 08h00min às 16h30min. A abertura 

dos envelopes contendo as propostas será realizada em sessão pública no dia 

27/06/2019, às 19h00min, nas dependências da escola, pela Comissão Julgadora 

designada pelo Diretor Deliberativo da APM. Ao vencedor do Processo de Licitação 

(contratado), será autorizado o início das atividades somente após a constituição de 

firma comercial, que implicará em: a) Registro do Termo de Contrato no Cartório de 

Registro de Títulos e Documentos; b) Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Imposto 

de Circulação de Mercadorias – ICM; c) Obtenção de Alvará de Funcionamento; d) 

Inscrição no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre serviços – ISS; e) Matrícula 

no INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social. 
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

CâMARA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2019 
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Francisco/SP - 

51.842.201/0001-77
CONTRATADO: ADEMIR DA GUIA SANTOS TEIXEIRA 

250.416.878-03, /CNPJ: 23.071.698/0001-31.
VALOR:  R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos  Reais) Mensal.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-

tação de serviços de Limpeza e Manutenção, com a disponibili-
zação de mão-de-obra, para realização de limpeza do Prédio da 
Câmara Municipal de São Francisco.

VIGÊNCIA:  21/05/2019 à 20/06/2019 
MODALIDADE: Dispensa
São Francisco, SP, 21 de maio de 2019.
Cleunice Fernandes Moreira Dionízio- Presidente da Câmara

CâMARA MUNICIPAL 
DE MARINÓPOLIS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CâMARA MUNICIPAL 

DE MARINÓPOLIS – SP.

JOSÉ MARCIO BERNARDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, autô-

nomo, vereador nesta Câmara Municipal, RG. nº. 34.194.152-9 SSP/SP 

e CPF nº.  282.728.728-54, residente e domiciliado na Rua João Toledo 

Lepes, nº 709, nesta cidade, vem mui respeitosamente perante Vossa 

Senhoria, requerer que seja Oficiado ao Senhor Prefeito Municipal de 
Marinópolis o encaminhamento a esta Casa de Leis, uma data prevista 

da concessão da Reposição Salarial. Tal pedido é devido a gama de 

funcionários públicos que procura esse vereador para saber do desfecho 

do reajuste. Para que os funcionários públicos tenham um melhor plane-

jamento financeiro de seu salário, há a necessidade de uma previsão da 
referida reposição. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento.

                                         Marinópolis, 03 de junho de 2019.

JOSÉ MARCIO BERNARDES DE OLIVIERA 

Catador de materiais recicláveis encontra 
celular em lixeira e devolve na delegacia

à  HONESTIDADE

Um catador de matérias reci-
cláveis de 72 anos surpreendeu o 
radialista Marcelo Marcondes ao 
encontrar o celular dele avaliado 
em cerca de R$ 2 mil jogado em 
uma lixeira e levá-lo para a delega-
cia da Polícia Civil de Jales.

Marcelo contou que trabalhou 
toda manhã de sábado, 1º, e foi 
para a casa arrumar as malas para 
viajar a Borborema. Com pressa, 
ele pegou uma pizza que estava 
na geladeira para comer durante 
o trajeto.

“Eu coloquei o pedaço de pizza 
em uma sacola plástica, entrei no 
carro e pedi para minha mulher di-
rigir. No meio do caminho, decidi-
mos parar para comer um salgado 
em um estabelecimento na região 
central da cidade. Quando eu sai do 
carro, eu peguei a sacola e joguei 
no lixo”, afirma.

Sem perceber que havia se en-
ganado e jogado o celular junto 

“Um boletim de ocorrência tinha sido registrado. Fizemos um adendo de devolução. O celular estava impecável”, conta Marcelo Marcondes, dono do aparelho.

celular é uma extensão do nosso 
corpo. Eu tenho a mesma linha há 
15 anos. Imediatamente, eu voltei 
até a lixeira porque imaginava que 
tinha me enganado”, afirma.

