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Gestão Simone Marquetto inova e 

lança 160 lotes sociais com parcelas 

de R$ 50 em Itapetininga 

RR: 

Aprefeita de Itapetininga, Simone Marquet- Itapetininga. As inscrições começam no dia iniciativa para oferecer moradia popular, com 
to, anunciou nesta sexta-feira, dia 5, o progra- 22 e prosseguem até o dia 29 de novembro, preços acessíveis. As parcelas custarão, em 
ma inédito "Lote Sociar, em comemoração às 23h59. Serão aproximadamente 160 lotes, média, R$ 50. É um resgate da cidadania”, 
ao aniversário de 251º anos de fundação de medindo 5m x 25m, na Vila Sônia. “É uma afirmou Simone (pág 6) 

Radialista há mais de  Soverno Foderai Por lei de Giriboni, Conselho 
aliza leilão do 

50 anos, Filisbino é 1scaaamérica pode ser criado para autorizar ou 
negar instalação de presídios 

Latina 
homenageado pela o su 
prefeita em progra-  sesrso parcpo 

na manhá desta quinta 
i feira (4), em Brasilia, 

ma ao vivo da cerimônia de aber 
tura do leilão 5G, pro 
movido pelo Ministério 
das Comunicações e 
pela Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel). O Leilão SG 
é a maior licitação da 
história das telecomu- 
nações — brasileiras 
(pág-7) 

Mobilização para a 
Semana 

Estadual de 
combate ao Aedes Agora é lei O Municipal Para Ins- intenção do Governo Como em todos gunda-feira, dia 8A o os dias, o tadilio- surpresa Começou Eine Govemo do Estado talação de Unidades do Estado de implan- 

ta Filisbino estava por uma ligação te- posa: socid sancionou o Projeto Prisionais do Estado, tar mais uma peniten- 
ali, sentado em sua lefônica de Filisbino Entre segunda-feira de Lei de autoria do para deliberar sobre  ciária em Itapetininga, 
cadeira comandan- com a prefeita de (8) e sextafeia (12), Deputado Estadual implantação ou não Giiboni maniestou- 
do mais uma edi Itapetininga, Simo- o Estado de São Pau. Edson Giiboni per- de penitenciárias, de -se totalmente contra 
ção do “Rancho do ne Marquetto como lo realiza a Semana miindo a criação do forma que a implan- afirmando que isso 
Eilisbino” na Rádio se estivesse fazen- ds Moblização contra Concoho Estadual tação não seja im- seria nefasto para 
Super Difusora em do uma entrevista e o Aedes aegypi ces pa de Via. posta aos municípios, nosso Município ( 
Itapetininga. Ele foi nem imaginava que cores, inserdospeia (E O ado foinolicada a gira d] Rua 
interrompido o vivo ao mesmo tempo ela primeira vez na estra- = ei 
pela prefeita Simone estava entrando na  légia de eiiminação de 
Marquetto que foi a sede da rádio junto Saiaimarecco Ef NITAEATE Mafe Celt Re [Melo [RSA] emissora homena- com o vice-prefeito 
geá-lo pelo Dia do Jeferson Brun (pági. “e. De icahes esto PATTI TETO e eta o TO RSA AU Radialista nesta se- na.8.) 
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alpis veredas 

Entra em vigor nova lista de espécies 

vegetais introduzidas no Brasil 
Atualmente, estão nº 14, que toma pú- 

listadas 794 espécies. blica a lista atualizada 
que podem ser usa- de espécies vegetais. 
das pela agricultura domesticadas ou cul- 
nopais tivadas que foram in- 

Quiabo consta na  troduzidas no temitó- 
lista de espécies ve-. rio nacional e que não 
getais domésticas ou são consideradas pa- 
cultivadas que foram . trimônio genético bra- 
introduzidas no Brasi sieiro. 
-Foto:iStockMapa Originalmente, a 

A partir desta se- lista foi criada em 
gunda-feira (1º), entra 2017, dentro da Leide 
em vigor a Instrução Biodiversidade (Lei nº 
Normativa do Mapa 13.123, de 2015), e 

é atualizada periodi- 
camente, a partir de 
consultas — públicas. 
Atualmente, há 794 
espécies vegetais na 
lista, com reconheci- 
da relevância econô- 
mica para a agricultu- 
ra nacional 

A atualização da 
relação é importante 
para as atividades de 
pesquisa e desenvol. 
vimento . tecnológico 
realizadas com es- 

pécies exóticas - que 
não são nativas do 
Brasi e não estão 
sujeitas 20 cadas- 
tro criado pela Lei da 
Biodiversidade. Com 
isso, o produtor rural 
e os pesquisadores 
podem trabalhar com 
segurança — jurídica. 
Essas espécies estão 
isentas de cadastro 
no Sistema Nacional 
de Gestão de Patri- 
mônio Genético (SIS- 

GEN), bem como os 
produtos desenvolvi- 
dos a partir delas, e, 
com isso, não há obri- 
galoriedade de repar- 
tição de benefícios, 
ou seja, não é neces- 
sário o pagamento de 
1% da receita líquida 
anual obtida, diferen- 
temente das espécies 
nativas, 

Segundo a diretora 
de Apoio à Inovação 
para Agropecuária do 

Mapa, Sibelle de An- 
drade Siva, o mais 
importante é dar se- 
gurança jurídica para 
as atividades de cl 
ência tecnologia e 
inovação a partir da 
biodiversidade exóti- 
ca. “A biodiversidade 
pode e deve ser usa- 
da de forma susten- 
tável e é a principal 
matéria-prima para a 
inovação no agrone- 
gócio. 

ROTA Ioveiiio. 

s2anos de circulação ininterruptos 

( 
* 

AMARGO 

Solicite a visita de um dos nossos vendedores 
e conheça as vantagens do nosso plano 

Ea 
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ESTAÇÃO DA 
SOLIDARIEDADE 

a, L 

20 DE NOVEMBRO 

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H 
9, LOCAL: FUNDO SOCIAL, PRAÇA GASPAR RICARDO 

NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA *. (15) 3271-1801 

cad 

ad 
FUNDO sacia de 
SOLIDAR! 

PREFEITURA DE 
INGA 

Farm & Beer retorna em evento presencial e 

reúne especialistas para falar sobre manejo 

para altas produtividades na agricultura 
o 100% Ba 

bom churrasco e a arre- 
cadação de fundos para 
o Hospital do Amor de 
Barretos, Santa Casa nistro 
de Capão Bonito e para 

LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 

=(15) 
3272-9557:| 3272-8621 

wwwlinneprintcom.br 
Francisco Válio , Nº 420 - Centro - lapetininga 
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Agora, por Lei de Giriboni, Conselho 

pode ser criado para autorizar ou negar 

instalação de presídios 
Agora é lei. O sídios seja feita de um complexo peni- cia às decisões”, 

governo do Estado forma  negociável, tenciário em Itape- explica 
sancionou o projeto técnica, e não im- tininga. “Encami- Com a forma- 
do deputado Edson posta, como acon- nhamos um ofício ção do Conselho, 
Giriboni (PV) que tece atualmente”, ao governador ex- o deputado acredi- 
permite a criação diz Giriboni. O pro- plicando que o pro- ta que diminuirão 
do Conselho Esta- jeto foi aprovado jeto seria nefasto os conflitos com os 
dual para Estudos pela Assembleia para o município”, municipios pegos 
de Viabilidade e Legislativa no final conta, “consegui de surpresa quan- 
Interesses Munici- de setembro e a mos impedir, mas do são anunciados 
pais para instalação sanção publicada foi um susto para os projetos, “o go- 
de Unidades Pri- na edição do Diário todos, porque a po- verno do Estado gos e movimentar a 2009, quando o go- 
sionais no Estado Oficial do dia 30/10. pulação não quer vai estabelecer um economia”. vernador era José 
para deliberar so- iboni explica mais penitenciária”. diálogo com as ci- E essa não foi a Serra, o partamen- 
bre a implantação que a ideia de apre- Para acabar com dades, porque al- primeira vez que tar conseguiu barrar 
de — penitenciárias sentar o projeto sur- esses “sustos”, Gi- gumas localidades O deputado Edson uma outra iniciativa, 
no Estado de São giu no começo des- riboni apresentou o querem penitenci- Giriboni conseguiu mostrando que o 
Paulo. “Queremos te ano, quando foi projeto da criação árias, enxergando impedir a constru- município já contri- 
que a decisão pela divulgado que se- do Conselho, “que uma oportunidade ção de presídios buia para o sistema 
instalação de pre- ria construído mais vai dar transparên- para gerar empre- em Itapetininga. Em prisional do Estado. 

Brasil pode se tornar potência na produção de vacinas 

Covid-19 e ajudar o mundo 
Reunião com Tedros contra o coronavirus sanitária de Covid-19 do Clima (COP26). em financiamento de pro- ca de 80% da econo- 

Adhanom, Diretor-geral até meados de 2022. desequilbram a eco- Glasgow, na Escócia, jetos que minimizem mia mundial e tem o 
da Organização Mun- A maior preocupação é nomia. evento que sucede a o aquecimento global. objetivo de discutir os. 
dial da Saúde, à mar- com os países pobres. No sábado, em seu reunião do G20, o go- Esse valor foi anuncia- desafios globais eco- 
gem da Cúpula de Líde-. Para isso, o G20 prome-. discurso aos lideres do . verno brasileiro vai re-. do em 2009, mas ainda. nômicos, políticos e de 
res do G20, teu não restringir ex- G20, Bolsonaro falou forçar a meta nacional não saiu do papel. saúde, 

