
FOLHA DE ITAPETININGA 
vrwwfolhadeitapetininga.com br | comarcialBfoihadeitapetiningacombr [E nonhatapetiinga [E] Efoinadeitapetninga 

Policia Militar prende ladrão que 

roubou idoso e o atirou ao chão 

na área central 

Simone Marquetto celebra início 
do funcionamento do equipamento 

de radioterapia no Conjunto 

Hospital de Sorocaba 

Depois de vá- 
rias — audiências 
e pedidos, nesta 
segunda, dia 20, 
a prefeita de Ita- 
petininga e presi- 
dente da Região 

Metropolitana de 
Sorocaba (RMS) 
Simone Marquet- 
to comemora jun- 
to às cidades o 
início dos atendi- 
mentos no novo 

Centro de Radio- 
terapia que fun- 
ciona no Conjunto 
Hospital de Soro- 
caba (CHS). Os 
detalhes estão na 
página.5 

Presidente Jair Bolsonaro fará 

hoje o discurso de abertura da 

assembleia da ONU 
O Presidente Jair 

Bolsonaro embar- 
cou para Nova lor- 
que. Antes de de- 
colar, o Presidente 
fez a transmissão 
de cargo para o 

vice, Hamilton Mou- 
rão. Bolsonaro fará 
o discurso de aber- 
tura da assembleia 
da ONU, cumprin- 
do uma tradição de 
1947, quando o di- 

plomata Oswaldo 
Aranha chefiou a 
delegação brasileira 
na recém-criada Or- 
ganização das Na- 
ções Unidas 

(pãg2) 

Neste último do-. guindo e após verifi- ferimentos no rosto. 
mingo, causou in- car que não haviam Ontem, policiais mili- 
dignação na cidade outras pessoas nas tares que trabalham 
o roubo a um idoso proximidades, abor- com motocicletas e 
de 83 anos de idade, dou o idoso, roubou pertencem ao efe- 
na Rua Venâncio seu dinheiro e o jo- tivo da Força Táti- 
Ayres. Imagens de gou ao chão. O ido ca (ROCAM do 22º 
câmeras mostram so, pessoa estimada BPMI) prenderam o 
um rapaz de cami- e conceituada na ci- autor de 34 anos de 
seta vermelha o se- dade, sofreu fortes idade (pág 4) 

Giriboni em reunião com o DAEE 

na luta pelo Rio Itapetininga 
—— 

Th 
O deputado Esta-  petininga, entregan- bre a operação das 

dual Edson Giriboni. do também relatório hidrelétricas (PCHS) 
esteve reunido com das Comissões de no Rio Turvo, em 
o Superintendente Defesa do Patrimô- Pilar do Sul, docu- 
do DAEE, Eduar- nio Histórico, Urba- mento que aponta li- 
do Loducca, para nístico e do Meio beração insuficiente 
conversar sobre a Ambiente da OAB de água. 
situação do Rio Ita- de Itapetininga so- Página 3 

Consternação em Itapetininga 

com o falecimento do Diácono 
Mauro Terra 

Causou profun- 
da constemação em 
tapetininga, especial- 
mente no meio catói- 
co,o falecimento do es- 
timado Diácono Mauro 
Terra. O velório está 
sendo realizado desde 
ás 23 h de ontem, no 
Santuário N. S. Apare- 
cidado Sul. Hoje, às 11 
h, será celebrada Mis- 
sa de Corpo Presente 
pelo Bispo Diocesano DIACONO MAURO TERRA 
Dom Gorgônio Alves - 
da Encamação Neto. 
O sepultamento será 
no Cemitério São João 
Batista, 

Moto Clube entrega cestas básicas 
na Igreja Quadrangular do Jardim 

Fogaça, em Itapetininga. pag 

Envie sua noticia de onde estiver 

10-02-1949 +19:09-20 

pelo nosso WhatsApp (15) 99711-0205 
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Seja consciente! 

Ee o desperdício , 
e água e energia 

Presidente Jair Bolsonaro embarca 

para Nova lorque e fará o 1º discurso 

da assembleia da ONU 
Presidente da Aérea de Brasília, Antes de decolar, 

República Jair para Nova lorque o Presidente fez 
Bolsonaro trans- (EUA) onde parti- a transmissão de 
mite o cargo ao cipará da 76º As- cargo para o vice, 
Vice-Presidente, sembleia Geral da Hamilton Mourão. 
Hamilton Mourão. Organização das A abertura do 
- Foto: Alan San- Nações Unidas evento será na 
tos/PR (ONU). A chegada próxima  terça- 
OPresidente da comitiva presi- -feira (21), onde 

Jair — Bolsonaro dencial à cidade o Presidente Jair 
embarcou na ma- norte-americana Bolsonaro fará 
nhã deste domin- está prevista para um dos discur- 
go (19), na Base o fim da tarde. sos. A fala inicial 

do Brasil na As- 
sembleia cumpre 
uma tradição de 
1947, quando o 
diplomata Oswal- 
do Aranha chefiou 
a delegação bra- 
sileira na recém- 
-criada Organiza- 
ção das Nações 
Unidas (ONU). 

