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GCM e PM intensificam 

ações de patrulhamento 

no período de Natal 

e Polícia Militar têm te- monitoramento das áreas, 
forçado os patrulhamen- em especial em locais de 

cesso marcou curso do 
Sindicato Rural sobre 

Capacitação na Apicultura 
O Sindicato Rural 

de Itapetininga pros- 
segue em sua ampla 
programação de cur- 
sos em benefício do 
produtores rurais, 
Neste mes, foi con 
cluído, com sucesso, 
mais um Curso de 
Capacitação na Api- 
cultura, realizado no 
Distrito da Varginha, 
promovido pelo Sin: 
dicato Rural em con- 
vênio com o Sistema 
FAESP/SENAR-AR 
SP e parceria com o 
SEBRAE, Os detalhes 

ão na página 2 

Pela sétima vez, a di 
reção da UNIMED Sul jomalstas - Es- 
Paulista reuniu, na última tavam presentes, também, 
segunda-feira, à imprensa o Dictor Vice-presidente 
regional para um balanço de. De Claudio Barsanti Wey 
atividades, e oca Superintendente 

adente Dr. Mare 
apresenta 

de Moraes, canmbosamente 
conhecido como “Gaúcho” 

UNIMED realizou 

encontro com a 
imprensa regional 

detalhadas imo 

Consternação em Itapetininga 
com o falecimento de Oswaldo 

V. Moraes o “Gaúcho” 

Ctural de Ttapetin 

aos 92 anos de idade. Foi 
copretário da famosa Li 
variada Rua Campos Sales 

Dra. Giselle Cordeiro Do- 

na década de 80. A equipe 

Itapetininga conquista 1º lugar 
por Qualidade da Educação 
Fundamental em prêmio 
do Governo do Estado 

oficial em Brasília, e pa 
rabenizou toda a equipe 
da Secretaria Municipal 
de Educação pelo resulta 
do alcançado. Como reco- 
nihecimento na pre 
pelo Govemo do Estado 

Brun, prestigioua ., Itapetininga recebeu um 
pre epresentando a prêmio de R$ 700 mil para 
prefeita Simone Marquet- serem investidos na rede 
1o, que estava em agenda municipal. 

petininga conquistou 
o 1º lugar no quesito Ala 
vancar a Qualidade do En- 
sino Fundamental no Es- 
tado entre os municípios 
com mais de 100 mil ha- 
bitantes. O Vice-Prefeito 
Je 

Iniciativa une Poderes e 
organizações em projetos e na 

inserção de jovens no Programa 
Jovem Aprendiz 

iniciativa está sendo a 
ação que tem como obje- 
tivo capacitar aproxima- 

170 adolescen- 

Uma, ampla, parceria a” Enceutivo, 
Judiciário, 

; damente 
tese jovens do município 

de Tá a 24 anos para que 

dos Podere 

debates e projetos no de- 
correr das últimos anos, no Auditório do Posto de 
vem fazendo crescer o Atendimento ao Traba- 

i- Ihador (PAT) com a du 
» ração de seis horas (deta- 

ora, uma grande lhes- pá 5) 

> ABRARS 
Visite nosso site 

wwwfolhadeitapetininga.com.br As imobiliarias com os destaques de Imóveis na pág 7 
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Sucesso marcou o “Curso de Capacitação na Apicultura”, 

realizado pelo Sindicato Rural de Itapetininga em convênio com o 

Sistema FAESP/SENAR-AR/SP e parceria com o SEBRAE/SP 
— my A 

O Sindicato Rural de “Horas, concluindo com o 
ltapetininga, presídido por 
Amauri Elias Xavier con 
tinua com a ampla pro- do Apíário, 
gramação de cursos em tre os prine 
convênio com o Sistema orientar qu 
FAESPISENAR-ARISP e dos custos em 

m o SEBRAE 

1 H — APROPRIAÇÃO IV - ANÁLISE ECO: V- TOMADA DE DE concluido mais um Curso. lizado atavês de parceria DOS CUSTOS NÔMICA cisão le Capo ação na Apicul- com a Igreja Santa Cruz 1. Margem de contr Vale ressaltar que o 
aprende dução curso foi realizado aten «ido no mês de agosto, O des temas 3 Despesas Margem operacional 

encerramento se 1 CUSTO DE PRO. 4 Custo Total 3 Lucro do contra 
mês de dezembro, com to da 3 pUÇÃO W1-RECEITAS à Lucratividade carga horária total de 168 de dezembro de 2021, com 

ENCERRAMENTO DO PROJETO ELETIVO 
PEI “PROF.  CORINA pámi imfeeno BARTH” 

principais pontos da ci- lembrança desse dia tão Prof, Dirceu Campos 
MORI = 440 

bem recebi- ses pequenos p 
Dia sete de dezem- de lapetining , o o pelas Educadoras: do evento Jorge 

o réia, demais sanfona, alegrando com bro de 2021 às 7 horas por finalidade resgatar 
da manhã, a PEI “Prof alunos. música 0 coração de to: 

vento eu dos envolvidos no pro. 
recebe 

através dos Prof 
Sônia Aparecida Araú. 
jo Kobayshi é Andreia 
Ventura. Trabalharam e q 

a cidade de 

PARAFUSOS E ESCAPAMENTOS ED Geno 
ms Ei ndo rem | Fen. Super troca de Óleo e Fitros 

Eta de relação ittrmpãos instalações internas | 
Constoraaeros. PABX 

gt O rt Câmeras 
patio fo Pacheco Wan Pam Vara Amei Jesus Interfones 

a Rede de telefonia 
Informática. | 

una 

TEL.: 3273-1156 
3273-3253 

Av. Dr. José de Almeid: 
Carvalho, 426 - Centro| 

ltapotininga - SP 

As melhores marcas. 
Os menores Preços 
Os melhores serviços. 

CHEEZSRIEAS 
Rua João Adolfo, 530 

Centro - ItapetiningalSP| 

R. Vicente Eugênio Piedade 15. 
Vila Barth 

Telefone: (015) 327 



Unimed Sul Paulista realiza mais 

uma edição do “Encontro com a 

Imprensa” 

CONSULTORIA 
JURID! 

BANDERANTE 
confiança 

A SUZANO PLANTA 
O FUTURO COM O 
PAPEL USADO NA 
PRODUÇÃO DE 
SACOLAS 
BIODEGRADÁVEIS. 

As árvores deixam até as nossas 
compras mais sustentáveis, Delas vem. 
Greenbag, o papel que nasceu para virar 
sacolas reutilizáveis, recicláveis e de 
fibras biodegradáveis. 

Plantar o futuro é para o planeta. 
É para as futuras gerações, É para ontem. 

a 

[9] greenbag a 
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Itapetininga é premiada pela 3º vez no 
Ranking Município Agro 2021 do Governo 

do Estado de São Rai, 

Profeiiura de Itapetininga abre no sábado, dia 18, para 

atender contribuintes interessados em aderir ao Refis 
o próximo - sábado 

Atende Fácil me 

Pioneiros em 
Tecnologia 
Digital em 

oe plcitancos Itapetininga e Região ENO próximo sapado did Te 
ES UJS Eri 

Elatânde Fácildo Paço Municipal 

RS 100 pe 

Atendimento eXCiteivo 
para adesaDAD REIS 

; Aloja de 
| borracha mais 

completa da região 
fu Aldo Maia 765 Cntro CASA DA BORRAGIA o 4 wwwliflex.com.br 

EPI'S FERRAMENTAS CORREIAS 
CONEXÕES HIDRÁULICAS 
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS 

irgílio de Rezende, 1000 - Centro 
5) 3272-6239 / 3271-7195 

CasadeCamesB RASIU 
|Aos domingos temos assados 

Também variedades em 
carnes nobres 

Fazemos entregas e 
aceitamos encomendas. 
Aceitamos cartões Visa e 

MasterCard ! 
ricas conta voc neirtç RA tronco 

E (15) 3272-6041 Lego derem 

Siga-nos nas Redes Sociais 
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Começou ontem o pagamento do benefício extraordinário 

complementar para famílias em situação de vulnerabilidade 

projetos 

O TRADICIONAL - 
CLUBE VENANCIO AYRES 
QUALIDADE, DE VIDA E LAZER DESDE 1888 

MATEMÁTICA 

(Du1599625.4025 
Itapetininga - Centro 1 Clube Ouro 

nela Brasil FG Okumonitape 

Rua Coronel Afonso, 770 

(0(153272.6436 

ITAPETININGAS ; 
— [We é Le 
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Natalé tempo de agradecer, é periodo de abraçar 
quem amamos, nos reunimos com nossa fama, 
retomarmos confraternizações e comemararmos 
que podemos, Finalmente, estar juntos 

2021 está chegando ao fim e é tempo de brindar 
às conquistas, à saúde e ao fim de um cíio 

É época de agradecer por estarmos vivos e 
relembrar com carinho aqueles que Infelizmente 
nas deixaram. 

É hora de criar lembranças Inesquecíveis e de 
aproveitar as ocasiões de muito amor e bênçãos, 
com gratidão. 

É tempo de presentear é vivenciar momentos 
memoráveis junto com quem amamos, afinal 

O maior presente é quem 
temos por perto! 

Maldio R Solsa 
CRECI47SI 

vende, 463 - CEP 18.200-180 
EA - Telefax (15) 3271-1999 

cw sednaimovelscom br 

Boas festas para 
você e sua família! 

1 rareiosé 

Cemmao mom 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Habilitação para pessoas 

com deficiência 

OFICIALDE REGISTRO CIVIL 
DO 2º SUBDISTRITO DE ITAPETININGA 

PEA Va 

Francisco Válio 

Produtos químicos e acessórios. 

gera em novos e modernas Ra Prodene de Morais, 644 
o Tot (15) 347) 

CDEUBIS 

CARTUCHOS ETONNERS 
LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 

EE) 
3272-9557 | 3272-8621 

wwwlinneprintcom.br 
Nº 420 - Centro - Mapotininga 

GOSTOU DESSE 
ESPAÇO? 

3271 - 1576 

ANUNCIE 
AQUI! 

SE VOCÊ VI, SEU CUENTE 
TAMBÉM VERÁ 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 3271.0414 
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R. Virgílio de Rezende, 
CRECHIOSTIS dis 

Fones:$271-1220-3271.0090 Far: 2271 36208 3271-1575 
Eai tanbelimovesQuolcombr 

www. tambellimoveis.com br 

coo- cat CASA VENDA. EM: JARDIM ITALIA. ESC: 2 pOmTÓRIOS. SALA COPA, COB BINMRO SOCIAL LAVANDERIA CO. BERTA COM Ui QUARTO E WE E CASA NOS FUNDOS Co 2 QUARTOS SALA CGE WE, LAVANDÉRA, GUNTAL Se GAR Sea Rs tán ooo 

a NRP SIR coma mnsemo É 

PESE Us AR 

3373.3164 / 3373.2502 
AV. JOSÉ GOMES DE CAMARGO, 174 

JARDIM MARABÁ 
A Imobiliaria 
que realiza 
seu sonho de 

CONTATO COM MERCADO DE TERRAS?FONE: MISS. 
ERTEee 

Nosso diferencial: 
EBfhosso escrava ranejamento mário e 

com so à egução dos imposts 
(Bftcssacortanddade estará sempre dssonivel 

cuando pra entrar em con (fam além cla emissão de quis, pos te 
lerecamos onentação e assessor completa 
ar 0 Crescimento de sus empresa. 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 

Advog; 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escrit. Av. Domingos José Viera, 1561 
-fonefax 3271-1088 

Resid. R. Leonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272.5437 
CEP: 18200.000-ITAPETINNGA SP 

Rua Santa Clara, 184 » Sorocaba/SP 
Telefax: (15) 3232-2939-3388-7604 

bjsampaio& yahoo.com.br 

 Sedna 
Rua Dr. Virgilio de Rezende nº 463 

Centro - Itapetininga/ 
Telefone: (15) 3271 1999 
Celular: (15) 98115 3625 

www.sednaimoveis.com.br 
sednaimobiliariaQuol.com.br 

Locação 

PE 00 tmn com 2 Dois, 1 Bo 

RS SAR MARC 2 im 1 Dom 1 Ro com de E Cn ço Pe 
Cn Z 

RREO GER RR 
Re O LABELO MORzONTE-Cero a mono 
Re So SAR PAUTA FG inc cm 2 Cm 
eg A TE, tt 

Ed feno fo o Er” Sa Se Co Cueio e e Ga à Capra a ie 

Cu an Va ve ci 
reta Qd ca fa do pa ur pe 
E (0 imp com 1 1 a 
Rec TseR NAT Bata IGÁBEL BSS In co 2 Domo 1 Su o Es, Cn, a de Si, Ca. 
Bras ano o OSS 700 tó cs 2 rms, 1 dee data LSD — Jr Fogaça 8 GOT nó cm 1 Don. 11. ua 
REL TESS CR DANTA RUCA DRT ásia pare sta ec Car Jon a Si Eta Com teia Cura 

ESEC cer 

Rc q 
Eae fe e ada Rea 

REESNT . JAROM FOGAÇA RS 10000 Imeem 2 Di 1 

EE 

Eder 
EEE RE ia 

EE SRCRERE REST S a cr 2 rá, Saio, 
DES a Ega E Sd Et Ea gera Po 

“Soa ELDORADO. - 16 159000 PATO COM asou 2 

ide RA SU JARDAS SIDO sto Comes o 2 wc e 
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Venha conhecer 
os diferenciais do 

Alpis Veredas. 

Aulas de programação, Educação financeira, 
Período integral e semi, Escolinha de Esportes, 
Aulas de inglês a partir dos 3 anos em parceria 
com a escola de idiomas Skill.Ed, Laboratórios 
de anatomia, informática e multidisciplinar. 

1 E 19h00 - Praça Largo dos Amores 
Banda String Jazz - Toy Story (Buzz e Wood) 

IB, ez Lois (Unicórnio e Queen Bee) 

E leve sua família 

4 PREFEITURA DE ——— 

fe! ITAPETININGA 
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B 
E: 
o 

Jornal Folha de Itapetininga 

Advento: um tempo de espera e esperança 
O Advento, que ante- 

cede o Natal, é o momento 
em que as fts esperam a 
chegada do Salvador 

“Para tudo há um tem po. para cada coisa há um 
momento abaixo do céu: 
tempo de ama, tempo de 
odiar; tempo de guerra é 
tempo de paz.” O Adven- 
do É o tempo da esperam. ça por criar em nós uma 
Erande expectativa: espe- 
Far Jesus que vir Este € 
o grande sinal d 
demo do, em 

mimento da promos. 
mveda paz. 

O momento que ante- 
code à Natal deverá ser 
para nós, cristãos, u 

de preparação para os" alegria pros 
metida. À expectativa de 
relembrar um fato histório 
co, que se atualiza a cada 
den u 
uma motivação para uma 
tomada de ein: mpo do Advento como 
oportunidade pura nos ar. 
rependermos dos. novos 
pecados € promover, por 
elo das nossas atitudes, 

tempo de amar, de ser fra- 
ro e viver a cultura da 

paz, 
Os símbolos do Adven- 
Teve início no domia- 

go. 28 de novembro, o Ad- Vento, caminho de espera rumo do Natal, eojo sim 
Dolo mais reconbechvelê a coro iluminada por qu 
tro velas Uma tradição 
que sugere um ambiente 
acolhedor e familiar. Por quatro semanas, acende. 
Temos juntos tma veia Sirtual" à descoberta de 
simibos e significados 

A coma do Advento 
não é um costume antigo Parece que tenha surgido 

be primeira vez cure Culres anta as 
século XVI, mas intro 
uzida ainda mais tarde, 
em 1839, pelo pasto pro- 
testane Jotana Hiarich 
Wichera. que fat um dos Tunadore da Home Mi 

um monimento pio. nero que na Alemanha se 
ocupava da pastoral urha- 

A primeira coroa era 

uma grande roda de ma- 
dicira com mio mais ve- 
las, vinte pequenas para 
os dias de semana « qua- 
tro para os domingos Mais tarde, essa tradição 
típica das Igrejas protee 
tantes alemãs também foi 
adotada pelas. católicas. 
No início, era encontrada 
somente em locais een dsticos, mas com o tem 
po entrou em residências 
Particulares de todo o 
mundo 

O Advent, as velas, os. 
dias de espera Contene que foram 
as crianças do orfanato 
a sugerir à ideia no pas 
dor Wichern. Às crianças 
perguntavam — conti mente a ele quantos dias faltavam para o Natal. É 

om as suas velas 

“íorma circular 
Os símbolos ajudam o 

homem à decifrar o mis- 
tério. À corva do Advento 
ajuda a tornar vivel o 
tempo de espera e de estar 

juntos. Sus forma circular 
se refere ao início e ao fim. 
alfa e ômega, compreca- 
idos demtro à cternidade 
e a unidade. Um ciclo que 
Sempre volta e que traz 
consigo a perfeição divina. 
É um simbolo do amorin- 
finito do Senhor. 

Os ramos de pinheiro é 
abeto 

No auge do inverno, a 
natureza apaga as sua co- 
res, mas brilha com suas. 
plantas sempre “verdes, 
que não murcham. Assim, 

a corva é formada de ra- 
mos de pi abeto 
para recordar vitalidade e 
esperança. 