Terminou neste do- portações, bem como sobre a agenda de re- de zerar a emissão OPresidenteda Re. Em ordem alfabéti- 
mingo (31) o encontro aumentar a transpa- formas e apoio à eco- desse gás até 2050. pública segue, nesta ca, fazem parte da cú- 
gos “lideres das “vin- rência no fornecimento. nomia durante a crise. O Presidente, Jair segundadeira, para a pula 
te maiores economias. dos imunizantes. “O Brasi se compro- Bolsonaro já havia província de Pádua, — África do Sul 
mundiais, o G20, em — Em sua última agen- meteu com um progra-. anunciado esse prazo, onde receberá o título Alemanha 
Roma, na Itália. Foram da ofícial em Roma, o ma extensivo e eficien- neste ano, durante a de cidadão honorário Arábia Saudita 
dois dias consecutivos Presidente Jair Bolso- te de vacinação, em Assembleia-Geral da do municipio de An- Argentina 
de debates na intenção naro se reuniu com o paralelo a uma agenda ONU, nos Estados Uni. guilara Veneta, região Austrália 
deresolver, amédiopra-. diretor-geral da Orga- de auxílio emergencial dos. À promessa é ter de origem de famlia- Brasil 
zo, questões do mundo. nização das Nações e preservação do em- uma queda gradativa res do presidente. Canadá 
após crise sanitária de Unidas (OMS). Tedros prego para a proteção até lá 37% até 2025e — G20 China 
Covid-19. Como resul Adhanom — Ghebreye- dos mais vulneráveis”, 43% até 2030 compa- Criado na década — Coreia do Sul 
tado, o grupo consol- sus. Os dois conversa- disse. rando com o nível de de 90, o G20 é uma — Estados Unidos 
dou “um relatório com ram sobre o potencial Mudanças  climáti- 2005 organização formada França 
compromissos que en- do Brasil para a pro- cas Outro compromisso por autoridades de alto Índia 
volvem clima, economia. dução de vacinas que As nações, entre do G20, que também nivel, como ministros Indonésia 
e vacinação. atendam às demandas elas o Brasil, também serátratadona COP26, da Economia e presi- Itália 

No documento, os da América Latina e reafirmaram o que es- é a mobilização dos dente de Bancos Cen- Japão 
países se comprome-. do mundo. O lider bra- tabelece o Acordo de países ricos para do- trals, de 19 países e — México 
tem a ajudar o mundo a sileiro ressaltou que Paris, de 2015: limitar arem 100 bilhões de da União Europeia. O Reino Unido 
alcançar a meta de 70% medidas restritivas im- a elevação da tempe- dólares a nações em grupo, que começou Rússia 
da população vacinada postas durante a crise ratura média do plane. desenvolvimento. O a se reunir a partir de Turquia 

ta a 1,5C. Na Cúpula recurso servirá para o 2008, representa cer- 

Ba tro os 

autoescola 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Habilitação para pessoas 

com deficiência 
Nosso diferencial: 

fiasco escrióro visa panesamento mbutário e 
como adução dos impostos: 
Nossa conlatildade estar sema disponivel 
cuando precisar entar em conta Vamos além da emissão de guias, pos te 
erecemos orientação a mesessoni completa 
pera o crescimento de sua empresa 

AGENDE SUA CONSULTA | 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 

PORTUGUÊS INGLÊS 

(D1599625.4025 0)(1593272.6436 
Hapetininga - Centro 

RO Okumonitape 

RE Coronel Afonso, 770 
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SP mobiliza população para a Semana 

Estadual de combate ao Aedes aegypti 
e Escorpiões 

Pela primeira vez, 
mobilização  envol- 
ve simultaneamente 
combate a escorpi- 
ões e ao mosquito 
transmissor de den- 
gue, zika e chikun- 
gunya 

Entre segunda- 
“feira (8) e sexta- 
«feira (12), o Estado 
de São Paulo realiza 
a Semana de Mo- 
bilização contra o 
Aedes aegypti e es- 
corpiões, inseridos 
pela primeira vez na 
estratégia de elimi- 
nação de criadouros 
e prevenção à arbo- 
viroses e acidentes 
(confira balanços e 
dicas de combate 
abaixo), 
A Semana visa 

engajar a socieda- 
de civil, municípios 
e organizações pú- 
blicas e privadas em 
atividades focadas 
na prevenção à den- 
gue, chikungunya e 
zika vírus, com foco 
especial no controle 
da proliferação do 
mosquito . transmis- 
sor dessas arbovi- 
roses. Além disso, 
a mobilização visa 
também reduzir as 
chances de que a 
população sofra ata- 
ques de escorpiões 
que, assim como o 
Aedes, podem se 
proliferar com maior 

facilidade no perio- 
do de chuvas. 

Cada município 
será — responsável 
por desenvolver as 
estratégias apropria- 
das para sua locali- 
dade, como visitas 
de agentes às resi- 
dências e medidas 
de conscientização 
da população para 
adotar cuidados sim- 
ples e que podem 
ser feitos diariamen- 
te 

“Pedimos a co- 
laboração de todos 
nesta Semana de 
Mobilização e que 
as atividades que 
realizarmos — neste 
período se tornem 
parte da rotina da 
população. Comba- 
ter o Aedes e tam- 
bém os escorpiões é 
uma tarefa coletiva”, 
afirma o secretário 
de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn. 

Arboviroses 
O número de ca- 

sos de dengue está 
em queda, neste 
ano. Ainda assim, 
as ações de elimi- 
nação do Aedes são 
cruciais para reduzir 
ainda mais os indi- 
cadores. Em 2021 
até outubro, SP re- 
gistrou 137,7 mil ca- 
sos da doença e 54 
óbitos. No mesmo 
periodo de 2020, fo- 

ram 182,7 mil casos 
de dengue e 140 
pessoas faleceram 
pela doença. 

Há estabilidade 
em relação à zika, 
com 11 casos neste 
ano e 12 no anterior, 
sem registro de mor- 
tes no período. 

Por outro lado, 
há aumento de chi- 
kungunya devido à 
sazonalidade, — pois 
o virus não circulou 
com intensidade nos 
últimos três anos 
São 14,1 mil casos 
e4 úbitos neste ano, 
até outubro. Já em 
2020, foram 162 ca- 
sos, sem mortes. 

Estas três arbovi- 
roses podem ser pre- 
venidas com a elimi- 
nação de criadouros 
do Aedes. Vasos, 
pratos de plantas, 
ralos, lajes, calhas 
e piscinas são reci- 
pentes que registra- 
ram aumento nos in- 
dices de incidência 
de larvas. Além de- 
les, caixas d'água, 
embalagens vazias, 
entulhos de constru 
ção, sucatas, pneus 
e plantas, ocos de 
árvore, bambu, por 
exemplo também 
são locais possíveis 
para proliferação. A 
limpeza adequada e 
regular, assim como 
a eliminação destes 

| 
/ 

recipientes em quin- 
tais e espaços aber- 
tos, são fundamen- 
tais para evitar que 
o mosquito deposite 
seus ovos. 

Escorpiões 
Neste ano, até 

setembro, foram re- 
gistrados 34.224 
acidentes envolven- 
do escorpiões e 9 
óbitos. No ano pas- 
sado, foram 36.109 
casos e 7 óbitos, 
números que já su- 
gerem a importân- 
cia de combate ao 
animal. 

As melhores ma- 
neiras para evitar 
ataques são man- 

ter jardins e quin- 
tais límpos; evitar 
o acúmulo de en- 
tulho, folhas secas 
e lixo doméstico; 
manter a grama 
aparada, sacudir 

roupas e sapatos 

Participantes de seleção do AgroResidência 
podem apresentar recurso até 10 de novembro 

o ego ta aa aa ES Es rs Rr paii ee EEqas 
fissional Agrícola podem tigela ER Ra pa ER] E 
ES o pr do fralda roger ET die 
psi é RR Gde 
Em cação dE RS To mão Er ErmrÃo SRA SET a gi aa EE Bases 

no valor de R$ 1.200. A 

nimo) e dez (máximo) re- 
sidentes, sendo assim. a 
bolsa pode variar de R$ 1 
mia RS Zml 

O AgroResidência foi 

tas, por meio de treina. residenciagRagricultura. tran, Ro Bi 

antes de usá-los; e 
usar telas em ralos 
do chão, pias ou 
tanques. 

Em casos de aci- 
dentes por qual- 
quer animal peço- 
nhento, como é o 
caso do escorpião, 
é preciso procurar 
o serviço de saúde 
mais próximo para 
receber 0 tratamen- 
to o mais rápido 
possivel. Higienizar 
o local da picada 
com água e sabão 
e aplicar compres- 
sa morna auxiliam 
a reduzir a dor. Se 
possível, é reco- 
mendável capturar 
o animal e levar ao 
serviço de saúde, 

desde que isso fei- 
to com segurança 
e não demore, pois 
a prioridade é o 
atendimento médi- 

co urgente 
Não deve ser fei- 

to torniquete, gar- 
rote ou curativo 
que feche a ferida 
para evitar infec- 
ções; também não 
espremer ou su- 
gar o local da pi- 
cada; não aplicar 
qualquer tipo de 
substância (álcool, 
querosene, fumo, 
ervas, pó de café, 
terra). Gelo ou 
água fria acentuam 
a dor e, por isso, 
não é recomenda- 
do o uso. 

ANTONIO VIEIRA. 
DATA / LOCAL DO 

FALECIMENTO: 08 
IIZOIÁS 11:21 HS 
EM CAPÃO BONITO- 
-Sp 

IDADE: 73 ANOS, 
PROFISSÃO: SER- 

VIÇOS GERAIS APO- 
SENTADO. 

ESTADO CIVIL: VI- 
UVO DA SRº CLARI- 
CE MARTINS VIEIRA 

FILHODE: — ANTO- 
NIO JOSÉ VIEIRA E 
MARGARIDA FER- 

O TRADICIONAL 
CLUBE VENANCIO AYRES 

CAMARGO 

REIRA VIEIRA 
DEIXA À FILHA: 

SIDNEIA MARTINS 
LOCAL DO VE- 

LÓRIO: CAMARGO 
- UNIDADE CAPÃO 

CIO ÀS 14:30 HS DO 
DIA; 08/11/2021 
SEPULTAMENTO: 

08/11/2021 ÀS 16:30 
Hs 

CEMITÉRIO DA 
SAUDADE EM CA- 
PÃO BONITO -SP 
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Gestão Simone Marquetto inova e lança 160 lotes 

sociais com parcelas de Ra 50 em Itapetininga 
A prefeita de Ita- 

petininga, Simone 
Marquetto, anunciou 
nesta sexta-feira, dia 
5, o programa inédi- 
to “Lote Sociar, em 
comemoração ao 
aniversário de 251º 
anos de fundação 
de Itapetininga. As 
inscrições começam 
no dia 22 e prosse- 
quem até o dia 29 
de novembro, às 
23h59. Serão apro- 
ximadamente 160 
lotes, medindo 5m x 
25m, na Vila Sônia. 
“É uma iniciativa 
para oferecer mo- 
radia popular, com 
preços. acessíveis. 
As parcelas custa- 
rão, em média, R$ 
50. É um resgate da 
cidadania”, afirmou 
Simone. 

