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Há três anos, Monumento Marco da 

Paz era inaugurado com solenidade 

histórica em Itapetininga 

O Monumento Marco da Paz foi inaugu- ra multidão participou do evento. Antes do já adultas, em 2043. Em razão da pande- 
rado em Itapetininga com muita pompa há Encerramento aconteceu a emocionante mia, eventos em 2020 e 2021 foram sus- 
três anos, exatamente no dia 11 de novem- cerimônia das Crianças Guardias , que de- pensos, mas preparativos já estão sendo 
bro de 2018, depois de um intenso trabalho. positaram suas mensagens na cápsula do feitos para uma expressiva solenidade no 
da Comissão Organizadora. Uma verdadei- tempo, que será aberta por elas mesmas, dia 30 de Março de 2022. (página 11) 

Descerramento de placa Itapetininga sedia a Milhares de pessoas na 

na Praça Desembargador 2a etapa do Paulista abertura do aniversário 
Theodomiro Dias ocorreu de Itapetininga na Lagoa 

também em 2018 de Badminton “Regina Freire” Na manhã do dia com a homenagem Página 2 
11 de novembro de póstuma ao Desem- 
2018, paralelamente à bargador Theodomiro Jovens pilotos de 
inauguração do Monu-. Dias, o primeiro ita- sh 
mento Marco da Paz, petiningano a presidir Itapetininga voltam a se 
lapetininga registou o Tribunal de Jusi- ' 
outro acontecimento ça do Estado de São destacar no Paulista de 
de grande expressão, Paulo(pág 12) Motocross 

Tecnologia 5G vai 
revolucionar agropecuária, 
saúde e educação no Brasil 

- da Causa Animal 
gina Freire” foi o que uniu conscien- 
palco noúltimo dia tização, doação de 
5, do início das fes- cães e gatos, até 
tividades do 251º arte, música, cine- 
aniversário de Ita- ma, oficinas e gas- 

Os jovens pilotos na 3º etapado Paulis-  petininga. Houve tronomia. Durante o 
Marcos Dias, o Mar- ta de Motocross, que hasteamento das dia passaram pelo 
quinhos, e Dayan Ju- foi realizado no último Bandeiras e, na se- local mais de 10 mil 
níor foram os desta- fim de semana, em  quência, a abertura visitantes. Conforme 
ques de Itapetininga Itapetininga, duran- do “Pet da Lagoa”, a prefeita Simone 

te as comemorações — realizado pela pre- Marquetto, a inten- 
dos 251 anos de fun- — feitura em uma ação ção era para buscar Envie sua notici e onde estiver Ê ção e R 
dação de ltspetininga | entre as secretarias um evento que reu- 

pelo nosso WhatsApp (15) 99711-0205 [REEEM e a Subsecretaria nisse toda a família 

O leilão para a esco- tas que somaram cer 
lha das empresas que ca de R$ 47,2 bihões. 
vão operar a tecnologia A nova tecnologia deve 
5G no Brasil fo concluí. revolucionar e desen- 
do na última sexta-feira volver diversas áreas 
(5/11). Das faixas de como — agropecuária, 
radiofrequência dispo- saúde, — infraestrutura 
niblizadas, 85% foram e gestão de cidades 
arrematadas com ofer- inteligentes(pág 10) 
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Pitágoras / alpis Veredas 

Itapetininga sedia a 2º etapa do 

Paulista de Badminton 
Ao to 

3 

autoescola | 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Habilitação para pessoas 

com deficiência 
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ESTAÇÃO DA 
SOLIDARIEDADE 

& : 

20 DE NOVEMBRO 
HORÁRIO: DAS 9H ÀS 16H 

9. LOCAL: FUNDO SOCIAL, PRAÇA GASPAR RICARDO 

NA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

PREFEITURA O 
ITAPETININGA FUNDO SOCIAL de 

IEDADE 

Itapetininga sedia a 3º etapa do Paulista 

de Motocross com sucesso 
pela manha, indo até desde os anos 70. um pouco longe do 
o pôr-do-sol. Um dos Na sua carreira, Pa-. motocross, mas ago- 
grandes nomes pre- raguaio conquistou ra, com a nova pista 
sentes foi Caio Lopes, mais de 40 títulos a cidade volta com 
tricampeão brasieiro entre as categorias força total e veio pra 
e campeão paulista de 12500 e 250cc. ficar. O ganho não 
de motocross, além Ele reforçou que a é só para a cidade 
de representar o Bra- Pista Municipal é im- mas também para o 
sá em provas intema- portante pra cidade.. motocross”, finalizou 
cionais. Iapetininga ficou o veterano. 

Lopes conta que 
gostou muito da Pis- 
ia Municipal. “Fiquei 
muito fiz com o con- 
vie para vir participar. 

No último fim de evento reuniu pilotos i O nível da pista está 
semana, Itapetininga de 15 categorias em - bem alto. Tudo muito 
foi a capital estadu-. provas disputadas du- s bem organizado”, ex. 
al do motocross. O rante toda a semana. e teve apoio e orga- plicou o tricampeão 

nização da Prefeitura Ainda lembrou da 
Municipal de ltape- importância da pis- 
tininga, por meio da ta para os pilotos da 

MUTIRÃO JUNTOS Secretaria de Espor- cidade e da região 
CONTRA FOME, at te, Lazer é Juventude. Em dúvidas ajuda 

al A Pista Municipal de woluir 
Motocross/Velocross 

K início na manhã de preparar ainda mais”, 

sábado, dia 6, com afimouo 

acontecendo durante no evento foi o Áiva- 

todo o dia No domin- ro Cândido Filho, o 
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Etecs e Fatecs abrem portas para 

visitantes em novembro 
Visitas buscam orien- 

tar estudantes na hora 
de escolher o próximo 
passo na trajetória edu- 
cacional 

Após um longo pe 
rodo de Impedimento 
em razão da pandemia, 
as Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) 
estaduais voltam a re- 
ceber visitantes para 
apresentar seus cur 
sos e a Infraestrutura 
das suas unidades de 

Tatuí fez o caminho in- 
versa: levou sua equipe 
para visitas a diversas 
escolas de Ensino Mé- 
do para apresentar a 
Fatec e explicar a que a 
unidade tem a oferecer 
para a construção do 
futuro profissional dos 
potenciais candidatos. 
Para os interessados, 
o Vestibular da Fatec 
também está com ins- 
crições abertas até do 
1º de dezembro. 

Confira abaixo algu Coptal Etec Dra. Maria Au- ensino. O avanço da. mas ações gusta Sarava cobertura vacinal e sig Municipio nicaiva melhora dos Unidade pq 
índices da Covd19. Evento pan 
permiu a voltadas vi. Data ad a a las, que são mulo úteis Bligu EO meme 
para rar dividas e dar Elec Doutor Renato 
subsídios a estudantes Cordeiro gen Fticucional para, apresentar os cursos e 

o projeto pedagógico da 
unidade 

11, 18 e 25 de no. 
vembro, das 16 às 20 
horas. 

Etec Glido Marçal 
Bezerra Brandão 

A unidade vai dispo- 
nibilizar uma sério de 
atividades de orienta- 

A Elec realizou sua 
Feira Tecnológica e 
Cultural, com atividades. 
presenciais como mos- 
tra de projetos dos alu- 
nos, campeonato de jo- 
gos digitais, orientações. 
sobre câncer de mama, 
entre outras atrações. 

26 de outubro 

e seus pais na hora de 
escolher o próximo pas- 
so na trajetória educa- 
cional. 

A Elec Sylvio de Mat- 
tos Carvalho, de Matão, 
por exemplo, além da 
visita às dependências 
da escola, vai oferecer 
um plantão de dúvidas 
sobe o Vestbulnho Campinas lies, oh, ai da Elo. Quem quite Esso Conselho dos. (80 Pera quem quer a partópar do progese, Não Prada balho, como elaboração 

de currículo e apresen. 
tação para entrevista, 
entre outras, 

27 de novembro, das 
8 às 12 horas e das 13 
às 16 horas 

seletivo, que tem Inscri- 
ções abertas até dia 30 
de novembro, já pode 
aproveitar a oportunk 
dade e buscar lodas as 
Informações. Já a Fatec 

As visitas ocorrem de 
forma virtual, por meio 
de vídeo publicado no 
canal da escola no You- 
tube, 

Permanente 

Organização Bandeirante 

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

Elec Zona Leste 
A Elec estará aberta 

para visitação durante 
lodo o mês de novem- 
bro. Basta agendar com 
a Orientação Educa- 
cional da escola. Mais 
informações: (11) 2045- 
«012 

A partir de 3 de no- 
vembro 

Fatec Itaquera 
A Fatec vai receber 

estudantes dos do En- 
sino Médio para conhe- 
cerem as instalações da 
faculdade e os cursos 
oferecidos, 

17 de novembro, às 
15horas. 

Femandópolis. 
Etec Prof. Armando 

José Farinazzo 
As vistas à Etec se- 

rão presenciais e de- 
vem ser agendadas 
pelo telefone (17) 3462- 
3030. 

10 de novembro, das 
Bas22 horas 

Guarulhos 
Fatec Guarulhos 
Estudantes de esco- 

las próximas à Fatec 
participaram de visitas 
guiadas nas quais pu- 
deram conhecer a es- 
trutura dos cursos e as- 
sistir à palestra. 

5 de novembro 
Iguape 
Elec Engenheiro 

Agrônomo Narciso de 
Medeiros. 
Estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental 
podem participar indivi- 
dualmente ou em grupo 
de visitas guiadas pelos 
estudantes da Etec. 

Até 30 de novembro, TESIA SEM AGULHAS |, 
das 9 às 16 horas 

Itapira 
Elec João Maria Ste- 

vanalto 
E escola realiza o 

“Vem pra Elec” para di- 
vulgar os cursos e a es- 
trutura da unidade para 
quem quiser participar 

19 de novembro, das 
19às 22 horas 

Jundiai 
Fatec Jundiai 
O projeto “Fatec Por- 

tas Abertas”, realizado 
semestralmente pe- 
los alunos do segundo 
semestre do curso de 
Eventos, será ofereci. 
do em ambiente virtual, 
no canal da unidade no 

Além de conhecer 
os cursos e os diversos 
ambientes de ensina da 
escola, os visitantes po- 
derão assistir à mostra 
de projetos desenvol 
vídos pelos estudantes As visitas devem ser 
da Etec, Também ha- agendadas pelo site 
verá plantão de dúvidas da Fatec Sorocaba 
sobre o Vestibulinho. ou pelo telefone (15) 

27 de novembro das 3238-5266 
9h30 às 12 horas. 24 de novembro, das 

Piracicaba 9 às 13 horas e das 19 
Etec Deputado Ary às 21 horas 

de Camargo Pedroso Tatuí 
Até o final de novem- Elec Sales Gomes 

bro, a Elecpreparauma Nas visitas realiza 
série de materiais para das em outubro, além 
divulgação dos cursos de conhecer os am- 
nas redes sociais da bientes e cursos da 
unidade. escola, os visitantes 
Até 30 de novembro — puderam apreciar uma. 
Porto Feliz exposição de fotos e vi- 
Etec de Porto Feliz deos, 
Por meio do Youtube, De 20 a 22 de outu. 

a Etec vai publicar vá- bro 
rios vídeos e promover Fatec Tatuí 
lives para apresentaros Representantes da 
cursos e a estrutura da Fatec Tatuí. visitaram, 
escola uma série de escolas 

De 9a 11 denovem- de Ensino Médio do 
bro município para apre- 

Sorocaba sentar aos jovens em 
Fatec Sorocaba Idade de vestibular os 
A nona edição do cursos e a estrutura 

“Falec Aberta” val ofe- que a faculdade tem a 
recer demonstrações oferecer. 
de equipamentos e ex- — Selembro/ outubro 

perimentos, além de 
apresentar a estrutura 
dos cursos oferecidos 
na unidade, a estudan- 
tes do Ensino Médio e 
demais — interessados. 

