= = REGIÃO
= =
A FORÇA DA NOSSA

Informativo da Associação dos Plantadores de Cana do Médio Tietê - Dezembro de 2016 - Ano 16 - Edição 108

Expectativa de produtividade de 9,3 milhões de
toneladas na safra 2016/17 não se confirma
A estimativa de produção para
esta safra feita pelos associados indicava que seriam produzidas 9,3 milhões de toneladas. As chuvas no ano
de 2015 foram bem distribuídas e no
início de 2016, muito intensas e frequentes até o mês de março.
A estimativa foi realizada no início
de março e as condições climáticas
nos meses anteriores aparentavam ser
muito favoráveis ao desenvolvimento
da cultura, que então se mostrava exuberante. Isto trouxe certo otimismo,
corroborado pela quantidade de cana
bis, que para a maioria dos associados
viria retardar o corte das áreas regulares (cana planta e socas), dando ainda
mais tempo e condição ao seu desenvolvimento. Uma vez oficializada a
estimativa, a data de início de safra foi

te. Após as chuvas de início de junho,
iniciou-se outro longo período seco,
embora com algumas precipitações em
julho e agosto, mas não suficientes para
evitar o déficit hídrico.
Outra variável para a qual não
se atentou inicialmente foi a radiação solar. De setembro de 2015 até
março de 2016 foi inferior a média
dos últimos três anos, ficando mais de
20% abaixo nos meses de novembro
a janeiro, em consequência do maior
número de dias encobertos durante
o período chuvoso. Menos radiação
solar, menos fotossíntese, justamente
nos meses em que o crescimento vegetativo da cultura é muito mais acelerado e o acumulo de massa verde
pode passar de 1 t/ha/dia.
Além da produtividade, o ATR

marcada para 10/03/2016 na UBG e
15/03/2016 na USJ para não retardar
o final da safra ou haver sobra excessiva
de cana bis para 2017. Parecia tudo perfeito e o seria, não fossem algumas adversidades do clima que viriam a seguir,
tanto para o plantio como para a safra.
As chuvas cessaram no final de março e
só voltaram no final de maio, em grande
volume, sendo muito prejudiciais aos
plantios recentemente executados, aumentando ainda mais as falhas, já causadas pela seca de quase dois meses.
Os associados com pouca quantidade de cana bis sentiram de imediato
o efeito do clima seco, já que iniciaram
mais cedo o corte dos canaviais de soca
e cana planta, mas quem ainda continuou
colhendo cana bis até o início de maio só
foi ter alguma quebra bem mais adian-

médio desta safra será um dos mais
baixos dos últimos anos, o que segundo
os fisiologistas também se deve à queda na fotossíntese, causada pela menor
radiação solar e pela alta temperatura
ambiente, que nos meses de abril e
maio ultrapassou com frequência os
36ºC. Toda condição da planta que
leve a redução da fotossíntese resulta
num menor acumulo de sacarose.
Por todos estes eventos, ao se
aproximar do final da safra, a quebra
média de produtividade ficará próxima de 10% e a moagem deverá atingir
no máximo 8,4 milhões de toneladas.
Salvo raríssimas exceções, esta quebra
deverá ser igual ou superior em toda a
região Centro Oeste e tal como aqui,
demorou um pouco para ser percebida e reconhecida.
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Preparar a terra, plantar e colher frutos que gerem emprego e renda.
Que o ano que se aproxima seja de muita paz realizações e produtividade.

Feliz natal

2017!