Asvelas 
Com à família reunida, 

cabe ao mais novo acen- 
der as velas. Hoje são em 
sua maioria vermelhas, 
uma cor típica do Natal, 
mas caso se quisesse se- 
guir o tempo litúrgico, as 
duas primeiras deveriam 

Branca à eventual e me- 
mos difundida quinta vela 
ara o di de Na 
ra orda 

ul é 
Advent 

que originalmente era à 
Breparação para o Natal 
mediante o Jejum e a pe- 
alude à alegria e 0 branco 
à pureza absoluta de Je- 
sus, a luz do mundo, 

(FONTE-— PORTAL 
DA DIOCESE DE ITA 
PETININGA) 

Concluído o Ano de São José, proclamado pelo 

Papa com a “Patris corde” 
o Papa quis perpetuar 
esta “entrega de toda a 

n 8 de dezembro de 

iversal com 
de ajudar as 

as 4 redescobrir a 
figur 

de Jesus, 
pes 
“extraordin

ária 

do pai puta 

da “condição hi 
mana de cada 

Deus em K de dez 
de 1870, 0 Papa Franeis- 
eo proclamou o Ano de- 
dicado a São José Com 

Indulgências 
por ocasião do Ano de 
São José. Estes 368 dias 
foram destinados a ofe- 
recer a cada fel a upor- 
tunidade de “fortalecer 
diariamente sua vida de 

obras” para obter, com 
sua ajuda, “conforto e 
alívio das graves tribu- 
ações humanas e sociais 
que afligem o mundo 
contemporâneo 
Ouça e compartilhe 
Os ensinamentos. de 

São José 
Na Patris Corde, 

Francisco compartilha 
“algumas reflexões pes 
soais” sobre José, com 
o objetivo de “aumen- 
far nosso amor por este 
grande santo, para ser- 

levados à implorar 
sua intercessão e a imi- 
tar suas virtudes e o seu 
entusiasmo”. Para isso 0 
Papa resumia seus ensi- 
namentos, cxortando-nos 
a aprender dele “que ter 
fé em Deus inclui tam- 
bém acreditar que Ele 
pode “intervir inclusive Atraves dos mossas me- 
dos, das nonsas Fragili 
des; da nossa fraqueza”: 
que no imeio das tempes- 
tades da vida, não deve- 
mos ter medo de deixar 
à Deus o timão da nosa 
barca”; que é necessário 
“dar lugar ao que suce- 
de”, acolhéo, assumir 
a sia responsabilidade e 

reconciliarse “com a pró- 
pria história”. Porque “se 

ficaremos tempre reidms 
das mamas expectativa € 
comequentes desilusões” 
Também que o Menino Jesus e sus Mãe devem 
der amados. awim como ox Sacramentos € a cari- 
dade, a Igreja cos pobres 
porque “cada uma desta Teaidadesé vempreo Me 
nino e sua Mãe” 

Frunciço € os pedidos no “Juvé adormecido” Jorge Mario Bergoglio 
tem um vínculo especial 
com São José. Ele mes- 
mo o revelou em várias 
ocasiões Sus devoç do guardião da Sagra- 
da Familia de Nazaré já, 
era evidente no brasão “colhido para sus com- 
sagração episcopal, cujos, 

traços essenciais. fo 
preservados no. papal 
Entre outros símbolos, o 
lírio que indica São José 
como santo padroeiro 
da Igreja universal, que 
na tradição iconográfica 
hispânica é representado 

de lírio, 
São José 
homem 
disse o 

Papa. “Em minha mesa 
tenho uma foto de São 
José adormecido”, re- 

e 

mais tarde o Papa 
cisco, “e quando 

tenho um problema o 
uma dificuldade escrevo. 
duma nota em um pela 
de papel « à coloco de- 
baixo da estátua de Si 

é para que ele possa, 
Este 

este pr 
Vatican News 
(FONTE- PORTAL 

DA DIOCESE DE ITA- 
PETININGA) 

Recanto das Águas 
O melhor evento no melhor lugar 

| Dire p= 

A CENTRAL DE RÁDIO 

Ttapetininga/SP” 
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FA Como avaliar a educação? 

tamento escolar. Havia 
reuniões nas escolas em 
que os pais ou respon- 
sáveis ficavam sabendo 
sobre o aproveitamento 
escolar e à postura dos 
filhos na sala de aula. 
Lembro de uma das pri- 
meiras reuniões escola 
res que participei onde a 
professora dizia aos pais. 
que os filhos iriam iniciar 
a alfabetização e as pri- 
imeiras lições sobre ma- 
temática. Dizia ela que 

Dias atrás li um arti- 
go de uma pesquisadora 
a respeito da educação 
no país. Dizia ela que a 
educação no Brasil não 
está bem avaliada e que 
há muita critica em rela- 
ção a esse assunto, no em- 
tanto aponta ela alguns 
caminhos naquele arti- 
go os quais acredito que 

alguns que acho que de- 
veriam pelo menos ser 
discutidos. os alunos iriam aprender 

Antigamente havia um certo número de pa- 
mais relacionamento lavras e iram escreve-las. 
entre os pais, a escola e - Pedia aos pais que acom- 
ds alunos. Os pais eram. panhassem e ajudassem 
obrigados a assinar o os filhos na tarefa de casa 
boletim escolar para to-. para que o objetivo fosse 
marem — conhecimento atendido. 
das motas que seus filhos O aproveitamento 
tiravam nas provas e as- escolar de nossos filhos 
sim sabiam do aprovei- era excelente em pouco 

tempo, isso ma pré esco- 
ta, estavam alfabetizados 
eão ingressar no extinto 
primeiro ano primário 
já estavam adiantados 
sabendo ler e escrever o 
que anteriormente era 
obtido após os primeiros. 
dois anos. Nas escolas 
públicas havia a obriga- 
cão do aluno frequentar 
as aulas e ser aplicado 
pois se durante dois anos. 
Tosse reprovado era jubi- 
lado, isto é não poderia 
frequentar escolas públi- 
cas e os pais teriam que 
procurar escolas parti 
culares 

o ensino, ora o país tem 
uma extensão territorial 
imensa, uma diversida- 

des centros e as metró- 
poles como São Paulo e 

um dever de estado, no 
entanto essas diferenças 
devem ser levadas a sério 
para que o objetivo prin- 
cipal deva ser levado em 

que é o estudo e a 
formação escolar. 

Na grade escolar havia 
uma abrangência grande 
“de matérias como lin; 
estrangeiras, — música, 
moral civismo e cultura. 

Houve diversas refor- 
mas escolares, de 
para baixo isto é os bu- 
rocratas, sem  consul- 
tarem os professores e 
dentro dos gabinetes, de- 
cidiam como deveria ser país há licenciatura para 

evasão escolar não seria 
necessário para que os 
alunos tivessem estimulo 
para frequentar a 
a? Aprendi e passei isso 
aos meus filhos de que 
o ensino é fundamental 

essas matérias, no em 
tanto não há vagas para 
professores. 

As disparidades re- 
gionais aos poucos de- 
veriam ser eliminadas 
e com o tempo o ensino 
poderia ser unificado em 
todo o país. Há difcul- 
dades como o aluno ter 
que viajar de barco ho- 
ras pelo rio para ir à es- 
cola. Com o objetiva de 
eliminar 4 evasão escolar 
diversas reformas fo- 

e necessário como o ali- 
mento e o ato de respi- 
rar, Não se trata de uma 
obrigação pois uma so- 
ciedade instruída e culta 
vai mais adiante, sabe 
eleger melhor seus repre- 
sentantes, participa mais. 
ativamente dos destinos 
da nação, sabe cobrar 
e acima de tudo contri- 
bui para o progresso do 
país, O ensino liberta 
da ignorância. Senhores. 
Pais não se esqueçam de 
que a educação começa 
em casa e não na escola. 
Bom domingo a todos, 

feitas como o ensino 
ou seja, não 

há reprovação escolar e 
aí fica a pergunta hou- 
ve efetivamente avanço 
no ensino? Acredito que 
não por que foi criada a 
figura do analfabeto fun- 
cional com esse tipo de 
ensino será que um estu- 
do mais profundo dessa 

Casa Kennedy abriga projetos da 

Lei Aldir Blanc 
A Casa Kennedy reabriu as portas 

depois repor a parte elétrica que foi 
furtada, por duas vezes, com projetos 
que estavam no papel, Recebemos 90 
crianças do Instituto Geração. Projeto 
este da Academia Itapetiningana de 
tras para incei 

iança conheceu a história do Museu 
Carlos Ayres, tomaram lanche e ao final 
ganharam livros. Também desenvolve- 
mos o projeto Café com livros. Um café 
com a venda de livros de nosso sebo com 
valor simbólico para estimular a leitu- 
ra, 
No Teatro a apresentação da peça 

As Shakespearianas ficou em cartaz 
durante o mês de novembro, também 
recebemos os projetos de incentivo a 
cultura da Lei Aldir Blanc para os gru- 
pos se apresentarem no Salão Nobre 

nedy. No dia primeiro a 
exposição Teddy Vieira, com palestra 
de Bene Martins e seu pai na viola. À 
Mostra encerra dia 23 de dezembro, 

ia do aniversário de Teddy Vieira com 

uma roda de viola as 20 horas na Casa 
Kennedy. Dia 04 de dezembro tivemos 
o “Segundo Ciclo de Estudos Territó- 
rio, Éinia e Raça” com palestras dos 
rofessores. De 06 a 10 de dezembro o 

SEMUCI, “Semana Municipal de Ci- 
nema” que eu filmes inéditos e 
formação audiovisual para adolescen- 

de escolas públicas e projetos so- 
is. 
Dia 10 de dezembro lançamento dos 
ros “Socô Pereira Derac Para Sem- 

pre” e “Corrida anos do CASI" 75 anos 
do CASI” de Cicero Vaz de Almeida, 
A Casa Kennedy vai encerrando o 

ano de portas abertas para a comu- 
nidade, levando a arte, literatura, te- 
atro, palestras e estudos para jovens 
da cidade cumprindo seu objetivo se- 
mear boas sementes pois arte e cultura 
são fundamentais para uma sociedade 
mais sad 

Walkiria Paunovie é 
Museu Carlos Ayres. 

Diretora do 
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Coluna Espirita 
a) 

A consolação diante da morte de pessoas queridas 

só ocorre com a certeza de que elas continuam vivas 
O Espiritismo, além 

de esclarecer as pesson 
além de explicar a justi- 
ça divina; além de con- 
ciliar a ideia de evolução 
com 4 ideia de um Deus. 
Criador, é também uma 
doutrina essencial 
te consoladora. Ex 
a morte fisica, explica 
como ela ocorre, prepara. 
as pessoas para 9 enten- 
dimento de que aqueles 
que desencarnam, ape- 
nas deixam o corpo fisi- 
co, e prosseguem vivos 
em sua trajetória. 

O momento de vermos 
um ente querido partir, 
o momento da chamada 
“despedida”, o momento 
de fechar o caixão mortu- 
ário, é quase sempre um 
momento extremamente 

doloroso. Para aqueles 
que não acreditam na 
vida eterna, chega a ser 
um momento desespe- 
rador, pela perspectiva 
da separação definitiva. 
A Doutrina Espírita, ao 
esclarecer que não mor. 
remos, mas apenas dei- 
xamos o nosso envoltório 
físico, dá uma outra visão 
dessa realidade chama- 
da morte, Ela esclarece 
que se o nosso corpo está 
voltando à terra para se 
decompor, o nosso espiri- 
to liberto continua vivo, 
sem perder 4 individuali- 
dade, Continua amando 
as pessoas que amou e 
continua tendo 
mas virtudes eos mesmos. 
defeitos de quando ainda. 
era encarnado. A morte 

não santífica ninguém 
da noite para o dia As 
mudanças e o progres- 
so espiritual são lentos. 
À pessoa continua sem- 
do ela mesma, pensando 
da mesma forma, só que 
sem o corpo físico. Pode 

queridos que desencar- 
naram antes e continua 
estudando, progredindo 
é trabalhando para sua 
evolução. Obviamente, 
cada caso É um caso. À 
situação de um espiri- 
to desencarnado não é 
igual a de outro, porque 
o nível evolutivo é dife. 
rente e traz experiências. 
diferentes. Apesar disto 
todos estão evoluindo e 
caminhando para a per- 
feição, 

Não há maior consolo, 
não há maior felicida- 
de para todos nós, saber 
que nossos entes queri- 
dos estão vivos, estão nos. 

tâncias especiais, pode- 
rão se comunicar conos- 
co. A partie, daí à vida 
ganha um novo sentido, 
porque passamos a em- 
xergar a importância de 
nos dedicarmos a vida 

LA pessoa verá 
to mais estuda 
jade espirit- 

e mais passa a sentir 
com clareza a presença 
de amigos espirituais e 
inclusive de familiares 
que tenham a permissão 
de visitá- 

Todos nós estamos 
em processo evolutivo. 
Desencarnaremos, per: 

tempo 
no plano espi 
nos prepararemos pa 

a encarnação. O 
quecimento — temporá- 
rio do passado tem um 
efeito benéfico. As pes- 
soas queridas cami 

amam. Esse consolo o 
imundo materialista não 

consegue dar. Só a dedi- 
cação à vida espiritual, 
com o cumprimento das 
leis de Deus e com amor 
que Jesus nos ensinou, 
aliados à intensa pes- 
quisa e estudo, permite 
que se alcance essa ple- 
na e consoladora con- 
vicção da imortalidade 
da alma. 

Silas Gehring Cardo- 

AS GRANDES MARAVILHAS 

DO MUNDO 

“Vana Miletto” 
Os viajantes hele- 

nísticos ao percorre- 
rem as vastas 
do Mundo Ocidental, 
puderam apreciar as 
maravilhosas obras 
arquitetônicas — cons- 
truídas pelos persas 
babilônicos, — egípcios 
dentre outras ci 
ções enquanto faziam 
suas longas viagens. Ao 
observarem tamanha 
beleza, resolveram lis- 
tar as mais fantásticas 
para que não se esque- 
cessem das obras e dos. 
locais que arrebataram 
seus olhares e prov: 
velmente lhes ar 
ram profundos suspi- 
ros contemplativos. 

Diodoro Sículo e 
Antipatro de Sídon lis- 
taram esses monumen- 
tos exuberantes, que 
provavelmente — você 
leitor já tenha ouvido 
falar: A Grande Pirá 
mide de Gize no Egito, 
Jardins Suspensos da 
Babilônia no Iraque, o 
Templo de Ártemis na 
Turquia, a Estátua de 
Zeus em Olimpia na 
Grécia, o Mausoléu de 
Halicarnasso na Tur- 
quia, o Colosso de Ro- 
des na Grécia, o Farol 

incomparáveis foram 
muito am- 

elas, apenas as Pirá- 
mides de Gize ainda 
existem, porém, foram 
saqueadas ao longo 
dos anos e sofreram as 
ações do tempo e dos 
fenômenos da natu- 
reza. As outras foram 
destruídas durante pe- 
ríodos de guerra e 
tástrofes naturais. 
felizmente hoje nossos 
olhos estão privados de 
tamanha beleza. 
Com o passar dos 
os, as maravilhas 

do Mundo Antigo ce- 
deram espaço para as. 
maravilhas do Mun- 

Grande Muralha da 
China na China, o Taj 

ral na Índia, Ma- 

as Ruínas de Petra na 
Jordânia. 

Essas maravilhas 
tanto do Mundo An- 
tigo como do Mundo 
Moderno que levaram 
tempo para serem edi- 
ficadas são extrema- 
mente difíceis de serem 
comparadas para que 
se possa eleger qual de- 
tas é a mais bela, pois 
todas são igualmen- 
te incomparáveis por 
suas — peculiaridades, 
seus detalhes, sua lo- 
calização, suas carae- 
terísticas, os impactos 
causados aos olhos de 
quem as admira. 

Ao observar as ima- 
gens das Antigas e das 
Modernas Maravilhas 
“do Mundo você é capaz 

de dizer quais são as 
coisas em comum que 
todas elas possuem e 
o que as diferenciam? 
Obviamente sim, você 
saberia dizer! Pode- 
mos listar algumas 
todas foram construi 
das pelo homem, todas 
são igualmente belas, 
todas são gigantescas, 
todas são grandiosas, 
todas estão localizadas 
em pontos paisagisti- 
cos magistralmente es- 
tupendos. Enfim. uma 
infinidade de coisas em 
comum. 

As grandes maravi- 
has do Mundo Antigo 
e do Mundo Moderno 
foram construídas por 
homens e sua durabi 

irá depender 
amente dos 

cuidados e da preser- 
vação dispensadas a 
elas. Uma guerra 

destruí-las, bem como, 
também poderão ser 
reconstruídas caso vie- 

E no que elas se dife. 
renciam? Parece difícil 
de dizer não é mesmo? 

Podemos observar 
que as Maravilhas do 

jundo Antigo se des- 
tacam pela grandiasi- 
dade arquitetônica e as 

cam pela junção entrea 
natureza viva e o toque 
arquitetônico humano. 
o Farol de Alexandria 
se destaca pelas sex 

sações que despertam 
ao se observar a gran- 
diosidade da obra e 
pela vista que destaca 
o conjunto obra, mar 
e céus. O Colosso de 
Rodes dependendo da 
perspectiva do olhar 
desperta uma sensa- 
ção incomparável de 
encantamento e êxtase 
por tamanha beleza e a 

a de Zeus, inex- 
plicavelmente estupen- 
da por seus 

Mundo Moderno, em- 
bora sejam igualmente 
marcadas pelo tama- 
nho e detalhes arqui- 
tetônicos. o que mais 
se destaca com exceção 
do Taj Mahal é a pai 
saem que circunda a 
obra. Enquanto as an- 
tigas se destacam pela 
obra em si, as moder- 
mas pela 
todo o conjunto visual 
que pode ser admirado 

grandiasidades e be- 
lezas, o que mais me 
chama a atenção é es- 
pecificamente os cons- 
trutores e o processo de 
criação de todas essas 
preciosidades. 

Você já parou para 
pensar Sobre a genia- 
lidade de quem dese 
nhou o projeto, todo 
o processo de cons- 
trução, bem como as 
pessoas envolvidas na 
execução da obra? É 
caro amigo leitor, pes- 
quise uma dessas ma- 

ravilhas ou todas elas 
na internet, depois fe- 
che seus olhos e reveja 
cada detalhe de cada 
uma dessas obras. Em 
seguida, refita sobre 
a capacidade da cris 
ção e construção. Creio. 
que ficará encantado 
em imaginar que o ar- 
quiteto foi simplesmen- 
te magnífico e os cons- 
trutores extremamente 
competentes! 

Depois disso, aeredi- 
te: se você olhar para 
as paisagens em que 
essas maravilhas  es- 
tão inseridas ou foram 
construídas, fechar os. 
olhos para im 
o processo de criação 
dessas paisagens natu- 
rais, estou certa de que 
não terá palavras no 
dicionário que serão 
capazes de expressar o 
que você irá sentir ao 
pensar que essas pre- 
ciosidades não foram 
criadas por mãos hu- 
manas, mas sim, pel 
maravilhosa e fantásti- 
ca ação da força dos fe- 
nômenos da nature 
do incansável e fiel tra 
balho de cada um dos 
animais, dos insetos, 
dos microrganismos 
que compõem a cadeia 
alimentar. 

Você constatará que 
as coisas mais belas 
que existem no mundo 
e que estão diariamen- 
te ao nosso alcance, 
não foram construídas 
por mãos humanas, 
mas pela união, pela 
troca de energia e m 
terial entre natureza, 
animais, insetos e mi- 
crorganismos! 