CARTUCHOS E TONNERS' 
LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 

Ca de nove, às =(15) 
10horas. 3272-9557 | 3272-8621 
pião wwwlinneprintcom.br 

Francisco Válio, Nº 420 - Centro - Itapetininga 
Elec Sylvio de Mat. 

tos Carvalho 
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Turismo de SP aposta na inovação 

para acelerar a retomada 
Com | inscrições 

até 6 de dezembro, 
concurso entre star- 
tups busca soluções 
para a recuperação 
do setor 

Estão abertas as 
inscrições para o 
Desafio SP de Ino- 
vação em Turismo, 
uma competição de 
projetos inovadores 
voltados para o setor 
do turismo. Aberto a 
startups,  consulto- 
rias e membros da 
comunidade acadê- 
mica, como profes- 
sores, pesquisado- 
res e estudantes, o 
“concurso vai premiar 
os três primeiros co- 
locados com R$ 5 
mil, oportunidade 
de se apresentar ao 
mercado e realizar 
um — projeto-piloto 
com empresas e or- 
ganizações do setor. 

O objetivo é apoiar 
arecuperação do se- 
tor com projetos de 
base tecnológica. A 
avaliação considera 
o modelo de negó- 
cio, a sustentabilida- 
de, a escalabilidade, 
o perfil e o histórico 
da equipe, além do 
impacto para o setor. 
“É uma grande opor- 
tunidade para em- 
preendedores e para 
todo o setor, que se 
atualiza e se posicio- 
na na vanguarda do 
conhecimento”, diz 
Vinícius Lummertz, 
secretário de Turis- 
mo e Viagens do Es- 
tado de SP. 

Os projetos po- 
dem ser inscritos 
em três categorias: 
novos produtos e 
serviços — turísticos; 
gestão inteligente 
de destinos e trans- 

formação digital no 
setor. A iniciativa é 
da Fundação Institu- 
to de Administração 
(FIA) em parceria 
com a Wakalua In- 
novation Hub, pri- 
meiro polo global de 
inovação em turismo 
e conta com o apoio 
da Secretaria de Tu- 
rismo e Viagens do 
Estado de São Pau- 
lo. 
O link para o re- 

gulamento pode 
ser acessado em 
https://fia.com.br/ 
desafiospl. As ins- 
crições vão até 6 de 
dezembro e podem 
ser feitas em https:// 
docs.google.com/ 
documentid/ 1SEL- 
8gZei4hmRinõe- 
SAgLk zD0a3xXR- 
8QaW WAx9DbKo/ 
edit?usp=sharing. 
Os vencedores se- 

rão anunciados em 
dezembro. 

Sobre a FIA 
Há 40 anos a Fun- 

dação Instituto de 
Administração é lider 
em ensino, pesql 
sa consultoria. Em 

2020 foi eleita Me- 
lhor do Brasil e entre 

as 100 do mundo no 
QS World University 
Ranking. Eleita 3 ve- 

Escola de Negócios. 
pela Exame. 

Sobre o Wakalua 
Innovation Hub 
O Wakalua Inno- 

vation Hub é o pri- 
meiro centro global 
dedicado à inovação 
em turismo. Seus 
parceiros fundado- 
res são a Globalia, 
um dos maiores gru- 

pos de turismo da 
Espanha e América 
Latina, ea OMT. Seu 
primeiro programa 
de grande alcance 
foi o maior desafio 
global de startups 
do setor, a UNWTO 
Tourism Startup 
Competition (ww. 
tourismstartups.org), 
atualmente em sua 
terceira edição. 

Brasil 

Avaliação do Minis- 
tério da Agricultura é de 
que o Brasil apresentou 
ao mundo que a agro- 
pecuária brasileira é be 
senda na ciência e na 
Inovação 

OBrasil demonstrou 
durante a 26º edição 

Conferência das 
Nações Unidas sobre 
Mudança — Climática 
(COP26), realizada em 
Glasgow, na Escócia, 
que a agricultura bra- 
sleira é sustentável e 
baseada em ciência, 
tecnologia e Inovação. 
A avaliação está em um 
balanço da participação 
do Ministério da Agricul- 
lura, Pecuária e Abaste- 
cimento (Mapa) na con- 
ferência, — apresentado 
em entrevista coletiva 
virtual pelo secretário 
de Inovação, Desenvol- 
vimento Sustentável e 
Irrigação da pasta, Fer- 
nando Camargo, e pelo 
presidente da Embrapa, 
Celso Moretti 

Segundo Moretti, se 
o pais não tivesse de. 
senvolvido a tecnologia. 
para produzir soja, por 
exemplo, teria que utii- 
zar uma área três vezes 

apresentou agronegócio tecnológico 
e limpo na COP26 

maior do que é plantada 
hoje para obter a mes- 
ma produção de agora 
Isso corresponderia a 
uma área equivalente 
aos territórios da Itália. 
e da Itanda 

“A agricultura bra- 
sileira tem uma base 
sólida e muito forte em 
clência, tecnologia e 
Inovação. A inovação 
que nós desenvolve 
mos ao longo das úl. 
timas cinco décadas 
está no coração e no 
sucesso do desenvol. 
vimento da agricultura 
brasileira”, ressaltou o 
presidente da Embra- 
pa. 

Celso Moretti desta- 
cou ainda que a meta 
do Brasil em se tornar 
uma economia neutra 
em carbono até 2050 
será atingida com a 
participação muito for- 
te do agro brasileiro. 

Para o secretário de 
Inovação, Desenvol- 
vimento — Sustentável 
é Irrigação do Mapa, 
Fernando Camargo, o 
Brasi precisa popula- 
fizar a tecnologia para 
que chegue também 
aos pequenos produ- 

tores. “O grande desa- 
fio é fazer isso chegar 
para todos. É fazer não 
só com que o grande e 
o médio tenham aces- 
so a essas novidades, 
ao melhor da ciência. 
ao melhor dos produ- 
tos, das novas tec- 
nologias”, disse. Se- 
gundo Camargo, boa 
parte dos 6 milhões de 
agricultores — brasilei- 
ros não têm acesso à 
tecnologia e o Gover 
no precisa do apoio da 
iniciativa privada, do 
terceiro setor e de ins- 
ttuições como a Con- 
federação Nacional da 
Agricultura (CNA) para 
levar ciência e Inove 
ção ao pequeno pro- 
dutor 

Redução de metano 
Durante a COP26 

mais de 100 países se 
comprometeram a im- 
plementar uma meta 
global de redução de 
30% na emissão de 
gás metano. Na agro- 
pecuária, esse gás é 
emitido pelo arroto do 
boi, na chamada fer- 
mentação — entérica. 
Mas não é só com a 
criação de gado, os 

Associação para Promoção é Inclusao Social 
dos Portadores de Deficiência 

Que nossa força reja mor que sestos obsticais 
e que jamais percamos 4 cxpocidado do devolver 

xa próximo à vontade de vir 

(15) 3272-8533 
ando Prestas, 188 - Cantro, Itapatiniaga 

aterros sanitários e li- 
x6es, os vazamentos 
nas estruturas de pe- 
tróleo e gás natural 
(emissões fugitivas), 
no manejo de dejetos. 
animais e na queima 
de combustíveis fós- 
seis para produção de 
energia também emi 
tem metano. 

No caso da agro- 
pecuária, a Embrapa 
apresentou na COP26, 
as soluções para dimi- 
nur as emissões do 
gás. Uma delas está 
no melhoramento ge- 
nético da pastagem 
para produzir capim 
que seja mais digeri- 
vel no estômago dos 
animais, 

A outra técnica tam- 
bém está no melhor: 
mento genético, mas 
dos animais. Essa 
tecnologia está permi- 
tindo que os animais 
sejam abatidos mais 
precocemente,  p; 
sando de 48 para 36 
meses, o que reduz o 
tempo de vida do ani- 
mal e, consequente. 
mente, emitindo me- 
nos metano. 

Aterceira tecnologia 
está na utilização de 
aditivo no alimento dos 
animais para acelerar 
a digestão. Entre es- 
ses produtos estão o 
tanino é óleos essen- 
ciais, como o extraído 
do capim limão. Os 
estudos indicam uma 
redução entre 30% 
a 90% das emissões 
de metano com o uso 

desses aditvos. 
Outra estratégi 

está na integração en- 
tre floresta, lavoura 
e pecuária para o se- 
questro de gás met 
no. Essa técnica está 
presente no Brasil em 
cerca de 17 milhões de 
hectares, equivalente 
a quatro vezes o lert- 
tório da Dinamarca. 

“A Integração la 
voura, agropecuária e 
floresta permite que o 
carbono emitido pelos 
animais possa ser se- 
questrado tanto pelo 
componente florestal 
quanto pela agricultu- 
ra”, diz o presidente da 
Embrapa 

A produção de bio- 
gás por meio de de. 
jetos da criação de 
animais e de resíduos 
da cana-de açúcar é 
outra estratégia para 
resolver um problema 
ambiental e produzir 

2327 

energia limpa. 
Plano Safra 
Segundo o secretá- 

rio de Inovação, De 
senvolvimento Sus 
tentável e Irrigação 
do Mapa, Fernando 
Camargo, o plano sa- 
fra está cada vez mais 
verde ao oferecer re- 
cursos para financia- 
mento de agricultur 
sustentável. Ele lom- 
brou que o plano ABC 
possui linha de crédito 
para — financiamento. 
Esse plano adota tec- 
nologias para diminuir 
o Impacto ambiental 
na agropecuária, entre 

as criar floresta plan- 
tada, recuperação de 
pastagens, plantio di- 
reto, Fixação Biológica 
de Nitrogênio no solo, 
manejo de dejetos de 
animais e integração 
lavoura-pecu: 
resta, 

7820, 

Nosso diferencial: 
[fosso escrtóro vs panejamentoibutári e 

com ss a rosução dos impoos Ehossaconabiidado estará sempre disponível 
quando precisar entrar em contato; 
Vamos além da emissão de guias, pois te 
oferecemos orientação e assessoria complaia. 
para o crescimento de sua empresa, 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 
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Modelo para o mundo, plataforma gov.br é 

destaque na Semana de Inovação 2021 
Evento virtual promo 

do pelo Ministério da Eco. 
nomia, Escola Nacional de Administração Pública, Tie 
bunal de Contas da União 
e Facuidade Latino-Ame- 
fitana de Ciências Sociais, 
ocorra da hoje a sexta-feira 
(9a 12). Paricipação é gra- 

Modelo para o mundo, 
plataforma govbr é desta. 
que na Semana de Inova. 
ção 2021 O evento é considerado 
o maior do tipo na América Latina ao apresentar tor- 
dências e possibilidades de 
lransformação para as or 
ganizações públicas. Modelo entra os gover- 
nos digiais do mundo, a 
plataforma govbr é des- faque na Semana do Ino- 

que começa 

to considerado o maior 
do tipo na América Lalina ão apresentar tendências 
o possilidades de trans 
formação para as organi 
zaçõos públicas, inkiando 
Sua sétima edição com 360 

Uma galánia Vual de ino- 
vação composta por qualro 
mundos, É realizado polos 
ministérios da Economia 
& da Ciência, Tecnologia e 
Inovações, Escola Nacional 
de Administração Pública 
(Enap), Tribunal de Contas da União (TCU), Agência 

as inscrições. podem ser 
realizadas ainda antes ou 
durante a programação no 
opvbr. govbrlenapisom Nadeinovacho 