Serão destinados 
15% dos lotes ur- 
banos aos idosos, 
pessoas com defi- 
ciência e mulheres, 

conforme — especi- 
ficações do edital 
Os demais inscritos 
no sorteio concorre- 
rão igualitariamente 
entre si. Uma das 
principais - caracte- 
rísticas do programa 
é que ele é voltado 
para famílias com 
renda comprovada 
igual ou inferior a um 
salário mínimo (R$ 
1.100). Ser maior de 
dezoito (18) anos ou 
emancipado, não ter 
imóvel ou ter sido 
contemplado por ou- 
tro programa habita- 
cional. O pagamen- 
to será feito em até 
120 parcelas. 
O programa é 

uma iniciativa da 
gestão municipal e 
garante a entrega 
de lotes urbanizados 
para os candidatos, 
numa área que já 
possui ensino fun- 
damental, — creche, 
posto de saúde, co- 

leta de lixo, além de 
“comércio e serviço. 
“A moradia garante 
dignidade às fami- 
lias. Este é o cami- 
nho para melhorar a 
qualidade de vida da 
população, de forma 
permanente e conti- 
nua. Por isso, prio- 
tizamos a moradia. 
Cuidamos de Itapeti- 
ninga, cuidando das 
pessoas”, afirmou a 
prefeita. 

Inscrição para 
quem não possui 
computador ou in- 
teret 

Neste período de 
inscrição, 26 prédios 
públicos da Prefei- 
tura de Itapetininga 
poderão ajudar os 
candidatos caso não 
possuam computa- 
dor e intemet. Os 
prédios dos CRAS 
(Centro de Refe- 
rência de Assistên- 
cia Social), CREAS 
(Centro de Referên- 

cia Especializado de 
Assistência Social) 
e o Ginásio “Ayrton 
Senna” irão atender 
os interessados que 
desejarem. As esco- 
las municipais tam- 
bém estarão abertas. 
nos finais de sema- 
na para as inscri 
qões. 

— 
Entre os dias 22 

a 26 (segunda a 
sexta-feira) e dia 
29 de novembro 
(segunda-feira), as 
inscrições podem 
ser feitas nos quatro 
CRAS, CREAS e na 
Secretaria de Pro- 
moção Social, das 
8h às 17h, mas já n 

pd 

Ginásio Ayrton Sen- 
na o horário é das 
14hãs 19h 
A Prefeitura tam- 

bém irá disponibili- 
zar as escolas mu- 
nicipais nos dias 27 
e 28, sábado e do- 
mingo, para os inte- 
ressados, das Bh às 
16h 

Pavilhão do Brasil na COP26 teve programação 

voltada para agropecuária sustentável 
jramação do 

pau Brasi na 
26º edição da Conferên- 
cia das Pares (COP26) foi dedicada à agrope. cuária sustentáv participação de repre- 
sentantes do Mapa, da 
Embrapa, de Univers 
dades 'e de. entidades 
representantes do agro À programação contou com apresentações hi- 
brdas, “feitas a. partir 
do estande de Bias- 
gen, Escóio, sede da é do es montado “em” Brasil. 
À "ransmissão, ontem 
foi. ão vivo pelo canal 
do Miistéro do Meio 
Ambiente no Youtube 
e estará disponivel nas 
fedes Sociais do Mapa Confira abaixo como foi programação: PAVILHÃO BRASIL Dia 08 de novembro — Segura fio GNV BO “AbRONE- cógio 

10h — 10h45h (UK) 
em — O7h45h BR) STUDICA 

Pe, Se End EI PR mess ae se psimuteee ASIA Sera Editar estada a Reina pra ata Ea 
*esquisa Agropecuária) RES RE e EEE PT EE ol aa 
Rca o E e 
1h = tIhás (UK) 
(08h — 08h45h BR) E A ms df o eo a tai; 

Confederação da Agi- 
cultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) 

Luz Antonio Pra 
della - Membro da As- 
Sociação de Agricultores 
er da Bahia 
(AIBA) é Vice-Presiden- 
te da Federação Brasi 
Jeira de Planto Dreto e 

) Marana - CEO da Agrosmar Palo Sérgio - Presidente da Assõeia. 
Proa de Agudo era 
AMA) 

Ministério da 
ra, Pecuária e Abasteci 
mento 

1h = 11hásh (UK) 08h — 0BháSn BR) 
STUDIO B 

O setor de base fo 
tesial e seu papel na 
bioecanomia 

ANUNCIE 
8 aqui 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO — 

www.folhadeitapetininga.com.br 15 997110205 

“João Adrien — Diretor 

no Age papel da agr cultura para uma mairiz 
Viral ur Do era Fernando Camargo 
Secretário de Desenvol. 
vimento. Sustentável e Irigação do MAPA (via 
Glasgow) Luz Caros Figueire- 
do, Produtor Rural (vi- 
tua) Temar Roman, Ge- 
rente Executiva da ABio- 

Rural 
(SENAR Crua) Luis Tadeu Assad - 
Diretor Presidente do 
instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento e Sus- 
tentabiidade (IABS) (vi- 

tentável e Iigação do Ministério ca Agrculu- 
ra, Pecuária e Abastec 
mento (Vital) 12h 14h INTERVALO 

14h = táhds (UI) 
th tipás BR) STUDIOS A e É Adotagem Integra 

da da Paisagem para o Desenvovimento Ter 
1 Sisters (ui 

José Felipe Ribeiro, sado da Emb. 
pe (Empresa Eraser de Pestuisa Agropemu- 
ária (ia Brasi) 

Fabiana Vila Alves, 

Moderador. Adrien, Diretor de Regu- 
larização Ambiental do 
SFB (Serviço Florestal 
Brasieiro) (via ) 

15h— 1Shás (UK) 
(12h - 12h45 BR) 
ESTUDIOS A e B 

de Ovos Férteis e Fran- 
go de Core (virtual) “João Giberio Bento Diretor Comercial da 

Zebu) ia Palo Came - Di- reler de Concemsão Flo- resta e Monioramem to do Serviço Floresta 
Brasileiro (Ses) (via Brasa) Cuiheme Cruz de Souza Coeho - Pres 
dente da Associação rasdera” dos Prod. tores “e Exportadores de Ervas e Oervados 
ERRATAS) (via as 

Msserador  Joso 

gulaiação * Arbiental eia SFB fServço Flores. ta Brasdero) (via Gls- 
“my 18h - t8has (UK) 

13h 19h45 BR] 
STUDIOS À e & 

Crescimento Verde. Gaiso Moretti - Pres 
dente da EMBRAPA (via 
Glasgow) 

Daniel Carrara — Di- 
retor-Geral do Serviço 
Nacional de Aprendiza- 
Ega (SENAR) (via 
raslia) 
RECEPTIVO 
18h— 15h45 BR 
15h— 15h45 (UK) 
ÉsTUDIOS 

sfigregendo valor à 
Sérgio Vergueiro 
yônsmo e Produior 

Rúral (ia Brasa) Guilherme Moura 
Vice-Presidente da Fer deração da Agricultura 
é Pesuária do Estado da Bahia (FAES) (uia Brasi. 

viço Fibre Erasieiro (EB) (va Brasil) “om informações co MMA 
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Governo Federal realiza leilão 

do 1º 5G da América Latina 
Nas capitais e no 

Distrito Federal, o 
5G deverá começar 
a ser disponibilizado 
até julho do ano que 
vem. - Foto: Isac Nó- 
brega/PR 

OPresidente Jair 
Bolsonaro — partici- 
pou, na manhã des- 
ta quinta-feira (4), 
em Brasilia, da ce- 
rimônia de abertura 
do leilão 56, promo- 
vido pelo Ministério 
das Comunicações 
e pela Agência Na- 
cional de Telecomu- 
nicações (Anatel). O 
Leilão 5G é a maior 
licitação da história 
das telecomunica- 
ções brasileiras, 

As — operadoras 
Claro, Vivo e TIM ar- 
remataram três lotes 

Na faixa de 35 
GHz, a principal do 
leilão, a operadora 
Claroficou com lote 
B1 ao oferecer lance 
de R$ 338 milhões 
(ágio de 5,18%, va- 
lor acima do mínimo 
previsto no edital). O 
lote B2 foi arremata- 
do pela Vivo por R$ 
420 milhões (ágio de 
30,69%). Já o lote 
B3 ficou com a TIM, 
que vai pagar R$ 
351 milhões (ágio de 
9,22%). O edital pre- 
via ainda um quarto 
lote na faixa de 3,5 
GHz, mas não hou- 
ve lance. 

Já a faixa de 700 
MHz foi adquirida 
pela empresa Winity 
Il Telecom, que ofe- 
receu lance de R$ 
1,427 bilhão, valor 
805% superior ao 
mínimo exigido. 

Para a faixa de 
3,5 GHz, de lotes re- 
gionais, as vencedo- 
ras foram: Brisanet 
(Nordeste e Centro- 
-Deste), Sercomtel 
(Norte e Estado de 
São Paulo), Consór- 
cio 5G Sul (região 
Sul), além da Clou- 
d2U, que vai atuar 
nos estados do Rio 
de Janeiro, Espírito 
Santo e Minas Ge- 
rais e Algar Telecom, 
com atuação previs- 
ta para algumas lo- 
calidades em Minas 
Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Golás e São 
Paulo. 
O direito de ex- 

ploração das faixas 
será de até 20 anos. 
O leilão começou 
nesta quinta-feira (4) 
e deve terminar na 
sexta-feira (5). 

A estimativa da 
Anatel é de que se- 
Jam arrecadados R$ 
50 bilhões com o 
leilão, dos quais R$ 
40 bilhões são para 
investimentos e R$ 
10 bilhões para o Te- 
souro Nacional, 

Nova tecnologia 
Nas capitais e no 

Distrito Federal, o 
5G deverá começar 
a ser disponibilizado 
até julho do ano que 
vem. O cronograma 
segue com as cida- 
des com mais de 
500 mil habitantes 
(até julho de 2025) 
mais de 200 mil ha- 
bitantes (até julho de 
2026); mais de 100 
mil habitantes (até 
julho de 2027), e nas 
cidades com mais 
de 30 mil habitantes 
(até julho de 2028). 

Esta geração de 
serviços móveis 
pode ser até 20 ve- 
zes mais rápida do 
que a anterior, ter 
um tempo de res- 
posta até 50 vezes 
menor e uma efici- 
ência energética de 
até 90% superior ao 
4G. A tecnologia vai 
trazer novos mode- 
los de negócios, em- 
pregos e renda para 
milhões de brasilei- 
ros e impulsionar o 
Produto Intemo na- 
cional (PIB) em cer- 
ca de R$ 6,5 trilhões 
nos próximos 20 
anos. 