Acredite, segundo a 

biologia e a ciência, es- 
ses maravilhosos cons- 
trutores não possuem 
inteligência,  consei- 
ência, capacidade de 
amálise e sintese, 
pacidade de executar, 
planejar e construir. 
Apenas são regidos 
pelo maior Arquiteto 
e Muestro de todos os. 
tempos! 

Caso um dia vie 
rem a ser destruídas 
por uma catástrofe ou 
guerra, essas maravi- 
las irão depender ape- 
nas da ação do tempo e 

serem reconstruídas e 
jamais serão idênticas 
às anteriores, prova- 
velmente serão mais 
belas e estupendas. 
Isso ocorre justamente 
porque a dinâmica da 
vida animal, mineral e 
vegetal não são regidas. 
exclusivamente — pela 
ação do bipede pensan- 
tet 

Ao observar em 
tempo real a ação dos 

is e dos insetos 
reza, ao obser- 

var a harmonia desses. 
seres, ao observar seus. 
trabalhos para a ma- 
nutenção e preservação 
da vída, ao observar os. 
fenômenos da natureza 
eseus impactos na vida 
humana, muitas vezes 
me pergunto: — Quem 
sou eu nessa escala 
evolutiva? 

Sinto-me como uma 
criatura tão minúscu- 
a, tão impotente e tão 
insignificante perante 
essa magnifica dinâmi- 
cada vida! 
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Governo de SP nomeia Carlos Gilberto 

Carlotti J unior c como novo reitor da USP 
Cada eleitor poderia votar 
em até duas chapas. Já os. 
votos em branco totaliza- 

Profesor exercerá 6 João Doria em nossa ca- 
cepppriige podendo ns quiet Cs Cite im 
tros anos; posse será ral: fa pela Universidade de  lotti Junior é médico pela 
zada no dia 25 de janeiro SP. Temos consclência da. Faculdade de Medicina de 
dez? imensa. responsabilidade Ribeirão Preto (FMRP) 

OGovernode SPamum.. que estamos assumindo, com premiação de der 
ou nesta quarta-eira (8) mas com humildade e  taque no curs clínico. É 
“que irá nomear 0 proes.. muit disposição para le. acareciargõo, formado 
sor Carlos Gilberto Car. varmos ainda maisaesco. pelo Hospital das Chi- 
lotiduniorparaexercero  lência da moua univerh. cas da FMRP (CRP) é 
cargo de reitor ea pres. dade. Estamos propondo especialista pe Socieda- 
Sora Maria Arminda do um novo pacto com a so- de Brasileira de Neurvci- 
Nascimento Arruda para. ciedade, tanto com o setor rurgia. É mestre e doutor 
viereitora da Univeri. público quanto com o se- pela FMRP e professor 
“ade de São Paulo (USP), tor privado À USP preza. titular do Departamento 
com mandato de quatro “a ética, nós queremos um de Cirurgia € Anatomia 
amos À posse da nova ge. futuro que seja baseado da Faculdade. Foi diretor 
tão será realizada no dia. no respeito e na diguida- clínico do HORF, diretor 
2Sdejancirode 2022. demo respeito à ciência. da FMRP c presidente 

“Tenho o prazer de USPiveeviveri” disco da Fundação de Pesqui- 
amunciar a nomeação do “reitor. sas Médicas de Ribeirão 
médico neurocirurgião e Avicertitora nomeada Preto Atualmente, € pró- 
proesaor Caros Gilberto. Maria Arminda enfatizou reitor de Pós-Graduação. 
Crlotidâniorcomo novo. a relevância da Univerê. da USP, cargo que ocupa 
reitor da USP a partir dadede SP não só no Bra- desde 2016. 
de 25 de janeiro de 2022. sã, mas em todo mundo. Maria Arminda do 
Ele foi o primeiro colo. A USP é a mais impor. Nascimento Arruda é 
cado na eleição realizada. tante da América Latina, graduada em Ciências 
pela Universidade e terá. orgulho de SP e orgulho. Sociais, mestre, doutora 
um mandato de quatro do Brasi. Esse compro. e lvre-docente em Socio- 
anos, Nomeamos também misso que assumimos é logia, todos pela USP. É 
a vocíloga e professora. tornar a USP ainda mais. profemora titular de So- 
Maria Arminda Arruda, relevante no contexto edu-  ciologia na Faculdade de 
como vice-reitora da Uni.  cacionar, die Maria. Fisl, Letras € Ciêo- 
versidade de SP", alirmou O primeiro reitor da cias Humanas (FFLCH), 
Doria USPfnio proeor da Fa-. onde foi dirtora entre 

chapa do profesor  culdade de Direto (FD), 2016 é 23020. Fi pesquisa- 
Caroti foi a mais votada, Reynaldo Porhat.eo pri. dora sênior do Inituto de 
conquistando 1.156 votos. meio vicereito, Antonio. Estudos Sociais e Políticos 
Ele será o 28º reitor na. de Almeida Prado, docen-. de São Paulo, pró-titora 
história da Universidade, te da Faculdade de Medi- de Cultura e Extensão 
fundada em 1934. cina (FM. O atual reitor Universitária da USP no 

“Agradecemos a com- da USP É o profemor da. periodo de 2010 a 2015: 
ança do Governador Pol Vaham Agopyam. e representante da Área 

de Sociologia junto à Ca- 
pes e da área de Ciências 
Humanas no Conselho 
Técnico-Cientíico da ins- 

L1S6 votos. Já a chapa 
Somos todos USP, forma- 
da pelos professores An- 
tonio Carlos Hernandes e 
Maria Aparecida de An- 
drade Moreira Machado, 
recebeu 795 votos. 
Os membros do Con- 

selho Universitário, dos. 
Conselhos Centrais (Gra- 
duação, Pós-Graduação, 
Pesquisa e Cultura e Ex- 
tensão Universitária) e 
das Congregações das 
Unidades e dos Conselhos. 
Deliberativos de Museus e 
Instítutos. Especializados. 
faziam parte do colégio 
eleitoral. 

No total, a eleição con- 
tou com 2121 eleitores, 
dos quais 2002 (94,49%) 
registraram seus votos. 

ram o sistema eletrônico 

Unicamp e Fapesp, maior 
valor da história já reser- 
vao para as instituições. 
pelo Estado. 

Em relação no orça- 
mento previsto para as 
universidades — estaduais 
em 2018, o aumento geral 
para o próximo ano é da 
ordem de 41%. Com o in- 
vestimento recorde em ci- 
Êncis, tecnologia e inova- 
gão, Governo do Estado 
garante que as instituições. 
tenham retorno seguro às. 
aulas presenciais em 2022 
einvestimento em infracs- 
trutura fisica e teenológi- 

“Este é o maior orça- 
mento da história da ci- 

ência e tecnologia, R$2 
bilhões para 2022, Assim 
como à USP, que terá 
um orçamento de RS7.6 
bilhões, para continuar 
como referência não só 
na América Latina, mas 
para todo mundo. Vale 
ressaltar, compromisso 
com a liderança femini- 
na, temos pela segunda 
vez na história da USP 
uma vice-reitora mu- 
her, professora Maria 
Arminda. Que sigamos 
respeitando a vida ea ci 
ência”, afirmou a Secre- 
tária de Desenvolvimen- 
to Econômico, Patrícia 
Ellen. 

Além disso, o Gover- 
«dor anunciou o repas- 

se de RS I bilhão para as 
universidades estaduais, 
como crédito suplemen- 
tar. O crédito neste ano 
será dividido conforme 
os critérios determina- 
das na distribuição de 
9.87% do ICMS. À divi- 
são prevê R$ S25,6 mi- 
Ihões para a USP, R$ 245. 
milhões para a Unesp e 
R$ 229,4 milhões para 
a Unicamp. Com o in- 
vestimento recorde em 
ciência, tecnologia e ino- 
vação, o Governo do Es 
tado garante que as ins- 
tituições tenham retorno 
seguro ds aulas presen- 
ciais em 2022 e Investi- 
mento em infruestruta- 
ra fisica e tecnológica. 

Seminário Diocesano acolhe cinco novos 

seminaristas para o ano de 2022 
O Seminário Disce- Custódio, — objetivando 

o João Paulo H, aprofundar ainda mais 
do seu Reitor Pe. sobre a vida e caminhada 

Marco Antônio Custódio, . vocacional do candidato, Alves Fogaça da Cate- h 
anunciou neste último ajudando-o no percurso. dral Nossa Senhora dos. 
sábado (04), 4 aprovação do discernimento. Prazeres de Iapetinin- 
dos movos seminaristas Os movos vocaciona- 

dos acolhidos são: 
— Charbel MHalim ação de graças à 

são no ano de 2022. Moubarak Fogaça da são dos novos vocacio- 
Os cinco aprovados São Roque de nados na casa de for- 

passaram por um proces- 
so de discernimento vo- 

todo o 

teceu a entrevista com os. 
candidatos que iniciarão 
o processo formativo. 

Essa entrevista trata- 
-se de uma conversa com 

de Almeida da Paróquia 
Bom Jesus do Distrito 
do Bom Retiro. 

ja e de modo partie 
para nossa diocese de 
Itapetininga 

o Bispo Diocesano, Dom — — Leonardo Costa A Formação no peri- 
Gorgônio, e com o Reitor, de Camargo Barros do  odo propedê 
Padre Marco Antônio Santuário Nossa Senho- Capela do Seminário 
COLABORE COM A APAE “ind 

DE ITAPETININGA 

ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 
NA 

pa 
róquia ou da diecse, 

to que possibilite 
vocacionado uma aju- 
da para que cle possa 
desenvolver as quali 
dades e aptidões hu 
manas, cristãs e apos- NOSSA CHAVE proper É O NOSSO CELULAR Er 

Para qualificar o 
candidato para o ia- 
gresso no Seminário. 

quando cursará a Filo- 
sofia e a Teologia, esse 
período de preparação 

a, cristã, comu 
intelectual e 
se faz em es 

nível médio de ensino, 

comunitária, 
a dimensão espiritual, a 
dimensão telectual ca 

pastoral-mis- 
sionária entre outras 
possíveis. Cada dimen- 
são exige instrumentos 
adequados que dêes 
ao vocacionado as con 
dições necessárias de 

no tempo do 

Amadurecendo sua 
opção o candidato terá 
a capacidade de assu- 

ir livre e consciente. 
mente as exigências do 
periodo de formação es- 
pecifica em vista ao mi- 
aistério. Desenvolvendo 
€ ampliando sua capaci- 

intelectual poderá 
usar com maior probi- 
dade seu senso crítico 
para julgar a realidade 
sem se alienar em saídas. 
simplistas. Aprofundan. 
do sua vida de fé con- 

com a intimidade 
coma Nus que lhe dar 
a coragem necessária 
para viver os conflitos 
do mundo atual que di- 
icultam caminl 
Jesus Cristo € 
nos camini 

para 0 estudo, para 
a partilha, para o retiro 
e outros exercícios es- 
pirituais que lhe darão 
maior proximidade com 
o Cristo Bom Pastor 
com o qual pretende se 
configurar no exercício 
do futuro ministério sé 
cerdotal, 

O propedêutico, por- 

um exigem 
preparação - específica 
em vista dos compro- 
missas que deve assumir 
não só quando vier a ser 
ordenado, mas para a 
vida de seminário onde 
há uma responsabilida- 
de compartilhada para 
alcançar os objetivos 
propostos. 

Deve-se levar em 

cultura, sua 
identidade própria que 
devem ser trabalhadas 

para o enriquecimen- 
to da unidade e da co- 
munhão da futura in- 
serção no presbitério 
da diocese, As capuei- 
dades, dons e talentos. 
de cada um devem ser 
trabalhados em função 
do objetivo comum, ou 
seja, de poder se inte- 
grar ma caminhada do 
povo de Deus como co- 
ordenador e líder da 
comunhão e da unida- 
de que dão consistên- 
cia à Igreja de Jesus 
Cristo 

Estas orientações se 
encontram — explicita- 
das e desenvolvidas nos. 
Documentos da Igreja 
e, de maneira especial 
estão no Documento 93 
da CNBB, Diretrizes 

Formação dos 

is, de parâmetro 
para a formação dos 
faturas presbiteros. Com negria e espe- 
rama. colocamos. aos pés da: Senhora dos Prastres mesa inten- 
cão e desejo sincero de irabalhar para a for. 
mação dos padres na nossa Diocese e cami- 
nha sa tnidnde € co. 
munhão como teste 

o de Igreja para ox 
faturos padres 

(FONTE. PORTAL DADIOCESE DE TIA. 
PETININGA) 
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O fundamental agora é garantir a vida e o 

sustento não obstante as situações críticas 

e obstáculos que possam surgir 
Silas Gehring Car- 

doso 
Os juízos. pessoais 

não podem prevalecer 
sobre a realidade exis- 
tente, Infelizmente, a 
politização de questões 
relacionadas com a sa 
de, o emprego e a vida 
êm aberto brechas 
para que muita coisa 
seja discutida de forma 
radicalizada, sem um 
mínimo de bom senso. 
O Brasil tem, no longo. 
de sua história, enfren- 
tado situações críticas, 
porque decisões. pre- 
cipitadas ou tramadas 
por este ou aquele gru- 
po de interesse, pre- 
valeceram sobre uma 

avaliação mais erite- 
riosa da realidade, e, 
principalmente, sobre 
as necessidades básicas 
de seu povo. = O soci- 
ólogo austríaco Gustav 
Ratzenhofer colocou, ticas feudais, explora- 
com muita proprieda-  doras e opressoras. A 
de, que são as necessi- exploração do homem 
dades fundamentais da pelo homem, embora 
natureza humana que disfarçada, ainda é 
devem ditar as deci- gritante. É nesse con- 
sões dos que têm poder texto que precisamos 
de decisão. A busca da de soluções práticas, 
satisfação dessas ne- objetivas, facilitando 
cessidades vitais, como a vida de quem quer 
alimentação, emprego, trabalhar e produzi 
saúde, educação, deve 
prevalecer sobre tudo, 
mas não é o que ocor- 
re. Decisões de grupos 
de interesse , com solu- 

ções artificiais, inver- 
tem o quadro € atro- 
pelam o atendimento 
a essas necessidades. 
Nossa sociedade aínda 
apresenta  caracteris- 

incentivar as peque- 
nas as, di 

mar os recursos 
públicos para as ne- 
cessidades básicas de 

sobrevivência e bem 
estar e não ps 

rever tudo, reav 
tudo e busc; 
ica e não apenas 

no discurso, a reden- 
ção do ser humano. 
Há muitos teóricos, 
de diferentes tendên 
cius ideológicas, que , 
estão totalmente dis- 
sociados da reali 
de social que domina 
grande parte do povo 
brasileiro. 

A Pandemia criou 
uma situação com- 
pletamente nova que 
está exigindo e vai 
exigir de forma per- 
manente, um grau 
de — conscientização 
social, realismo, e 

idariedade muito 

cos, que muitas vezes. 
tentam torpedear iu 

ativas que contra. 
riem seus Iucros.. 

O pensador norte- 
«americano William 
Grahan Summer des- 

sempre que “a 
tarefa da 

maior do que preva- 
leceu até hoje, inclu- 
sive por uma questão 
de sobrevivência de 
uma parcela da pró- 
pria espécie humana. 
Preservação da vida 
e dos meios de sobre- 
vivência são priorida- 
des absolutas. 

primei 
vida é viver”. Não é o 
que vemos em nosso 
m em conhece 
a dura realidade da 

tos rincões do país, 
sabe que precisamos s 

Ser avó não nos envelhece, pelo contrário! 
Por Thelma Mi- vivido até ser avó e ainda os netos. 

gue” hoje sei que apenas Algumas dicas são 
Ser avó muda nos- as vovós sabem do sempre válidas. Algi 

sa perspectiva de que estou falando. mas já sabia, outr 
mundo e de nós mes- 
mas. Passamos a vi- 
sualizar o tempo com 
mais atenção torcen- 
do para ele não se 
apressar. Queremos 
aproveitar todos os 
segundos. Ser avó, ao 
contrário do que mui- 
tos pensam, não no 
envelhece, pelo cor 
trário, rejuvenesce! 
O sentimento de 

acolhimento e a ter- 
nura presente nos 
olhares das crianças 
nos faz sentir uma 
força esquecida em 
meio ao cotidiano. 
Este estado mágico é 

igo que nunca havia 

Ser avó, nem sem- 
pre é fácil, há de se 
ter sabedoria e caute- 
la. Nossos netos não 
são nossos filhos. As 
responsabilidades e 
todas as decisões so- 
bre as crianças são 
dos pais. Este precisa 
ser um exercício diá- 
rio das avós. 

aprendi na prática. 
O momento do nas- 
cimento da criança é 
deles, esteja presente 
se solicitada. A von- 
tade é de ficar gru- 
dadinha, mas tente se 
segurar. 

A família neces- 
de uma rede de 

apoio, isto é certo, 
Aconselho, às vo- mas cuidado com 

vós mais ansiosas, invasões. Não tire da 
não sufocarem a nova mãe ou do pai o pr: 
família com conse- zer de dar o primeiro 
lhos exagerados na banho, por exemplo. 
tentativa de suprir Caso eles estejam 
todas as necessida- inseguros, apoie e 
des. Não é isso que as 
novas mamães e pa- 
pais precisam. Menos 

Reflexões Bíblicas 
Theotônio A Pereira Júnior Provérbios24 -de Ler, Meditar e refletir ais 

“1. Não invejes os 
porque ses cora 
mam a iniquidade. 
3É 

s, mem desejes estar com eles, 
s maquinam a violência e seus ios só procla- 

que se constrói a casa, pela prudência ela se conso- 

4. Pela ciência enchem-se os celeiros de todo bem precioso e agradável. 
5.0 súbia é um homem forte, a douto é cheio de vigor. 
6.É com a prudência que empreenderás a guerra e a vit 
grande número de conselheiros. 
Z.À sabedoria é por demais sublime para o tolo; à porta da cidade, ele 
não abre a boca. 
8.Quem medita fazer o mal, é chamado mestre intrigante. 
9.0 desígnio da loucura é o pecado; e detrator é terror para os outros. 
10.Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é a tua força * 
1. Livra os que foram entregues à morte, salva os que cambaleiam indo 
para o massacre. 
12.Se disseres: “Mas, não o sabia!”. Aquele que pesa os corações não o 
verá? Aquele que vigia tua alma não o saberá? E não retribuirá a cada 
qual segundo seu procedimento? 
13.Meu filho, come mel, pois é bom; um favo de mel é doce para teu 
paladar: 
14.Sabe, pois, que assim será a sabedoria para a. Se tu a encos 
trares, haverá para ti um bom futuro e tua esperança não será frustre 
da. 
15.Não conspires, à impi 
habitação!” 

depende de 

destruas sua contra a casa do justo, n 

organização da case tra coisa escondida erita uma nova pro- 
na alimentação pode da mãe. Importante fissão. Sonho com o 
ser bem-vinda quan- frisar também que dia em que, adultos, 
do solicitada. Nada NÃO EXISTE LEITE meus netos conhe- 

FRACO, não ator- 
mente a nova mamãe 
com crendices. 