O govbr reúne todos os 48 ml sorviços, publ 
cos do Governo Federal e 
com ole, o Bras acaba ar reconhecido pelo Ban- 
co Mundial como um dos 
líderas em goverho digi do mundo, Está à anta 
todos os países das Amb 
cas é de todos com mais de 
100 milhõos de habilantas, 
entro as 108 nações av 
lladas. No ranking geral, o 
Brasi 4 considerado o 7º SovToch mund 

Ovr j 6 uma pla forma om 115 milhões do 

usuários, mais da metade 
da população brasileira. Em 
janeiro de 2018, tínhamos TB mihão. Este é um sato 
incrivr, ressalta o secreta. 
tia especial de Desburocra 
fização, Gestão e Govemo 
Digital do Ministério da Eco 
nomia, Caio Mario Paes de 
Andrada. Essa evolução do gov. 
br coma plataforma de ser. 
viços e de ralacionamanto 
com o cidadão é um dos 
principais feios que o go- Vemo” brasieito — deverá 
apresentar na Semana de inovação. Os participa: 
tos podarão acessar o es. 
ande insitucional do gov, 
br com Informações sobre 
alguns dos principais ecos. 
da” lranslormação  digial no país: Identidade Digi 
Slartup got, Privacidade 
da Informação e ineligén- 
cia de Dados. “Espero que 
os participantes aproveitem 
bastante à esperiência, co- nheçam lodas as atíida- 
des e inciaivas que temos. 
com a marca govbr. que 
representa. toda essa mu- 
dança que viemos fazendo 
na Hranslormação digital do 
Brasi atravês. da transtor mação da governo brasiei. 
especial, que pariciça em 
Vídeo da abertura do ever 
A abertura da Semana 

de Inovação será às 15h30 desta” terça-feira com o toma: “Um Chamado para 
Ousar Também participam 

eniro outros dirigem 
tos dos Grgãos que reai- 
zam o evento Já às 16h 4 
prevista a paricipação de Jimmy Wales, fundador da 
Wikipedia (a famo 
clopódia internas 
conteúdo gratulo e cola 
Dorativo, na Intern 
o painel “Plataformas Cola- 
borativas para Reskizar Mu- 
da o quatro dias de aven- 
to, estão provstas outras 
personalidades da nov 
gão mundial, como Mike Brachon, Ele 6 sócio da pu- 
bleigial, consultoria “do 
transformação de governos o grandes instituições pub. 
cas, o consultor da diretora 
do oyo of London além 

de assessor de ministros e 
oficiais governamentais em 
prestação da seruços dg Ee mais de 20 países 
Brackan participa na quinto. 
«Joia (11), às TA do par 
nei: 'Govema Digital hoje Ou amanhã?” com o secre- 
ária especial Caio Mario 
Pass de Andrade “Jão secretário Fernando 
Cosino Mitiewis coordena 
a Mesaredonda Govio- 
E a oe Caminhos para a 
Transtormação do Estado 
na quarta-feira (10) às 19h 
Com Benta Bueno (Oracio) 
Alexandre Ávia (Serpro) 
Ricardo Mansano (Muswei) 
e Vagner Din (CG! br) 

Para atender à 4º po. 
putação mais conectada do mundo, a população bra 
Sieira, postamos no gor br como à plataforma pela 
quai cidadão tem os serv 
gos do governo acessíveis Ta palma da mão, 24 horas 
Por dia, 7 dias por semana” Feloeça o Miewice “Ainda 
temos muto o que fazer 
Estamos trabalhando para 
avançar para o estágio de 
Governo “como piatalorma. 
ofertar serviços. seguros 

sivos, garandr que es- 3 Sorviços sejam cento. 
dos no cidadão e fomentar 
ainovação em governo ju. to ds demais esteras gover 
namentas, à acaderma e às 
Govtechs: 

O secretário de Gestão do Minsiório da Econo- 
mia, Cristiano Heckert. por 
sua vez. participa do painel 

Semana de Inovação é uma 
grande oportunidade de Compartharmos — projetos 
moradores de transtoma- ção da admiistração pó. 
Blca. como o Programa de 
Gestão é Desempenho. o 
TranstormaGov, o Raciona- 
Rea, dentro outros” atema. Os mundos dessa gaiá- 

Na galáxia. vitual da 
Semana de. novação, os 
painéis, mesas-redondas « 
Gemas alivedades ocorrem 
em quatro mundos. Adm 

Itapetininga - Centro 

- Populum: onde os as- 

Stages e o meio ambiente “O Tecieres. aberdará 
desatos digiais e tecnolo- 
95 alandendo o ciiadão Atenção: aqui é O lugar 
para descobri como a lee. 
nologia pode ser aliada da 
tansiormação. 

Com o auniio de um aseitanto vrtual perso- 
naizável, os participantes 
poderão vigjar por. todos esses quatro mundos, além 
do Universo Parse, Palco 
Meteoro = Astro Ceniral O 
Astro Central é palco prin 
Gpal da Semana de “no. vação, onde palestrantes 
como o escrtor e colunista 
Coleman Hughes a à autora 
premiada Madeleine. Bum. 
tng, entre outros, irão so aprósentar durante as tar. 
des do evento. 
'No Meleoro Pach - Data 

prev (empresa pública que é a principal palrocinadora 
da Semana de Inovação) 

Bras - e algumas experin- 
cia internacionais - na for 
ma de pics de 15 minutos. 
a part de quarta-loira (10) 
das Bh às 12h30. O Univer 
so Paraleio compreendo os 
Desafios Futuros (oficina de três das para pensar o que 
we), o Conendos Enterpr- 
se (gera novas conexões 
Profissionais é criar novas tedes para seus partcipan- 

a) 8 5 GOV Nigina (orga- 
mago por serncres publ. 
cos) De acordo com o pre- 
síderto da Enap, Diogo Costa, a experiência da 
Semana será êntca à de 
grandos eventos que acom 
leciam presenciaimento, só 
que agora ondine. “O de 
e sobre inovação já come. 
ça em como os palestrantes “o público participarão des- 
de Encontro. É um univerto 
Ônco, Meraimante. A nossa 
Galáxia SLOZI (abreviatu- 
ra de Semana de Inovação 
2021) terá mundos a astros 
com hz própria, prontos 
para inspirar soluções de fecnioga o inovação para 
o selor público”, aposta. 

O que mais você encon. 

“pedro. do: cado um 
dos quatro mundos, ainda existem cs Objetos Bem 
identicados. espaço de- 
icado aos conleúdos "On 
Demand” que podem ser 
encontrados a qualquer mo- 
mento pelos participantes, e 
os Satólies, com atividades. Sugerdas por proponentes! 
instiuições da lodo Brasil 

Atenção. estarão nos 
Objetos: Bem Idantiicados. 
os conleúdos On Demand: 

“Painel Especial de Do- 
safcs Públcos é os plehe 
com experiências do Slar- 
fup gov br e municípios (ar- 
ganizado pela Secretaria de 
Governo Digital) Transfermaisoy - Pro- 
grama de Gestão Estraté. 
des e Transiormação. do Estado, Metodologia nova- dora para mapear compe- 
lncias, Quebre o iceberg Checkin - Chegue cho 
gando na reunião, inovação na Contratação de Serviço 
Centralizado de Limpeza, 
MR — como meihorar a 
qualidade dos serviços em 
experiência da Central d 
compras, Melhores práticas em Serviços Compartiha 
dos — Central de Compras, 
Constuindo Relacionamen- 
tos [Secretaria de Gestão) 

LABORA! GOV (Se- 
eretaria do Gestão e De. 
“Sempenho do Pessoal) 

Soruço Semana de “Inovação 
2021 (Evento vital) 

Participação: gratuita Como se. intcrover 
participar. htpa/isemana Seinovacao enap gov bi 
Sexpho PALESTRASIATIVIDA- 
DES COM PARTICIPAÇÃO 
DA SECRETARIA ESPE- 
Cia DE DESBUROCRA- 
TIZAÇÃO. GESTÃO E GO 
VERNO DIGITAL 

15h30: Abertura 

ão previstos. ministro 
Paulo Guedes, secretário 
especial Caio Mario Paes 
de Andrade (Secretaria 
Especial de Desburocrati- 

go Costa (Enaç), Ana Ara 

15 3275-3253] 15 99707-3253 

es (TCU) e patrocinadores 
1011 = Be Novo Tipá 

Regulstóro GovTech no Brasi o que já mudou e o 
que ainda precisa avançar? 
(Renato Fonll — Secrataria 
de Gastão - Seges) tom — Br Mélodo 
Cross (Felipe Lopes. ca 
Cuz SGD) 0/1 — 8h: O paradoso 
entro, inovação e contre 
no setor público (Regina 
Lemos — Seges) 0/1 — TOM. A transtor- 
mação digital das Institui. 
qões Federais de Ensino Superior - desalios o boas. 
práticas em Institutos Fade rais & Universidades (Loya- 
ne Tavares — SGD) 10M — 19h Mesaro- 
donda GovTech e os cam 
nhos para à Transformação. 
da Estado (secretário For- 
nando Coelho. Miiowicz 
Bento Eueno-Oracla, Ale 
xanáto Ávia-Setpro, Ricar do Mansano Huawel, Vag- 
er Diner) 

10 = 19h Eficiência 
& Inovação na Gestão do 
Iméveis do Setor Público: 
os Programas Raconalza 
e Unica (Cris 
Gustavo Non — 
Estados “Brasileiros. junto 
ao GOVER - Integração a 
plataformas de governo di- 
gti do govbr 
diga! de munilpi 
Oveira SGD) 

MT — IOh-12h: Mesa. -tedonda LGPD — Seguran 
Ga é Privacidade: dois lados 

cola, Formighian-Dataprov, 
igor Araujo-Oraclo, Marcolo. 
Motta Huawei) 

11/11 = 174: Governo D- 
gti hoje ou amanhã? (Caio. 
Mario Paes do Andrade - 
SEDGG nm 
res práticas de gestão para 
equipes hbridas (Guatavo 
Nory — Soges) zm = 1ON30: Prêmio 
de Inovação: Anúncio dos 
vencedores do Prêmio de 
Inovação, Olvorsos projetos 
do MÊ estão anire os fina 
lstas om cada categoria 

12/11 Encerramento 
Com informações da Es cota Nacional do Admin 

tração Pública. 

PORTUGUÊS INGLÊS 

Dus99625. 4025 )(153272.6436 

RO Okumonitape 

Rua Coronel Afonso, 770 
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Fatores do metabolismo podem elevar eficiência 

em tratamentos de tumores ginecológicos 
Resultados . abrem 

caminho para desem- 
volvimento de um exa- 
me de sangue feio logo 
após o diagnástico para 
ic o risco pato 
mada de decisão 

Foi no sangue de 
mulheres: com tumores 
de ovário e de endomê- 
tro que pesquisadores 

epartamento “de 
Gneologia da Escela 
Paulista de Medicina da 
Universidade — Federal 
de São Paulo (EPM- “Uniesp), em parceria 
com especialistas da 
Universidade da Calfór- 
nia, Iine, nos Estados 
Unidos, descobriram é 
tores que podem Indicar 
quais“ pacientes. terão 
mais. chance de apre- 
sentar boa resposta ao 
tratamento ou recidiva 
da doença. Para chegar a essa 
conclusão, eles analisa- 
ramo plasma de 50 mu. 
Iheres” com câncer de 
ovário e de endométrio 
que foram submetidas a orugia e quimiote- 
rapla de primera linha. 
Os resultados da pes- 
quisa foram divulgados 
na revista Gynecologio 

Oncology. 
“O nosso objetivo 

era medir as chamadas 
assinaturas — metabó- 
cas, ou seja, moléculas 
provenientes do meta- 
bolismo presentes na 
circulação sanguínea 
que podem estar asso- 
ciadas a determinada 
enfermidade ou condi- 
ção”, explica o médico 
Paulo D'Amora, mem- 
bro do Conselho Ges- 
tor do Laboratório de 
Ginecologia Molecular 
& Metabolômica do De- 
partamento de Gineco- 
logia da EPM-Unilesp 
e bolsista do Programa 
Jovem Pesquisador em 
Centros Emergentes da 
FAPESP (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo), 
que financiou parte do 
estudo. 