e um próspero

EDUCAÇÃO
Conheça nossos campeões
Lençóis Paulista – 13 escolas participantes – 636 alunos
Campeão geral............................................................................................. Prêmio
Guilherme Drumond da Silva........................................................................................1 notebook
EMEIF “Irma Carrit”................................................................................................................1 notebook
Professora Isabel Cristina Correa.................................................1 porta retrato digital
Vice-campeão
Kimberlly San Juliano.......................................................................................................................1 tablet
EMEF “Edwaldo Roque Bianchini”
Campeões nas escolas – 1 Fone de Ouvido com bluetooth
EMEF “Lina Bosi Canova” - Gabriel Augusto Lemes Duarte
EMEF “Idalina Canova de Barros” - Caroline Mattos e Souza
EMEIF “Eliza Pereira de Barros” - Ana Clara Gomes
EMEF “Esperança de Oliveira” - Erika Fernanda Paccola
EMEF “Nelson Brollo” - Maria Eduarda Placa
EMEF “Luiz Zillo” - Leandro Henrique Varela
EMEF “Guiomar F. C. Borcat” - Adrian Alves Domingues
EMEIF “Profª. Maria Zelia C. Prandini” - Pedro G. Rodrigues da Silva
EMEF “Ezio Paccola” - Kevyn Felipe da Silva dos Santos
EMEIF “Amelia Benta N. Oliveira” - Ana Livia de Mendes Comidal
EMEIF “Philomena Briquesi Boso” - Cauan Vinícius
EMEF “Edwaldo Roque Bianchini” - Kimberlly San Juliano
EMEIF “Irma Carrit” - Guilherme Drumond da Silva
Macatuba – 03 escolas participantes – 218 alunos
Campeão geral............................................................................................. Prêmio
Raíssa Fernandes........................................................................................................................1 notebook
EM “CAIC Cristo Rei”..........................................................................................................1 notebook
Professora Maria Rosali Alves Nunes Valezi...................... 1 porta retrato digital
Vice-campeão
Gabriela Ferreira da Silva...........................................................................................................1 tablet
EM “Odila Galli Lista”
Campeões nas escolas – 1 Fone de Ouvido com bluetooth
EM “Waldomiro Fantini”
Jonathan Felipe dos Santos
			
Jhenyfer Siqueira de Oliveira
EM “CAIC Cristo Rei”
Raíssa Fernandes
			
Beatriz dos Santos Marques
EM “Odila Galli Lista”
Gabriela Ferreira da Silva
			
Mateus Henrique Felipe de Brito
pederneiras – 09 escolas participantes – 342 alunos
Campeão geral............................................................................................. Prêmio
Ingrid Pereira Rizzato.......................................................................................................... 1 notebook
EMEIF Faustina M. Regiane Nozella.........................................................................1 notebook
Professora Glaucia Maria Costa Santos................................... 1 porta retrato digital
Vice - Campeã
Laissa da Silva Cavalcanti............................................................................................................1 tablet
EMEF Monsenhor Celso
Campeões nas escolas – 1 Fone de Ouvido com bluetooth
EMEF “Maria Elena P. Bertolini” - Amanda Tayná da Silva
EMEF “João Antônio Carminato” - Letícia Rodrigues da Silva
EMEF “Anna Ruiz Fernandes Furlani” - Kauã de Oliveira Alves
EMEF “Profª. Zilda Mascaro” - Beatriz Godói Caldeira
EMEIF “Antônio Simões” - Mariana De Souza Ramos
EMEF “Eliazar Braga” - Heloisa Frascareli Oliveira
EMEF “Profª. Christina C. L. F. Pereira” - Leonardo César de Oliveira
EMEIF “Faustina M. Regiane Nozella” - Ingrid Pereira Rizzato
EMEF “Monsenhor Celso” - Laissa da Silva Cavalcanti
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O presidente da Ascana, Luiz Carlos Dalben, durante a cerimônia de
premiação realizada na Diretoria de Ensino de Lençóis Paulista

EM CENA
A cerimônia de entrega dos prêmios contou com a presença dos
alunos, pais e responsáveis, professores, diretores, prefeitos e também com um personagem inusitado: o agricultor antes de conhecer
a forma correta do uso de defensivos agrícolas e depois já com o
uso de EPI’s, informação de base do projeto DuPont Escola. A performance do técnico agrícola Adirso Miranda e do Tiago Pescara
tiraram risos dos presentes.