Não tenha vergo- 
nha de nada. Sente-se 
no chão, cante can- 
tigas, bata palmas, 
sorria e gargalhe 
com todas as forças. 
Compre livros. leia 
ou invente histórias 
para os pequenos. Dê 
cambalhotas se con- 
seguir. Seja criança 
outra vez! 

Entre amadurecer 

de sair invadindo o 
espaço alheio. Ofe- 
reça ajuda para cui 

cerão a mulher que 
fui. Estarei eterniza- 
da nos versos e textos 
que escrevi. 

Ah, uma última 
dica... Deixe a mu- 
lher que existe em 
você fluir com todas 
as suas nuances. Não 
é porque você se tor- 
mou avó que virou um 
ser assexuado e sem 
vida pessoal. Empo- 
dere-se e viva com 
plenitude e alegria! 

“Thelma Miguel é 

que a nova mamãe 
possa dormir, 

Pergunte 
como proceder com 

sempre 

as crianças. Quase 
tudo que você apren- 
deu e fez quando foi 
mãe está ultrapas 
do. As condutas mé- 
dicas e relativas 

trodução alimentar 
mudaram totalmen- e virar avó, desco- médica, escritora e 

bri uma nova mulher poetisa caríoca e aca 
dê chupeta, dentro de mim, cheia ba de lançar a coletá- 

mamadeir: de energia e planos. 
Renasci e fiz da es- 

nea de poemas O 
lêncio e o Grito. 

A Palavra: Alimento da Vida 

COR LITÚRGICA: ROXO?" Semana do Advento 
| SábadoA +A- 

1ºLeitura 
Salmo 
Evangelho 

Primeira Leitura (Eclo 48,1-4.9-11) 

Leitura do Livro do Eclesiástico. 

Naqueles dias, Jo profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra 
“queimava como uma tocha. 2Fe= vir a fome sobre eles e, no seu zelo, 
rediuciu-os a pouca gente. 3Pela palavra do Senhor fechou o céu e de 
Já fez cair fogo por três vezes. 4Ô Elias, como te tornaste glorioso por 
teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? 

ST foste arrebatado mum turbilhão de fogo, mum carro de cavalos 
também de fogo, I0tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste de- 
sigmado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduir o 
coração do paí ao filho, e restabelecer as tribos de Jacó, 1Felizes os 
que te viram, e os que adormeceram na tua amizade! 

- Palavra do Senhor 

= Graças a Deus. 
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Assunto: Do Tombamento do Casarão do 

Porto. Antigo Registro Imperial. 
Nesta segunda feira ouro, partiam da vila Sorocaba. Donde foi de- e todos que por ali pas-. deremos, a partir deste, bem tombado deve ser 

(6/13), em reunião do de S.Paulo, em todas as. mominado: Real Cami- savam E recolhia o “a resgatar toda cultura, igual ou próximo ao 
Conselho do CONDE- direções Já em 1,695, nho do Viamão. quinta parte”, em impos-. tradições, costumes, ar- original: Madeira !! 
PHAAT, o Processo de bandeirantes paulistas já Pelo caminho tran- to para a Corva. Ainasce “tes e culinária de nomos Agora, peço um mi- 
número: 01742014, en-. haviam encontrado ouro sitavam: Soldados, ban- ancestrais, hoje cireulan- muto de silêncio a to- 
trou em análise e vota- nas Minas Gerais, Dan- deirantes, pesquisadores, do em nossas veias, em dos. Em memória do 
ção, com vistas ao Tom- da início a rota do ouro, garimpeiros, caçadores e nosso sangue. Casarão do Ten Carri- 
bamento da “Casa do entre as Minas e o Rio de “a circulação de mercado- Obrigado a todos os. to. 
registro do ouro” na ci- Janeiro. Salvador aínda rias eram inteasos. Tro- mbros do IHGGI, — Hermélio Moraes — 
dade de Itapetininga SP. era a nossa Capital. pas com 100 a 3000 des- no qual sou fundador. Pesquisador IGG 
endo este, APROVADO Na busca por mão de bravadores. Portugueses, Aos meus confrades da Nem um dia lutei só. 

por unanimidade, entre obra, buscavam-seescra-. negros é índios. Do raiar cidade: Cap Domingos Academia Sorocabana Deus é luz e meu cami- 
os seus membros parti- vos € animais de tração ao pôr do sol, as imen- José Vicira. E, de lá para de Letras, a turma do nho. 
cipantes (09). Neste mes- para realização de tais sas tropas serpentcavam . as nossos dias, Todos os Pedal Ligih de Mapeti- Uma árvore caiu, 
mo processo, juntou-se a . empreendimentos. E, fo. por rios. serras e muitos. proprietários “ mantive- ea todos que me ninguém acudiu. As 
Ponte de Madeira, que através da descoberta de obstáculos a transporem. ram tal preciosidade ar- incentivaram, mesmo chuvas, os ventos e o 
também, recebera tal um caminho indígena, o Uma caminhada, sob o quitetúnica é histórica, a vendo derreter no tem- tempo... quase Sumiu, 
aprovação. Aguardando Peabiru, que os explora- lombo das mulas, percor- nível nacional, em pé... po... deu tempo, ago- Telhado desabando, 
publicação no Diário Of. dores penetraram fundo riam, em média, 6 léguas Original ra, salva. Leis, verbas, a taipa rachando, jane 
cial, inda esta semana. em nossa região (30 km). Levantavam — Destesanostodosque pessoal técnico e os Ides e portas embebeci- 

Breve relato, destes Mas, partir do Tra- acampamento (pouso) me coube acompanhar mesmos restauradores, das... inchando. 
dens patrimoniais de nf. tado de Madri, amplian- para noutro dia.. Reco- todo processo e cutucar quando do Centro Cul- Sô paredes de taipa 
vel nacional, na história . do nossas fronteiras, que .meçarem. Muitos destes os órgãos públicos res- tural, Prefei- de pilão e taipa de mão, 
do Brasil à coroa port pousos. prosperaram e ponsáveis e demais en- Tal qual ocorre, como um esqueleto ar- 

Ano; 1729, Ainda sob . acesso as terras do su. E. hoje são cidades. (Alam-. volvidos, devemos muito hoje mas três quitetônico... sobrou. 
as delimitações do Trata- a conquista das sete mi- hari, Itapetininga, Buri, aomeu amigo, parça.pri- na praça PGomíde. Existe um altar sa- 
do de Tordesilhas, quan-  sões. Terra rica em gado, Capão Bonito... Lages, mo e competente homem Não importando quais grado, a N. Senhora, 
do anda não haviam os muares e escravos indi. Curitiba..). Pois bem, à do bem. Fernando Rosa donos... estará sob a Cavado na taipa. Nos 
stados de São Paulo, casa em questão de seu Junior. Quando ainda guarda é proteção do temores...poderem 

Paraná, Sta Catarina e processo de Tombamen- vereador, foi o autor de Estado. orar. 
mem o Rio Grande do to, foi ediicada pela Co- tal pedido. Que, semeste, Como o espaço é a é a situação da 
Sul. Itapetininga ainda 1733, sob o comando do res Portuguesa (entre jamais  conseguiriamos curto e poucos gostam. primeira edificação em 
era considerada terras Cap Cristovão Pereira 1723 € 1730) para servir tamanha façanha. Dora- de ler.. este Casarão Hapetininga. O casa- 
de sertão. Habitada ape- de Abreu, que interligou como Casa do Registro. .vante este Casarão (Casa é apenas, um dos Pou-. rão do bairro do Porto, 
mas por ferozes tribos ln- vários trechos, forman- (Tratada pelo Conselho do Registro) se transfor- sos que temos em nos- ao lado do rio Itapeti- 
dígenas, do o melhor trajeto, de como: Casa do Ouro). mará se Deus quiser, no so município. Pois, já ninga. Onde havia uma 

Incursões portu- 1.500 km, entre Viamão Guardas e pessoal do Museu dos Tropeiros de identifiquei mais seis. — ponte de madeira... an- 
muesas, em busca do R$ à feira de muares em fisco, registravam tudo Mapetininga. Donde po- Quanto a Ponte: O tiga. 

Obituarios Taxa de juros do 

cmo mf empréstimo pessoal tem alta 
== CAMálãO de 0,31% em dezembro 

ANTONIETIA NUNES LA- CEMITÉRIO - SÃO JOÃO BA- 
[MOUNTER TISTA EM ITAPETININGA - SP É o que revela pesqui tando uma variação po- linhas de crédito que te- 

DATA/LOCAL DO FALECI sa do Procon-SP sítiva de 2,75%. nha acesso. 
09/12/2021 ÀS 06:30 HS ARY GIANELLI Pesquisa de taxa de No cheque especial a Banco Central e CO- 

DAINLOCAL DO FALECI-| juros do Procon-SP taxa média dos bancos POM IDADE : 89 ANOS MENTO - 09/12/2021 ÀS 14:25 HS pésqigadas meievios , O asia Quit do 
PROFISSÃO : DO LAR EM ITAPETININGA - SP em 7.96% as mis, sem Brasil, por meio da Re. 
ESTADO CIVIL : VIÚVA DO — IDADE 87 ANOS, não qm ehRm NONE ATE GOT 

re WANDELL AUGUSTO LA- PROFISSÃO - FISCAL DE sa ç O una GERAR dos bancos pesquisados. — de novembro de 2019, 
FILHA DE - CARLOS NUNES TADO CIVIL - VIÚVO DA O Tteataenas (So Map onça A 

JUNIOR E CECILIA CHRISTO SRº NEUSA DA SILVA GIANELLI | de cheque especial per- feito em 2 de dezembro taxa de juros do cheque 
NUNES. FILHO DE ANTONIO GIA- | manece a mesma desde pelo Núcleo de Inteligên- especial para pessoa fist 

DEIXA OS FILHOS - CARLOS NELLIE NAIR BARTH Smgunoo, cia e Pesquisas da Escola ca em 8% (oito por cen- 
AUGUSTO, MARIA DAS GRA- DEIXA OS FILHOS : ARY JU-| No empréstimo pesso- de Proteção e Defesa do to) ao mês. À Resolução 
AS, TEREZA CRISTINA, MARA, NIOR E SABRINA. al, a taxa média dos ban. Consumidor nos seguin- passou a vigorar em 06 

LOCAL DO VELÓRIO - CA-| cos pesquisados foi de tes bancos: Banco do de janeiro de 2020. 
N MARGO-UNIDADE ITAPETININ- | 6,49% no mês, acréscimo O COPOM - Comitê 

LOCAL DO VELÓRIO : MEMO- GA-CENTRAL de 0.402 pp em relação à de Política Monetária do DE SALA : O! COM INÍCIO ÀS tre mação Banco Central. decidi 
EQ ts DOPDIA paniajana] mês anterior, que foi de última reunião alte. 

647%, representando ta que neste momento rar, a partir de 28/1021, 
uma variação positiva de famílias se en- a taxa Selic de 6,25% ao 

03 COM INÍCIO ÀS SEPULTAMENTO. 2/2021 
14:00 HS DO DIA 09/12/2021 ÀS 1200 HS 
SEPULTAMENTO . 10/12/2021 — CEMITÉRIO - SÃO JOÃO BA- regis ASTRA TRA PETIT 031%. contram endividadas é ano para 7,75% no ano. 
mig ENO OA GU O Banco do Brasil recomenda que, cxto & A próxima reunião está 
ISTA EM ITAPETININGA ASSUNPCION MACIA foi a única instituição consumidor necessite re- prevista. para, ocorrer 

DATA/LOCAL DO FALECL 
BRIGIDA SERESO FOSTER MENTO : 10/12/2021 ÀS 05:40 HS 
DATA/LOCAL DO FALECI EM ITAPETININGA - SP 

IMENTO - 09/12/2021 ÀS 10:06 HS IDADE - 67 ANOS 
[EM ITAPETININGA — SP PROFISSÃO - PROFESSORA. 

IDADE : 78 ANOS ESTADO CIVIL - UNIÃO ES- 
PROFISSÃO : FUNCIONÁRIA TÁVEL COM O SRº HÉLVIO DE 

[PÚBLICA - APOSENTADA ALMEIDA 
ESTADO CIVIL . UNIÃO ES- — FILHA DE: JOSÉ MACIA E J0- 
ÁVEL COM O SRº EDSON DO- AQUINA SIQUEIRA DE ARAÚJO 

INIZETE DOS SANTOS DEIXA OS FILHOS - HÉLVIO 
FILHA DE : BERNABÉ SERE- JUNIOR, HELCIO NETO E HUGO 

[so E MARIA SERESO FOSTER LOCAL DO VELÓRIO : MEMO- 
DEIXA OS FILHOS - ROSELI, RIAL ANTONIO FERREIRA DE 

SÉRGIO, ADULES, CRISTINA É CAMARGO 
ÍALTAIR ( IN MEMÓRIAM ) SALA : 02 COM INÍCIO ÀS 

LOCAL DO VELÓRIO : CA- 10.00 HS DO DIA 10/12/2021 
[MARGO-UNIDADE ITAPETININ- SEPULTAMENTO - 10/12/2021 
A-CENTRAL ÀS 16:00 HS 
SALA - 02 COM INÍCIO ÀS — CEMITÉRIO - SÃO JOÃO BA- 

17:00 HS DO DIA 09/12/2021 TISTA EM ITAPETININGA 
SEPULTAMENTO - 10/12/2021 
S 10:30 HS 

correr a um empréstimo nos dias 07 e 08 de de- 
deverá sempre pesquisar. zembro de 2021. 
previamente as taxas de 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

tapetininga.com.br (8) 15 997110205 
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José Carlos Oliveira toma posse como 

presidente do INSS 
Ministro do Trabalho melhorar ainda mais o afirmou que buscará eo 

e Previdência, Onyx Lo- atendimento é a resposta. contrar solução para os 
renzoni, destacou papel “São mais. desafios da autarquia. 
imprescindível do Insti- de 700 bilhões de reais =Eu gosto de gem 
tuto na vida de milhares. distribuídos pela autar- te, eu gosto de atender 
de brasileiros. quis, todos os anos. Ain- as pessoas! Sempre tive 

José Carlos Oliver trodução de novas tecno- muito orgulho de traba- 
ra tomou posse, mesta  logias, as parcerias com Ihar no INSS e não tenho 
quart-feira (10) como entidades a atuação dos dúvidas de que pode 
presidente do Instituto gestores e servidores a rei contar com todos os. 
Nacional do Seguro So- tamente dedicados con- servidores desta Casa”, 
cial (INSS), em cerimô- tribuem para superar os. destacou Oliveira, que 
nia realizada na sede da desafios e assim acolher ingressou há 37 anos 
autarquia, em Brasília devidamente cada ho no extinto INPS, atual 
(DF). Nomeado para 0 mem e cada mulher que INSS, 
cargo no último 5 de no- chega a uma agência do A cerimônia de posse 
vembro, ele substitui Le-. INSS cheio de expeetati- do novo presidente do 
mardo Rolim, que assu- vas”, afirmou Lorenzoni. INSS contou com a pre- 
mirá, pela segunda vez, Em seu discurso, o sença do atual secretário 
o cargo de secretário de . novo presidente do INSS de Previdência, Leonar 
Previdência no Ministé- enfatizou que cada ser- do Rolim, de dirigentes 

Trabalho e Previ. vidor, em cada rincão da Instituição, parla- 
do país, pode contribuir. mentares, servidores e 

Durante o evento, o com suas ideias e que, de outros órgãos gover 
ro do Trabalho e juntos, é possível realizar namentais, além de enti- 
lência, Onyx Lo- o sonho de construirum dades representativas de 

sou, por imeio de concur. tro do Instituto, atuan- Benefícios para assu- 
em julho de do sempre com foco no mir a Presidência do 

eficiente Tastitut rior- 

superintendente do 
cia Social - INPS, que  nistração de Empresas INSS em São Paulo, de 
deu origem so Institu- pela Fundação Escola o de 2016 4 maio renzon, ressaltou a im- INSS próximo à soci. servidores Ci to Nacional do Segu- de Comércio Álvares 2021, € 

Di o a a a. Olveiraé 9 Social (INSS), em Penteado - FECA periências com 
1990. Ocupou vários São Paulo (SP), d 

direito, Relembrou sua servidor público de car cyrus de gestão den- o cargo de diretor de trajetória no Instituto e “reira do INSS. Ingres- 

Defesa supera 1,5 bilhão de dólares 

em exportações em 2021 

Tam ON 4 exouução anuar Do Pis DA DEFESA E SEcuraNça 4 
(ereção 8 recon ERA 

É E 0 0 exportações da Base mento de Defesa e do realizado, este ano, o ooo 

[ | | | | | | 

Ro q6 0 (BID) foram desta- milhões de  empre- tuto de Pesquisas Eco- 
que em apresentação gos no Brasil, sendo nômicas (FIPE), em 
do Ministro da De- 1,6 milhão diretos e conjunto com a Com- | | 
fesa, Walter Souza 13 milhão indiretos. federação Nacional 
Braga Netto, no pai- Para ele, o fortaleci- da Indústria (CNI) a 
nei Base Industrial. mento da BID é uma participação, da Base 
de Defesa - Proteção, prioridade da pasta e Industrial de Defesa 
desenvolvimento e um importante vetor no PIB nacional cres- 
geração de empre- para a recuperação ceu mais de 8% no 
gos”, durante o se- da economia no peri- biênio 2019-2020 em 
undo dia (08) da 6º odo de pandemia. relação a 2018, repre- ferramentas ciberné- mistério da Defesa, Defesa, integra a pro- 

Mostra BID Br “Os resultados sentando, atualmente, ticas para proteção de em articulação com  gramação da 6º Mos- 
realizada no Centro mostram que esta- 4,78% do PIB macio dados, radares, siste- a Base Industrial, as tra BID Brasil, da 
de Convenções Ulys- mos no caminho es (Gráfico 2). Con- mas seguros de comu- associações represen- Associação Brasilei- 
ses Guimarães, em to. À Base Industrial forme o estudo, a taxa  nicação, armamentos,  tativas do setor, o Mi- ra das Indústrias de 
Brasília (DF). Com de Defesa brasileira decrescimento da BID entre outros itens de  nistério das Relações Materiais de Defesa 
novo recorde históri- vem se desenvolven- superou, em 2020, a de alta tecnologia. Exteriores ea APEX. e Segurança (ABIM- 
co, o setor de Defesa do de mancira sólida, setores tradicionais da Para o secretário O resultado que es- DE). Representantes 
superou 1,5 bilhão de com a diversificação economia brasileira, de Produtos de Defesa tamos — observando da Apex, do BNDES, 
dólares na comercia- de produtos, e mos- como a construção ci. do Ministério da Defe- é a grande geração da CNI, parlamenta- 
lização de produtos tra plena capacida- vil, a agricultura e a sa, Marcos Degaut, o de renda, empregos, res, empresários e de- 
para o exterior, no de de desenvolver os. extração de petróleo. — Governo Federal tem atração de investi legações estrangeiras 
mês de novembro de projetos estratégicos O setor nacional de atuado para otimizar mentos externos e participaram — tam- 
2021. À meta é fechar das Forças Armadas, Defesa possui 146 em- o desenvolvimento do fomento à tecnologia bém. O evento teve 
o ano com a soma de “a fim de que elas pos-. presas cadastradas no setor. =Esse cresci dual, com benefícios início na terça-feira 
2 bilhões de dólares sam cumprir, adequa- Ministério da Defesa. mento é fruto de um para toda a sociedade (07/12) e encerra nes- 
em exportações. damente, as suas mis- O portfólio brasileiro meticuloso planeja- bra . destacou. sa quinta-feira (9). 