Como explica o cien- 
tista, foram analisadas 
algumas classes de 
compostos — importan- 
tes, como os aminoáci- 
dos valina e fenilalani- 
na (relacionados com a 
imunidade) e de lipide- 
os como acilcamitinas, 
lisofosfatidicolnas e 
esfingomielinas. (asso- 

ciados a alterações que 
levam à estimulação de 
vias inflamatórias e ao 
gasto energético), 

Esse processo foi re- 
alizado por meio de uma 
técnica chamada es- 
pecirometria de massa, 
que permite identificar e 
quantficar substâncias 
em amostras biológicas. 
e é muito utilizada em 
laboratórios clínicos em 
todo o mundo. 

“Com a ajuda de um 
sistema de espectro 
metria de massa de úl. 
ima geração, fazemos 
a mensuração de lons 
emitidos a partir dos 
compostos de interesse 
presentes nas amostras 
de plasma das pacien- 
tes. Esses íons são ace- 
lerados e fragmentados 
dentro do espectróme- 
tro e cada metabólio 
de interesse possui um 
padrão de fragmenta- 
ção específico — uma 
identidade Unica”, ex 
plica D'Amora. E os re- 
sultados apontaram as 
participantes que eram 
sensíveis e as que eram 
resistentes à platina, 
substância largamente 
utlizada na quimiotera- 

grupos: um de pacien- 
les sensíveis à platina, 
formado por 38 pesso- 
as (83% da amostra), 
e outro das resistentes. 
à substância, com oito 
indivíduos (17%) Es- 

prognóstico e as que 
têm um perfl desfavo- 
rável e pior previsão 

em relação ao desen- 
volvimento da doença 
Com essa informação 
em mãos, os médicos 
podem fazer um trata- 
mento mais individui 
lizado, com uma me- 
lhora Importante na 
eficiência e nas chan- 
ces de cura. 

Os resultados su- 
gerem um futuro no 
qual os oncologis- 
tas poderão utilizar 
um exame de sangue 
feito no momento do 

cisão durante o mane- 
jo do caso. 

“Estamos trai 
Ihando para que os 
biomarcadores e algo- 
ritmos descobertos no 

exigidos pe- 
los órgãos nacionais 
e internacionais de 
acreditação na área 
de medicina laborato- 
rial e patologia clínica 
para que, em breve, já 
possamos utilizá-los 
na prática clínica”, 

irma D'Amora, 
O artigo Platinum 

resistance In gyneco- 
logic — malignancies: 
Response, disease 
free and overall sur- 
vival are predicted 
by blochemical sig- 
nature: A metabolo- 
mic | analysis pode 
ser lido em: https; 
doi. org/10.1018/) yay- 
no.2021.08.001 

EMESP Tom Jobim abre inscrições para o Processo Seletivo 2022 
Inscrições para os cur- 

sos de formação e espe. 
cllização da Escola de 
Música do Estado de São 
Paulo — Tom Jobim vão 
até 23 de novembro 

A Escola de Música do 
Estado de São Paulo — 
Tom Jobim, instituição da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Es- 
pela. organização soci 
Santa Marcelina Cultura, 

inscrições para in- 

especialização musical 
Os cursos são todos gra- 
OS 6 IME O O E 
COLABORE COM A APAE 

DE ITAPETININGA 

podem se Inscrever até 
18h do dia 23 de novem- 

canto e Instrumentos va- 
fiados como piano, vidi. 
no, vilão, guitarra, harpa 
fauta, contrababo, saxo- 
fone, trompete. batera, 
acordeão, entre “outros 
Os cursos de formação 
são divididos em três ci 
clos, tendo cada um os 
seguntes bes de tado 

13 anos para o 1º ci. 
do; até 16 anos para o 2º 
cido; e até 21 anos para 

A SUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

É O NOSSO CELULAR 

Extintores e Feqaberiação de Im 

ronograma 
Até 23202 (até 

15h — horário de Brasi- 

para Bombeir 

Projetos para Bombeiros, Ministério da Agricultura. 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Técnica 

15 99813 - 6320 
Osso: 4483 EE) homeroprojetos(Qgmail com 

Padrões Epesiatis EA ge ção Rel] pra ceseirarte ese ta paradas Ee ER ain ses E emp Eanes Eis ETA nessas dE gemia E orar onça tro a PED po E Sae, Pa 
E 

rão uma sia de espera. 
26 a 3101/2022: Po. 

riodo de matrículas para 
os(as)  candidatos(as) 
classiticados(as) 

e Programas de 2021 da 
EMESP Tom Jobim. 
72 

co das alas para 
os(as) alunosfas) “convocados(as) e 
matreutados(as). 
Estado de São Pado — 
EMESP Tom Jobim 
Referência no ensi 

no brasíio de música, 
à EMESP Tom Jobim é 

uma escola do Govemo do Estado de São Paulo 
gera pela Sata arc. Ba Cultura Organização Social parcóra da Sobe. iai de Culura e Econo. ma Crista do Estado de São Pau. Ande gra 
iutamente 1300. shnas alunos em seus cursos & habitações em música 
Popular e erudita, da teo. fia à peca musical. Em 2019, EMESP Tom do. dm comemorou 30 anos do atuação. Escola tem Gemo afetivo à formação dos Tuuros profsiriais 

EMESP Tom Jobim vem 
construindo um projeto 
pedagógico inovador, com foco no ensina de instru. 
mento, no convivio dos. 
alunos com grandes mes- tres e nas práticas colei. 
vas (música de câmara e 
prática de conjunto), além 
de disciplnas teóricas de 
apoio. Em constante di. 

o com as principais 
insituíções de formação q 
musical do Brasi e do 
mundo, à EMESP Tom 
“Jobim oferece a cada ano. 
Centenas de shows, con- 
certos, workshons e mas. 
tercasses. AEMESP Tom 
“Jobim mantém um eixo de 
ditusão artística comple- 
mentar às atvidades de 
formação com o objetivo 
de contribuir para o de- 
Senvolvmento de “seus. 
alunos e criar uma ponte 
entre o aprendizado e a 

alunas e os alunos da Es- 
cota 

“Santa Marcelina Cutu- 
ra Santa Marcelina Cut 

Eleita à melhor ONG 

de Cultura de 2019, além 
de ter entrado na lista 
das 100 Melhores ONGs. 
em 2019 e 2020, a Si 
ta” Marcelina Cultura é 
uma associação sem. 
lucrativos, — qualficada 
como Organização Social 
de Culura pelo Govemo 
do Estado de São Paulo, 
por meia da Secretaria de 

Escola de Música do 
Estado de São Paulo 
+ Jom Jobim (EMESP 
Tom Jobim). O 

um projeto de 
inclusão sociocultural 
promovendo à formal 

2017, a Santa Marce- 
lina "Cultura também 

o Theatro São 
Pedro, desenvolvendo 
um trabalho voltado à 
montagens operísticas 
profissionais de quali- 
dade aliado à formação 

jovens. cantores e 
instrumentistas para à 
prática e o repertório 
operístico, além de se 
debruçar sobre a difu- 
são da música sinfô- 
nica e de câmara com 
apresentações regula- 
tes no Theatro. Para 
acompanhar a progra- 
mação artistico-peda. 
gógica do Guri Capital rande São Paulo, 
da EMESP Tom Jobim 
é do Theatro São Pe- 
dro, baixe o aplicati. 
vo da Santa Marcelina 
Cultura. A plataforma 
está disponivel para 
download gratuito nos 
sistemas operacionais 
Android, na Play Sto- 
re, e ÍOS, na App Sto- 
re. Para baixar o app, basta acessar a loja é 
digitar na busca -Santa 
Marcelina Cultura”. 
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Governos do Brasil e de Portugal assinam acordos para 

cooperação em gestão da água e saneamento, criando 
condições para o aumento dos investimentos nesses setores 
Também foram as- 

Sinados acordos com 
entidades empresa- 
riais para ampliar a 
participação de invest- 
dores portugueses em 
obras estruturantes no 
Brasil 

Govemos do Brasil 
e de Portugal assinam 
acordos para coope- 
ração em gestão da 
água e saneamen- 
to, criando condições 
para o aumento dos 
investimentos nesses 
setores. 

O ministro do De- 
senvolvimento Regio- 
nal, Rogério Marinho, 
destacou os avanços 
conquistados pelo go- 
veno brasileiro com 
o aperfeiçoamento da 
segurança jurídica - 
Foto: MOR 

OMinistério do De- 
senvolvimento Regio- 
nal (MDR) do Brasil e 
os ministérios dos Ne- 
gócios Estrangeiros e 
do Ambiente e da Ação 
Climática de Portugal 
assinaram um memo- 
rando de entendimen- 
to que busca ampliar 
a cooperação entre os. 
dois países na gestão 
dos recursos hídricos 

e do saneamento. 
Os atos, celebrados 

nesta segunda-feira 
(8), em Lisboa, preve- 
em a colaboração no 
aperfeiçoamento da 
legislação da gestão 
da água e saneamen- 
to, o desenvolvimento 
institucional e dos sis- 
temas de goveman- 
ça, a capacitação dos 
agentes envolvidos, a 
sustentabilidade eco- 
nômica e financeira 
das ações no setor, a 
gestão integrada dos 
recursos hídricos e a 
promoção de avanços 
no abastecimento de 
água e saneamento 

Durante a cerimô- 
nia, a secretária de es- 
tado do Ambiente, do 
Ministério do Ambiente. 
e Ação Climática de 
Portugal, Inês do San- 
tos Costa, destacou o 
exemplo do país eu- 
ropeu, que alcançou 
a universalização do 
saneamento e abas- 
tecimento de agua 
a partir da estrutura- 
ção de um ambiente 
de “negócios seguro 
ao Investidor privado. 
O chamado “milagre 
português” permitiu o 

atingimento de índices. 
próximos aos 99% de 
atendimento com água 
e esgoto tratados, con- 
tribuindo para a saúde 
da população e a pre- 
servação do meio am- 
biente. 

“Vejo com muita ale- 
gria a celebração des. 
te acordo com foco a 
ampliar a colaboração 
entre nossos países, 
levando. saneamento, 
higiene e água para to- 
dos, tendo os critérios 
sociais, ambientais e 
de governança como 
norte da nossa atua- 
ção”, afirmou a secre- 
tária 
O ministro do De- 

senvolvimento Regio- 
nal, Rogério Marinho, 
destacou os avanços 
conquistados pelo go- 
vemo brasileiro com 
o aperfeiçoamento da 
segurança jurídica aos. 
investidores a partir da 
aprovação do Novo 
Marco Legal do Sane- 
amento, — sancionado 
em julho de 2020. 

“Neste primeiro ano 
de vigência da nova 
legistação, os leilões 
realizados já garant- 
ram um volume de in- 

vestimentos privados 
equivalente ao aporta- 
do em 10 anos pelos 
Govemos Federal, dos. 
estados e municípios. 
Estão buscando a 
evolução dessas par- 
cerias, levando sane- 
amento e dignidade às 
pessoas, mas também 
garantindo o retomo 
aos investidores. Acre- 
ditamos que temos 
Stmas “oportunidades. 
para que as empresas 
portuguesas possam 
ser parceiras nessa 
transformação”. . afir- 
mou Marinho. 
O secretário de In- 

temacionalização do 

Ministério dos Negó- 
cios Estrangeiros de 
Portugal, Eurico Bri- 
lhante, reafirmou o 
interesse — português 
na parceria com o 
Brasil, estabelecendo 
o intercâmbio de in- 
formações, e também 
o crescimento da par- 
ticipação das empre- 
sas portuguesas nos 
investimentos estrutu- 
rantes no País. 