“São quase 10 mil 
localidades peque- 
nas que não têm in- 
temet e que vão ter 
intemet. É informa- 
ção que chega na 
ponta da linha, es- 
sas pessoas se inte- 
grando com o Brasil 

e o mundo”, ressal- 
tou o Presidente Jair 
Bolsonaro. 
O leilão recebeu 

15 propostas elabo- 
radas por operado- 
ras de telecomuni- 
cações e provedores 
regionais. O certame 
vai autorizar o uso 
de radiofrequência 
nas faixas de 700 
MHz, 23 GHz, 35 
GHze 26GHz "Hoje 
entregamos à socie- 
dade brasileira um 
elemento essencial 
para o seu desenvol- 
vimento futuro e pre- 
sente: a ampliação 
e o aprimoramento 
das condições de 
conectividade digital 
a partir da realiza- 
ção do leilão do 5G", 
disse o presidente 
da Anatel, Leonardo 
de Morais. 

Contrapartidas 
Como  contrapar- 

tida, as empresas 
vencedoras — terão 
que investir na ex- 
pansão da infraes- 
trutura de fibra óptica 
na região Amazô- 
nica por meio de 
seis infovias (cabos 
subfluviais) que in- 
terligarão seis cida- 
des da região, na ex 
pansão da cobertura 
com sinal de internet 
para 31.500. quilô- 
metros de rodovias 
federais e para mais 
de 9.600 localidades 
“como povoados, nú- 
cleos rurais e vilas, 
onde a intemet mó- 
vel aínda não che- 
gou. As prestadoras 
terão ainda que es- 
truturar a rede priva- 
tiva de comunicação 
da — Administração 
Pública Federal e 
entregar kits de te- 
levisão para famílias 
de baixa renda do 

Cadastro Único de 
Programas Sociais 
do Governo Federal 
(Cadúnico), 

“Vamos ter o pri- 
meiro 5G da Amé- 
rica Latina e vamos 
mostrar ao mundo 
que o Brasil está, 
agora, na economia 
digital. O Brasil está, 
agora, cuidando da 
transformação digi- 
tal. Que o Brasil é, 
agora, um player e 
vai virar um hub de 
inovação para que 
esse grande país 
possa receber em- 
presas, investimen- 
tos de inovação, 
de tecnologia, em- 
presas que vêm da 
Ásia, empresas que 
vêm da Europa, que 
possam se instalar 
no Brasil, ressaltou 
o ministro das Co- 
municações, Fábio 
Faria 

Prefeitura de Itapetininga e CDHU atendem 78 

pessoas no mutirão de regularização na Vila 

Sônia 

A Prefeitura de lta- 
petininga e a CDHU 
(Companhia de De- 
senvolvimento  Ha- 
bitacional e Urbano) 
atenderam 78 pes- 

soas no mutirão de 
regularização de mu- 
tuários. A ação foi re- 
alizada na Vila Sônia. 

Foram oferecidos 
diversos — serviços, 

como: transferência 
de — financiamento, 
contrato de quitação! 
cancelamento de hi- 
poteca, — conversão 
de contrato precário, 

seguro habitacional, 
simulação de regu- 
larização financeira 
e Cejusc. Em caso 
de dúvida ligue para: 
0800 808 3030. 

Em uma ação 
multidisciplinar, a 
Secretaria de Meio 
Ambiente fez a en- 
trega de centenas de 
mudas de diversas 

espécies de árvores 
para as pessoas que 
passaram pelo mu- 
tirão e também aos 
moradores do bairro. 
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Presidente Jair Bolsonaro homenageia 

“pracinhas” brasileiros mortos na 2º 

Guerra Mundial 
A cerimônia foi 

realizada no Monu- 
mento Votivo Militar 
Brasileiro, localizado 
na cidade toscana 
de Pistoia, na Itália 
- Foto: Alan Santos/ 
PR 

Emvisita à provin- 
cia de Pistoia, na Itá- 
lia, nesta terça-feira 
(2) o Presidente 
Jair Bolsonaro pres- 
tou homenagem aos 
soldados brasileiros 
mortos durante con- 
frontos na 2º Guer- 
ra Mundial em solo 
italiano. A cerimônia 
ocorreu no Monu- 
mento Votivo Militar 
Brasileiro que man- 
tém viva a memória 
dos combatentes. 

Conhecidos como 
pracinhas, os 25 mil 
soldados veteranos 

da então Força Ex- 
pedicionária Brasi 
leira (FEB), criada 
em 1943, foram en- 
viados à Itália para 
missões . importan- 
tes, como a batalha 
de Monte Castello 

Cerca de 500 de- 
les morreram nos 
conflitos. “Pela pri- 
meira vez, estou 
em solo italiano, 
onde rememoramos 
aqueles que tom- 
baram em luta por 
aquilo que é de mais 
sagrado entre nós: 
a nossa liberdade”, 
discursou o Presi- 
dente, 

"Em 1943, um de- 
ver nos chamava, 
voltar para a Itália e 
lutar por liberdade. 
Dois anos depois, 
quase 500 brasilei- 

ros aqui pereceram, 
mas a vitória se fez 
presente. Ouso di- 
zer: mais importante 
que a própria vida é 
a nossa liberdade” 
enfatizou. 

Pelo menos cem 
pracinhas permane- 
cem vivos, de acor- 
do com o censo da 
FEB (2020-2021). 
Os sobreviventes, 
segundo o Presiden- 
te Jair Bolsonaro, 
representam a “cha- 
ma da liberdade” 
No discurso, o chefe 
de Estado brasileiro 
citou que localida- 
des italianas como 
Pistoia, Monte Cas- 
telo e Montese dão 
nome a unidades 
militares e também a 
ruas, avenidas e mo- 
numentos no Brasil 

“Apesar de o Oce- 
ano Atiântico nos 
separar, nos sen- 
timos mais que vi- 
zinhos, nós somos 
irmãos”, disse aos 
italianos durante 
a cerimônia. "A to- 
dos vocês, nossos 
irmãos italianos, a 

minha continência, 
o meu orgulho de 
estar [aqui] e a sa- 
tisfação de tê-los ao 
nosso lado, ontem, 
hoje e sempre. Bra- 
sil e Itália sempre 
juntos”, completou 

A cerimônia, que 
teve o hasteamen- 

to da Bandeira bra- 
sileira, contou com 
uma missa celebra- 
da em português e 
em italiano. O Pre- 
sidente depositou 
uma coroa de lou- 
ros no túmulo de 
um soldado desco- 
nhecido. 

Radialista há mais de 50 anos, Filisbino é homenageado 

pela prefeita durante apresentação de programa ao vivo 

em todos 
o radialis- 

ta Filisbino estava 
ali, sentado em sua 
cadeira comandan- 
do mais uma edi- 

ne Marquetto que foi 
a emissora home- 
nageá-lo pelo Dia 
do Radialista nesta 
segunda-feira, dia 8 
À surpresa come- 

çou por uma ligação 
telefônica de Filisbi- 
no com a prefeita de 
Itapetininga, Simo- 
ne Marquetto como 
se estivesse fazen- 
do uma entrevista e 
nem imaginava que 

ção do “Rancho do 
Filisbino” na Rádio 
Super Difusora em 
Itapetininga. Ele foi 
interrompido ao vivo 
pela prefeita Simo- 

ao mesmo tempo 
ela estava entran- 
do na sede da rádio 

ROUPAS E CALÇADOS 

INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 3271.0414 

HapetningasP 

junto com o vice- 
prefeito Jeferson 
Brun 
O programa foi 

interrompido e to- 
mado pela emoção. 
Simone e Jeferson 
entregaram — uma 
placa em homena- 
gem ao radialista 
pelo dia de profis- 
são, que foi come- 
morado no dia 7 de 
novembro. Filisbino 
atua em Itapetinin- 
ga há mais de 50 
anos como radia- 
lista, se tornando 
o mais antigo pro- 
fissional da cidade 
nesta área 

“Faço questão 
de homenagear 
este meu amigo 
e profissional que 
tanto nos orgulha 
com seu caris- 
ma. Quero esten- 
der meus cumpri- 
mentos a todos 
os profissionais 
de comunicação”. 

disse Simone. Luiz a entrega da placa 
Honório de Oliveira, Recentemente, ele 
o “Filisbino”, agra- lançou um livro de 
deceu a surpresa e poesias. 

Advogade 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escri. Av, Domingos José Viira, 1561 
-fone'fax 3271-1088. 

Resid. R, Leonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272-5437 
CEP: 18200.000- ITAPETININGA SP 

Me Dent 
— Dr. Benedito José de Sampaio 
ex-Médico Intemista do Immanuel Krankenhaus 

do Borim - Alemanha Cs 
Doenças reumáticas e da coluna 

Telefax: (15) 3232-2939-3388-7604 
bjsampaio E yahi 

COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 

ASUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 
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Centro Paula Souza prorroga inscrições 

para cursos de 5G e outras tecnologias 
Por meio do pro- 

grama Minha Chan- 
ce, são oferecidas 3 
mil vagas em cursos 
sobre 5G, computa- 
ção em nuvem e in- 
teligência artificial 

Foram. prorroga- 
das até terça-feira 
(9) as inscrições 
para 3 mil vagas em 
cursos online gratui- 
tos de qualificação 
em tecnologia 5G, 
computação em nu- 
vem e inteligência 
artificial (IA), ofere- 
cidos pelo Centro 
Paula Souza (CPS) 
em parceria com a 
Huawei e a Secre- 
taria de Desenvol 
mento Econômico, 
Ciência e Tecnologia 
do Estado de São 
Paulo (SDE), por in- 
termédio do progra- 
ma Minha Chance. 
A iniciativa preten- 

de preparar profis- 
sionais capacitados 
em soluções digitais 
para o mundo do 
trabalho. Os interes- 
sados em participar 
do teste de seleção 
online devem fazer 
a inscrição pelo site 
fundacaofat org br. 