Na ocasião, o mi- sões constitucionais”, é composto por aero- mento estratégico O painel, promovi- Por Isabela Nóbre- 
nistro Braga Netto afirmou. naves, embarcações, elaborado pelo Mi- do pelo Ministério da ga 

Os avanços nas destacou que o seg- — Deacordocomestu- Dona 

Industrial de Defesa Seguranç pela Fundação Insti- 

3 5 Go Go G5 Go Go Go Go Go Go &3 
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INSS convoca beneficiários para revisão de 

auxílio por incapacidade temporária 
Instituto reforça que Meu INSS Não tes o certeza se eu 

aSmilsgurada pre. 2Clque cm “De que mex endereço feicime f » 
sam agendar perícia atê. você precixa?”, escreva. catá correto no cadastro 
próxima sexta (19) =Agendar Perícia” e, do INSS. Como posso | 

Toto de computador em seguida, em “Novo. conferir e corrigir o eu | 
o lado de estetoscópia Requerimento” dereço? 

OINSS iniciou, em 3 Escolhaentre “Pe É possível incl ] 
agosto, a revisão dos he. cícia Inieal”, se for 4 alterar endereço é tele. 
ecos por incapa ves, ou =Perk- fone de contato também 
de temporária mantidos. cia de Prorrogação”, se. por meio do 135 
sem perícia por periado Já estiverem Beseficio "O que & pessoa 
superior a seis meses e — 4. Siga as orientações. foi convocada para a re- 
que não possuam data que aparecem natela visão deve fazer 
de censação estipulada 5. Informe os dados Ela deve 
ou indicação de reabii- uma perícia Tui necessários para com- E ipa TE validade dos documen- pericial não possa ser sido concedido por via 
vês do PRE, Programa Quem vai passar pela PREI. O agendamento 10 médicos realizado, a judicial, poderá ter que 
de Revisão dos Benefi- Revisão? é feito pelo Meu INSS Como a pessoa fica agência vai re passar por revisão. 
cios por Incapacidade. O procedimento é (aplicativo ou site gov. Sabendo do resultado da agendamento. O segu- Há uma fla de espera 

Os convocados de- destinado — exelusiva- as) ou pelo te. perícia de revisão? rado poderá consultar. pela realização de peri- 
dbm Mptdar perieis mento dor Mtocicidcias odarasins O resultado estará a nova data da perícia. cias médicas, À revisão 
médica pelo aplicativo do antigo auxílio-docn- truções são enviadas na 
Meu INSS ou site gov. a, incluindo o aciden- carta de convocação. demeulnss. Também távio é engloba apenas “O que o INSS vai dia da perícia no Meu partir das 12h do dia O tempo médio de 
& pomivel gar para a 1 pessons ue esto há comferk nesta renaso? INSS (aplicativo ou site seguinte áquele em que espera para perícia é 
c ral 135, que funcio- mais de seis meses sem Será avaliado se o Sovbrimeuinss) e pelo houve conhecimento do de 39 dias, abaixo dos 

na de segunda a sábado, passar por perícia mé- beneficiário permanece telefone 13 fato. AS dias previstos para a 
das 7h às 22h, dica e sem data definida incapaz para o traba- O segurado fez a pe Nos casos onde o análise do ali 

Na data agendada para cessação do bene- lho, por meio de uma Fcis de cevisão, mas o INSS, por algum moti- forme acordo fito persa realcaçia da pes Nlos a dica resultado não está dio- vo, não entrar em con. o INSS e 0 Ministério 
Vício, deverão ser apre- Vale destacar que os “O Eonvocado vai po. PoníveL. O que ele deve  tato,o próprio segurado Público. De qualquer 
sentados os documentos. aposentados por inva- der escolher onde vai deve realizar agcuda- modo, as perícias revi- 
pessonis, além de toda a. lider « pessoas que re- fazer à perícia médica mento. É importante. sionais serão realizadas 
documentação. médica cebem O amparo assis. da revisão? esteja disponível depois. lembrar que o segurado em horários. extraor- 
que o segurado dispo- tencial no deficiente não do prazo, pode ser que deve manter suas infor-  dinários — ou seja, sem 
nha, tais como laudos. passam poresta revisão. rão realizar sua peri- haja alguma pendência mações de contato atua- prejudicar os demais 
com CID, atestados, re- Para que serve? cia médica revisional s se ício. O segura- lizadas. 2 gigantes Já agen- 
celtas e exames recen- É importante desta- em qualquer unidade ve entrar em cou DE q sagurado com Gadas. 

'No mis de julho, cer-. cessar o benefício, mas, não está condicionada Alendimento 135 e, em  cessado? Há como rea-. INSS 0 segurado que foi 
eu de 173 mil beneliciá- sim, observar a condi- à agência que mantém Caso de constatação de tivar o benefício depois selecionado para essa 
rios foram convocados ção de cada segurado, o pagamento do benefi. pendência no bencfício, disso? revisão não pode pedir 
através de cartas para dando o encaminha- cio. deverá solicitar, através Após a cessação do nenhum outro benefício 
o endereço que consta técnico e qualif= O que acontece se o da Central, o serviço benefício caberá apenas. que exija perícia médi- 

cado: estabelecer uma beneficiário convocado “Acerto Pós perícia”. a interposição do recur- ca. O que a pesson que 
Cado. Já em setembro, dota de cessação futura, nda ageadar a perícia Esse serviço tem a &- soou o requerimento de quer solicitar aposenta- 
o:INSS convocen, pio compsahamento médica no pras de 30 nalidade de possibilitar novo beneficio, seguia-. dora por invalidez ou o 
Diário Ofcia! da União, ção Slot os acertos de pendên- do os procedimentos adicional de 25% para 
95 mi segurados rem istação do “Se o segurado não cias por um servidor do normais do INSS, o cuidador deve fazer 
nescentes que ainda não segurado; transformar agendar a perícia den- Instituto, sem que o se- O segurado teve seu nesses casos? 
haviam agendado a pe- em aposentadoria por tro do prazo estipulado, &trado tenha que com- benefício cortado? O A solicitação de qual- 
rícia, invalides, quando cons- o benefício será suspes que ele deve fazer? quer outro serviço fica 

A partir do dia 19 de tatada a total impossibi- so e só será reativado importante escla- condicionada no age 
novembro, os segurados lidade de recuperação: após o agendames eçee que cabe à perica prévio do 

no cadastro do seg 

que ainda não agenda- encaminhar ao processo 
ram poderão ter seu be- de reabilitação profis- caça apresentada pelo sendo as 
naficio imipensa. dionda ou mésmo cesar segurado o incapacita medidas adotadas para 

Para visualizar à lis o benefício nos casos em Tio será cessado definiti. cortado e a pessoa dis- ou não para o trabalho. que as perícias sejam 
ta der segurados que que comistada a plena vamente, cordar, o que ela pode Ou seja, a manutenção realizadas com seguran- 
ainda não agendaram, recuperação da capaci- O que deve ser apre. fazer? do benefício está ligada 
clique aqui. dade laboral. sestado Do Caso discorde da de- cidade para o Fornecimento 

Fui convocado para Perícias Realizadas cia de revisão? cisão, o segurado pode enão à doença. e instalação de equipa 
entrar com recurso,em Ressalta-se que em mentos de proteção in- 

(é 30 dias, a caso de discordância do. dividual « coletiva con- 
resultado da perícia, o tra a disseminação da 
segurado poderá entrar Covid-19 para servido- 

revisão: o que devo fa por Estado (Ape 
? NB do Edital) 
É preciso agendar Perguntas e respos- 

uma perícia médica por tas 
identificação com 
é docui 

um dos canais deatendi- E se a pessoa não ti- “dicos atualizados, como Pessoa não puder com- com recurso em até 30 res que atuam no aten- 
mento do INSS — Meu ver recebido a carta, exames, laudos c pres. Parecer à perícia no dia dias a partir da ciência. dimento das agências; 
INSS (aplicativo ou site como cla pode saber se crições médicas, que aEcndado, inclusive por do resultado. - Acesso con- 
gov.br/meuinss) ou pelo foi ou não convocada? — demonstrem a perm A perícia do INSS me  trolado ao interior das 

a empresa agências, que ficará res- telefone 135, As informações po- nência da incapacidade 
Pelo Meu INSS, bas- derão ser prestadas pelo para o trabalho. Enfi A pessoa convoca- não quer aceitar minha trito aos servidores e 

ta seguir o seguinte pas- telefone 135, que é a liza-se que não há um da poderá reagendar a volta ao trabalho. O que contratados e nos usuá 
soa passo: Central de Atendimento prazo de dias estabele- perícia uma única vez, fazer? rios com prévio agenda- 

1.º Faça o login no do INSS. Fido para caracterizar a desde que justifque o O segurado pode mento para atendimen- 
motivo. Isso deve ser recorrer da decisão à to presencial; 

Junta de Recursos da - Adequação 
data marcada, pelo Meu Previdência Social ou, dos espaços, mobiliários 
INSS (aplicativo ou site após 30 dias da data de  « sinalização das agên- 

cessação fixada pela pe-. cias, de modo a permi- 
rícia, requerer novo be- tir o adequado distan- 

O que acontece se a nefício. ciamento social e limite 
pessoa não reagendar e A pessoa que teve o máximo de pessoas no 
não comparecer no dia benefício por incapa- mesmo ambiente, de 
da períc cidade concedido judi- acordo com suas dimen- 

O beneficio poderá cialmente também pode “sões; e 
ser suspenso e poste- serconvocada parsessa  -  Limpemede 
riormentecessado. revisão? sinfeeção, — realizados 

O que acontece sea Sim. O fato de ter periodicamente so lon- 
pessoa comparecer para. sido concedido pela Jus- go do expediente, em 
o exame, mas o perito ão impede que ele especial nos ambientes 
com o qual estava agen- seja revisado adminis de uso comum e nos 
dada tiver faltado ou trativamente pelo INSS. consultórios destinados 
a agência estiver “sem Qualquer benefício por à avaliação médico-pe- 
sistema”? incapacidade temporá-  ricial. 

Caso o atendimento ria, mesmo que tenha 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www.folhadeitapetininga.com.br (8) 15 997110205 
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Viver sem Limites: cinco melhores iniciativas 

para pessoas com deficiência são premiadas 

pelo Ministério da Saúde 
Cerimônia homena- 

geia trabalho de equipes. 
de saúde do SUS na rede 
especializada 
troca de experiê 

Viver-sem-Lim 

Foto: Walterson Rosa/ 
Ms 

Garantir a inclusão, 
a acessibilidade e o cui- 
dado às pessoas com de- 
ficiência é fundamental 
para fortalecer a saúde 
coletiva de forma irres- 
trita, ao alcance de todos, 
Para reconhecer o traba- 
lho dos profissionais que 
atuam no Sistema Único 
de Saúde (SUS), cinco 
Iniciativas inovadoras de 
equipes que compõem 
a Rede de Cuidados à 
Pessou com Deficiência 
(RCPD) foram home- 
nugendas nesta quarta- 
«eira (8) ma cerimônia 
de premisção do Plano 
Viver sem Limites do Mi- 

Queiroga entregou tro 
féus de reconhecimen- 
to nos profissionais que 
rabalham na ponta, que 

são essenciais na entrega 
do atendimen 
dude à populaç 

cada desta política pábli 
ea que te 
inclusão é tantos | 
elos para os brasileiro 
É sempre importante 
ressaltar que somente 
será possível contemplar 
os direitos cidadãos por 

meio do Iortalecimento 
do SUS, que é universal e 
atende à todos”, disse. 

As equipes foram se- 
lecionadas por meio de 
um edital de boas prá- 
ticas lançado em setem- 
bro pelo Departamento 
de Atenção Especializa- 
da é Temática (Daet) da 
Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde. 
Na cerimônia, à diretora 
do Daet, Maira Botelho, 
apresentou o edital de 
boas práticas e mostrou 
as ações desenvolvidas 
pelo SUS na Rede de 
Cuidados à Pessoa com 
Deficiência. “Essa home- 
nagem é uma ótima opor- 
tunidade de materializar, 
por meio da prática as- 
sistencial, uma política 
de suúde desenvolvida no 
território nacional que é 
traduzida em oferta de 
cuidado para a popula- 
ção”, disse 

A primeira edição do 
prêmio reconheceu expe- 
riências que mostraram 
resultados positivos, com 
melhorias do acesso à po- 
pulação e organização do 
cuidado à saúde da pes- 
soa com deficiência. Leia. 
abaixo a lista das cinco 
inieintivas premiadas: 

Intervenção — precoce 
nas pessoas com deficiên- 
cia em Contagem - CER 
1VContagem - APAEBII, 
em Contagem, Minas 
Gerais 

A Rede da Saúde Au- 
ditiva na Zona da Mata 
de Minas Gerais - Hospi- 
tal Evandro Ribeiro, em 
Jula de Fora, M as Ge 

Transformando vidas. 
- Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde As 
Garibaldi, em Macaíba, 

vid. Seeretaria de Estado 
de Saúde, em Minas Ge- 

Atenção Multiprofis- 
sional Qualificada e Hu- 
manizada à Pessoa com 
Deficiência - CER IV - 
Fundação Altino Ventu- 
ra, em Recife, Pernam- 
buco. 

Foram inseritas 93 ink. 
as, em formato de 

vídeo, que representar 
os serviços e as equipes. 
que atuam nos estados e 
municípios, com 
nas seguintes tem 
detecção precoce da det 
ciência: reabilitação pre- 
coce das pessoas com de- 
ficiência: qualificação da 
RCPD; linhas de cuidado 
é humanização; acesso e 
regulação: organização 
da rede durante a pande- 
mia da Covid-19; e reabi- 
litação pós-Covid, 
A avaliação levou em 

consideração — critérios 
como a capacidade para 
produzir melhorias de 
acesso, independência, 
autonomia e inclusão: 
criatividade e inovação 
alinhamento com ax polí- 
ticas de atenção à saúde 
e capacidade de resposta 
as erises. 

Assistência pósiCo- 
vid-19 

Premiadas ma soleni- 
dade desta quarta-feira 
(8) Roberta Nunes da 
Cunha Pereira e Renata 
Cardoso Ferreira Vaz co- 

sabre a reabilitação pós- 
“Covid-19. Por meio do 
projeto da equipe delas, o 
estado articulou com uni- 
dades regionais de saúde, 

los e universh 
dades uma política para 
permitir a continuídade 
dos cuidados dos pacien- 
tes que foram acometidos. 
pela doença e persistiram 
com comprometimentos. 
depois de não estarem 
mais infectados com o vi- 
rus. Na prática, eles aio- 
da necessitam da assis. 

ncia integral à saúde. 
Ao receber o reco 

ahecimento do Ministé- 
rio, Roberta falou sobre 
os desafios do percurso. 
“Iniciamos o trabalh 
em um tempo em que 
ainda viviamos o pica ds 
pandemia e percebemos. 

necessidade de semsi- 
bilizar o estado para a 
assistência aos pacientes. 
que tiveram sequelas de- 
pois da doença”, expli- 
cou. Graças so projeto, 

ganização da RAS para 
prestarem assistência em 
reabilitação. 

Viver sem Limites. 
O Plano Nacional dos. 

Direitos da Pessoa com 
Deficiência — Viver sem 
Limite foi criado por 
meio do Decreto 7.612, de 
17 de novembro de 2011 
reafirmando o compro- 
misso do Brasil com as 

Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com 
deficiência, Os eixos de 

Plano Viver 
sem Limite são: acesso 
à educação; atenção à 
saúde; inclusão sot 

Ao d 
du, investiu-se em ações: 

ência, diagnóstico, trata- 
mento e reabilitação. Em 
2020, foram registrados. 
260 milhões de proce- 
dimentos ambulatoriais. 

pelos serviços de reabi- 
tação que compõem a 
Rede de Atenção Espe- 
cializada, com investi- 
mento de R$ 2 bilhões, 
Até setembro de 2021, 
foram feitos mais de 220 
milhões de procedim 
tos. ambulatoriais, com 
o valor de aproximada- 
mente R$ 1,8 bilhão, 

Além dos procedi 
mentos ambulatoriais, 
o SUS realiza a conces- 
são de úrteses, próteses 
e meios auxiliares de lo- 
comoção (OPM) nas di- 
versas modalidades de 
reabilitação, como for- 
ma de ampliar a funcio- 
nalidade ea independên- 
cia, De janeiro de 2019 a 
dezembro de 2020 foram 
registrados mais de 13 
milhões de concessões 
de OPM no SUS, o qu 
corresponde a R$ 740 
milhões investidos. Em 
2021, até setembro, fo- 
ram feitos 5 milhões de 
procedimentos de OPM, 
com valor aproximado 
de R$ 306 milhões. 