Acordos com a ini- 
clativa privada 

Durante a cerimô- 
nia, foram assina 
dos programas de 
atividades com en- 
tidades que repre- 

sentam empresas e 
instituições ligadas 
aos setores de água, 
esgoto e resíduos 
sólidos de Portugal 
Os acordos têm o 
objetivo de aperfei- 
çoar a estruturação 
de projetos de infra- 
estrutura e a aplica- 
ção de critérios ASG 
(Ambientais, Sociais 
e de Governança), 
garantindo — susten- 
abilidade aos proje- 
tos de infraestrutura 
e, principalmente, 
a indução de novos 
investimentos pri- 
vados nessas áreas 
estratégi 

“Governo Federal reajusta as faixas de extrema pobreza e de pobreza e 
aumenta o valor dos benefícios assistenciais pagos a essas famílias 
Decreto pres. 

dencial aumenta em 
17,84% o valor médio 
de pagamento, Novo 
programa social, Auxi- 
lio Brasil começa a ser 
pago no dia 17 

O Presidente da 
República, Jair Bol- 
sonaro, editou Decre- 
to, publicado nessa 
sexta-feira (05/11) em 
edição extra do Diá- 
rio Oficial da União 
(DOU), que reajusta 
os limites para classifi- 
cação das famílias em 
situação de pobreza e 
de extrema pobreza e 
o valor dos benefícios 

básicos do Programa 
Bolsa Família 

Os novos valores 
serão — considerados 
para o pagamento do 
novo programa social 
permanente do Go- 
verno Federal, o Au- 
xíio Brasil, a partir do 
próximo dia 17, que 
incorpora um aumento 
de 17,84% no tiquete 
médio. O valor médio 
do benefício passará 
para R$ 217,18 men- 
sais. 

Famílias com ren- 
da per capita de até 
R$ 100 passarão a 
ser consideradas em 

situação de extrema 
pobreza, enquanto 
aquelas com renda 
per capita até R$ 200 
serão consideradas 
em condição de po- 
breza. No Bolsa Fa- 
mília, esses valores 
eram, respectivamen- 
te de R$ 89e R$ 178 
por pessoa. 

Concedido somen- 
te às famílias em 
extrema pobreza, o 
benefício básico do 
Bolsa Familia pas- 
sa de R$ 89 para R$ 
100. Já as parcelas 
variáveis, com valor 
de R$ 41, sobem para 

Mf ANUNCIE 
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R$ 49. O Benefício 
Variável Vinculado ao 
Adolescente vai de R$ 
48 para R$ 57. No Au- 
xilo Brasi, a estrutura 
básica foi simplificada 
para Benefício Primei- 
ra Infância, Benefício 
Composição Familiar 
e Benefício de Supe- 
ração da Extrema Po- 
breza. 
O Bolsa Femi- 

la será revogado e 
substituído pelo Au- 
xilio Brasil a partir de 
segunda-feira (08/11), 
como estabelece o 
art 41 da Medida Pro- 
visória nº 1.061, de 9 
de agosto de 2021 
No momento da tran- 
Sição dos programas, 
todos os. beneficiá- 
rios do Bolsa Família 
receberão os valores 
reajustados automa- 
ticamente. 

“O Auxilio Brasi 
é uma importante 
evolução da política 
de transferência de 
renda. Além de sim- 
picar e tomar mais 
transparente a cesta 
de benefícios bási- 
cos, o novo programa 
amplia o escopo, pro- 
movendo a emanci- 
pação e a autonomia 
das famílias”, avalia 

o ministro da Cidada- 
nia, João Roma. 

O reajuste dos be- 
nefícios básicos é per- 
manente e será incor- 
porado ao programa 
em caráter defintivo. 
Não tem relação com 
o valor mínimo de R$ 
400 para cada família, 
que deve ser viabiliza- 
do com a aprovação 
da PEC 23/2021 e co- 
meçar a ser pago em 
dezembro, retroativo 
a novembro. Esse va- 
lor complementar tem 
caráter — temporário, 
até 31 de dezembro 
de 2022. 

“Os efeitos socio 
econômicos da pan- 
demia evidenciaram 
a necessidade de 
fortalecer a rede de 
proteção social É 
fundamental para o 
Governo Federal ze- 
lar pela eficácia dos 
programas de trans- 
ferência de renda na 
redução da pobreza 
e na emancipação 
das famílias, manten- 
do a responsabilidade 
fiscar, afirmou João 
Roma. 

Inclusão automáti- 

Os pagamentos 
do Audio Brasil co- 

meçam em 17 de no- 
vembro para cerca de 
14,6 milhões de fa- 
mílias. Todas as pes- 
soas já cadastradas 
receberão o benefício 
automaticamente, se- 
guindo o calendário 
habitual do programa 
anterior, o Bolsa Fa- 
mília. Não há neces- 
sidade de recadastra- 
mento. 
Também em de- 

zembro, se aprovada 
a PEC 23/2021 pelo 
Poder Legislativo, o 
Auxlio Brasil será am- 
pliado para mais de 
17 milhões de famí- 
lias, o que representa 
cerca 50 milhões de 
brasileiros, ou aproxi- 
madamente um quar- 
to da população. Com 
isso, será zerada a fila 
de espera de pessoas 
inscritas no Cadastro 
Único e habilitadas ao 
programa. O objetivo 
da medida é contem- 
plar com o maior valor 
possível as famílias 
em condição de po- 
breza e de extrema 
pobreza, amenizando 
os efeitos da crise so- 
cioeconômica causa- 
da pela pandemia do 
novo coronavirus. 
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Governo Federal divulga programa de 
concessões na Europa e Oriente Médio 
Ministro da Infra- 

estrutura se reúne 
com operadores e 
fundos — soberanos 
em Paris, Milão, Ma- 
dri, Abu Dhabi e Du- 
bai 
Com o objetivo 

de atrair investido- 
res para os projetos 
no Brasil, o Governo 
Federal, por meio do 
Ministério da Infra- 
estrutura, apresen- 
ta seu programa de 
concessões na área 
de infraestrutura em 
países da Europa e 
Oriente Médio até o 
dia 17 de novembro. 
O ministro da Infra- 
estrutura, Tarcísio 
de Freitas, passa 
pela França, Itália, 
Espanha e Emirados 
Árabes Unidos apre- 
sentando a carteira 
de projetos do Go- 
verno Federal a ope- 
radores mundiais e 
fundos - soberanos 
de investimentos. 

“Estamos focando 
nossa conversa nos 
maiores operado- 
res de infraestrutura 
do mundo, dando 
prosseguimento às 

atividades que nós 
iniciamos em Nova 
lorque, com fundos 
de investimentos e 
bancos. Em 2019 
nós iniciamos esse 
movimento e, na 
época, nós estáva- 
mos mostrando um 
programa de infraes- 
trutura ousado que 
estava — nascendo, 
mas que hoje é uma 
realidade”, destacou 
o ministro Tarcísio 
de Freitas. 

A divulgação co- 
meçou em Paris 
neste domingo (7) 
e nesta segunda- 
feira (8). Em segui- 
da, a apresentação 
será feita em Milão 
e em Madri. Na se- 
quência, o ministro 
Tarcísio Freitas viaja 
aos Emirados Ára- 
bes Unidos, onde 
terá reuniões em 
Abu Dhabi e Dubai 
Nesta última parada, 
ele participa do pai- 
nel “Oportunidades 
em Infraestrutura no 
Brasil" do Fórum In- 
vest In Brazil, depois 
faz uma visita ao pa- 
vilhão do Brasil na 

Expo Dubai 2020. 
No mês passa- 

do, a divulgação do 
programa de con- 
cessões de infraes- 
trutura do Govemo 
Federal ocorreu em 
Nova lorque, nos 
Estados Unidos. Por 
cinco dias, o ministro 
Tarcísio de Freitas 
se reuniu com inves- 
tidores, — executivos 
de instituições e fun- 
dos financeiros para 
fazer um balanço do 
programa de con- 
cessões do Ministé- 
rio da Infraestrutura 

Desde 2019, já 
foram — concedidos 
34 aeroportos, seis 
rodovias, seis fer- 
rovias, 31 arrenda- 
mentos, além de 
autorizações para 
99 terminais de uso 
privado. 

“Realizamos 77 
leilões e já estamos 
chegando aos R$ 
100 bilhões em con- 
tratos. Até o final de 
2022, devemos con- 
tratar R$ 300 bilhões 
e temos certeza que 
o programa vai ser 
um grande suces- 

so. A gente já perce- 
be o interesse na 7º 
rodada de conces- 
sões de aeroportos, 
na privatização dos 
portos, nos leilões 
de rodovias do Para- 
nã, nas rodovias do 
Centro-oeste, nas 
ferrovias, no progra- 
ma de autorização 
ferroviária”, concluiu 
o ministro. 

Novos leilões 
De outubro a de- 

zembro, o Govemo 
Federal realiza a Su- 
per Infra, uma tem- 
porada de leilões 
que pretende atrair 
cerca de R$ 235 
bilhões em investi- 
mentos privados ao 
setor de transportes. 
O primeiro certa- 

me, realizado em 5 
de novembro, ga- 
rantiu quase R$ 15 
bilhões em investi- 
mentos na rodovia 
Dutra/Rio-Santos. 
O leilão foi vencido 
pelo Grupo CCR. 

No próximo dia 19 
de novembro, será 
realizado o maior lei- 
lão de arrendamento 
portuário, com duas 

áreas — destinadas 
a combustíveis no 
porto de Santos. A 
previsão é de que a 
área receba invest 
mentos de R$ 1 
lhão em melhorias 
por parte do setor 
privado. 

Já em 20 de de- 
zembro, serão con- 
cedidas as rodovias 
BRs 381 e 262, em 
Minas Gerais e Es- 
pírito Santo. Serão 
aportados R$ 7 bi- 
lhões ao longo do 
contrato. 

Projeção 
Ainda neste ano 

devem ser publica- 
dos editais de leilões. 
que ocorrerão no 
ano que vem. Entre 
eles estão a relici- 
tação do aeroporto 
de São Gonçalo do 
Amarante, no Rio 
Grande do Norte 
(R$ 308 milhões); a 
concessão das BRs 
116, 493 e 465, en- 
tre Rio de Janeiro e 
Governador Valada- 
res (R$ 7 bilhões); e 
a primeira desestati- 
zação portuária, da 
Companhia Docas 

do Espírito Santo 
(Codesa), com in- 
vestimentos de pelo 
menos R$ 780 mi- 
lhões. 

Existe ainda a 
possibilidade da re- 
novação  antecipa- 
da de contrato da 
malha ferroviária da 
MRS no Sudeste, 
com mais R$ 16,7 
bilhões a serem in- 
vestidos, 

Para 2022, o Go- 
veno Federal conta 
ainda com os leilões 
de 16 aeroportos, 
com destaque para 
Congonhas (SP) e 
Santos Dumont (RJ); 
a desestatização do 
Porto de Santos; a 
concessão da Ferro- 
grão, de Sinop (MT) 
a Miittuba (PA), e 
mais de 12 mil quilô- 
metros de rodovias, 
com destaque para 
o anel de Integração 
do Paraná (R$ 44 
bilhões em investi- 
mentos). 
A previsão é de 

que esses leilões ul 
trapassem um total 
de R$ 160 bilhões 
em investimentos. 