Cada uma das 
três capacitações 
terá duração de 64 
horas. As aulas se- 
rão ministradas ao 
vivo em platafor- 
ma virtual por pro- 
fessores do CPS 
e especialistas de 
mercado. Além do 
conteúdo - especif- 
co, os participantes 
terão a oportunidade 
de aprender concei- 
tos de inglês instru- 
mental e desenvol. 
ver habilidades 
socioemocionais e 
comportamentais, 

como liderança, co- 
municação,  reso- 
lução de confitos, 
empreendedorismo, 
entre outras. As ati- 
vidades dos cursos 
estão programadas 
para começar no dia 
16 de novembro e 
seguem até dezem- 
bro. 
A seleção ocorre 

rá por meio de um 
teste online, com 
questões — relacio- 
nadas a lógica e 
conceitos de com- 
putação. Podem 
participar alunos de 
Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculda- 
des de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais, 
bem como pessoas 
da comunidade em 
geral, maiores de 
18 anos. Ao término 
das capacitações, 
os melhores partici- 

pantes receberão, 
gratuitamente, vou- 
chers para exames 
de certificação, com 
reconhecimento in- 
temacional 

Saiba mais sobre 
os cursos: 

5G Huawei — Mi- 
nha Chance — Vol- 
tado a quem tem 
interesse em atuar 
como — protagonis- 
ta na revolução das 
redes móveis com a 
conexão 56, o con- 
teúdo aborda arqui- 
tetura e segurança 
de rede, principais 
tecnologias, apli- 
cações de serviço 
básico e soluções 
inovadoras para a 
indústria. Vagas: 2 
mil 

Cloud Huawei 
- Minha Chance — 
Apresenta — assun- 
tos voltados à ges- 

tão dos serviços de 
computação em nu- 
vem e seus recur- 
sos tecnológicos, in- 
cluindo temas como 
arquitetura Cloud, 
infraestrutura, arma- 
zenamento, geren- 
ciamento de acesso, 
identidade e banco 
de dados. Vagas: 
500 

Inteligência  Arti- 
ficial Huawei — Mi 
nha Chance — Trata 
das tecnologias de 
inteligência. artificial 
e dos algoritmos de 
aprendizado profun- 
do, bem como dos 
campos de aplica- 
ção e das principais 
estruturas de desen- 
volvimento de IA, 
com foco nas carac- 
terísticas dos produ- 
tos da empresa. Va- 
gas: 500 

Minha Chance 

O programa Mi- 
nha Chance é uma 
iniciativa do Go- 
vemo do Estado 
de São Paulo, por 
intermédio da SDE 
e do CPS, que 
visa capacitar es- 
tudantes de Etecs 
e Fatecs, além da 
comunidade em 
geral, em colabora- 
ção com a iniciativa 
privada. O objetivo 
é estimular a gera- 
ção de emprego e 
renda, Os cursos 
são elaborados em 
parceria com em- 
presas que têm a 
vantagem de dire- 
cionar as vagas a 
profissionais com 
boa formação. As 
organizações — in- 
teressadas podem 
fazer o cadastro 
pelo site minha- 
chance.sp.gov.br. 

Estação Quarentenária de Cananéia dobra 

capacidade para receber suínos 
Uma das  princi- 

pais, finalidades da 
EQC é proteger o 
plantel nacional e, 
por consequência, 
saúde do consumi 
dor final 

Aentrega de duas 
novas unidades de 
quarentena de su- 
ínos em Cananéia 
(SP), nesta quinta- 
feira (4), val dobrar 
a capacidade de re- 
cepção de animais 
que chegam ao Bra- 
sil. Até então, a Es- 
tação Quarentenária 
de Cananéia (EQC) 
conseguia monitorar 
1 lotes de suínos 
por ano e, a partir de 
agora, poderá rece- 
ber 22 lotes no mes- 
mo período. As duas 
unidades que já 
existiam tinham ca- 
pacidade para 500 
animais cada uma. 
Com a expansão, 
cada uma das novas. 
unidades pode rece- 
ber 400 suínos. 

A EQC é vincula- 
da ao Departamento 
de Saúde Animal, da 
Secretaria de De- 
fesa Agropecuária 
(SDA), do Ministério 
da Agricultura, Pe- 
cuária e Abasteci- 
mento (Mapa). Cabe 
a essa secretaria a 
prevenção e o com- 
bate de doenças de 
animais que possam 
ameaçar a preser- 
vação do patrimônio 
pecuário nacional. 

No evento de 
inauguração das 
duas novas unida- 
des, realizado nes- 

ta quinta-feira (4), 
o secretário de 
fesa Agropecuária 
do Mapa, José Gui- 
lherme Leal, agra- 
deceu a disposição 
do setor privado na 
conclusão da obra 
e destacou o im- 
portante papel da 
suinocultura na se- 
gurança— alimentar 
da população brasi- 
leira, na geração de 
empregos e na gera- 
ção de divisas para 
ôpaís 

“Todo o desenvol- 
vimento e o cresci. 
mento da suinocul- 
tura brasileira acaba 
passando por aqui. 
Estamos — falando 
da garantia de po- 
der continuar avan- 
cando na questão 
da genética com a 
proteção necessá- 
ria para a sanidade”, 
disse o secretário. 

A ampliação foi 
viabilizada por meio 
de Uma parceria 
público-privada. O 
acordo de coope- 
ração técnica que 
permitiu as obras foi 
celebrado em 2020, 
com o objetivo de 
manter a suinocultu- 
ra brasileira geneti- 
camente atualizada 
e, ao mesmo tempo, 
preservar o alto sta- 
tus sanitário do re- 
banho nacional 

Investimentos na 
faixa de R$ 10 mi- 
lhões foram realiza- 
dos pela Abegs (As- 
sociação Brasileira 
das Empresas de 
Genética de Suínos) 

e ABCS (Associação 
Brasileira de Criado- 
res de Suínos). Além 
da expansão, o apor- 
te permitiu executar 
obras de melhoria 
da estação de trata- 
mento de efluentes, 
da rede de abasteci- 
mento de água e do 
processo de com- 
postagem e destina- 
ção de carcaça. 
O evento também 

contou com a pre- 
sença do presidente 
da Associação Bra- 
sileira de Empresas 
de Genética de Suí- 
nos (Abegs). Alexan- 
dre Furtado Rosa, 
presidente da Asso- 
ciação Brasileira dos 
Criadores de Suínos 
(ABCS), Marcelo Lo- 
pes, do prefeito de 
Cananéia, Robson 
da Silva Leonel, e 
da - superintenden- 
te de Agricultura de 
São Paulo, Andréa 
Moura. 

Quarentena 
Os suínos, prove- 

nientes dos Estados 
Unidos, Canadá, Di- 
namarca, França e 
Noruega, passam 
pelo menos 30 dias 
na quarentena. “Se 
detectamos algum 
problema no lote, a 
presença de algum 
agente de doença 
infectocontagiosa 
que o Brasil controla 
ou que nunca tenha 
registrado, a gen- 
te detém esse lote 
para investigação. 
Confirmado o risco, 
o lote é sacrificado. 
Com isso, evitamos 

que animais doentes 
ingressem no terri- 
tório nacional e pro- 
tegemos o plantel 
brasileiro”, explica o 
chefe da EQC, Ma- 
teus Carvalho Silva 
Araújo. 

Os animais che- 
gam no aeroporto 
de Viracopos e, de 
Campinas, seguem 
em caminhões até 
Cananéia. Desde 
que a primeira uni- 
dade de quarentena 
de suínos importa- 
dos começou a ope- 
rar,em 2014, apenas 
um lote apresentou 

lemas. Foi em 
020, quando ani- 

mais observados 
apresentaram  sin- 
drome . respiratória 
8 reprodutiva o 
ingresso no país foi 
impedido. Já os su- 
inos saudáveis são 
destinados a qua- 
se todas as regiões 
brasileiras. 
A EQC não rece- 

be apenas suínos 
destinados à rey 
dução. No local há 
também uma uni 
dade de aves oma- 
mentais com finali- 
dade comercial ou 
de reprodução. Elas 
permanecem 21 
dias em quarentena 
e são testadas para 
influenza aviária e 
doença de Newcas- 
tie, duas patologias causadas por vis 
Só depois de com- 
provada a sanidade, 
as aves são libera- 
das para os criado. 
res que as importa- 

ram. 
História 
Nem sempre a es- 

tação quarentenária 
teve esse foco na 
importação. Quan- 
do foi” concebida, 
em 1971, a ideia era 
realizar a quarente- 
na de exportação. 
Segundo Mateus, o 
Brasil previa, na épo- 
ca, exportar grande 
volume de bovinos 
vivos, especialmen- 
te para a América 
Latina. A dificuldade 
de se tornar área de 
livre de aftosa. no 
entanto, inviabilizou 
esses planos. 
O chefe da EQC 

conta que, mesmo 
pro- assim, a estação 

serviu para ativida- 
des de pesquisa e 
para o desenvolvi. 
mento de produtos 
até hoje considera- 
dos relevantes para 
a agropecuária. Na 
década de 1990, o 
espaço passou por 
um período de decli- 
nio. “Mas em 2006 
houve uma rees- 
truturação é a EQC 
passou a ser usada 
para quarentena de 
importações, para 
treinaméntos e para 
pesquisas na área 

de Defesa Sanitária 
Animal,” afirmou. 

A seleção das es- 
pécies animais que 
vão passar pela 
estação depende 
do tipo de merca- 
doria a ser impor- 
tada, da siluação 
sanitária do país de 
origem em relação 
aos perigos identi- 
ficados, do destino 
e da finalidade do 
objeto da importa- 
ção e das medidas 
gerais e específicas 
de gestão do risco, 
adotadas ainda no 
pais de origem e 
após a sua chega- 
da ao país. Nos últi- 
mos anos, já passa- 
ram por quarentena 
na EQC avestru- 
zes, embriões de 
bovinos e alpacas. 
“Hoje estamos com 
um fluxo de suínos 
que nunca tivemos. 
Isso mostra a im- 
portância econômi- 
ca desses animais 
para o Brasil”, disse 
Mateus, 
Atuam na EQC 

42 “trabalhadores, 
sendo seis servi. 
dores do Mapa. À 
maioria do quadro é 
terceirizada. 
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Saúde incentiva check up para 

homens no “Novembro Azul” 
Mês é dedicado 

à conscientização 
sobre o câncer de 
próstata 

A Secretaria de 
Estado da Saúde de 
São Paulo está ofer- 
tando “check ups” 
gratuitos para ho- 
mens com idade a 
partir de 50 anos no 
decorrer do Novem- 
bro Azul, mês dedi- 
cado à prevenção e 
combate ao câncer 
de próstata. 
O programa “Fi- 

lho que ama leva o 
pai ao AME” funcio- 
na desde março de 
2014 e já atendeu 
neste ano 16,8 mil 
homens em todo o 
Estado. Para facilitar 
a rotina do cidadão, 

o atendimento pode 
ser agendado via 
0800 (mais orienta- 
ções abaixo). 