Defesa e Forças Armadas expõe na 

6º Mostra BID Brasil 

A 6º Mostra BID 
orreu até 9 de 

dezembro, no Centro 
de Convenções Ulysses 

imarães, em Brasília 
(DE). O evento foi rea- 
lizado pela Associação 
Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa 
e Segurança. O Ministê- 
rio da Defesa (MD) e as 
Forças Singulares esti 
veram entre os expasi 
tores, agregando valor à 
iniciativa e contribuindo. 
no propásito de projetar 

o Brasil no cenário inter- 
nacional. 

O estande do MD 
conta com ampla infor- 
mação para fomento da 
Base Industrial de Defe- 
sa nacional aos visitam- 
tes. Durante o evento, a 
Secretaria de Produtos 
de Defesa da pasta des- 
tuca a importância da 
defesa da soberania do 
país, além de promover a 
tecnologia dos produtos, 
nacionalmente e interna- 
cionalmente. 

A Marinha do Brasi 
apresenta uma exposi- 
ção de primeiro mundo. 
com realidade virtual e 
bastante tecnologia Os] 
simuladores de paraque-| 
das e de passadiço - sala 
de comando da embar- 
cação - possibilitam ex 
periências — fidedignas 
iguais 4 dos militares em 
missões reais. No caso do 
simulador de paraque- 
das, o cidadão colocará o 
colete e a óculos de rea- 
lidade virtual para ter a 

sensação de um salto de 
treinamento. Já com o 
simulador de passadiço, 
o visitante tem a opor. 

midade de manobrar a 
embarcação e vivenciar 
tempestades. ventania, 
alterações no clima, em 
geral 

Com nomes de origem 
indígena, Tupi Guarani, 
o Exército Brasileiro ex. 
põe o Drone Mauru e o 
Blindado Guarani, para 
mostrar aos visitantes a 
dimensão da tecnolog 

nacional e promover a 
indústria de defesa. Se- 
gundo o Major Arthur, 
os projetos contribuem 
com a segurança do Bra- 
sil, bem como para a ge- 
ração de empregos. 

Com um protótipo em 
tamanho real do Gripen 
F39, a Força Aérea Bra- 
sileira. proporciona aos 
visitantes a emoção de 
entrar em uma acronave 
de caça é aprender suas. 
funcionalidades. Em pa- 
ralelo, existe outro es- 

tunde com simulador de 
“comando, protótipos que 
auviliam no envio de sa- 
télites ao espaço com pre- 
cisão, entre outros. 

O Ministro da Defes 
Walter Souza Braga Net 
to, fez a abertura do pai- 
nel “Base Industrial de 
Defesa - Proteção, desen- 
volvimento e geração de 
empregos”, . Na oportu- 
nidade, o titular da pasta 
apresentou os resultados. 
mais recentes do setor. 



| página 18 | | Edição nº 7.614 | [FOLHA DE ITAPETININEA; Sabado, 11 de dezembro de 2021 

Cada segundo importa: Ministério da Saúde lança 

Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio 
Novos. procedimentos 

têm o objetivo de redu- 
ir risco de morte e apri- 
morar atendimento de 
urgência e emergência e 
tratamentos 

Foto: Bianca Lima / 

Uma doença silenciosa 
que mata, em média, 114 
mil. brasileiros por ano. 
A cada hora, pelo menos 
13 pessoas perdem a vida 
para um infarto no Bra- 
sl, Para diminuir o risco” 
de morte, o atendimento, 
de urgência e emergência, 
nos primeiros minutos, é 
fundamental. O Ministé- 
rio da Saúde lançou, nes- 
ta terça-feira (7), a Linha 
de Cuidado do Infarto 
Agudo do Miocárdio — 
uma série de estratégias 
para aprimorar o atendi- 
mento é tratamento para 
combater a principal cau- 
sa de morte no país. 
A portaria que rede- 

fine o conjunto de ações 
estratégicas da Linha de 
Cuidado, foi assinada 
pelo ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, no 
Instituto do Coração (In- 

é prevê um impu 
nanceiro de cerea 
41 milhões para todas as 
regiões do Brasil Na ce- 
rimônia, o ministro falou 
do avanço mos procedi 
mentos cardíacos no lon- 
go dos anos e reforçou a 

ortância da inieiativa, 
que prioriza o tratamento. 
pré-hospitalar por meio 
da tecnologia. "A despei- 
to dessas inovações esta- 
rem incorporadas no SUS 
há décadas, ainda temos 
pacientes que chegam nos 
hospitais — tardiamente, 
o que dificulta com que 
consigamos reduzir os 
ndices de mortalidade”, 

alertou. 
De acordo com ele, o 

investimento no uso de 
medicamentos e proce- 
dimentos adequados no 
tratamento das urgências. 
cardiacas será fundamen- 
tal para ampliar o suces- 
so nos atendimentos. “As. 
635 Unidades de Suporte 
Avançado do SAMU que 
existem no país, com os 
trobolíticos e com médi- 
cos na ponta, e com aus 
hio da telecardiologia e do 
tele-eletrocardiogr: 
poderão salvar muitas 
vidas”, reforçou o Quei- 
roga 

O direorpresidente 
do Incor, Roberto Kalil 
Filho, ressaltou que as 
doenças cardiovasculares. 
vêm causando, há déca- 
das, a morte de muitas 
pessous e reforçou que a 
linha de cuidado é essem- 

Um programa como 
esse, com a trombólico 
pré-bospitalar e outras 
inovações, sem dúvida 
nenhuma, salvará milha- 
res de vidas”, disse, O 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 
Celso Amodeo, também 
destacou a importância 
da iniciativa Este proje- 
to vem para uniformizar 
o atendimento básico no 
Brasil. Músculo é tem- 
po, por isso, quanto mais 
precocemente — agórmos 
em relação a um infarto, 
melhor será o atendimen- 
to nos pacientes”, comple- 
tou, 

A cerimônia desta ter- 
feira (7) foi transmi- 

tida simultancamente de 
outros. quatro institutos. 
de referência em card 
Joga: Instituto de Card 
logia e Transplantes do 
Distrito Federal; Instituto 
Nacional de Cardiologia, 
no Rio de Janeiro (RJ); 
Pronto-Socorro Cardio 

Universitário de 
muco (Procape), 

em Recife (PE); e Santa 
Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre (R$). 

do Miocárdio acontece 
quando há um bloqueio 
do fluxo sanguinco para 
o músculo cardíaco. Sem 
sangue, o tecido do cora- 
ção perde oxigênio, o que 
pode levar à morte, Em 
uma situação de urgência 
como essa, os primeiros 
minutos são essenciais 
para o paciente e a abor- 
dagem correta diminui o 
risco de óbitos. 

Por isso, na Linha de 
Cuidado, o Ministério da 
Saúde expande e qualifica 
as ações de telemedicina e 
tel-ECG (Eletrocardio- 
grama) no SAMU, O Fle- 
trocardiograma é o exa- 
me que avalia a atividade 
elétrica do coração, ob- 
servando o ritmo, quan- 
tídade e velocidade dos 
impulos elétricos. para 
detectar alguma anorma- 
lidade, A emissão do lau- 
do pode ser feita a distân- 
cia, aínda no atendimento. 
pré-hospitalar, para agi- 
lizar as ações necessárias 
nos primeiros minutos. O 

exame que pode ser feito 
em uma Unidade de Su- 
porte Avançado (USA), 
por exemplo, foi incluido 
na Tabela de Procedimen- 
tos do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Essa mova estratégis 
também institui o uso da 
trombólise pré-ospitalar 
durante o atendimento 
no SAMU, O tromboli. 
tico é um medicamento 
que atua na dissolução do 
coágulo, para restaurar o 
Muxo sanguíneo. A api 
cação feita nos primeiros 
minutos diminui o risco 
de sequelas e morte. Para 
iso, a Linha de Cuidado 
promove a comunicação 
imediata entre o serviço 
de urgência e emergên- 
cia e o hospital que irá 
receber o paciente, com 
expedição de laudo de 
eletrocariograma e uma 
segunda opinião à distân- 
cia. Assim, os responsá- 
veis pelo primeiro aten 
dimento terão segurança 
para aplicar o medica- 
mento, dentro do tempo 
recomendado, com o au- 
ailio da equipe médica 
preparada para atender o 
caso no hospital. 

O Ministério da Saúde 
também resjust 

lores. dos. procedimentos. 
relacionados à trombólise 
pré-hospitalar e hospita- 
lar para o Infarto Agudo 
do Miocárdio, além do re- 
ajuste para procedimen- 
tos como cateterismo car- 
diaco adulto e pediátrico. 
A angioplastia coronaria- 
na, procedimento mink- 

mente invasivo para 
desobstruir e aumentar 
o fluxo de sangue para o 
coração, também será re- 
ajustada na tabela SUS e 
migrará para outro tipo 
de financiamento, por 
meio do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensa- 
ções (FAEO) 

A portaria ainda ins- 
titui a mudança da am- 
Bloplastia coronariana 
eletiva para a modalidade. 
do tipo ambulatorial. Isso. 
significa que o paciente 
poderá ter alta algumas 
horas após o procedi- 
mento, se estiver dentro 
dos critérios elínicos ne- 
cessários. À alteração irá 
melhorar a qualidade de 
vida do paciente e promo- 
ver maior disponibilidade. 
de leitos para o SUS. 

A mova estratégia cria 
ainda o procedimento de 
fisioterapia para reabili- 
tação dos pacientes que 

sofreram Infarto Agudo 
do Miocárdio. O trata- 
mento é necessário já que 

tas pessoas. apresen- 
tam perda na capacidade 
funcional, com  dificul- 
dade de retornar às suas. 
atividades familiares, 
sociais e profissionais, À 
estimativa do Ministério. 
da Saúde é que cerea de 
88% desses pacientes irão 
se beneficiar com a aten- 
dimento fisioterapêntico. 
pelo SUS e melhorar a 
qualidade de vida. 

Cuidados com o cora- 
cão no SUS. 

O lançamento da Li- 
nha de Cuidado amplia 
ainda mais os atendi- 
mentos, procedimentos e 
tratamento para doenças. 
cardíacas pelo SUS, À 
rede pública conta 
3H estabeleciment 
saúde habilitados e 
complexidade cardiovas- 
cular no Bras 
dia, são feitos mais de 128 
mil procedimentos por 
ano relativos so Infar- 
to Agudo do Miocárdio, 
como angioplastias, cate 
erismos, intervenções ci 

rúrgicas, entre outros. O 
investimento, em média, 
nesses procedimentos é de 
RS 500 milhões por an 

Defesa avança nos projetos estratégicos com nova aeronave 

KC390 Milllennium e 500º veículo blindado Guarani 

Manter as Forças Ar- 
madas adequadamente 
equipadas e promover 
a autonomia tecnológi 
ea do País está entre os 
principais objetivos para 
a garantia da Segurança 
e da Defesa nacionais. 
Assim, como parte des. 
se processo, mais uma 
aeronave KC-390 Mill 
lennium e a SO0º viatura 
blindada Guarani inte- 
gram, agora, os meios du 
Força Aérea Brasileira 
e do Exército, respeeti- 
vamente. O recebimento 
do avião foi comemora 
do, oficialmente, nesta 
quarta-feira (01) na Ala 
2 (Base Aérea de Anúpo- 
dis), em Goiás. 

O Ministro da Defesa, 
walter Souza Braga Net. 
to, esteve ma cerimônia, 
ao lado do Presidente da 
República, Jair Messias. 
Bolsonaro, é do Coman- 
dante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do 
Ar Carlos de Almeida 

Baptista Junior. “Mais 
um momento que marca 
nossa história e da For- 
ça Adrea, que renova sua 
Frota. Isso é muito bom 
para todos nós”, salien- 
tou o Presidente. Esta é a 
quinta unidade entregue 

we da Força 

A solenidade comemo- 
rou, ainda, o aniversário 
de 60 anos do Primeiro 
Grupo de Transporte de 
Tropa (1º GTT) - Esqua- 
drão Zeus, sediado em 
Anápolis. À organização 
militar opera o avião, 
que já transportou to- 
neladas de cilindros de 
oxigênio, medicamentos, 
vacinas é materiais hos- 
pitalares para atenuar os. 
eleitos da pandemia de 
Cavide-19 nos diversas es- 
tados brasileiros. 

Na solenidade, o Pre- 
sidente da República, o 
Ministro da Defesa e o 
Comandante da Acro- 
náutica realizaram o tra- 

dicional rito de batismo. 
comemorando mais uma 
conquista alcançada e 
o sucesso do projeto es- 
tratégico, que projetou o 
País como um dos gram- 
des produtores de equi- 
pamentos de defesa no 

fortalecendo a 

sa nacional. 
Exército recebe a 500º 

viatura Guarani 
O Ministério da Defe- 

sa, por meio do Exército 
Brasileiro, recebeu a 500" 
“unidade da Viatura Blin- 
dada de Transporte de 
Pessoal (VBTP) Guarani. 

O marco histórico foi 
comemorado em sole- 
nidade nas instalações 
da fabricante Iveco, em 
Sete Lagoas, Minas Ge 
raís, dia 23 de novembro. 
O evento contou com a 
presença do Comandan- 
te do Exército, General 
de Exército Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, e 
de integrantes do Alto 

Comando da Força Ter- 
restre. 

Na ocasião, houve 
a entrega. também, do 
primeiro lote da Viatu- 
ra Blindada Multitareta 
Leve sobre Rodas (VBM- 
“LSR) 44, somando 32 
“unidades. O acordo pre 
vê a entrega total de 186 

idades. 
O Projeto Guarani foi 

concebido pelo Sistema 
de Ciência, Tecnologia 
é Inovação do Exército 
Brasileiro. em parceria 
com a empresa Iveco De- 
fence Vehicles. Cam pre- 
visão de duração de 20 
anos, contempla mais de 
1.5 mi veiculos. A paree- 
ria das Forças Armadas 
com a fabricante contri- 
dui para 6 crescimento 
da Indústria de Defesa 
Nacional Além disso, 
dezenas de unidades do 
Guarani 616 já forum 
caportadas para outros 
países. 

O contrato 

em 2006, quando a em- 
presa venceu o processo 
de concorrência para o 
Guarani. Já o projeto do 
LMV-BR' começou em 

2015, também, após con- 

Por Mariana Alvaren- 

Fotos: divulgação 
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Ministério da Saúde lança plataforma 

interativa sobre hepatites B e € 
Linha de Cuidado 

das Hepatites Virais no 
Adulto padroniza orga- 
nização e atendimento de 
saúde, além de mostrar 4 
usuários quais caminhos 
percorrer dentro do SUS 

As hepatites Be C são 
uma questão de saúde 
pública no Brasil, onde 
aproximadamente 15 
milhão de pessoas vivem 
com alguma das duas in- 
feeções. Para contribuir 
com o enfrentamento do 
problema, o Ministério 
da Saúde lançou nesta 

inha de 
lepatites. 

Virais no Adulto, uma 
plataforma on-line que 
auxilia gestores, profis- 
sionais de saúde e cida- 
dãos, 

A Inheiativa oferece 
subsídios para a organi- 
zação e a padronização 
dos. serviços. oferecidos 
em todos os níveis de 
atenção no Sistema Único. 
de Saúde (SUS) a plata- 
forma pode ser acessada 
durante 4 consulta pelo 
computador, smartpho- 

me ou tablet. Ela tam- 
bém ajuda o usuário 4 
ter mais autonomia, com 
acesso a informações so- 
bre as doenças, quais as. 
atividades de promoção, 
prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilita- 
ção disponíveis ma rede 
pública e por onde ini- 
ciar o atendimento 

“A recomendação ini 
cial é que as pessoas pro- 
curem as unidades bási- 
cas de saúde (UBS) para 
fazer o teste rápido de 
detecção das hepatites B 
€€, disponibilizado gra- 
tuitamente, para evitar 
problemas de saúde mais. 
sérios”, comenta o seere- 
tário de Atenção Primá- 
ria (APS) do Ministério 
da Saúde, Raphael Cá- 

Ele lembra que o Bra- 
sl é signatário da estra- 
tégia global para a elimi- 
nação das hepatites virais 
como problema de saúde. 
pública até 2030, sendo 
imprescindível a atuação. 
da APS para o aleance 
desse objetivo. “A es- 

pilaridade e a inserção 
que a Atenção Primária 
tem nas comunidades 
facilita a abordagem de 
temas como as hepatites 
virais, a busca ativa, a 
promoção da vacinação 
e o acompanhamento 
dos pacientes. Por isso, a 
APS é protagonista neste 
trabalho”, defende. 
Quadro das doenças 
No Brasil, as hepatites 

mais comuns são causa- 
das pelos virus A, B e € 
Existem ainda, o virus da 
hepatite D (mais comum 
na região Norte) e o da 
hepatite E, que é menos. 
Irequente no país, As in- 
fecções causadas pelas 
hepatites B e C atingem 
principalmente o figado. 
Por serem condições ge- 
ralmente crônicas e si 
lenciosas, a maioria das 
pessoas não descobre 
de forma precoce a 
fecção, É mais frequen- 
te ide a doença 
quando ela se encontra 
em estágio avançado, 
com. comprometimento 
das funções hepáticas, 

cirrose, câncer ou com 
a necessidade de trans- 
plante de figado. 

Atualmente, estima-se 
que mais de 450 mil pes- 
soas estão com infecção 
ativa pelo vírus da hepa- 
tite C no Brasil, e cerca 
de 1,1 milhão de pessoas. 
têm hepatite E e, possi- 
velmente, desconhecem 
o disgnóstico. Global- 
mente, as infecções são 
responsáveis por aprowi- 
madamente 1,1 mi 
de mortes por ano, tendo 
atingido 1,34 milhões de 
óbitos em 2015 e supe- 
rando o número de mor- 
tes decorrentes do HIV 
Aids, 
O SUS disponibiliza 

testes rápidos para he- 
patites B e C, vacinas 
contra as hepatites A e 
B, exames de carga viral, 
estames confirmatórios e 
medicamentos seguros e 
eficazes, que permitem o 
controle da hepatite B e 
curam mais de 95% dos 
casos de hepatite €. 