Taça Cidade Itapetininga de Futsal é 

sucesso dentro e fora das quadras 

Foi realizado no 
último dia 5, dia de 
aniversário dos 251 
anos de Itapetinin- 
ga, a final da Taça 
Cidade Itapetininga 
de Futsal. O evento 
foi uma realização 
da Prefeitura Muni- 
cipal, por meio da 
Secretaria de Es- 
porte, Lazer e Ju- 
ventude da cidade 

Os jogos co- 
meçaram às 18h 
no Ginásio Ayrton 
Senna, com a dis- 

puta do 3º lugar 
no feminino, entre 
Casi B e Águias 
Futsal, que termi- 
nou em 2a O para 
o Casi B. No mas- 
culino, a 3º posição 
ficou para a equipe 
do Tois Futsal que 
venceu o Grêmio 
União nos pênaltis, 
depois de empatar 
em 2a 2 no tempo 
normal. 

Nas finais, a dis- 
puta foi bastante 
acirrada, tanto no 

masculino, quanto 
no feminino. Casi 
A e Resgate fize- 
ram um jogão pelo 
feminino. O titu- 
lo acabou ficando 
com o Casi A, de- 
pois de uma vitória 
em 2a 1. No mas- 
culino, o título foi 
para o Ita Gesso, 
que venceu o Za- 
migos por 3 a 2 
A competição foi 

uma homenagem 
a Davi Bueno, fun- 
cionário da Secre- 

taria de Esporte 
Lazer e Juventu- 
de que faleceu no 

início do ano, por 
decorrência da Co- 
vid-19. Por isso, 

o troféu do tor- 
neio carregou seu 
nome. 
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Tecnologia 5G vai revolucionar e desenvolver áreas 
como agropecuária, saúde e educação no Brasil 

Parte do valor ar- tes, com semáforos pacto muito gran- 
recadado no leilão inteligentes, com de na economia 
do 5G será reverti- iluminação intel como um todo. Só 
do em investimen- gente, carros au- no agronegócio, e 
tos para ampliar a tônomos, também o ministro Fábio Fa- 
infraestrutura de na área de saúde, ria deixou isso mui 
conectividade no com telemedicina, to claro no leilão, 
pais que é algo bastan- só no agronegócio 

Secretário Artur te interessante, es- pode impactar o 
Coimbra fala so- pecialmente para PIB brasileiro como 
bre o leilão do 5G - populações que um todo em 2%, só 
Foto: Agência Brasil residem em locais do crescimento do 

Oleilão para a es-. mais distantes, com agro que esse leilão 
colha das empre- dificuldade de aces- vai trazer. Então é 
sas que vão operar so a especialidades significativo o que a 
a tecnologia 5G no médicas, que vão gente vai encontrar 
Brasil foi concluido poder ser atendidos nos próximos anos. rapidamente repa- trazer mudanças cabos de fibra óti- 
na última sexta-fei- com o mesmo ni- — Mais do que uma fado. E isso per- nesse ambiente? ca subfiuviais, ou 
ra (5/11). Das faixas vel de qualidade de conexão mais rápi- mitiu economia de A automação do- seja, através dos 
de radiofrequência uma grande capital. da, a intemet 5G é água. Isso é uma méstica é algo que rios da Amazônia, 
disponibilizadas, Temos também a uma revolução em Coisa que o Brasil vem muito forte que vaí beneficiar 
85% foram arrema parte de educação, muitos setores da pode fazer também, com a intemet das 10 milhões de pes- 
tadas com ofertas muitas aplicações nossa vida. O que também no setor coisas com o 5G. soas, e também 
que somaram cerca interessantes na está por vira mais? de energia elétrica Então, toda a parte temos obrigações 
de R$ 47,2 bilhões. área de educaçãoe Todos os setores e em várias outras de iluminação de de atendimento de 
Desse total, mais a indústria manufa- vão se beneficiar aplicações. casa, parte de ele- escolas públicas 
de R$ 39,8 bilhões tureira propriamen- disso. Então, por — Secretário, o se- trodomésticos, até por meio de banda 
serão revertidos em te dita que pode se exemplo, vou dar nhor já falou do mesmo seu próprio larga de alta ve- 
investimentos para automatizar signi- um exemplo singe- a9ronegócio, que carro, tudo isso vai locidade também. 
ampliar a infraes- ficativamente por lo para ficar mais deve ser um setor se beneficiar do Então é um leilão 
trutura de conectivi- meio da aplicação tangível. O Brasil bem | beneficiado 5G. A gente vai ver que vai pratica- 
dade no Brasil de robôs de servi- tem uma abundan- pelo 5G, quais são as primeiras apli- mente resolver os 
Anova tecnologia ço, que é uma coisa cia de recursos hi- OS recursos que a cações chegando grandes déficits de 

deve revolucionar que a gente obser- dricos relativos, só gente pode ver lá no Brasil já nos infraestrutura e in- 
e desenvolver di va mais em outros que na distribuição o campo? próximos anos e, ternet do Brasil. 
versas áreas como países, mas que o de água ainda se No campo agen- à medida que isso A intenção, se- 
agropecuária, saú- Brasil, com o 5G, perde muita água te tem desde con- for se expandindo, cretário, é que 
de, infraestrutura e pode também ade- nas cidades. Então, frole de pragas, a as pessoas vão se mais — brasíleiros 
gestão de cidades rir a isso em maior daquilo que é cap- gente tem peque- acostumar cada tenham acesso à 
inteligentes, além volume. tado e entregue ao nas caixas que vez mais com esse internet. Como o 
da educação. O Para - oferecer consumidor final se atraem certas pra- tipo de coisa. governo atua para 
secretário de Tele- essa nova internet perde aí cerca de 925 e fazem a lei. Secretário, além que brasileiros que 
comunicações do também vão serne- 40% dessa água. tura de que praga de oferecer a nova morem em áreas 
Ministério das Co- cessários investi- Quando a gente Se trata para que tecnologia de co- afastadas, remo- 
municações, Artur mentos em infraes- olha, por exemplo, VOCê insira a me- nexão, as empre- tas, como a Ama- 
Coimbra, falou so- trutura. Existe uma o que foi feito em lhor defensiva pos- sas — vencedoras zônia, possam ser 
bravo assunto. previsão de quanto Tóquio, no Japão, Sivel contra aque- devem cumprir al- incluídos — digital- 
O leilão significa deve ser investido Tóquio tem um pro- la praga, até uma gumas obrigações. mente? 

que o Brasil val en- e quantos empre- blema de escassez Pulverizadora com- O senhor pode ci- A gente vai con- 
trar em uma nova gos podem ser ge- de água, eles utili- Ppletamente auto- tar quais são as seguir fazer bas- 
fase tecnológica. rados? zaram uma série de matizada que abre principais delas? tante coisa com 
Quais são os ga- Existe uma pro- tecnologias com 5G Seus braços eiden- Claro. Esse éum nosso edital do 
nhos para o país jeção muito interes- para diminuir essa lífica em cada pon- leilão não arreca- 5G, a gente vai 
em termos de ino- sante de que esse perda de água, re- to daquele terreno, datório, o foco dele chegar em várias 
vação? leilão, o valor do duzindo uma per- qual é a necessi- é em cumprimen- localidades rurais. 
Ólha, o 5G permi- leilão está estimado da que era próximo dade específica de to de obrigações. Ainda haverá lu- 

te uma série de apli- entre 50 bilhões de de 20% para 4%. nutrientes, e aplica Então o edital traz gares que o leilão 
cações, uma série reais, sendo que a Como eles fizeram, em cada ponto com uma série de com- não vai conseguir 
de novas fronteiras maior parte desse por exemplo? Eles UMa precisão de promissos a serem atingir, para esses 
sendo exploradas valor será destina- instalaram — micro- centimetros o nu- obedecidos e as- lugares nós temos 
emtodos os setores da a investimento. fones em vários triente, só aquele sumidos pelas em- um programa cha- 
da economia. Então No entanto, ele vai pontos da tubula- que é necessário, presas, um deles mado Wi-Fi Brasil, 
ele transborda, ele retornar em investi- ção calibrados pra isso propicia uma é a cobertura das nós já temos 15 mil 
não é só algo do mento, geração de captar o som da economia de até 9.600 localidades pontos — ativados 
setor de telecomu- renda e crescimen- água vazando e es- 90% nos gastos rurais, outra é a e nós colocamos 
nicações, ele trans- to econômico para ses microfones, se com esse tipo de cobertura dos 48 em até 30 dias em 
borda para toda a outros setores, 1.2 comunicando por nutriente. Então, mil quilômetros de qualquer lugar do 
economia brasilei- trilhão de dólares meio da rede 5G, com isso, o produ- rodovias federais Brasil, literalmen- 
ra. Desde o agro- em 15 anos, essa eles identificavam to fica mais barato. com banda larga te qualquer lugar 
negócio, gestão de é a nossa projeção. imediatamente o Se produz mais eo de alta velocidade, do Brasil, uma co- 
cidades” inteligen- Então existe umim- vazamento que era consumidor conse- atendimento a to- nexão à internet 

gue pagar por um das ascidades bra- de 10 ou 20 mega 
produto melhor e sileiras com o 5G para acesso, vá- 
mais barato. standalone, que é rias  comunida- 
Com relação a o 5G mais veloz des indígenas são 

internet das coi- que existe. Temos beneficiadas por 
sas, trazendo para também a obriga- esse — programa, 
o dia a dia, para ção de implantar o bem como várias 

SSE NOSSAS nossa casa, como Norte. Conectado, regiões — remotas 
REDES SOCUIS: 15 997110205 a internet 5G vai que é uma rede de também. 
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Há três anos , o Monumento Marco da Paz era 
inaugurado com solenidade histórica em Itapetininga 

do Juiz de Direito Di- 
retor do Fórum- Dr. 
André Luiz Bastos, 
do Juiz de Direito 
da 1º Vara- Dr. Jairo 
Sampaio Incane Fi- 
lho, do Juiz de Direi- 
to da Vara da Infân- 
cia e Juventude- Dr. 
Alessandro Vianna 
Vieira de Paula. Da 
Câmara Municipal 
de Itapetininga, o 
então Presidente 
Antonio Etson Brun 
e praticamente to- 
dos os vereadores. 
A Polícia Militar, que 
registrou importan- 
tissima participação 
na organização, es- 
teve presente com o 
então Comandante 
do CPI-7, Cel. Valdir 
Gonçalves, o então 
Comandante do 22º 
BPMI- Tenente Co- 
ronei PM Benedito 
Tadeu Gallende e 
oficiais do 22º BPMI, 
do Corpo de Bom- 
beiros, da Guarda 
Civil Municipal e da 
Polícia Ambiental, 
Todas as principais 
entidades do muni- 
cípio estiveram pre- 
sentes. 

