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GRÊMIO ESTUDANTIL
Autor: Emily Morais

O  Grêmio  Estudantil  é  uma  organização  dos  alunos,  que  são

responsáveis por projetos culturais, esportivos e sociais dentre outras atividades.

As eleições do grêmio no colégio ocorrem no mês de maio, onde todos os alunos

podem participar como candidatos desde que não estejam no 3° ano letivo. A

chapa atual tem o nome de “Opositores a Burocracia Estudantil” e é composta

por : 

 Presidente (Davi Bizarri) 

Vice-presidente (Emily Morais) 

Tesoureiro-Geral (Gabriela Lerri) 

Tesoureiro (Wesllem Tenório) 

1° Secretário (Felipe Sanches)

2° Secretário (Venâncio- CTI)

Diretor de Imprensa (Eloysa Beatriz) 

Diretor de Esportes (Raphael Figueiredo)

 Diretor de Cultural (Sarah Viscônio) 

Oradora (Nataly Constancio) 

1° Suplente (Felipe Teodoro)

2° Suplente (Isadora Dornellas)

O Grêmio tem autonomia para elaborar, organizar e sugerir propostas,

de  atividades  para  a  escola  (campeonatos,  palestras,  projetos  e  discussões),

porém para executá-las, é necessária a autorização da direção. O grêmio é a voz

dos alunos dentro da escola defendendo seus interesses, por isso, é importante

deixar claro que um de seus principais objetivos é contribuir para aumentar a

participação dos alunos nas atividades da escola.
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Gincana de Integração
Renan Filippini

A gincana de  integração é  realizada  no  campus da FCAV/  UNESP de

Jaboticabal com os alunos do Colégio Técnico Agrícola “José Bonifácio”. É uma

forma de integração entre os alunos ingressantes e os veteranos e acontece em

dois dias.

A arrecadação de alimentos é realizada fora do campus, onde os alunos

dos primeiros anos, com o auxilio de alguns professores e alunos do terceiro ano,

arrecadam alimentos nos bairros próximos. A faculdade disponibiliza um ônibus

para que todos possam ir e assim realizar a arrecadação. 

Fazendo parte  da  gincana existe  ainda,  as  brincadeiras  entre  todos os

alunos do colégio, eles são divididos em duas turmas representadas por cores

diferentes, sendo a cor laranja e verde. As brincadeiras são: natação, futebol,

vôlei, cabo de guerra, apresentação de talentos e competição de fantasias. Essas

atividades  são  realizadas  no  ginásio  de  esportes  da  FCAV  nos  períodos  da

manhã e tarde.

Tais atividades funcionam da seguinte maneira:

O jogo de futebol é composto por seis equipes divididas entre as séries e

dentro  da  mesma  cor  que  se  enfrentam  entre  as  mesmas  séries,  como  um

primeiro ano contra o outro e não ocorre jogo entre séries diferentes.

Na natação a competição ocorre em grupos de três indivíduos cada e que

se revezam.

O vôlei ocorre normalmente com equipes mistas. 

No cabo de guerra a participação é exclusivamente masculina e vence

quem os conseguir puxar a outra equipe.

As  atividades  apresentação  de  talentos  e  a  competição  de  fantasias

acontecem no período da tarde e são as mais esperadas pelos alunos.  
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JABUNESP RECICLA
Autor: João Guilherme da Cruz

O  JABUNESP  RECICLA é  um  grupo  de  conscientização  voltado  à

reciclagem  em  todas  as  áreas   do  câmpus  da  UNESP/FCAV  e  também  no

município de Jaboticabal-SP e conta com total colaboração dos alunos do CTA.

Esse  grupo  foi  criado  no  ano  de  2006  pelos  alunos  de  Biologia  da  CAP Jr.

(empresa  júnior  de  subprojetos).  O grupo  conta  também com vários  projetos

simples e de grande resultado na melhoria do meio ambiente, na economia, e no

principal assunto que é a reciclagem. Abaixo podemos observar alguns desses

projetos:

FOLHAS:  com início em 2010, o projeto folhas vem com o propósito de

diminuir o uso de folhas sulfites, simplesmente aproveitando os versos das folhas

para as provas e trabalhos, diminuindo o espaçamento das palavras, e também

utilizando o e-mail.

CANECAS:  iniciado em 2009,  o  projeto das canecas tem como objetivo

zerar o número de copos descartáveis no restaurante universitário (RU), e com a

nova pia implantada no RU também conscientiza os alunos a fazer a limpeza de

suas próprias canecas, essas canecas são entregue gratuitamente para todos os

ingressantes da UNESP e do CTA.

CAMPANHA DAS ESPONJAS: essa campanha tem como parceria a Funep

e a Crebio, e tem o objetivo de eliminar essas esponjas que é considerado um

material não reciclável. Cada esponja coletada rende R$ 0,02 centavos, que são

todos doados a o Lar Acolhedor São Vicente de Paulo – LASVP: que sem fins

lucrativos acolhe idosos com situação de vulnerabilidade social ou não.