Por meio da ini- 
ciativa, pacientes do 
público masculino 
atendido nos AMES 
(Ambulatórios  Mé- 
dicos de Especial 
dades) passam pela 
triagem com profis- 
sionais de Enferma- 
gem, contando ain- 
da com atendimento 
médico em cardiolo- 
gia e urologia. Caso 
necessitem de exa- 
mes complementa- 
res, estes são rea- 
lizados na unidade 
conforme disponi 
dade de agenda. 
O — atendimento 

é dividido em pelo 

menos dois sába- 
dos. No primeiro, o 
paciente passa por 
uma consulta de en- 
fermagem para ava- 
liação do peso, altu- 
ra e risco cardíaco, 
e realização de exa- 
mes laboratoriais de 
sangue e eletrocar- 
diograma. 

No sábado se- 
guinte é agendado o 
retorno para as con- 
sultas com cardio- 
logista e urologista 
para avaliação dos 
exames. Em caso 
de - anormalidade, 
o paciente é en 
minhado para mais 
exames, com acom- 
panhamento e trata- 
mento. 
O protocolo de 

atendimento foi de- 
senvolvido em par- 
ceria com a Socie- 
dade Brasileira de 
Urologia e Socesp 
(Sociedade Brasilei- 
ra de Clínica Médi- 
ca) 
Agendamento 
Para realizar o 

check-up é preciso 
fazer o agendamen- 
to pelo 0800-779- 
0000, informar a re- 
gião que reside e o 
operador busca a 
oferta disponível na 
referida região. 

Os AMESs da 
Grande São Paulo, 
Interior e Litoral do 
Estado. envolvidos 
na campanha fun- 
cionam “geralmente 
aos sábados das 7h 

até 13h, mediante 
agendamento. 

Unidades que in- 
tegram o programa 
“Filho que ama leva 
o pai no AME” 

* AME AMÉRICO 
BRASILIENSE 

+ AME ARAÇATU- 
BA 

* AME BARRA 
DAS 

* AME BARRE- 
TOS GERAL 

* AME BAURU 
*AMECARAGUA- 

TATUBA 
* AME CARAPI- 

cuiBa 
* AME FRANCA 
+ AME JUNDIAÍ 
+ AME MAUÁ 
+ AME MOGI DAS. 

CRUZES 
* AME MOGI 

GUAÇU 
* AME OUR 

NHOS 
* AME PRAIA 

GRANDE 
* AME PRESI 

DENTE PRUDENTE 
* AME PROMIS- 

SÃO 
+ AME RIO CLA- 

RO 
* AME SANTOS 
* AME SÃO JOÃO 

DABOAVISTA 
+ AME SÃO JOSÉ 

RIO PRETO 
* AME SOROCA- 

BA 
* AME TABOÃO 

DASERRA 
«AME TUPA 
* AME VOTUPO- 

RANGA 
*CRIZONANOR- 

TE 

CIESP Sorocaba abre vagas para curso 
de Gestão de Cargos e Salários 

Conhecer as 
tendências em re- 
muneração, assim 
como as etapas 
a serem seguidas 
no desenvolvimen- 
to e implantação 
de um Plano de 
Cargos e Salários. 
Estes são os ob- 
jetivos do curso 
on-line Gestão de 
Cargos e Salários 
(Módulo  Introdutó- 
rio) promovido pela 
Regional Sorocaba 
do Centro das In- 
dústrias do Estado 
de São Paulo, en- 
tre os dias 16 e 19 
de novembro, das 
8h30 às 12h30, por 
meio da plataforma 
Zoom 

Voltado para es- 

tudantes, profissio- 
nais da área de Re- 
cursos Humanos e 
para pessoas que 
buscam se reci- 
clar sobre o tema, 
o curso será minis- 
trado pelo Mestre 
em Psicologia So- 
cial Rogério Rodol- 
fo Baptista. 
Com carga horá- 

ria de 16 horas, o 
conteúdo progra- 
mático abordará 
temas como: Teo- 
rias motivacionais; 
Equilíbrio — Interno 
e Externo; Etapas 
para a implanta- 
ção do Plano de 
Cargos e Salários 
(PCS): Análise e 
avaliação de car- 
gos; Métodos de 

Coleta de Dados 
para a elabora- 
ção da Descrição 
e Especificação de 
Cargos; Descrição 
e Especificação de 
Cargos; Pesquisa 
e estrutura salarial; 
Seleção de Car- 
gos e Empresas 
que participarão 
da Pesquisa Sala- 
rial; Coleta, Trata- 
mento Estatístico e 
Tabulação dos da- 
dos pesquisados; 
Tabela e Política 
Salarial; Participa- 
ção nos Lucros e 
Resultados (PLR); 
Bônus por desem- 
penho; Gestão de 
Benefícios, entre 
outros 

O investimento é 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www folhadeitapetininga.com.br 15 997110205 

de R$ 540 para não 
associados, mas 
para empresas as- 
sociadas ao CIESP 
ou aos Sindicatos 
filiados à FIESP 
o Investimento é 
de R$ 360. No va- 
lor estão Inclusos 
material didático e 
certificado. 

As — empresas 
que fizerem três ou 
mais inscrições no 
mesmo CNPJ re- 
ceberão um cupom 
de desconto, me- 
diante prévio con- 
tato com o CIESP 
Sorocaba. As ins- 
crições podem ser 
feitas até o dia 09 
de novembro pelo 
link: https:/lwww. 
fourpass.com.br/ 
evento/curso-ges- 
tao-de-cargos-e- 
-salarios-ciesp-so- 
rocaba-16-11/. 

Outras informa- 
ções podem ser 
obtidas pelo fone: 
(15) 4009-2920 ou 
pelo e-mail: cur- 
sosQciespsoroca- 
ba.com.br. 

Sobre o instrutor 
Rogério Rodolfo 

Baptista é gradu- 
ado em Psicologia 
pela UNIMEP, pos- 
sui Mestrado em 
Psicologia Social 
pela PUC-SP e é 

Técnico em Meca- 
nica Industrial pela 
UNICAMP. 

Possui mais de 
30 cursos de aper- 
feiçoamento nas 
áreas de gestão 
de pessoas, psi- 
cologia e adminis- 
tração tais como: 
Eneagrama; Ges- 
talt Grupos; Admi- 
nistração de Dep. 
Pessoal; Remune- 
ração  Estratégi- 
ca - Cargos e Sa- 
tários; Formação 
de Consultores; 
MASP — Metodo- 
logia de Analise e 
Solução de Proble- 
mas; Instrutores e 
Multiplicadores de 
Treinamento; Ana- 
lista de Treinamen- 
to-LNTD e Avalia- 
ção de Resultados; 
Instrutores do Pro- 
grama 5S e Quali- 
dade Total 

Já desenvolveu 
projetos de Ges- 
tão de Processos 
de Recursos Hu- 
manos e ou Trei- 
namentos nas em- 
presas de grande 
porte, DAE Santa 
Bárbara d'Oeste, 
Prefeitura Muni- 
cipal de Santa 
Bárbara d'Oeste, 
SINFRECAR, SIN- 
DIVAREJISTA, 

ACIC, CIESP Cam- 
pinas. Ministrou 
treinamentos e pa- 
lestras para mais 
de oito mil profis- 
sionais sobre diver- 
sos temas ligados 
à área de Recur- 
sos Humanos, Co- 
municação, Rela- 
ções Interpessoais 
e Desenvolvimento 
de Equipes, 

Serviço: 
O que: Curso 

Gestão de Cargos 
e Salários. 

Quando: de 16 a 
19 de novembro. 

Horário: das 
8h30 às 12h30. 
Investimento 

R$ 360 para em- 
presas associadas 
ao CIESP ou aos 
Sindicatos filiados 
à FIESP e R$ 540 
para não associa- 
das 

Inscrições: ht- 
tps://www.four- 
pass.com.br/ 
evento/curso-ges- 
tao-de-cargos-e- 
-salarios-ciesp-so- 
rocaba-16-11/. 
Informações: 

(15) 4009-2920 ou 
pelo e-mail: cur- 
sosQQciespsoroca- 
ba.com.br. 

Curso on-line por 
meio da plataforma 
Zoom. 
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Campo de futebol do time Botafogo 
reúne torcedores de todas as idades em 

comemoração ao aniversário de Itapetininga 
a TAF Ve 

Entre as come- Brun estiveram na Edson Giriboni social passará a sui um time adul- cidade. Quem ga- 
morações dos 251 entrega do cam- A prefeitura re- atender jovens e to e veterano nha é Itapetinin- 
anos de aniversá- po do time Botafo- alizou em par- crianças da cida- “Fico muito fe- ga. Desejo sorte 
rio de Itapetininga, go de Itapetininga. ceria com o time de, com a escoli- liz em ver que o e sucesso”, des- 
a prefeita Simone Registrada também toda a revitaliza- nha de futebol. O esporte conquis- tacou a prefeita 
Marquetto e o vice- a participação do ção e a partir de Botafogo de Ita- ta cada vez mais Simone Marquet- 
«prefeito Jeferson Deputado Estadual agora o projeto petininga já pos- espaço em nossa to. 

Na COP26, Ministério da Agricultura e Mapa, setor leiteiro e 

Embrapa apresentam mapas de estoque 
de carbono orgânico do solo supermercados lançam 

Mia 6 Ini expo sesacou. mirando 413 Semana do Leite 
te ferramenta para sub- O secretário infor- que o carbono orgânico 
sida olhas públicas. mou que, na semênia no sol comtrbul para |, Aseranarefoçaovo- “em Inpotantes memso: do ae oorro Jota ia 
relacionadas s mu passada, o Mapa apre- estruturação física des- A auttinal Co ímeno Go a a o cone anuncios 
danças clmáticas e à sentou os novos mapas. se recurso natural. Os é ce dediados podendo (nto ei 
diminuição da emissão de estoque de carbo- solos commaiorteorde Pra Araujo! à saúde” Resociação Breskera de 
dos Gases de Efeito no orgânico dos solos matéria orgânica têm Maça Segundo ele, so longo . Laliorics = Viva Lácieos, 
Estufa brasileiros. O material maior capacidade de para valorizar ainda do mês de novembro as. Gustavo Bedusch. 