Naquela solenida- 
de, e mocionantes 
números foram apre- 
sentados pelo Coral 
da Igreja Presbite- 
riana e pelo Coral da 
Igreja de Jesus Cris- 

Massis, contando 
com autoridades do 
Estado, da região e 
do Município, inciu- 
sive com o idealiza- 
dor do Marco da Paz 
no mundo- o italiano 
Gaetano  Brancati 
Luigi. 
Uma verdadeira 

multidão participou 
do evento. A Asso- 
ciação Comercial 
do Estado de São 
Paulo enviou repre- 
sentativa comitiva, 
além de Presiden- 
tes das Associações 
Comerciais de gran- 
de número de muni- 
cípios. A Prefeita de 
Itapetininga- Simone 
Marquetto esteve 
presente com todos 
os Secretários Mu- 
nicipais. O Deputa- 
do Estadual Edson 
Giriboni representou 
a Assembleia Le- 
gislativa. Do Poder 
Judiciário, registra 
das as presenças 

Itapetininga pas- 
soua estar integrada 
com outras cidades 
do mundo através do 
Monumento Marco 
da Paz, que foi inau- 
gurado com muita 
pompa há três anos, 
exatamente no dia 
11 de novembro de 
2018, depois de um 
intenso trabalho da 
Comissão Organiza- 
dora, presidida pelo 
Presidente da Asso- 

ciação Comercial de 
Itapetininga- Bene- 
dito Aparecido Del 
Antônio Sampaio e 
que teve como Co- 
ordenador Geral o 
então Vice- Prefeito 
de Itapetininga- Cel 
PM Josué Álvares 
Pintor, com apoio 
integral da Prefeita 
Simone Marquetto. 
A solenidade , na- 
quela ocasião foi 
presidida pelo Coor- 
denador Estadual do 
Marco da Paz- Amir 

to dos Santos dos 
Últimos Dias, bem 
como pela Banda 
Municipal Edil Lis- 
boa, sob a regência 
do Maestro Gerson 
de Ramos, participa- 
ção do Tiro de Guer- 
ra 02-076, Jovens 
do Jepoe e as crian- 
gas que integram a 
equipe de Guardi- 
ães do Monumen- 
to Marco Da Paz 
Após vibrantes pro- 
nunciamentos das 
autoridades, foram 
prestadas significati- 
vas homenagens. O 
idealizador do Mar- 
co da Paz- Gaetano 
Brancati Luigi, o Co- 
ordenador Estadual 
e Mestre de Cerimô- 
nias Amir Massis, e 
a Comissão Organi 
zadora de Itapetinin- 
ga foram aplaudidos 
em pé pelo grande 
público. 

Antes do Encer- 
ramento aconteceu 
a emocionante ce- 
rimônia das Crian- 
ças Guardias do 
Monumento Marco 
da Paz, que depo- 
sitaram suas men- 
sagens na cápsu- 
la do tempo, que 
será aberta por elas. 
mesmas, já adultas, 
em 2043, portan- 
to, dentro 25 anos. 
No encerramento o 

inesquecivel som do 
sino do Monumento, 
Itapetininga assumiu 
um — compromisso 
solene com a cons- 
trução da paz. Em 
razão da pandemia, 
eventos em 2020 e 

2021 foram suspen- 
sos, mas preparati- 
vos já estão sendo 
feitos para uma ex- 
pressiva solenidade 
no dia 30 de Março 
de 2022. (comentá- 
rios «última página) 

Biblioteca Digital de Itapetininga possui 30 mil títulos 
que podem ser baixados para leitura de forma gratuita 
Além dos livros físico, 

a Biblioteca Municipal “Dr. 
Júlio Prestes de Albuquer 
que”, de llapetininga, poe 
cui um acervo vitual com 
mais de 30 mittulos de l- 
vros, para todas as idades. 
e preferências de letura A 
Prefeitura de Itapetininga 

convida seus moradores. 
a realizar uma experiência 
de ler onde você estiver 
através de tablet, compu- 
tador ou celuiar. Acesse 
também sem estar conec- 
tado à internet, por meio 99825-6949 ou e-mail br- 
de um aplicativo gratuito. bliotecaitapegBhotmail. 

Se você já tem cadas- com - Você receberá o 

vo entre em contato co. 
nosco. Caso ainda não 
tenha, basta enviar um 
documento com foto e 
comprovante de endere 
ço pelo WhaisApp (15) 

Para ter acesso, 

Mais informações: 
3272-3265. O 00825 604 

cidigo de acesso, o link 
da plataforma e todas as 
instruções de uso. Tudo 
é muito táci e rápido, ex. 
plam os funcionários da 
Bibtoteca Municipal 

Uma grande vantagem 
é que não há lista de es. 
pera a o usuário pode lera 
obra quantas vezes dese. 
Jos. já que o acesso é ivre 
e pode ser renovado sem 
lmite de uso. O acervo é 
composto com todos os 
géneros da ieratura para 
crianças, jovens e adultos, 
e também jomais e revis- 
tas nacionais e estrangei. 

DATALOCAL DO Fi CENTO * Garriot 1429 HS EM ITAPETININ. 
case IDADE: 7 ANOS PROFISSÃO - PINTOR ESTADO CIVIL : UNO ESTÁVEL COM A Se? EVA 

ros o nos cias Sto cats SHARE TA Os rs da são papsoDimunAES pe RR ma podem ser babados de RE orcs nS 88 BA fera grata suar EEftaueto A Iiberação dos livros 
é Iota de acordo com a 
faixa etária, evitando as- 
sim que crianças tenham 
acesso a conteúdos im- 
próprios. Isso confere 
maior segura aos pais e 
responsáveis. Para mais 
informações. entre em 
contato com a Bibioteca, 

oormtiagar ÀS 1200 MS. 
BATISTAEM ITAPETININGA 

BENEDITA IONE DA SIL- 
va DATALOCAL DO FALE- 
CIMENTO: atiRa2i ÀS 010 HS EM TATULSE 
EREESÃO Clinapo- RA DE IDOSOS APOSEN. TADA que fica à nua Campos CEsrapo Civ: DIVOR- 

Sales, 175, centro, tele. CIDA 
fone (15) 3272-3265. O |  FILHADE-JOSEDASI. 
horário de funcionamen- 
to é de segunda a sexta. DEIXA OS FILHOS: FA 
«eira, das 8h às 20h e BO. ALESSANDRA E ERL 
aos sábados, das 9h as MA 
1 

va E JOSEFINA VALERIO DASUR 

CAMARGO 
LOCAL DO VELÓRIO: CAMARGOANIDADE ITA - PETININGA CENTRAL SAR “Tê COM nt 

CIO ÀS 0970 HS DO DIA dornirzoar 
SEPULTAMENTO omiiaças ÀS 15005. CEMITÉRIO: SÃO JOAO BATISTA EMITAPETININGA 
DULCE MARIA DA SUA MARTINS COSTA. DATALOCAL DO FALE- 

CIMENTO: deriiza21 ÀS 14:30 HS EM SOROCABA. s IDADE: 72ANOS. PROFISSÃO: FUNÇIO- NARIA PUBLICA — APO- SENTADA, ESTADO CIVIL: VIÚVA DO SR MILTON GINEZ CEMITÉRIO SÁD JOÃO COSTA. FILHA DE: JOÃO BAP- 
TISTA DA SILVA MARTINS E ANGELINA GERALOI DA 

LOCAL. DO. VELÓRIO: CAMARGO UNIDADE TIA 
PETININGA-VLNOVA. ITA. PETININGA SALA 01 COM Ink 
GIO ÀS ato HS DO DIA camzozi SEPULTAMENTO oofuaias ÀS GOO AS. CEMITÉRIO: SÃO JOAO BATISTAEMITAPETININGA 
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Descerramento de placa na Praça dos Três Poderes 

Desembargador Theodomiro Dias ocorreu também em 

2018 com a presença do Executivo, Legislativo, Judiciário 

Na manhã do dia 
4 de novembro de 
2018, paralelamen- 
te à inauguração do 
Monumento Marco 
da Paz, Itapetinin- 
ga registrou outro 
acontecimento de 
grande expressão, 
com a homenagem 
póstuma ao Desem- 
bargador Theodomi- 
ro Dias, o primeiro 
itapetiningano a pre- 
sidir o Tribunal de 
Justiça do Estado 
de São Paulo, mate- 
rializada através do 
descerramento da 
placa — denominati- 
va * Praça Dos Três 
Poderes Desembar- 
gador Theodomiro 
Dias”, à praça que 
abriga o Paço Mu- 
nicipal, o Fórum e a 
Câmara Municipal, 
homenagem oriunda 
de projeto do Vere- 
ador Antônio Etson 
Brun, na época Pre- 
sidente da Câmara 
Municipal, — aprova- 

do por unanimidade 
pelos 19 vereadores 
e sancionado pela 
Prefeita Simone 
Marquetto . Com a 
praça inteiramente 
lotada, com partici- 
pação dos familiares 
do homenageado, 
autoridades, Tiro de 
Guerra, Banda Mu- 
nicipal Edil Lisboa, 
Polícia Militar, Po- 
lia Civil, Guarda 
Municipal e Polícia 
Ambiental, corais e 
escolas, o evento foi 
aberto com a execu- 
ção do Hino nacio- 
nal Brasileiro e Hino 
de Itapetininga. Na 
sequência, pronun- 
ciamentos do então 
Presidente da Cã- 
mara Antônio Etson 
Brun, do Desembar- 
gador Dr. Antônio 
Carlos Munhoz So- 
ares- Ex-Vice Presi- 
dente do Tribunal de 
Justiça, do Deputa- 
do Estadual Edson 
Giriboni, do Juiz de 

Direito da 1º Vara 
Civel- Dr. Jairo Sam- 
paio Incane Filho, 
do Desembargador 
Dr.Carlos Dias Motta 
(neto do homenage- 
ado), do ex-Ministro 
da Justiça Dr. José 
Carlos Dias (filho do 
homenageado) e da 
Prefeita Municipal 
de Itapetininga Si- 
mone — Marquetto, 
integrando ainda a 
mesa o Desembar- 
gador José Manoel 
Ribeiro de Paula (re- 
presentando o Pre- 
sidente do Tribunal 
de Justiça do Esta- 
do de São Paulo), 
o Juiz de Direito Di- 
retor do Fórum- Dr. 
André Luiz Bastos, o 
Juiz de Direito da 1º 
Vara Civel -Dr. Jairo 
Sampaio Incane Fi- 
lho, o Juiz de Direito 
da Vara da Infância e 
Juventude- Dr. Ales- 
sandro Vianna Vieira 
de Paula, a Sra. Ce- 
cilia Dias Motta (filha 

do homenageado), o 
então Vice- Prefeito 
de Itapetininga- Cel. 
PM Josué Álvares 
Pintor, Vereadores, 
Secretarios Munici- 
pais, Prefeitos da re- 
gião o então Presi- 
dente da Associação 
Comercial - Benedi- 
to Sampaio e oen- 
tão Comandante do 
CPI-7- Cel PM Valdir 
Gonçalves e o então 
Comandante do 22º 
BPMI- Tenente Co- 

ronel PM Benedito 
Tadeu Gallende. 
O descerramento 

da placa foi reali 
zado pelos familia- 
res do homenage- 
ado e autoridades 
presentes. Na se- 
quencia, a Prefeita 
Simone Marquetto 
entregou um mimo 
à filha do homena- 
geado, Sra. Cecília 
Dias Motta. O Pre- 
sidente do Tribunal 
de Justiça do Es- 

tado de São Pau- 
lo- Desembargador 
Manoel Queiroz Pe- 
reira Calças enviou 
mensagem através 
do Desembargador 
Dr. José Manoel Ri- 
beiro de Paula- Co- 
ordenador da 22º 
Circunscrição Judi- 
clária do T. J. En- 
cerrada essa sole- 
nidade, teve início 
a inauguração do 
Monumento Marco 
da Paz 

Campanha Novembro Azul coloca 

saúde masculina em pauta 
CIESP Sorocaba 

promove — palestra 
online sobre os cui 
dados com a saúde 
dos homens 
O mês de no- 

vembro é o mês de 
alerta à conscienti- 
zação, prevenção 
e ao diagnóstico do 
câncer de próstata. 
A campanha No- 
vembro Azul, que 
está completando 
uma década, tem se 
tornado uma aliada 
cada vez mais efe- 
tiva no cuidado com 
a saúde masculina. 
Inicialmente, a cam- 
panha era voltada 
apenas à prevenção 
do câncer de prósta- 
ta, mas evoluiu até 
virar Um movimento 
pela saúde integral 
do homem. 

Visando — alertar 
sobre a prevenção 
e qualidade de vida 
para o corpo e para 
a mente, a Regional 
Sorocaba do Cen- 
tro das Indústrias do 
Estado de São Pau- 
lo (CIESP) irá pro- 
mover no dia 26 de 
novembro, às 9h, a 

palestra gratuita on- 
line “Cuidar da saú- 
de também é coisa 
de homem”. 