EDUCAÇÃO

Ascana
e
dupont
premiam alunos, escolas e professores da região
1.196 estudantes dos quintos anos de Lençóis Paulista, Macatuba e
Pederneiras participaram do DuPont Escola
O mês de novembro foi de
premiação para os estudantes de
Lençóis Paulista, Macatuba e Pederneiras que participaram do Projeto
DuPont Escola realizado pela multinacional DuPont em parceria com
Ascana (Associação dos Plantadores
de Cana do Médio Tietê), diretoria
e secretarias municipais de educação das três cidades. Em 2016, o
projeto contou com a participação
de 25 escolas e 1.196 estudantes
dos quintos anos. Em Lençóis Paulista participaram 13 escolas com 636
alunos, em Macatuba, 3 escolas com
218 alunos e, em Pederneiras, 9 escolas com 342 alunos.
O projeto incentiva estudantes
de escolas urbanas e rurais a desenvolverem trabalhos de redação e
desenho sobre boas práticas agrícolas, premiando alunos e escolas.
Ele começou a ser desenvolvido
em Lençóis Paulista em 2008, depois chegou a Macatuba (2012) e
Pederneiras (2013). Neste período
atendeu 10.074 crianças.
“Este projeto é importante
para que as crianças saibam da importância da agricultura e de que a
cana-de-açúcar movimenta 60% da
economia de nossa região. Em nove
anos deste projeto mais de 10 mil
crianças foram atendidas e viram
que os associados da Ascana têm
três pilares importantes: estar de
bem com a natureza, com as pessoas e com a parte econômica em dia.
Este é o nosso tripé da sustentabilidade”, disse o diretor de Relações
Institucionais, Pedro Luís Lorenzetti, que também agradeceu aos alunos, professores e as diretorias de
Educação pela parceria.
O Projeto leva informações aos
estudantes sobre boas práticas na
agricultura, especificamente em re-

LENÇÓIS PAULISTA - Estudantes comemoram os prêmios recebidos

MACATUBA - Alunos das três escolas municipais
participaram do Projeto

lação ao uso de defensivos agrícolas. As palestras são realizadas por
técnicos da Ascana e da DuPont e
os melhores trabalhos são premiados. Cada trabalho inclui uma redação e um desenho sobre o tema
“Meu herói, o agricultor”.
“Nas palestras as crianças aprendem sobre a importância da segurança na aplicação dos defensivos
agrícolas, como é feito esse trabalho, sobre a importância da cana-de
-açúcar e também sobre as questões
ambientais que estão envolvidas
nesse setor”, explica Luiz Carlos
Dalben, presidente da Ascana.
A prefeita Bel Lorenzetti
também marcou presença na premiação em Lençóis e falou da im-

PEDERNEIRAS - Nove escolas e 342 alunos
participaram do Du Pont na escola

portância do evento. “Existe uma
frase que diz que ninguém ama
aquilo que não conhece. E se nós
quisermos amar essa cidade nós
precisamos conhecer. E conhecer a
cidade significa conhecer o que faz
com que a cidade seja o que ela é.
E se nós temos uma agricultura tão
forte precisamos conhecer isso
também. Assim como precisamos
conhecer nosso comércio e nossa
indústria”, disse a prefeita.
A Ascana, além de também
participar ministrando palestras
aos estudantes, foi responsável
por fornecer os prêmios aos alunos e professores, totalizando: 28
fones de ouvido com bluetooth, 3
tablets, 3 notebooks e 3 porta re-

tratos digitais. A DuPont forneceu
3 notebooks às escolas campeãs.
Os alunos que se destacaram em
cada escola foram premiados com
um fone de ouvido com Bluetooth.
Destes trabalhos, foram premiados
os dois de maior destaque, o 2º colocado levou para casa um tablet e
o 1º colocado foi premiado com um
notebook para ele e outro para a escola, além de premiar sua professora com um porta retrato digital.
Em Lençóis Paulista, a cerimônia
de entrega foi na segunda-feira 21, na
sede da Diretoria de Ensino. No mesmo dia, no período da tarde, Macatuba conheceu seus campeões no anfiteatro da Prefeitura. Em Pederneiras, a
premiação foi na terça-feira 22.
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Alunos do Programa Jovem Aprendiz
plantam 300 árvores em área de APP
Trabalho foi feito com participação dos integrantes do
programa Jovem Aprendiz e apoio da PHD Cana

Ação em comemoração ao Dia da Árvore também transmitiu valores
sobre a importância de se preservar a natureza

Integrantes do Jovem Aprendiz durante plantio de
300 árvores na Lagoa Seca
Em comemoração ao Dia da Árvore foi realizado no dia 21 de setembro, na fazenda Lagoa Seca, o
plantio de 300 mudas de espécies nativas. O evento
realizado pela Ascana contou com a participação dos
integrantes do projeto Jovem Aprendiz e apoio da
PHD Cana e Tecnofloral Serviços Ambientais.
O diretor de Relações Institucionais da Ascana,
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Ao fundo é possível ver as árvores plantada
no ano passado na Fazenda Lagoa Seca

Pedro Luís Lorenzetti, disse que o plantio de 300 árvores é simbólico e mostra o respeito da Associação e
dos plantadores de cana com o meio ambiente e também conscientiza os jovens sobre a importância de se
cuidar bem da natureza. “Nós precisamos ter consciência de que os nossos atos impactam na natureza
de forma positiva ou negativa. O plantio de árvores é

positivo, mas quando jogamos lixo, é negativo. Precisamos respeitar a natureza”, diz.
Pedro Luiz Cavassuti, da Tecnofloral, falou da importância do trabalho de reflorestamento que está
sendo feito há quase vinte anos e da importância de se
conciliar o uso da terra com a preservação ambiental,
ação executada pelos associados da Ascana.