- Foto: Ministério do é uma Importante fer- fertilização e retenção mais o potencial do seg- associações estaduais de “Essa campanha re- 
Melo Ambiente/Divul-  ramenta para subsidiar de água, entre outros mento egero, o Mnistário supermercados estarão conheos a importância 
gação políticas públicas reia- benefícios. “Os mapas . da Agriulura, Pecuária e  engajadas em reverberar econômica, social e nutri- 

No segundo dia de cionadas às mudanças permitem. — portanto, — Abastecimento (Mapa) re-. essas mensagens em to- . conal desse setor para o 
debates da agenda climáticas e à diminui. também identificar áre- . alza a 1º Semana do Lei- das as paresdopais. Brasi. Todos lemos à cer- 
brasleira na 26º Confe- ção da emissão dos as com sobs degrada- le evetonecendicomo — Merado colado trade que está aperaa 
rência das Nações Uni- Gases de Efeito Estu- dos”, acrescentou. Auatmeá mulos 
das sobre as Mudanças fa (GEEs), com gestão Opaineifoi mediado inerte que fem O 660 a e dest carpa de o 
Climáticas (COP26), eficiente dos recursos pelo secretário-acjunto  Erasl cresceê Com pro jogos são prochtcres de. fzação dos ticos bra oo fogéddia (3). neu Elia o Relações te em Glasgoa (Escócia). “O president da Em temacionais do Mini. Se ds no pr aro, O 1 mio de proddora, ações do Mio eso representante Gob brapds Color Md Moi Ablndo [E pica o pad id cá cd piiiorda Agua, destacou “a pesqui, (AMAS Marco Frito: a EE ro CARE e Bei, é “Abeba, de Embrapa Bodom cue  Renipusnção Ho “arma deparo da Toda, mirdairorda cora EE carona ep fan Lis src a CE q ca 
participaram do painel. to recente dos mapas. O secretário Feman- . neficosnuiconaisdoe. produtiva o lee nado Integração do setor 
Carbono Orgânico no de carbono orgânico do Camargo também le acarparhalemcono. nal Esta camparha tem. Pará o presidente da 
Solo - Oportunidades e dos solos brasileiros. falou sobre as meias. cbeho apresertar para Uma impotência mulo Organização das Co- 
Desafios”. O secretário “Trata-se de mais uma do Plano Selorial de QUEM mora na cidade o grande para que a gente operativas * Brasileiras 
de Inovação, Desenvol- contribuição da ciência Adaptação e Baixa  tatalho do produtor rural, possa mostrar para a so- (OCB), Márcio Lopes, 
vimento Rural é liga. para a agrculura bra- Emissão de Carbono  febouaminsta Teia. cedade o quanto esses o principal objetivo da Coesna, ro lançamer.almentos são importam. campanha é a integra ção do Mapa, Fernando  sibira, de fundamental na Agropecuária, cha. Cr O ar 
Camargo, apresentouo importância para a mk mado de ABC+. que  lemadeira (4) na sede do mas também a impor. volvimento que a gente Programa Nacional de igação das mudanças prevê a adoção de tec- haoa em Brasiia tância dessa cadeia sob faz em um setor, Uma Levantamento e Inter. cimálicas. O “Brasi hologias sustentáveis Mpx embrasãa | ncia demos cade sob az em um sete. uma 
pretação de Solos do ocupa o prmeiro lugar em mais de 72 mihões coracao acisana a a de O deb Soia 
Brasi! (PronaSolos), ente os 15 países que de hectares de áreas  lete. mas não sabe de renda, cobcando Brasi. jança econômica, é pela 
criado, em 2018 para. deibm potencial para degradadas e a mi ande Vas. Não sabe que. camo 3º mai produtor. capacidade das pesso: 
consolidar a integração estocar carbono em nb. gação de 1.1 bihão de aquém acordos esto, do mudo”, cetendau o as dese organizarem É de dados e colborar vel global. Investr em  lonsladas de CO" equi. apar O bezero ca presidente da Associação. aqui estamos tendo uma 
com o avanço do co. estudos do sok é fun- valente. superando o. vaca, ou o lee. pós ro. Brastera dos Prodicres. demonstração de que à 
nhecimento dos solos. damental para a des. recorde alcançado pela. efigerada, busco, em de Lee (Alto) Go- organização da cadeia é 
no país. carbonização da agri- fase anterior do plano  Fegoue depois a indústria Borges. possível, com boa von- “O Bias, apesar de cura” de pe arstomos e aí chegou O lei 6 feto de mu: lado. CO 
ser uma potência agro. Os novos mapas A recuperação de 2º supermercado É mb tienes de cáco proei O, presidente Câma. ambiental, não conhe- permitem.” identfcar. mais de 30 mifões de o, iNpatanks que essa, nasede renda movmen: ra Setonal da Cadeia campanha seja eurabia. ta mes de R$ 100 bihões Produtiva de Leite é ce doliamente o seu áreas degradadas, heciares de pastagens Ehata a cd ur a e 
solo. Com o Pronaso- quando a matéria orgá- degradadas vai pos Sogra oras je A pardo dedo me de Devido, Ronei Vo 
los, vamos mapear de. nica não está mais pre. siblitar melhoras na. braxdo que css Seis no campo é na miles É apesimal o setor do 
tidâmente o solo bras. sente e gerar mapas de. produção agropecuá- . prnera de mus Ca. Aprodução é responsável. consumidor. “Temos o lero pelos próximos 30 potencial de sequestro. ra, além de benelicos portas scireosebc pelo susto de dvesas. objetivo de Chegar anda 
anos, disse Camargo. de carbono, ente ou. ambientais O cevo é compart.. Familias docampoe pera. mais pero dos nossos 
Com esse conhecimen:.iras funções. “O Bra. "Você recupera a ado pão presidente ds. ção de iuera para eso. consumidores. levando 
to, será possível fazer sil tem 36 bilhões de pastagem, pode ter a Associação Brasileira de nomiado pais. os alimentos que sem- 
no Brasil uma agricultu- toneladas de carbono produtividade maior Supermercados (Abras). — Os prodidos brasiei. pre foram e continuarão 
ra de precisão, ou seja, orgânico armazenados de produção animal João Galassi que disse ros também são aprecia- sendo muito saudáveis, 
utilizar os dados para em seus solos, o que por hectare e fixa o Ea ação, Irnacende: . dos-no edestor. Medan:6 mudo sustendávieis é tj 
colocar adubos e fer- coresponde a 5% do carbono no solo, além 2 00 des vendas pro Cora aixram seus me. tais para as pessoas é. moconas “À campanha. cados para o lee e sus. complementou o repre. tlzantes certo em um estoque global. Enten-. de combater à erosão, . povenas, JA compara. cados para o lodo e ecus. complementou o repre 
determinado local. de der esse processo é a perda de qualidade tm caTo essência uma. dervados sendo que o. sentar do colegiado, acordo com as cárac- parte da solução das do solo”, disse Camar: aresta Escape E poa assi e ar AUG oca eos 
leríicas do solo, por mudanças cimátcas”, go Copo de mabaaos pó) ae dam em ao 
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Abertura do aniversário de Itapetininga reúne 
mais de 10 mil pessoas na Lagoa “Regina Freire” 
“O hino de Ita- feita Simone Mar- do uma das piores me a diretora ad- jetos. “É um local ças para dançar 

petininga vibra um quetto, a intenção batalhas já ocor- ministrativa, Ali ótimo. Já participei e registrar o mo- 
hino à vida”, disse de iniciar as ativi- ridas contra a hu- ne Gaiotto, é um do Festival Conect mento. “Fico emo- 
Simone Marque- dades na Lagoa manidade”, men- lugar agradável. Itapê e foi muito cionada ao ver a 
to. é para buscar um cionou. Sobre o “É espaço novo bom”, completou. alegria das fami- 

O Parque Eco- evento que reu- programa Lote So- na cidade para o Para completar lias, já quem no 
lógico “Regina nisse toda a fa- cial, Brun desta- passeio de toda a a grande festa, no passado, infeliz 
Freire” foi o palco, mília. “É um es- couque são casas família. É inédito palco, a prefeita mente não conse- 
às 11h, do início paço para todas voltadas para as nessa circunstân- Simone Marquet- guimos comemo- 
das festividades as pessoas, com pessoas inseridas cia e nesse porte”, to apresentou as rar o aniversário 
do 251º aniversá- crianças, mães e no SCPC (Serviço acrescentou. Atu- diversas atrações de - Itapetininga. 
rio de fundação pais”. Ela lembrou Central de Prote- almente, a SOS como a banda Agora, estamos 
de Itapetininga. que Itapetininga ção ao Crédito), que já funciona há Chris e Beto, Vi- começando, aos 
As atividades co- lançou uma hora por isso, não tem 15 anos na cidade dart e a Patrulha poucos, voltar à 
meçaram — com antes o programa crédito nas lojas e cuida de 150 ani- Canina que reuniu normalidade”, fri- 
o — hasteamento inédito de Lote So- nos bancos e tam- mais centenas de crian- sou Simone 
das Bandeiras e, cial, que irá gerar bém aos desem- A União Inter- 
na sequência, a mais empregos, pregados. “Esta- nacional  Prote- 
abertura do “Pet mais moradias mos incluindo os tora dos Animais 
da Lagoa”, reali- numa área que excluídos”, reite- (UIPA), de ltape- 
zado pela prefei- já conta com uni- rou. tininga também 
tura em uma ação dades de saúde, Estavam pre- estava com uma 
multidisciplinar creche e escolas. sentes o deputa- tenda no PET da 
entre as secreta- “Trabalho e a casa do estadual Edson Lagoa. A previsão 
rias e da Subse- própria — trazem Giriboni, secretá- era que levar 15 
cretaria da Causa dignidade”, argu- rios, vereadores e animais, entre fi- 
Animal que uniu mentou a chefe do autoridades. En- lhotes e adultos 
conscientização, Executivo. tre as entidades, para doação e 
doação de cães "O hino de lta- estava a SOS posse responsá- 
e gatos, até arte, petininga vibra um Animal que levou vel. De acordo a 
música, cinema, hino à vida”, afir- sete animais entre presidente da en- 
oficinas e gastro- mou Simone. Já cães e gatos para tidade, Fernanda 
nomia. Durante o vice-prefeito Je- posse responsá- Nery, é o primeiro 
todo o dia pas- ferson Brun des- vele doação. Além evento que reúne 
saram pelo local tacou o alto Índi- do Tiro de Guerra todas as ONGs do 
mais de 10 mil vi- ce de vacinação e a Banda Munici- setor no local. “Foi 
sitantes. contra a Covid-19. pal “Maestro Edil muito bem pensa- 
Conforme a pre- “Estamos vencen- Lisboa”. Confor- do, é um evento 

direcionado para 
a causa animal” 
disse. Há 37 anos 
na cidade, a UIPA 
conta com 400 
animais em dois 
abrigos. 