A Linha de Cuida- 
do das Hepatites Vis 

no Adulto foi produzida 
pela Secretaria de Aten- 
ção Primária à Saúde, em 
parceria com o Instituto 
para Avaliação de Tecno- 
logia em Saúde (lats), e 
com apoio da Secretaria 
de Vigilância Sanitária, e 
está disponível para do- 
wnload. A construção se 
bascou no levantamento 
de dados de protocolos, 
diretrizes e normas téc- 
nicas previamente esta- 
belecidos pelo Ministério 
da Saúde e pelas scereta- 
rias de Saúde estaduais e 
municipai 

O projeto 
As linhas de cuída- 

do fortalecem a Rede de 
Atenção à Suúde (RAS) 
ao promover a integra- 
ção de ações e serviços. 
e a formação de rela 

Atenção Primária até os. 
serviços especializados. 
A ferramenta fa 
orienta e incentiva o uso 
dos insumos, tecnologias. 
e outros recursos em saú- 
demo cotidiano de traba- 

lho, na elaboração e na 
implementação de ações. 
de prevenção, rastreio, 
diagnóstico, tratamento 
e acompanhamento das 
pessoas. 

O material traz pa- 
dronizações técnicas re- 
ativas à organização do 
atendimento no sistema 
de saúde e desere 
caminho mais adequa- 
do que o paciente deve 
percorrer ou o enem 
nhamento pela rede de 
assistência que a ee 
de saúde deve presere- 
ver. Além das hepatites 

até o momento, 
lançadas linhas foram 

de cuidado sobre os se- 
guintes temas: AVC no 
adulto, hipertensão ar- 

torno do esj 
ta na criança, HIV/Aids 
mo adulto, obesidade no 
adulto, diabetes mellitus 
tipo 2 e tabagismo, Ou- 
tros temas previstos para. 
lançamento são câncer 
de mama e do 

depress 
dude e asma. 

92% dos paulistanos percebem piora na 

situação de fome e pobreza na cidade 
A maioria dos en- 

trevistados na pesqui- 
sa Viver em São Pau- 
lo: Assistêne 
no 
população de rua na 

idade, sendo o de- 
semprego e os altos 
custos de vida apont 
dos como as principai 
causas da crise s 

A grande maioria 
dos paulistanos acre- 
dita que a população 
de rua cresceu no últi- 

fome e pobreza na ci- 
dade, segundo dados 

Social, realizada pela 
Rede Nossa São Pau- 
lo em parceria com o 

vistados, 88% 
perceber um aumento 

de rua 

percentual chega aos 
96% entre moradores 
da região oeste. Na 
zona central a per. 
cepção também ga- 
nha destaque, sendo 
apontada por 94% da 
amostra. 

De cada 10 paulist: 
nos, 8 consideram que 
o crescimento da popu- 
lação que vive nas ruas 
se dá pelo aumento do 
desemprego ou perda 
de renda, enquanto 
61% citam o aumento 
dos custos de vida e a 
consequente dificulda- 

de de mant 
Fome e pobreza na 

cidade 
A percepção da po- 

pulação sobre a situa- 
ção de fome e pobreza 
na cidade é marcante 
no resultado do levan- 
tamento, sendo men- 
cionada pela quase 
totalidade das pessoas. 
92% dos entrevistados 
afirmou perceber au- 
mento desse contexto 
de vulnerabilidade em 
São Paulo. Para os en- 
trevistados da Zona 
Oeste da cidade o pro- 
blema foi apontado 
por 98%, quase a tota- 
lidade das pesso; 

Para 45% da amos- 
o crescimento do 

número de pessoas pe- 
dindo esmola é o prin- 
cipal indicador dessa 
piora social, enquanto 
39% citaram a presen- 
ça de pessoas 
lhando em semáforas. 
O grande número de 
pessoas pedindo esmo- 
la é mais perceptível 
para a população das 
regiões oeste e central, 
com 62% das menções. 

Crianças e famílias 

Dois terços dos pau- 
listanos justificam o 
aumento da percepção 
em relação à popula- 
ção de rua em função 
de verem mais famílias. 
em situação de rua, 
com destaque para as 
amostras de classe so- 
cial A e B, ande o nú 
mero chega a 71%. A 
percepção é geral en- 

tre todas as regiões da 
cidade. 
Um terço dos ei 

trevistados — indicam 
terem percebido mais. 
crianças e adolesces 
tes nas ruas da ci 
À Zona Norte de São 
Paulo se destaca nesse 
ponto, com 41% dos 
entrevistados respon- 
dendo que perceberam 
aumento deste público 

Desenvolver politi- 
cas públicas, oferecer 
cursos de capacitação 
profissional e a ampl 
ção da rede de atendi 

pesquisa como ade 
quadas para combater 

mente apontados por 
46%, 46% e 41% dos 
entrevistados. 

Para melhorar a si 
tuação de fome 
breza, as principais 
medidas a serem to- 
madas pelo poder pá- 
apontadas como sendo 
a criação de políticas 
de garantia de empre- 
zo, com 63% das ci 
tações. 6 em cada 10 
entrevistados citaram 
ainda a redução do va- 
or das contas básicas. 
para a população vul- 
nerável, como água e 
luz. 
A criação de politi- 

garantia de 
empregos tem mais 
força para os paul 
nos que vivem na Z4 

mesma região se des- 
taca ainda a doação de 

sicas, aponta- 
da por 33% das pesso- 
as, 10 pontos percentu- 
ais acima da média da 
população em geral. 

À pesquisa compro- 
va que a população 
percebe a 

desemprego e o alto 
custo de vida para jus- 
tíficar o crescimento 
da população que vive 
nas ruas de São Paulo. 
O paulistano também 
percebe que não basta- 
rá o acolhimento ime- 

iato da população de 

tência imediata. Para 

reverter 0 problema é 
importante desenvol- 
ver políticas públicas 

perenes para comba- 
ter a desigualdade e a 
pobreza na cidade. 

Participaram do 
debate de lançamen- 

de Assistência Social 
do município de São 

aros Bezer- 
a e Alderon Costa, 
membro da Ass 
ciação Rede Rua 
“fundador da revi 
ta Ocas, membro do 
Fórum da Cidade de 
Defesa da Pop Rua 
é atuante em 

zou 800 entrevistas 
com moradores da 

Censo da poputa- 
ção de rua da cidade 
de São Paulo 

O último Censo da 
População em Situa. 
ção de Rua foi lança- 
do em janeiro de 2020 
a partir de dados co- 
letados em 2019 e 
identificou 24,3 mil 
pessoas sem teto na 

idade de São Paulo. 

quando estav 
previsto, o novo € 
so está em produção e 
terá sua terceira e úl- 
tima etapa com início 
em janeiro do próxi. 
mo ano. Em 2021, 0 
Movimento Estad! 
da População em 
tuação de Rua de São 
Paulo estima que se- 
m mais de 66 

pessoas em situação 
de rua na capital. 
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SP reserva 12 milhões de doses da vacina 

do Butantan para crianças de 3 a 11 anos 
Instituto Butantan 

vai encaminhar à An- 
visa nova solicitação 
para uso da Coronavac 
para este público-alvo 

O Governo de SP 
anunciou nesta quarta 
feira (8) que SP reser- 
vou 12 milhões de do- 
ses da Coronavae para 
crianças de 3a II anos. 
Na próxima semana, o 
Instituto Butantan vai 

encaminhar à Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) 
nova solicitação pa 
liberação da Corona- 
vae para este público- 
alvo. O primeiro pedi- 
do foi protocolado em 
agosto. 

“Agora temos um 
segundo pedido, acom- 
panhado dos estudos 
feitos pela ova, la- 

ostra-se efica, se 
nês que produz 
navac. Lembo 

gura e adequada para 
que 

a Coronavae já é apli- 

nos do estado 
lo, que tem 

5,1 milhões de pessoas 
destas faixas etárias. O 

gociado pelo Instituto 
Eutantas com outros 
países, estados e muni- 
cípios do Brasil. 

=A Coronavac é u 
vacina mais aplicada 
em todo o mundo, com 
cheócia e segurança 
mais do que compro 
das, inclusive pelo uso 
em outros países, e deve 

para a Anvisa solicitan- 
do essa autorização e 
esperamos que a Anvisa 
nos atenda neste pleito, 
que é necessário para 0 
Brasi, à semelhança do 
que acontece em outros 
países, já usando exten- 
sivamente essa vacina”, 
destacou o Diretor do 

Governo anuncia R$ 1,9 bilhão para infraestrutura 

urbana nos 645 municípios paulistas 
Também forum pre- 

miadas com R$ 14 mi 
as 30 cidades que mais 
se destacaram em poli- 
ticas públicas em áreas. 
como saúde, educação 
esegurança 
O Governador João 

Doria € 0 Vice-Gover- 
nador Rodrigo Garcia 
anunciaram nesta ter- 
gafeira (7), no Palácio 
dos Bandeirantes, R$ 
1,9 bilhão para inves- 
timentos em  infraes- 
trutura urbana para os. 
645 municípios de São 
Paulo. À Secretaria de 
Desenvolvimento Re 
gional vai formalizar 
1491 convênios com os 
municípios — paulistas 
que englobam serviços 
como reforma de edifi- 
cações públicas, aquisi- 
ção de equipamentos e 
caminhões de coleta de 
lino, reforma de pra- 
ças, creches e escolas 
e modernização de ilu- 
minação pública. 

“Terminar o ano 
oferecendo aos muni- 
cípios R$ 1,9 bilhão 
é respeitar a política 

governo que de fato é 

acreditamos que essa 
éa única forma de go- 
vernar corretamente, 
degovernar para o mu- 

São Paulo, no litoral, 
no interior”, afirmou 
Doria. 

Depois de apresen- 
tadas as propostas pe- 
los prefeitos e gestores. 

torizações deliberadas 
pelo Governo de SP, os 
municípios devem indi- 

executivos 

Regional. 
Os prazos e datas para 
pagamentos dos convê- 
nãos, bem como sua li- 
quidação total, variam 
de acordo com a data 
de assinatura, fluxo 
das obras e prest 
de contas dos munici- 
pios. 

“Estes investimen- 
tos serão importantes 
para a infraestrutura 

de todos os municípios 
de São Paulo. Somos 
um Governo que tra- 
balha lado a lado com 
as Prefeituras para 
o desenvolvimento e 
crescimento de todas 
as regides do estado”, 
destacou o Vice-Gover- 
nador Rodrigo Garcia. 

Programa Parcerias 
Municipais. 

Na ocasião, foram 
anunciados os 30 mu- 
nicípios que mais se 
destacaram em políti- 
cas públicas em saúde, 
educação, — segurança 
e desenvolvimento so- 
cioeconômico e rece- 
berão R$ 14 milhões 
em prêmios por meio 
do programa Parcerias 
Municipais, eriado em 
2019 pela” Secretaria 
de Desenvolvimento 
Regional, No total, 621 
cidades. 
gram 
visa a redução das de- 
sigualdades regionais. 

Os 30 municípios fo- 
ram premiados em três 
categorias: “Melhores 
Resultados 
rias em Ação” e “Top 
37.A primeira abrange 
três cidades que se des- 
tacaram no conjunto 
dos indicadores do pro- 
grama, sendo uma com 
população inferior a S0 

hab 

a categoria “Par. 
cerias em Ação”, fo- 
ram premiados 
cípios com a melhor 
execução dos. planos 
“de ação e engajamento 
com o programa, num 
total de 24 premiados. 
Serão três localidades 
para cada um dos oito 
desafios do programa. 
“divididos pela densida. 
de populacional. 

“Estamos muito sa- 
tisfeitos com os resulta- 
dos do Parcerias Muni- 
cipais, cujos propósitos 
têm sido plenamente 
alcançados: investir no 
desenvolvimento re- 
sional para aumentar 
à competitividade dos 
municípios paulistas, 
melhorar a qualidade 
de vida da população 

é reduzir as desigual- 
dades regionais”, res- habitantes — Guarujá 
saltou o Secretário de (R$ 700 mil) 
Desenvolvimento Re Desafio 2: Univer- 
glonal, Marco Vinholi. . salizar o acesso à pré- 

Além destas duas -escola 
categorias, o programa Até S0 mil habitan- 
Parcerias Municipais tes — Araçariguama 
premiou três cidades. (R$ 200 mil) 
com os melhores resul- 
tados e os mais engaja- 
dos com o programa, 
também em três níveis 
de população. 

Os recursos serão 
repassados por meio 
de convênios que serão a qualidade do Ensino 
firmados com a Secre- Fundamental | 
turia de Desenvolv Até SO mil habi 
mento Regionale serão tes — Junqueirópolis 
destinados a obras de 
infraestrutura ur 
a serem indicadas pe- 

habitantes — Itapeti- 
ninga (RS 700 mil) 

Desafio 4: Reduzir 
as taxas de mortalida- 
de infantil e materna 

Até 50 mil habitan- 
tes — Mira Estrela (RS 
200 mil) Entre SO ml e 100 
mil habitantes — Olim- 
pia (R$ 400 mi) 

Acima de 100 mil 
habitantes — Ferraz de 
Vasconcelos (R$ 700 
mil) 

Desafio 5: Reduzir 
os óbitos. prematuros 
por DENT 

Até 50 mil habitam 
tes — Mirante do Para- 

mil habitantes — Hta- napanema (RS 200 mil) 
mhaém (R$ 400 mil) Entre 50 mil e 100 

douro (R$ 400 mil) 
Acima de 100 mil 

habitantes — Itu (R$ 

ambientes menos sus- 

tes — Adamantina (R$ 
200 mil) 

zeiro (RS 400 mil) 
Acima de 100 mil 

700 mil) 
Desafio 7: Fortalecer 

as redes de combate à 
violência sexual 

Até SO mil habitan- 
tes — Rancharia (R$ 
200 mil) 

Entre SO mil e 100 
mil habitantes — Iapi- 
ra (RS 400 mil) 

Acima de 100 mil 
habitantes — Sorocaba 
(RS 700 mil) 

Desafio 8: Mitigar os 
impactos da pandemia 
na pobreza e na gera- 
ção de emprego e renda 

“Até SO mil habitan- 
tes — Itaberá (R$ 200 
mil) 

Entre SO mil e 100 
mil habitantes — Am- 
paro (RS 400 mil) 

Acima de 100 mil 
habitantes — Suzano 
ARS 700 mil) 

TOP 3 municípios 
cima de 100 mil 

mil habitantes - Jagua- 

riúna (R$ 700 mil) 
50 mil habi- 

tantes — Santa Clara 
D'Oeste (R$ 700 mil) 

Programa Cidada. 
ia no Campo - Muni- 

cípio Agro 
Nesta terça-feira 
também foi divulgada a 
apresentação e premia- 
cão do Ranking Muni- 
cípio Agro, projeto da 
Secretaria de Agricul- 
tura e Abastecimento 

que busca apoiar e pre- 
miar as administrações. 
municipais com me- 

uação no desen- 

inking e 85 foram se- 
lecionados e ganharam 
prêmios que, juntos, 
superaram R$ 47 mi- 
lhões. Os primeiros co- 
Jocados no geral foram 

ta (R$ 300 mil) e São 
Bento do Sapucaí (R$ 

Além da premia- 
ção, os 5 os 
que mais evoluíram no 
ranking receberão uma 

caubal (RS 50 mil) 



| FOLHA DE ITAPETININGA, Sabado, 11 de dezembro de 2021 | Edição nº 7.614] |páginat | 

Associação Comercial de São Paulo completa 127 

anos em defesa do empreendedorismo; conheça a 

história da entidade 
Fundada em 1894, a 

ACSP, como atualmente é 
conhecida, teve papel cru- 
cial em fatos históricos de 
São Paulo e até do Brasi. 
Hoje, atua em múltiplas 
frentes, sempre apoiando 
o empreendedorismo, a - 
vreiniciativa eo desenvol. 
vimento dos negócios 

Ato de assinatura do 
lançamento da pedra fun- 
dumental do prédio-sede 
da Associação Comercial 
de São Paulo, em 1939,A0 
centro, 0 então Presiden- 
te da República, Getólio 
Vargas 

Na última terça-feira, 
7 de dezembro, uma das 
mais relevantes entidades. 
do Brasil a Asociação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), completou 127 
amos de fundação. 

Historicamente  reco- 
nhecida pela importância 
desu atuação e objetivos, 
a ACSP promove, desde 
então, a assistência social, 
cultural, a representação 
política, à defesa de inte- 
resses da classe empresa- 
ria, filantropia e muitas. 
outras ações voltadas no 
desenvolvimento . econô- 
mio e ao empreendedo- 

tnização vai além dessas 
premissas. 

No Brasi, as +Asso- 
iuções, Comerciais: são 
entidades locais nascidas 
ala base empresarial para 
atender às necessidades 
dos empresários e empre- 
endedores, comreg-ios 
na defesa de seus interes. 
ses é prestar serviços que 
felitem a realização dos 
negócios. Com este pro- 

e buscado no prin- 
ópio da livre iniciativa e 
da defesa do desenvolvi 
mento. local e nacional, 
4 Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) foi 
Tundada pelo Coronel An 
tonio Proost Rodovalho 
é outros 300 empresários 
pastas. 

Sem contar com qual- 
quer recurso de origem 
tovernamental ou com 
pulório, a ACSP possui 
total independência. nos 
seus. posicionamentos e 
ações. Outra caraeterio 
tica que a destaca desde 
a sua fundação € o fator 
multsetaria, já que se 
congregam em seus qua- 
dlros empresários e em- 
presárias de todos setores. 
além de profissionais be. 
ais ligados às atividades 
econômicas, constituindo. 
“se em um verdadeiro fó- 
rum empresarial 

Porsu atuação instit- 
cional, a ACSP já foi com- 
siderada uma Escola de 
Civismo, pois teve partci- 
pação ativa em relevantes 
epivódios da história da 
Cidade de São Paulo, do 
Estado e do Brasil. 