Sustentabilidade

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
O Programa Jovem Aprendiz foi lançado no dia 11 de maio de 2016 e é realizado
por meio de uma parceria entre a Ascana,
o Ministério Público do Trabalho e o Senar.
São atendidos 25 jovens com idade entre
18 e 24 anos e este modelo é o primeiro
do Brasil. O programa nasce em Lençóis e
ganha a região nos próximos anos.
Objetivo: Qualificar os jovens como
trabalhadores na cultura da cana-de-açúcar,
atendendo às necessidades do setor.
O que aprendem: executam, na cultura da cana-de-açúcar, de forma convencional e/ou mecanizada, as atividades de preparo de solo, preparo de mudas e insumos,
plantio, tratos culturais e colheita, seguindo
os procedimentos técnicos adequados e a
legislação vigente. Executam a operação e
a manutenção básica de máquinas.
Como o programa é desenvolvido:
480 horas com o Senar e 480 horas com os
empregadores.
SENAR (80 horas-teórico): Competência interpessoal, integração no trabalho
e cidadania; saúde do trabalhador; seguran-

ça no trabalho; comunicação oral e escrita;
matemática aplicada; informática básica e
gestão corporativa.
SENAR (400 horas) E EMPREGADORES (480 horas)- prática: introdução
da cultura da cana-de-açúcar; gestão ambiental; prevenção e combate a incêndios;
agrotóxicos; manejo do solo; plantio de
cana-de-açúcar; tratos culturais; logística
de colheita de cana-de-açúcar; manejo de
palha energética; tratores agrícolas; implementos agrícolas; agricultura de precisão;
tecnologia do açúcar, da cachaça e do biocombustível; automação industrial.

SAIBA +
- 25 contratados
- Carga horária: 4 horas/dia
- Horário: 7h30 às 11h30
- Período: 16/05/2016 a
15/05/2017
- Registro em carteira
- Registro feito por empresas
associadas
- Refeição
- Salário: R$ 1.001,00

O QUE VOCÊ ACHA DO
JOVEM APRENDIZ?

Jonata W. da Silva Gaspareli, 23 anos
“É uma oportunidade de primeiro emprego ou
recolocação para os jovens, uma oportunidade
única, tem salario. Estou gostando e está sendo
bem produtivo, conhecendo bastante coisa que
eu nem imaginava que existia na cana”

Nádia Carolina Moreira, 22 anos
“Está sendo ótimo, uma oportunidade incrível. É
um começo pra gente que não tem experiência
no campo. Estou aprendendo sobre o manejo de
solo, variedades da cana, como cultiva a cana e
vou ser uma futura agrônoma”

PREVENÇÃO - A educadora física Andrea Dalben realizou a ginastica laboral com os
jovens aprendizes. A atividade física é realizada durante 15 minutos, antes de iniciar os
trabalhos na lavoura, ou 15 minutos antes do encerramento das atividades. O exercício físico
é uma prática dos produtores de cana associados e tem como principal objetivo a prevenção
de doenças do trabalho, causadas pelo esforço repetitivo.

Renato Tomás, 23 anos
“Eu estou achando bom este programa. Estou
aprendendo bastante coisa que nem imaginei
como mexer com a colhedora de cana, o plantio e
liberar a cotesia para o controle da broca”
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Confira a série de palestras e treinamentos promovidas
pela Ascana para colaboradores e parceiros
30 de junho
Apresentação dos resultados do trabalho realizado sobre
broca-da-cana de açúcar
Conduzida: equipe técnica da Ascana

7 de julho
Palestra técnica: Nutrição e adubação da soja em áreas de
reforma de cana de açúcar
Palestrante: Dr. Godofredo C. Vitti, do departamento de
Ciências do Solo da ESALQ – USP