Na área de ar- 
tes, estava Ma- 
rilda de Carvalho 
com peças feitas 
de cabaça, um P 
fruto feito de cas- 
ca dura muito utili- 
zado para decora- 
ção ou artesanato. 
Já atuante da Fei- 
ra da Lua, Maril- 
da levou suas pe- 
ças para o Pet da 
Lagoa com boas 
perspectivas. Há 
10 anos na área, a 
artesã levou mais 
60 peças, entre 
galinhas, vasos, 
entre outros ob- 

Extintores e Regularização de Imóveis para Bombeiros 

genharia e Serviços Técnicos ; | 

o) 

Organização Bandeirante 

prcção 

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

o es À tos 
Projetos para Bombeiros, Ministério da Agricultura 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Téc 

1599813-6320 
1599102 -4483 (E) homeroprojetosQQgmail com 
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A obrigação de idêntico respeito e 
consideração a todas as pessoas, independente 

(Silas — Gehring- 
Cardoso) 
Às vezes, pessoas 

simples, que muitas 
vezes desconhecem 
os seus direitos bá- 

+ são tratadas 
de forma descortês 
ou com desdém, 
quer nos ambientes 
sociais, em empre- 
sas particulares, em 
instituições bancá- 
rias ou repartições 
públicas. — Nessas 
ocasiões, chega a 
ser visível a dife- 
rença de tratamento 
entre o cidadão com 
alguma projeção so- 
cial e o cidadão pre- 
cariamente vestido , 
acanhado, tímido ou 
simplesmente que 

da condição econômica ou social 

não busca a osten- 
tação. O princípio 
da igualdade entre 
todos os seres hu- 
manos, que deveria 
prevalecer de forma 
permanente, é sim- 
plesmente ignorado 

Diante essa reali- 
dade que por vezes 
ocorre, é que que- 
remos chamar aten- 
ção para o fato de 
que todos os seres 
humanos merecem 
idêntico respeito e 
consideração e que, 
portanto , há neces- 

jade de tato, sen- 
sibilidade e muito 
bom senso na con- 
vivência dentro dos 
ambientes sociais, 
e também por parte 

daqueles que estão 
atendendo o púbii- 
co em quaisquer cir- 
cunstâncias. Afinal 
de contas, não é por- 
que a maioria desse 
público é formada 
por pessoas de me- 
nores recursos , que 
alguém terá o direi- 
to de agir com des- 
dém , indiferença, e 
mesmo com grosse- 
ria e rispidez. Não 
se pode aproveitar 
o desconhecimento 
dos direitos básicos 
por parte de consi- 
derável parcela da 
população, para se 
descarregar sobre 
ela a tensão emocio- 
nal, vaidade, falso 
senso de superiori- 

dade ou frustrações 
pessoais 

É com a abnega- 
ção de muitas pes- 
soas que ambientes 
residenciais, reparti- 
ções, ruas e logra- 
douros são manti- 
dos limpos. É com 
o trabalho árduo de 
muitas pessoas sem 
ostentação que a 
população é alimen- 
tada. É com o tra- 
balho abnegado de 
muitas pessoas que 
não estão no topo da 
escala social, que 
muitas funções de 
enorme importância 
na comunidade são 
sustentadas. Por 
isso mesmo, elas 
merecem o máximo 

respeito. A grosse- 
ria é caracteristica 
dos despreparados , 
social e profissional. 
mente . Deveriam 
entender que nin- 
guém vive sozinho 
em uma comu 
de, Uns precisam 
de outros, E nesse 
contexto, um míni- 
mo de respeito, poli 
dez e amabilidade, é 
sempre necessário. 
Ninguém está acima 
dos outros 
Cumprimentar 

as pessoas é um 
hábito civiliza- 
do. Infelizmente, 
há pessoas que 
só cumprimentam 
aquelas conside- 
radas de seu nível 

social, uma condu- 
ta que infelizmente 
revela ignorância 
cultural e prepotên- 
cia, Quanto mais 
culta uma pessoa 
for, mais simples 
ela será. É fácil 
conviver bem, tra- 
tar bem todas as 
pessoas. É um dos 
passos  importan- 
tes para a constru- 
ção de uma socle- 
dade mais humana 
e solidária. 

Experiências do Brasil na agricultura podem ajudar outros países a 
mitigar emissões, diz secretário do Mapa na COP26 

Femando Camar- 
go apresentou as 
tecnologias de b; 
xa emissão de car- 
bono já adotadas na 
agropecuária. bras 
leira em dois paineis 
de alto nível 
Adisseminação 

de técnicas produ- 
tivas sustentáveis a 
todos os produtores 
rurais, com apoio 
especial aos peque- 
nos, é o caminho 
para — Impulsionar 
um comércio agri- 
cola - socialmente 
inclusivo, economi- 
camente lucrativo e 
positivo para o meio 
ambiente. E o Brasil 
pode compartilhar 
suas experiências, 
como as técnicas 
desenvolvidas pela 
Embrapa e o Pla- 
no de Agricultura 
de Baixo Carbono 
(ABC), com países 
semelhantes,  aju- 
dando a promover 
resiliência, adapta- 
ção e mitigação de 
emissões de gases 
do efeito estufa. 

Essa foi a men- 
sagem levada pelo 
secretário de De- 
senvolvimento Sus- 
tentável e Irrigação 
do Ministério da 
Agricultura, Pecuá- 
ria e Abastecimento, 
Fermando Camargo, 
durante debate que 
reuniu líderes de di- 

versos países neste 
sábado (6) para dis- 
cutir o Diálogo sobre 
Florestas, Agricul- 
tura e Comércio de 
Commodities (FACT 
Dialogue, em inglês) 
durante a COP26, 
em Glasgow. 

"Não é post 
vel exigir padrões 
de - sustentabilida- 
de, transparência 
e - rastreabilidade 
sem qualificar, de 
forma  concomitan- 
te, os produtores 
para atendê-los. Do 
contrário, corremos, 
o risco de criar um 
sistema de exclu- 
são, condenando os 
produtores menos 
eficientes à pobreza 
e ao uso de práticas 
predatórias”, disse 
o secretário, lem- 
brando que a pes- 
quisa e a inovação 
constituem a base 
do progresso alcan- 
gado pelo Brasil na 
produção agricola e 
pecuária 
Camargo des 

tacou que o Brasil 
subscreve a decia- 
ração conjunta e 
esteve engajado em 
todos os grupos de 
trabalho do Diálogo 
FACT e continuará 
atuando de forma 
proativa, — buscan- 
do parcerias e uma 
abordagem — inclu- 
siva “A agricultura 

é parte da solução. 
Através do didlo- 
go FACT, podemos 
transformar — essa 
máxima em realida- 
de”, concluiu 
O Diálogo FACT 

(Forest, Agriculture 
and Commodity Tra- 
de) é um plano his- 
tórico de colabora- 
ção apoiado por 28 
paises para comba- 
ter o desmatamento 
por meio do comér- 
cio global sustentá- 
vel em commodities 
agrícolas. Ministros, 
líderes empresariais 
e representantes da 
sociedade civil des- 
tacaram iniciativas 
para cumprir o de- 
safio de evitar que 
o aquecimento glo- 
bal ultrapasse um 
aumento de 1,5'C 
protegendo e res- 
taurando forestas e 
ecossistemas ricos 
em carbono. 
O painel foi apre- 

sentado pela ex- 
-primeira-ministra 
do Reino Unido 
Theresa May e pela 
diretora do Interna- 
tional Trade Cen- 
tre, Pamela Coke- 
«Hamilton. O debate 
sobre agricultura e 
apoio aos pequenos 
produtores também 
teve a participação 
da — diretora-geral 
de Meio Ambiente 
da Comissão Euro- 

peia, Florika Fink- 
-Hooljer; do CEO da 
Sainsburys, Simon 
John Roberts; da re- 
presentante da For- 
ça-Tarefa da Tropi- 
cal Forest Alliance, 
além da fala de um 
produtor rural de 
coco de Gana. 

Agricultura movi- 
da a ciência 
Em outro painel, 

o representante do 
Ministério da Agri- 
cultura destacou as 
tecnologias de bai- 
xa emissão de car- 
bono já adotadas 
na — agropecuária 
brasileira e as me- 
tas para a próxima 
década, com o Pla- 
no ABC+. Por meio 
da disseminação de 
técnicas de produ- 
ção sustentáveis, o 
objetivo é dissemi- 
nar as tecnologias 
de baixa emissão de 
carbono a mais 72 

milhões de hectares 
de terras agricultá- 
veis, promovendo 
ganhos de produ- 
tividade em terras 
agricolas já conso- 
lidadas, sem a ne- 
cessidade de con- 
verter novas áreas à 
atividade produtiva. 

“O Brasil não pre- 
cisa derrubar ne- 
nhuma árvore de 
forma Ilegal”, des- 
tacou Fernando Ca- 
margo, em painel 
sobre a transição 
para uma agricultu- 
ra sustentável, Ca- 
margo lembrou que 
a agricultura bra- 
sieira é movida a 
ciência e que, nos 
últimos 50 anos o 
país — desenvolveu 
um modelo de agri- 
cultura tropical ba- 
seado em pesquisa 
e inovação que con- 
juga de forma singu- 
laros três pilares da 

sustentabilidade. 
"A partir de inves- 

timentos na tropi- 
calização de varie- 
dades de plantas 
e animais, no de- 
senvolvimento de 
práticas produtivas 
adaptadas às con- 
dições naturais do 
nosso temitório e 
na qualificação de 
nossos produtores, 
deixamos de ser 
um país importador 
liquido de  alimen- 
tos e atingimos a 
condição de tercel- 
ro maior exportador 
mundial de alimen- 
tos, fibras e bioener- 
gia”, disse, lembran- 
do que o Brasil quer 
compartilhar essa 
experiência com pa- 
ises de realidades 
semelhantes, espe- 
cialmente os países 
da África, que fazem 
parte do mesmo cin- 
turão tropical 