Ao chegar no local, o radia-
lista percebeu a presença de um 
homem perto da lixeira, mas 
decidiu não abordá-lo. Sem 
saber o que fazer, o radialista 
retornou ao imóvel dele.

“Eu voltei para casa para 
tentar rastreá-lo. No entanto, 
o aplicativo estava apontando 
uma rua em que não era possí-
vel ele estar. Eu fui até lá, mas 
não consegui localizá-lo. En-
tão, eu decidir ir viajar e tentar 
resolver o problema em Borbo-
rema”, afirma.

O radialista também contou 
que se sentiu com tédio sem o 
celular e que as filhas dele só 
falavam nisso. Pensando nas 
alternativas que ainda pare-
ciam possíveis, ele procurou 
o que poderia fazer na inter-
net e descobriu a existência de 
aplicativo.

“Eu consegui rastreá-lo no 
celular da minha esposa por 
volta das 23h30. Para minha 
felicidade e espanto, eu percebi 
que o endereço apontado era 

exatamente o da delegacia da 
Polícia Civil. Depois disso, eu 
consegui dormir tranquilamen-
te”, brinca.

ENTREGA
Com a certeza que o aparelho 

celular estava em boas mãos, o 
radialista acordou na manhã do 
domingo e ligou para a delega-
cia, mas o policial que atendeu 
afirmou que não sabia onde o 
aparelho estava.

“Quando eu cheguei em Jales 
novamente, às 16h, eu fui direto 
para a delegacia. Um boletim de 
ocorrência tinha sido registrado. 
Fizemos um adendo de devolu-
ção. O celular estava impecá-
vel”, conta.

Marcelo Marcondes pergun-
tou quem tinha devolvido o ce-
lular ao escrivão e ficou emo-
cionado quando escutou que um 
catador de recicláveis de 72 anos 
tinha ido até a delegacia.

“O senhor disse ao escrivão 
que não queria nada em troca, ne-
nhum tipo de recompensa. Eu ain-
da não consegui encontrá-lo, mas 
vou até a casa dele para prestar 
algum tipo de ajuda e, principal-
mente, agradecê-lo para atitude”, 
conta.

O Extra

com o alimento na lixeira, Marcelo 
comeu o salgado, saiu do estabele-
cimento, passou ao lado da lixeira, 
abasteceu o carro e seguiu viagem.

“Em um determinado momento, 
eu senti falta do aparelho celular. 
Eu fiquei desesperado. O aparelho 
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PREFEITO DODÔ FORTALECE O DESENVOLVIMENTO 
TURíSTICO DE PALMEIRA D’OESTE

O Prefeito Dodô esteve em Vo-
tuporanga essa semana juntamen-
te com a Secretária do Turismo 
e Meio Ambiente, Larissa 
Brunassi e traçou novos 
horizontes para o turismo 
em Palmeira D’Oeste. “É 
necessário um trabalho sé-
rio e consistente” nos falou 
o prefeito.

Este encontro foi promo-
vido pelo Deputado Carlão 
Pignatari que tem grande in-
teresse no desenvolvimento 
econômico da nossa região, 
tanto é que hoje é Coorde-
nador da Frente Parlamentar 
pelo Desenvolvimento dos 
Municípios de Interesse Tu-
rístico (FREMITUR)

Além do importante en-
contro com o Secretário do 
Turismo do Estado de São 
Paulo Vinícius Lummertz, 
o prefeito e a secretária do 
turismo assistiram uma im-
portante palestra do SENAC 
e SEBRAE, instituições que 
tem papel fundamental no 

desenvolvimento em di-
ferentes aspectos junto as 
prefeituras municipais no 
estado de São Paulo.