13 de setembro
Palestra: Previsões Climáticas para a região de Lençóis Paulista,
na safra 2016/17
Ministrada: Meteorologista, Sr. Marco Antonio, do Clima Tempo
Organizada: Equipe técnica da Nufarm

5 de setembro
Palestra: Novas Tecnologia “Novo Computador de bordo”
e “Logística otimizada de colheita”
Ministrada: empresa Farm Solutions e Agroabdo Consultoria
Conduzida: Comitê de Engenharia Agrícola Ascana

6 de setembro

19 de setembro

Evento do Projeto: “Caminhos da Cana”
Organizado: Orplana, Markestrat com parceria da Bayer

Evento técnico: “Utilização de torta de filtro no plantio e tratos
culturais de cana de açúcar”
Ministrada: Prof. Cesar Vitti
Organizada: Ideal Composto e a Ouro Preto

6 de outubro
Apresentação da Auteq
Ministrada: Diretor comercial
Marcos Arbex
Conduzido: Equipe técnica da
Terra Verde/ John Deere em
parceria com o Comitê de
Engenharia Agrícola Ascana
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“Caminhos da Cana”

reúne produtores em Lençóis
A Ascana sediou, no dia 6 de
setembro, o projeto “Caminhos da
Cana” realizado pela Orplana e as
empresas Markestrat e Bayer, que
tem por objetivo a troca de informações entre produtores, organizações e governo para que as decisões
possam ser tomadas com objetividade no setor sucroenergético. Marcos
Fava Neves, professor-doutor da
USP e consultor de agronegócios, foi
o palestrante e se mostrou otimista
com os rumos da economia. “O Brasil
entra em um momento de voltar a
acreditar, de ter investimento. Acho
que a região de Lençóis pode esperar uns três ou quatro anos melhores.
Marcos Fava Neves embasa sua
teoria nos índices de confiança que
já apresentam melhoras depois do
impeachment da presidente Dilma
Rousseff, segundo pesquisas feitas
por grandes grupos econômicos, na

expectativa de aumento de vendas de açúcar e etanol tanto no
mercado interno quanto externo
e na capacidade de produção do

agricultor brasileiro.
“Com o novo governo, a mudança de comportamento é imediata,
mas o comportamento para refletir

na economia é de seis meses. A primeira coisa é retomar a confiança, o
estrago feito foi muito grande”, diz.
Marcos Fava Neves disse que o
“Caminhos da Cana” tem como objetivo principal a área econômica, mas
não se descuida da questão técnica.
Durante o evento foi distribuído um
questionário para que os produtores
de cana respondessem.
“O nosso objetivo principal é
falar da economia. A sociedade tem
que entender cada vez mais que se
o comércio, os hotéis, supermercados e restaurantes têm movimento
é porque boa parte disso é fruto do
trabalho da agricultura. A sociedade
tem que torcer para a agricultura
estar bem”, enfatiza o professor. E
Lençóis tem dado um exemplo de
produção sustentável, de inclusão
social e econômica na área de cana
beneficiando o município”, finaliza.

Arnaldo Jardim discute conservação de solo
Produtores rurais, associações, sindicatos e políticos participaram do encontro
realizado no Espaço Lazer Zilor, dia 2 de setembro
A Secretaria de Estado da Agricultura e
Abastecimento realizou na tarde de ontem,
no Espaço Lazer Zilor, a apresentação das recomendações técnicas sobre conservação de
solo na cultura de cana-de-açúcar e controle da
mosca de estábulos. Produtores rurais, associações, sindicatos e políticos de Lençóis e região
participaram do evento que foi comandado
pelo secretário Arnaldo Jardim (PPS). Dentre as
autoridades, a prefeita Bel Lorenzetti (PSDB),
o presidente da Ascana, Luiz Carlos Dalben, o
presidente da Orplana e Associcana, Eduardo
Romão, e Maria Elvira Scapol, diretora da Zilor.
Jardim abriu o encontro falando que a Secretaria de Agricultura lançou o plano ABC (agricultura
de baixo carbono). A apresentação ficou por conta da equipe técnica da Secretaria de Agricultura
representada pela pesquisadora Isabela Clereci de
Maria, do IAC/Apta, que abordou a importância
da informação e das novas tecnologias no campo.