Em 918 por exemplo, 
a entidade oi a mediado: 
ra do fim da grande gre. 
ve operária, que resultou 
em importantes avanços 

na legisação trabalhista 
daquele tempo. No ano 

Poucos amos depois, 
em 1924, São Paulo foi 
ocupada por militares re- 
beldes, que contestavam o 
governo central, além de 
ter sido abandonada pelo 
governador e assolada 
por saques no comércio e 
incêndios. A ACSP, então, 
em conjunto com o pre- 
feito Firmiano de Morais. 
Pinto, organizou uma for- 
ga tarefa com a Polícia e o 
Corpo de Bombeiros para 
garantir a segurança do 
comércio e da população. 

No decorrer dessa 
ocupação, a entidade de 
classe mediou a retirada 
dos rebeldes para evitar 
o bombardeio da cidade, 
que acabou ocorrendo. O 
Presidente da entidade na 
época, José Carlos Mace- 
do Soares, foi acusado de 
colaboracionista, sendo 
preso e exilado, embo- 
ra tenha sido procurado 
apenas para preservar a 
cidade e sun população. 
No exílio, escreveu o livro 
Justiça, no qual relata sus 
atuação histórica ma ch 
dade no fim da década de 
910 e começo da década 
de 1920, Estes aconteci- 
mentos. também foram 
expliitados, com deta- 
lhes, no livro do jornalista 
Paulo Duarte intitulado 
“Agora Nós”, À publica- 
gão narra todos os episó- 
dios da chamada Revolo- 
gão de 1924, 

Já em 1932, a ACSP 
teve também participa 
ção ativa no Movimento 
Constitucionalista, tanto 
na mobilização da classe 
empresarial e da popula- 
ção quanto durante o pe- 
riodo do conflito À enti- 
dade foi a responsável por 
desenvolver a logistica das. 
tropas paulistas. 

A Associação Comer- 
cial de São Paulo oorde- 
nou, ainda, a Campanha 
do Ouro para São Paulo, 
criada para arrecadar re- 
cursos que sustentassem 
a campanha militar que 
mobilizou a população 
independentemente das. 
classes sociais, com a dos- 
ção de joias e objetos pes- 
suais e familiares. Após o 
fim do conflito, em outu- 
bro daquele amo, notou- 
-se que a muior parte dos. 
recursos arrecadados não 
haviam sido utilizados. 
Por isso, foram doados à 
Santa Casa, que construiu 
um novo pavilhão e o edi 
fício Ouro para o Bem de 
São Paulo, no Centro da 
cidade, 

O presidente da ACSP 

lado. Na partida para o 
exílio, escreveu carta a 
seus companheiros de di- 
retoria dizendose “estar 
tranquilo” « pedindo que 
os conclamados da Asso- 
ciação Comercial conti. 
muassem a lutar em defesa 
dos leais democráticos e 
Tberais. 

A Constituição pela 
qual São Paulo lutou em 

questões municipais e es 
taduais é da prestação de 
serviços. De seus quadros. 
diretivos sairam para a 
vida pública no longo do 
período, deputados, sena- 
dores, ministros, gover- 
madores e personalidades. 
que ocuparam importan- 
tes caros na vida pública. 
da cidade de São Paulo, 
do estado de São Paulo e 
do Brasil 

Além da defesa do em 
preendedorismo e da eco- 
momia de mercado como 
instrumentos de desenvol. 
vimento econômico e so- 
cial, a ACSP defende duas. 
bandeiras específicas que 
considera muito relevan- 
tes para o crescimento da 
cconomia: o comércio ex- 
teriore a pequena e média. 
empresa. Neve sentido, 
realizou, em 1956, a Pri- 
meira Conferência Bra- 
sileira de Comércio Exte- 
rior, que se constituiu um 
marco para a discussão 
da política brasileira para 
o setor, com teses que ain- 
da hoje são válidas. Uma 
delas é sabre a defesa da 
abertura da economia e 
a liberdade cambial. Par- 
tcipou de todas as confe- 
rência, realizadas em ou. 
tros estados, organizando. 
a nona é última em 1977, 
aberta pelo Presidente da 

A ACSP promoveu, 

A ACSP organizou 
também, respectivamente. 
em 1989 e 1998, a 16" ea 
24 edições do ISBC Inter- 
national Small Business 

dor Individual (MEI) e da 
Empresa Simples de Cré- 
dito (ESC). 

Em relação à defesa 
de seus associados, a em- 
tidade, ainda em 1928, se 
manifestou junto às auto- 
ridades contra os ambu- 
tantes (na época conheci 
dos como “andorinhas”, 
que faziam concorrência 
desial ao comércio or- 
ganizado esusando sérios. 
prejuízos aos empresários. 
ed receita fiscal 
É importante ressaltar 

que a ACSP sempre teve 
intensa, colaboração com 
os poderes Exceutivo e 
Legislativo, contribuindo 
para o aprimoramento 
las Leis e mormas que re- 
gem as atividades econô- 
mica, e continua ma luta 
contra a burocracia e a 
tributação excessivas. 
SCPC ea expansão das 

vendas a prazo 
Para facilitar 0 desem- 

penho das empresas, a 
Associação, desde o início 
de suas atividades, propi- 
ciou a seus associados in- 
formações do mercado e 
das empresas, visando dar 
mais segurança à realiza- 
ção dos negócios. 

O Relatório da Direto- 
ria de 1924 já chamava a 
atenção para a necewida- 
de de se prestar serviços. 
às empresas, resumindo 
que era preciso atrair os 
empresários por seus in- 
teresses para poder de- 
fender seus ideais. Nevse 
sentido, criou um bole- 
tim informativo sobre a 
inadimplência. que se des- 
dobrou depois no Depar- 
tamento de Informações 
Comerciais e no Diário do. 
Comércio, que publica- 
va os apontamentos e os 
protestos da Praça de São 
Paulo. 
As vendas a prazo do 

varejo ram também mui 
to limitadas pela ausência 
de um sistema de infor- 
mações que garantise 
segurança às transações. 
Por isso, organizou-se, em 
1956, o Serviço Central 
de Proteção ao Crédito 

vendas a prazo levou à 
informatização do banco 
de dados, a que posibili- 
tou, também, maior sofis- 
ticação das informações 
oferecidas às empresas e 
aumentando a segurança. 

Com o ingresso do sis- 
tema financeiro mas ven- 
das a erédito foi necessá- 
rio interligar os bancos de 
dados das pessoas fisicas, 
o que levou, por iniciativa 
ecoordenação da ACSP, à 
criação da RENIC: uma 
rede que contava com 
cerca de 2000 “SPC” de 
todo Brasi, 

Com a expectativa da 
aprovação do Cadastro 
Positivo e o ingresso de 
empresas internacionais. 
no mercado de informa- 
ções, constatou-se a ne- 
cessidude de dar muior 
autonomia — operacional 
é realizar investimentos 
expressivos mo banco de 
dados. 

SCPC se transforma 
em uma grande empresa 
Após o estudo de diver- 

sas alternativas por parte 
de um grupo de diretores. 
e conselheiros, coorde- 
nado por Alfredo Cotait 
Neto e sob a presidência. 
de Alencar Burt, propús. 
transformação do SCPC 
em empresa, dando ori- 
gem à Boa Vista Serviços, 
agora transformada em 
emprexa de capitalaberto. 
A ACSP continua sendo 
sua maior acionista. 

A abertura do capital 
da Boa Vista Serviços deve 
ser um caso único de cria- 
ção de prestação de servi- 
ços feita por uma entidade. 
a seus associados que se 
transformou em um Uni- 
córnio (definição de star- 
tupe avaliadas em mais de 
US 1 bilhão) e deve ser 
vir de exemplo de que a 
modernidade e a tradição 
não sejam conflitantes. Ao 
contrário, a unidade em 
torno de princípios e valo- 
res, garantidos pela tradi- 
cão, serve de balizamento 

revela que ela sempre foi 
contemporânea em seu 
tempo, mas com os olhos. 
voltados para o futuro. A 
reorganização adminis- 
trativa, a modernização 
das instalações e a con- 
solidação das finanças 
permitiu e segue permi- 
indo que a entidade se 
prepare para as trans- 
formações que estão 
ocorrendo em função da 
rápida evolução da tec- 

nologia de informática € 
da comunicação, criando 
um cenário de desafios 
é oportunidades para 
atividade empresarial, 

Continuando com 
sua. atuação institucio- 
nal, que é o cerne de sua 
função, a ACSP oferece 
a seus associados, e aos 
empresários em geral - 
especialmente aos de me- 
nor porte -, novas é mo- 
deraos serviços que lhes 
permitam enfrentar com 
sucesso esse desafio. 

Começamos pela Fa- 
culdade de Comércio 
(FAC-SP), que visa ofe- 
rece, entre outras coi- 
sas, a base para compe- 
dir nesse novo mercado 
ainda em transformação, 
Complementarmente, 
oferecemos. plataformas 
para que as empresas 
menores possam concor- 
rer com as grandes, além 
de crédito acessível a ju- 
ros abaixo do mercudo 
para suas necessidades, 
por meio do ACCredito. 

“Os valores e os prin- 
cípios que nortearam 
a criação da ACSP, em 
1894, « que foram man- 
tidos por seus sucessores. 
por mais de um século, 
continuam sendo à base 
para a continuidade da 
trajetória da entidade 
pelos próximos anos. E 
que esperamos ser de 
muito trabalho e desen- 
volvimento. No nosso 
mandato, É isso que de- 
fendemos. Um empre. 
endedorismo forte e pu- 
jante, sempre”, 
presidente da ACSP, AL- 
fredo Cotait Neto. 

Evento de comemora 
cão 

Nesta terça-feira, 7 de 
dezembro, data em que a 
ACSP relembra sus fun. 
dação, realizada há 127 
amos, à entidade celebra 
seu aniversário com uma 
solenidade especial cujo. 
início está previsto para 
as 17 horas, na Sessão 
Plenária da ACSP, loca- 
lizada no nono andar do 
edificiosede da entida- 
de, 

Após a celebração, 
ocorrerá uma missa no 
Pateo do Colegio, em 
alusão ao aniversário 
da Associação. O even 
to contará com a parti- 
cipação do coral Sehola 
Cantorum, do Pateo Col- 
tegio. 

Para finalizar, haverá 
um bolo comemorativa, 
que será oferecido no 12º 
andar do edificio-sede da 
Acsp 
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Medida Provisória altera legislação do 

Programa Universidade para Todos 
Objetivo é ampliar as para Todos (Prouni). A estudante e a situação com deficiência. A partir ser imposta àquele que dição de regularidade 

políticas de inclusão na Medida Provisória edi de pessoa com deficiên- da alteração proposta, descumpre as obri- fiscal das mantenedo- 
educação superior, des- tada altera as Leis a” cia, quando a informa. passar-se-á a considerar, gações assumidas no ras como condiciona 
durocratizar 0 Programa 11,09 e nº 11.128, ambas ção possa ser ubtida por de forma isolada, e não termo de adesão, bem lidade da manutenção 
é diminuir a ociosidade de 2005. meia de acesso a banco mais conjunta, o percea- como a previsão de re- da validade da adesão 
na ocupação de vagas na Para cumprir esse ob- de dados de órgãos go- tual de autodeciarados admissão da mantene- ao Prouni, Com isso, 
educação superior priva-. jetivo, a iniciativa busca  vernamentais. A ideia dora que houver sido objetiva-se a promoção 
da aqui não é dispensar do punida com a desvin- de desburocrutização 

O Governo Federal cumprimento de exigõo- culação, medida esta e 0 aprimoramento no 
alterou a legislação do ca legal, mas tão somen- que se revela razoável, controle da condição 
Programa — Universida- Prouni, alcançando, as- te exonerar o estudante 
de para Todos a fim de “sim, estudantes egressos da obrigação de compro- 
ampliar as políticas de do ensino médio privado var situação que possa 
inclusão na educação que foram pagantes ou ser aferida diretamente efeitos do desequilíbrio 

própri 
discorre a respeito da Nº 1,075, DE 6 DE DE- 

issibilidade de E 2021, en- 
superior, diminuindo a bolsistas parciais. par meio de informações social no que diz re uição de penas trará em vigor na data 
oelosidade na ocupação Também passa a ser disponíveis em bancos peito à formação supe- perpétuas (inciso XL- de sua publicação. A 
de vagas antes disponibi- possível a dispensa pelo públicos. rior, VII, art. 5º) despeito disso, alguns 
lizadas é promover o in- Ministério da Educação Outro ponto que éob  Propõe-se, ainda, a A proposta também de seus dispositivos te- 
eremento de mecanismos da apresentação de do- jeto de mudança diz res. inclusão da penalidade trouxe novidades na rão, na forma do inciso 
de controle integridade cumento que comprove peito à reserva de cotas de suspensão de par- Lei nº. 11.128, de 2005, 1 do art. 5% a eficácia 
ea desburocratização do a renda familiar men- destinada aos negros, po- ticipação em até três as quais dizem respei- postergada para o dia 
Programa Universidade “sal bruta per capita por “vos indígenas e pessoas processos seletivos a to à aferição da con- 1º de julho de 2022. 

Expansão de usinas cólicas Metrô homenageia 
no país bate recorde em : 

2021, segundo Aneel tau E pda 

exposição de 

aquarelas 

A energia cólica é ob-. cerca de 5,5 gigawatis de megawatts (1,39%) de 
tida a partir da força do usinas cólicas em cons. pequenas centrais hidre- 
vento. - Foto: Agência trução no país, sendo létricas 
Br que hoje estimamos que A meta de expansão 

Em 2021, 0 Brasil ba- 2,95 gigawatis entrarão da geração para esse ano 
teu recorde de expansão em operação ao longo era de ATHA megav 
de energia de usinas có- de 2022, 0 que represen- ts e foi ultrapassada pela 
licas. O recorde anterior ta valor equivalente a Anel em setembro. 
havia sido registrado em 2021", informou a Agên- 2021 
2014, As usinas cólicas cia. das ou reabertas usinas 
respondem atualmente À energia cólica é ob- em 20 estados das cinco 
por 11,11% da matriz. tida a partir da força do regiões do país. O maior 
energética brasileira vento, Por meio de um acréscimo na capacida- 
produzindo uma ener- acrogerador a energia de de geração ocorreu 
gia renovável e de baixo cinética das correntes de no Rio Grande do No 
impacto ambiental As ar é transformada em te (135870 megaw 
usinas eólicas constituem energia elétrica. Trata-se 19), seguido por Bahia 
meste momento 20,1 gi- (134319 megawatts) e 
gawatis de potência ins- Rio de Janeiro (1.33830 
tal megamatty). nando acessibilidade a 

Em relação às per 100 anos da Paulista. esse corredor cultural e 
pectivas para 2022, o O registro artístico da de negócios, através de 

trica (Aneel) mostram de geração de energia no janeiro, construção abrange os suas três estações em 
que em 2021 a expansão país trabalhadores da obra, um trecho de mais de 

apacidade instala- Neste mês de movem a energia solar pois será — construção das três esta- o chão debarro pdases- 28 km de extensão da 
da de energia clétrica a. bro,a Aneel liberou para o primeiro ano em que ções de metrô desta via. . cavações cimento, areia, Linha 2-Verde, queper- 
partir de fonte cólica no operação comercial em- essa fonte representará São 20 intagens em máquiras e equipamen- . mite conexão com todas. 
Brasil chegou a 305129 precndimentos com po- o maior incremento de. aquarelas de autoria da tos, tentando humani- as regiões de São Paulo. 
megawatts, consideran- tência total de S61.13 geração centralizada no artista plísica Diana zar 0 trabalho pesado 
do os dados referentes megawatts. Em 2021, a país, com cerca de 45 
a novembro. Em 2014, capacidade instalada até gigawatis. superando a 
quando foi alcançado o o momento é de 6.436,11. própria geração cólica. 
recorde anterior, 2.786 imegawatis. Desse to O acompanhamento 
megawatts foram libe- tal, 3051,29 megawatis da expansão da oferta de 
rados para operação co- (47,41%) são a partir de geração de energia elétri- 
mereial no pais. Tonte cólica, 2058,91 me. ca abrange todos os em. 

De acordo com a Ane- gawatis (368%) pro-. preendimentos em im PRRANRNNIAA 
el. a perspectiva é que a veniente de termelétri plantação no território PESADA oro Cao 
energia cólica continue cas, 125217 megawatts nacional, qualquer que EESISATRTTO 
em expansão no próxi- (19,46%) de usinas sola- seja a fonte de energia. 15 9971102 
mo ano. “Atualmente, há res fotovoltaicas e 89,22 

pouco visto é trazendo 
às pessoas um pouco da 
noção do que acontecia 
no subterrâneo de uma 
das principais vias pú- 
blicas da capital paulis- 
ta 

A mostra também 
relembra a partici 
dão histórica do Metrô 
na avenida e sum im- 
portância, — proporcio- 

los da Agência Na- 
cional de Energia Elé- 

e Haze 
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SILAS GEHRING CARDOSO ” 
AJORTO3S 

da 

Parabéns, Vitor, pela Felicitações ao atuante Dr. Pedro Marques Neto 

formatura em Direito | Prof. Gilberto Camargo aniversaria dia 15 

pelo niver hoje 

PA 
, f 

No próximo dia 15 de dezembro estará aniversa- 
= riando o Dr. Pedro Marques Neto, de destacada atu- exatamente hoje, 1 de de 

r brilhante traje- . zembro, sob as bênçãos divinas, ao lado de familiares. ação em nossa sociedade. Desde já enviamos nossos 
camiça parabéns, com votos de eicidades 

Dr. José Alves Nossos cumprimentos ao Sonia Lisboa festeja 
comemorou idade nova Dr. Eduardo Pierre pelo idade nova dia 17 

dia 7 nat dia 17 

de Itapetininga, 
e que estará aniversariando no próximo dia 17. cumprimentos dos família citções da Falha de Itapetinga membro É rabém 

Hugo Camargo festejou Nossos parabéns ao Prof. Marcio Freitas 

idade nova dia 7 Sr. Geraldo Lopes pelo comemora data natalícia 

dia 16 

o 

Festejou idade nova dia 7 de dezembro o Hugo Estamos enviando antecipadamente nossos para- (Prof. Marcio Freitas estará comemorando data 
Camargo, recebendo muitos cumprimentos dos fa. béns ao estimado Sr Geraldo Lopes pelo scu aniver. . nutalícia na próxima quinta feira, 16 de dezembro 
miliares é amigos. Parabéns, Hugo, pela data nata-  sário na próxima terça feira. 14 de dezembro. Que — Enviamos antecipadamente, nossos parabéns ao ani- Deus o abençoe com saúde e alegria. 