Entre vários outros projetos.

O JABUNESP RECICLA vem com o lema que é o forte do grupo “os 4 R’s”:

Repense suas ações,  Reduza seu consumo,  Reutilize o máximo e enfim,

Recicle suas ideias.

Ambientalmente falando, eles estão sempre buscando formas bem simples

e estratégicas de induzir os alunos e toda a comunidade a sempre agirem de

forma correta em favor do meio-ambiente. Futuramente o grupo pensa em se

expandir para outras universidades da região, pois, os gestos do JABUNESP são

muito importantes para todos.
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Inter Reps

Rafael Figueiredo da Silva

O inter  reps  é  um evento  esportivo  organizado  pela  Associação Atlética

Acadêmica  da  Unesp  de  Jaboticabal  onde  as  equipes  se  enfrentam  em um

torneio de futsal masculino. Os jogos são realizados no ginásio de esportes da

faculdade dois dias por semana.

As  equipes  participantes  são  as  repúblicas  da  cidade,  alunos  da  Pós-

Graduação  e  do  Colégio  Técnico  Agrícola  “José  Bonifácio”  (CTA).   Essas

mesmas equipes se enfrentam em jogos marcados por sorteio, sendo criada uma

chave onde todos jogam contra  todos dentro  dessa chave e  apenas os  dois

melhores de cada grupo passam para a próxima fase (oitavas de final), a partir de

então os jogos passam a ser mata-mata e assim segue até a disputa final.

   https://pt-br.facebook.com/atleticajabuka/

O time de 2017 é composto por:

TITULARES: Vinicius (birimbau), Willi (corote), Felipe (gnomo), Raphael (o-

pala), Gabriel (varmet)

RESERVAS: Deryki (turco), Eliezer (k-lango), Luis (pai-aço), José (broca),

Vítor (banguela), Mario (polaco), joão (zé ruela) e pa-kú (joão vítor)

TÉCNICO: Prof. Murilo (Jumelão)

O evento reúne pessoas de toda a comunidade da UNESP e costuma ser

bem disputado com jogos acirrados, tornando o inter Reps único  e emocionante

tanto dentro como fora da quadra! Participem! Contamos com a sua presença!
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Fazenda Colorado

Carlos Pereira Azevedo

No dia  7 de  março de 2017,  os  alunos dos terceiros  anos do Colégio

Técnico Agrícola “José Bonifácio”, juntamente com as professoras  Dr.ª Tammy P.

Chioda Delfino e Dr.ª Helenara Machado da Silva, realizaram a visita técnica à

Fazenda Colorado em Araras-SP.

A Fazenda Colorado é a maior produtora de leite tipo “A” do Brasil, com 70

mil litros de leite por dia no seu pico de produção, conta com um rebanho de

1500  vacas  holandesas  P.O.  em  lactação,  ganhadora  de  prêmios  como  o

Agroleite em 2016 e MilkPoint TOP 100 2016.

Conta com uma estrutura de R$ 17 milhões, construída para abrigar 1.600

animais  em sistema de  confinamento  total,  em galpão  fechado  e  climatizado

(Figura 1). Tal estrutura conta com um sistema especial de iluminação e de “cross

ventilation” (ventilação cruzada) com temperatura por volta dos 22°C, capaz de

proporcionar um ambiente próximo ao ideal para a produção de leite, na média

de 40-41 kg de leite/dia/vaca.

Além do conforto é preciso também investir na alimentação, a dieta das

vacas é comporta de feno de capim, silagem de milho, melaço de cana, farelo de

trigo, soja, e um concentrado com vários outros nutrientes.

São 570 hectares de milho e 60 hectares de capim da variedade tifton 85.

O esterco produzido no galpão passa pelos biodigestores e se transforma no

biofertilizante que irriga o capim.

A fazenda é produtora de leite tipo “A” pasteurizado, comercializado com a

marca Xandô,  encontrados em versão Integral  3,5% gordura 128 Kcal,  Semi-

Desnatado (Magro) 2% gordura 102 Kcal  e Desnatado (Light)  0% gordura 66

Kcal, em práticas garrafas plásticas de 1 litro. É dotada de uma sala de ordenha

moderna com equipamento importado dos Estados Unidos, funciona como um

carrossel (Figura 2). O sistema ordenha 72 vacas em menos de 15 minutos, as

vacas não recebem ração na ordenha e caminham sozinhas para o carrossel

quando sentem necessidade de aliviar o leite do úbere. São necessários apenas

quatro funcionários para manejar os animais na hora da ordenha. Todas as vacas
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têm um aparelho preso na pata traseira que emite um sinal para o computador

que identifica o animal e monitora seu desempenho.

Ao todo, a Colorado emprega 270 funcionários fixos que se revezam em

três turnos para fazer funcionar essa fábrica de leite.

Figura 1- Confinamento total em galpão
Fonte: https://www.fazendacolorado.com.br/galeria

Figura 2 - Sala de ordenha 
Fonte: https://www.fazendacolorado.com.br/galeria
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