Em Palmeira D’Oeste em 
especial queremos outros 
grandes destaques além da 
Feira da Uva, como a re-
vitalização da Prainha de 
Dalas,  criação da rota da 
uva e pesca esportiva. Para 
isso o prefeito Dodô está 
desprendendo um grande 
esforço e participar destes 
tipos de evento agrega valor 
na tomada de decisão.

O mais importante neste 
momento é que a população 
saiba que o prefeito muni-
cipal está tomando todas 
as providências possíveis 
para nosso desenvolvimen-
to turístico e que Palmeira 
D’Oeste vai sim, se desenvolver 
nesse sentido.

Seguiremos acompanhado esse 
tema e com certeza, em breve, 
voltaremos com ótimas novida-
des nesse sentido.

O presidente da Frente Parla-
mentar do Empreendedorismo 
da Alesp, deputado Itamar 
Borges participou, nesta 
quinta-feira, 6 de junho, do 
2º Conexidades - Encontro 
Nacional de Parceiros Públi-
cos & Privados, na cidade de 
São Carlos. Promovido pela 
UVESP (União dos Vereado-
res do Estado de São Paulo), 
o evento começou dia 4 e 
vai até o próximo dia 8, no 
Centro de Convenções Hotel 
Nacional Inn.

Itamar Borges fez parte do 
painel “Empreendedorismo: 
Gerando benefícios e opor-
tunidade de trabalho”, que 
contou também com a par-
ticipação do presidente do 
Sebrae-SP, Tirso Meirelles, 
e do presidente do Parque 
Tecnológico de São Carlos, 
Sylvio Rosa, além do presi-
dente da Uvesp, Sebastião 
Misiara.

Uma oportunidade para 
falar sobre seu trabalho em 
busca de um melhor ambien-
te de negócios e para a ge-
ração de emprego e renda. 
Itamar destacou suas ações 
como deputado estadual e 
presidente da FREPEM. 
“Temos trabalhado bastante 

DEPUTADO ITAMAR BORGES FALA SOBRE 
EMPREENDEDORISMO EM PAINEL DO CONEXIDADES

para fomentar o empreen-
dedorismo, recentemente 
tivemos grandes conquistas, 
como o Plano Estadual de 
Educação Empreendedora, 
a Nova Lei de Compras Go-
vernamentais e também de 
Inovação Tecnológica”, dis-
se o deputado Itamar.

Sua experiência como pre-
feito e as ações implantadas 
em Santa Fé do Sul para es-

timular o desenvolvimento 
local e o empreendedoris-
mo também foram destaque 
no painel. Itamar Borges 
recebeu o Prêmio Prefeito 
Empreendedor do Sebrae, 
em reconhecimento ao seu 
trabalho. 

Durante o Conexidades, 
foi anunciada a retomada do 
Programa Vereador Empre-
endedor para que as Câmaras 

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP

tada para que sejam defi nidas 

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 

defl exões na superfície sob car-

tamento superfi cial simples ou 
 

superfi cial, microrrevestimento 

 

 

de qualifi cação profi ssional 

Já de retorno à São Francisco 

estar de regresso à capital na 

retornou à São Paulo onde esteve 

ex-prefeito de São José do Rio 

do ano trouxe junto contigo uma 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

Municipais se juntem aos 
esforços do Sebrae-SP para 
melhorar o ambiente dos pe-
quenos negócios locais.

“Como apoiador e fomentador 
do desenvolvimento dos muni-
cípios e do nosso Estado, é uma 
alegria participar de eventos 
como o Conexidades. Parabéns 
à Uvesp, ao Misiara, à Sílvia e a 
todos os organizadores e partici-
pantes deste encontro”, finalizou 
o parlamentar.

O consultor da Frepem, Silverio 
Crestana, o presidente do MDB 
Marquinhos Amaral, o vereador 
e presidente da Câmara Lucão, o 
diretor Legislativo Neto Donato, 
o Vander, entre outros amigos tam-
bém estiveram presentes.

Samantha Andrade - MTB: 
87447 - Assessoria de Comuni-
cação
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