Ministrada — pelo 
especialista em 
Qualidade de Vida e 
educador físico José 
Ricardo Tóffoli, a 
palestra irá abordar 
como fazer escolhas 
conscientes sobre o 
estilo de vida e os 
cuidados com o cor- 
po e com a mente 
para garantir uma 
vida mais longa e 
saudável 

Segundo dadosdo 
Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), no 
Brasil, entre 2020 e 
2022, são estimados 
mais de 65 milcasos 
de câncer de prósta- 
ta por ano. Este é o 
segundo tipo de tu- 
mor mais frequente 
entre os homens, 
atrás apenas do 
câncer de pele não- 
-melanoma. Apesar 
da alta incidência, 
o câncer de prósta- 
ta apresenta 90% 
de chances de cura 
quando o diagnós- 
tico é feito precoce- 

mente. No entanto, 
devido à pandemia 
de Covid-19, muitos 
homens deixaram 
de fazer os exames 
preventivos, aumen- 
tando o risco da do- 
ença. 
Segundo pesqui- 

sa feita pela Socie- 
dade Brasileira de 
Urologia (SBU), em 
São Paulo, na com- 
paração entre 2019 
e 2020, o número 
de consultas uroló- 
gicas no SUS (Siste- 
ma Único de Saúde) 
caiu 33,5% e até ju- 
lho deste ano foram 
realizadas 1,8 mi- 
ihão consultas, en- 
quanto que em 2019 
foram 4, 2 milhões 
e em 2020, 28 mi- 
Ihões. 

Ao contrário do 
que muitos homens 
acreditam, o cân- 
cer de próstata não 
apresenta sintomas 
na maioria dos ca- 
sos e por isso as 
consultas de rotina 
com um urologista 
são fundamentais. 
A Sociedade Bra- 
sileira de Urologia 

indica que o acom- 
panhamento médico 
seja feito a partir dos 
50 anos, quando os 
riscos de desenvol. 
ver a doença são 
maiores. No entan- 
to, os homens com 
histórico de câncer 
de próstata na famí- 
lia e da raça negra 
têm mais risco de 
desenvolver a doen- 
ça e devem iniciar 
o acompanhamento 
entre 40 e 45 anos. 

Hábitos saudáveis 
De acordo com o 

INCA, uma alimen- 
tação balanceada 
com frutas, verdu- 
ras, legumes, grãos 
e cereais integrais, 
aliada à uma inges- 
tão menor de gor- 
dura, diminuem o 
risco de câncer. Da 
mesma forma, fazer 
uma atividade física 
ao menos 30 minu- 
tos por dia, manter o 
peso adequado, re- 
duzir o consumo de 
álcool e não fumar, 
são algumas das re- 
comendações que 
ajudam a prevenir 
essa e outras doen- 

As inscrições para 
a palestra podem 
ser feitas no site do 
CIESP Sorocaba: 
http:/Iciespsoroca- 
ba.com.br!. O even- 
to é gratuito e aberto 
ao público, mas as 
vagas são limitadas. 
Outras informações 
pelo email: cursos 
ciespsorocaba.com. 
br ou pelo telefone 
(15) 4009-2900. 

Serviço: 
O que: Palestra 

“Cuidar da saúde 
também é coisa de 

homem”. 
Quando: Dia 26 

de novembro. 
Horário: 9h 
Inscrições:  http:// 

ciespsorocaba.com. 
br. 

Informações: (15) 
4009-2800 ou pelo 
email cursos 
ciespsorocaba.com. 
br. 

Palestra online 
por meio da platafor- 
ma Zoom. 

Evento gratuito e 
aberto ao público. 
Vagas limitadas 



Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 [Edição nº 7,602 | página 13 

O histórico evento de Itapetininga há 3 anos, 
com a inauguração do Monumento Marco da Paz e 

homenagem ao Desembargador Theodomiro Dias 

Silas Gehring Car- 
doso 

No dia 11 de no- 
vembro de 2018, há 
três anos, tivemos 
dois eventos de di- 
mensão histórica em 
Itapetininga: a sole- 
nidade de descerra- 
mento da placa de- 
nominativa da Praça 
dos Três Poderes 
Desembargador 
Theodomiro Dias e 
a Inauguração do 
Monumento Marco 
da Paz. Dois acon- 
tecimentos inesque- 
civeis para o nosso 
Município. Fazendo 
rápido — retrospecto, 
no dia 6 de agosto 
de 2018, a Câmara 
Municipal de Itape- 
tininga aprovou, por 
unanimidade, o Pro- 
jeto de Lei 79/2018, 
de autoria do Vere- 
ador Antonio Etson 
Brun, na época Pre- 
sidente do Legisla- 
tivo, dando o nome 
do Desembargador 
Theodomiro Dias à 
Praça dos Três Po- 
deres, onde se loca- 
lizam o Paço Muni- 

cipal Joaquim Aleixo 
Machado , o Fórum 
Desembargador 
Bernardes Júnior e 
a Câmara Municipal 
O Desembargador 

Theodomiro Dias foi 
o primeiro itapetinin- 
gano a presidir o Tri- 
bunal de Justiça do 
Estado de São Pau- 
lo, considerado hoje 
o maior Tribunal de 
Justiça do mundo 
em volume de pro- 
cessos, abrigando 
aproximadamen- 
te 25% de todos os 
processos do territó- 
fio nacional. 

Essa louvável ini- 
ciativa , respaldada 
por todos os verea- 
dores, teve um cará- 
ter de resgate histó- 
rico, na medida em 
que representou a 
manifestação de re- 
conhecimento e gra- 
tidão a um Itapetinin- 
gano que honrou e 
dignificou nosso mu- 
nicípio em sua tra- 
jetória profissional e 
pessoal. Vale ressal- 
tar a a colaboração 
de primeira grande- 

za do Desembarga- 
dor Antônio Carlos 
Munhoz Soares, ex- 
«Corregedor Geral e 
ex- Vice -Presidente 
do Tribunal de Justi- 
ça do Estado de São 
Paulo, que também 
como itapetiningano 
nato e sempre de- 
monstrando enorme 
amor por Itapetinin- 
ga, providenciou os 
dados biográficos e 
a certidão de óbito 
do homenageado, 
indispensáveis para 
a elaboração do pro- 
jeto de lei. Digna de 
menção, da mesma 
forma, foi a brilhan- 
te sugestão dada 
pelo Juiz de Direi- 
to da 1º Vara Civel 
da Comarca de Ita- 
petininga, Dr. Jairo 
Sampaio Incane Fi- 
lho para que o local 
escolhido fosse a 
Praça dos Três Po- 
deres, que manteria 
esse nome, acresci- 
do do nome do ho- 
menageado, e que 
passaria, portanto, 
a denominar-se Pra- 
ça dos Três Pode- 

res Desembargador 
Theodomiro Dias. A 
sugestão foi acolhi- 
da com entusiasmo 
e o projeto foi apro- 
vado por unanimi- 
dade e sancionado 
pela Prefeita Simo- 
ne Marquetto. 
O Desembarga- 

dor Theodomiro Dias 
foi, em sua época, 
o grande pioneiro 
da organização das 
Semanas de Estu- 
dos dos Problemas 
dos Menores. Para- 
lelamente, teve, de 
forma permanente, 
uma enorme preocu- 
pação com os seg- 
mentos menos favo- 
recidos.. Transmitiy, 
com a grandeza de 
seu talento e ética a 
inspiração aos seus 
descendentes , o 
que é constatado 
pela presença pu- 
jante, especialmente 
na área do Direito 
nas mais elevadas 
tarefas da Pátria. 

Na sequência, foi 
inaugurado o Monu- 
mento Marco da Paz 
na mesma praça 

com a participação 
do Coordenador Es- 
tadual Amir Massis, 
sendo a Comissão 
Organizadora presi- 
dida em Itapetininga 
pelo Presidente da 
Associação Comer- 
cial- Benedito Apa- 
recido Del Antônio 
Sampaio, com coor- 
denação a cargo do 
então Vice-Prefeito 
Cel Josué Álvares 
Pintor. É um monu- 
mento que vem sen- 
do implantado nas 
principais cidades 
do mundo. O Marco 
da Paz foi idealizado 
por Gaetano Bran- 
cati Luigi, nascido 
na Itália durante a 
2º Guerra Mundial, 
período riste da 
Humanidade, quan- 
do foram ceifadas 
mais de 50 milhões 
de preciosas vidas. 
Passou muita forme, 
Junto com as crian- 
ças de sua cidade. 
Com 8 anos viu os 
sinos ecoarem por 
toda Europa, anun- 
ciando o fim da ger- 
ra. Se juntou a mi- 

lhares de vozes na 
praça. Nasceu aí o 
projeto do Marco da 
Paz que se difundiu 
por todo o mundo. 
Itapetininga passou, 
com o evento de 
11 de novembro de 
2018, a fazer parte 
desse empreendi- 
mento de valoriza- 
ção do ser humano. 
Foi um momento 
glorioso, que terá 
continuidade. No 
dia 30 de março de 
2022, próximo ano, 
deveremos ter co- 
memoração à altura. 
O grupo de crianças 
presentes, na con- 
dição de guardião 
para o futuro, garan- 
te a esperança da 
continuidade desse 
grande — empreen- 
dimento. Parabéns 
dtapetininga, — pela 
conquista. 

PREFEITURA DE ITAPETININGA ANUNCIA 
CRONOGRAMA DA VACINAÇÃO CONTRA 

QUARTA-FEI- 
RA — 10 DE NO- 
VEMBRO 

2º DOSE -CO- 
RONAVAC 

- PARA QUEM 

08 DE OUTU- 
BRO 

(Drive-thru e a 
pé) 
(apresentar 

comprovante da 
TOMOU A 1º 1º dose, com- 
DOSE ATÉ DIA provante de en- 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 
Escri. Av, Domingos José Vieira, 1561 

-fonefax 3271-1088 
Resid, R. Leonor À. Camargo, 168 - Fone: 32725437] 

CEP: 18200.000- ITAPETININGA SP 

Médicos e Dentistas 
Dr. Benedito Josó de Sampaio 

ex-Médico Intermista do Immanual KrankenhaUs 
de Bert - Alemanha. 

Doenças reumáticas « da coluna 
Osteoporose - Clínica Médica 

Rus Santa Clara, 184 + Sorocaba/sP 
Telefax: (15) 3232-2939-3388-7604 

bisampaioG yahoo.com.br 

A COVID-19 
dereço e docu- 
mentos pessoais 
com foto) 
NOVO LOCAL 

E HORÁRIO DE 
VACINAÇÃO: 
CENTRO DE 

VACINAÇÃO NA 
POLICLÍNICA 

Av. Nisshimbo 
do Brasil, 1189 — 

Vila Camarão 
Horário: das 8 

às 20 horas 
No ponto cen- 

tralizado de va- 
cinação contra 
a Covid-19, há 
o “Drive Soli- 
dário - Corren- 
te do Bem”. As 

pessoas podem 
doar um quilo de 
alimento não pe- 
recível. As doa- 

ções voluntárias 

ATENÇÃO 
QUARTA 10/11 serão revertidas mede 

ao Fundo Social 
de Solidarieda- 
de de Itapetinin- 
ga que atende 
famílias de bai- 
xa renda do mu- 
nicípio. 
(cronograma 

sujeito a altera- 
ções) E masirinca 

PARA QUEM TOMOU A 1º DOSE 
ATÉ DIA 8 DE OUTUBRO 

Alojade 
borracha mais 

completa da região 
ua Alfredo Maia, 65- Centro 
wwwliflex.com.br 

3271 8090 
3271 2570 

EPIS FERRAMENTAS CORREIAS 
CONEXÕES HIDRÁULICAS 
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS 