DESAFIOS - Arnaldo Jardim reuniu 350 pessoas em evento realizado no Espaço Lazer Zilor
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VOCÊ SABIA?
Associação dos Plantadores
de Cana do Médio Tietê

CONSELHO
DELIBERATIVO EFETIVO

Ivens José Casali
Jorge Luiz Morelli
José Osório de Campos Almeida
Júlio Cesar Toniolo Filho
Júlio Márcio Pereira de Oliveira
Lairton Cesar Godinho Brigido
Luiz Carlos Dalben
Manoel Ramalho
Nelson Antunes Júnior
Pedro Luís Lorenzetti
Sérgio Luiz Artioli
Wilson Sipioni

Que uma empresa brasileira, fabricante de resinas termoplásticas, conquistou recentemente um novo nicho de mercado: o de peças e ferramentas produzidas no espaço através de impressoras 3D?
Que a empresa está fornecendo o polietileno “verde” (resina produzida a
partir de etanol de cana-de-açúcar) que está abastecendo a primeira impressora comercial 3D alocada no espaço, operada por astronautas? A primeira
peça impressa foi um conector de mangueiras de irrigação. Outros dois modelos de peças já foram produzidos, entre os quais um coletor de amostras.

minutos de sabedoria
“Diante das dificuldades sempre teremos duas opções: olhar a dificuldade
e voltar para trás e desistir de tudo que já alcançamos ou encarar a dificuldade de frente e lutar para vencê-la e seguir em frente.”
(Eris Gomes)

“Se o seu plano não funcionar, mude o plano, nunca os seus objetivos.”

Suplentes:
Celso Paulo Furlani
Edson de Jesus Dalben
Erseni João Nelli
João Marino Stabile

(Autor Desconhecido)

SEDE

Rua: Pedro Natálio Lorenzetti, 698
Centro, CEP 18.680-110
Lençóis Paulista (SP)
Telefone (14) 3269-1400

Conselho Fiscal Efetivo
Adilson José Rosseto
Antônio Carlos Stabile
Edmilson Casagrande

Departamento
Agronômico

Suplentes:
Antonio Jesus Sanches
Celso Luiz Costa
Mário Alves Nunes Filho

Avenida Das Araras, nº 140
Jardim das Nações, CEP 18685-640
Lençóis Paulista, SP
PABX/FAX (14) 3269-1414

Diretoria Executiva
Diretor-presidente:
Luiz Carlos Dalben

Gerente Operacional
Élio Pires de Camargo (99118-5828)

Diretor vice-presidente:
Júlio Márcio Pereira de Oliveira

Administrativo
Gilberto Campanholi (99118-7206)
Gisela de Paula Morieli (3269-1411)
Patrícia de Nardi S. Nereu (3269-1401)

Diretor Administrativo
Manoel Ramalho

Diretor de
Assistência Técnica
Jorge Luiz Morelli

Compra Corporativo
Renaldo Romani (99118-7203)

Diretor da
Assistência Social

Engenheiro Agrônomo
Fabiano Baldacim da Silva (99134 7041)

Diretor de Relações
Institucionais

Técnicos Agrícolas
Adirso de Souza Miranda (99118-6934)
Silvio Luiz Cimó (99118-6938)

Sérgio Luiz Artioli

Desenvolvimento Agronômico
Agnaldo José da Silva (99118-6049)
Técnico de Segurança do Trabalho
Fabiano José Moretto
Controle Agrícola
José Antonio Sanches Filho
Tiago José Pescara
Controle Biológico
Robson Carlos Stati (99124-6561)
Lab. de Análise de Solo e Nematóide
Rodrigo Pereira Pardino - 3269-1413
Rosângela C. de M. Coneglian - 3269-1414
José Antonio de Godoy Júnior
Reginaldo Aparecido dos Santos
Letícia Ivani da Silva
Técnico em Eletrônica
Nivaldo Cordeiro Borges (99118-6907)
Topografia
Devanil Pessoa (99118-5877)
Marcos Paulo de Lima (99118-5821)
Fabrício Monteiro
Rafael Barbirato
Paulo Paganoti dos Santos
Noemia Coelho

Pedro Luís Lorenzetti
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EXPEDIENTE

Coordenação, Projeto Gráfico, Editoração Eletrônica e Produções: Eco Comunicação Institucional.
Jornalista Responsável: Conceição Giglioli Carpanezi (Mtb: 23.102). Tiragem: 800 exemplares.