76º Assembleia 
Geral 

A 76º Assem- 
bleia Geral tem 
como tema oficial 
Construindo resi- 
liência por meio 
da esperança — 
para se recupe- 
rar de COVID-19, 
reconstruir a 
sustentabilida- 
de, responder às 
necessidades do 
planeta,  respei- 

tar os direitos das 
pessoas e revita- 
lizar as Nações 
Unidas. 
O evento, que 

este ano será re- 
alizado no modelo 
híbrido, com parti- 
cipações virtuais, 
gravadas e pre- 
senciais, vai até 
o dia 22, quarta- 
-feira. 
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Giriboni na luta pelo Rio Itapetininga 
O deputado Ed- 

son Giriboni este- 
ve reunido com o 
superintendente 
do - Departamento 
de Águas e Ener- 
gia Elétrica (DAEE), 
Eduardo  Loducca, 
para conversar so- 
bre a situação do rio 
Itapetininga e apro- 
veitou para entregar 
um relatório elabora- 
do pelas Comissões 
de Defesa do Patri- 
mônio Histórico e Ur- 
banístico e do Meio 
Ambiente da OAB 
de Itapetininga so- 
bre a operação das 
hidrelétricas (PCHs) 
no fio do Turvo, 

em Pilar do Sul. De 
acordo com o docu- 
mento as barragens 
estão liberando vo- 
lume insuficiente de 
água, o que estaria 
causando impactos 
ambientais 

Ginboni pediu que 
o órgão tome provi- 
dências “para que 
a operação dessas 
PCHs se façam de 
acordo com a legis- 
lação em vigor, den- 
tro das regras ope- 
racionais, de forma 
a não causar danos 
ao rio”, disse o de- 
putado. O DAEE, 
de acordo com seu 
superintendente, irá 

aumentar a fisca- 
lização, “as PCHS 
eprecisam se ade- 
quar e manter essa 
vazão dentro das 
regras atuais”, de- 
clarou Loducca, res- 
ponsável pelo órgão 
que é o gestor dos 
recursos hídricos do 
Estado e encarrega- 
do de executar a po- 
litica do setor. 
O rio Itapetininga. 

que é afiuente do 
rio Paranapanema, 
nasce da junção dos 
rios Pinhal e Turvo e 
é o principal respon- 
sável pelo abaste- 
cimento público de 
água do município. 

Ele pertence à Ba- 
cia Hidrográfica do 
Alto Paranapane- 
ma, que atualmente 
tem 13 usinas hidre- 
létricas tipo PCH. 
As Pequenas Cen- 
trais — Hidrelétricas 

(PCHs) são usinas 
hidrelétricas de ta- 
manho e potência 
relativamente redu- 
zídos, entre 5 e 50 
megawatts (MW) de 
potência e devem 
termenos de 13 km? 

de área de reserva- 
tório, Atualmente 
são responsáveis 
por cerca de 3,5% 
de toda a capaci- 
dade instalada do 
sistema interligado 
nacional. 

Cuidar da saúde mental do colaborador é fator 

de destaque e lucratividade para empresa 
Bárbara Nogueira * 
O Setembro Ama- 

relo é uma campanha 
nacional de preven- 
ção ao suicídio, mas 
que coloca em evi- 
dência toda a temáti- 
ca da saúde mental 
Um assunto que tem 
ganhado cada vez 
mais relevância den- 
tro das corporações, 
especialmente após o 
avanço da pandemia 
da Covid-19, uma vez 
que afeta diretamen- 
te o clima organiza- 
cional e o bem-estar 
dos — colaboradores, 
além da lucratividade. 
E as empresas mais 
estratégicas e huma- 
nizadas, que tendem 
a ganhar um lugar de 
destaque maior no 
mercado, são exata- 
mente aquelas que se 
preocupam  genuina- 
mente com o seu prin- 
cipal capital intelectu- 
al; as pessoas. 

Assim, nos dias de 
hoje, as organizações 
que querem ter um di- 
ferencial estratégico 
precisam refletir sobre 
as boas práticas e po- 
líticas de qualidade de 
vida. Dessa forma, as 
lideranças e os profis- 
sionais de Recursos 

Humanos desempe- 
nham um papel fun- 
damental na constru- 
ção de um ambiente 
corporativo e de uma 
cultura — organizacio- 
nal que proporcionem 
um clima favorável e 
impactos positivos na 
saúde mental dos co- 
laboradores. Questão 
que deve ser consi- 
derada sempre, in- 
dependentemente do 
formato de trabalho 
que a empresa este- 
ja praticando — virtual, 
presencial ou híbrido. 

Diversos — fatores 
podem contribuir para 
a saúde mental dos 
funcionários, desde a 
definição da forma e 
local de trabalho, pas- 
sando pelas questões 
de arquitetura, lumi- 
nosidade e ergono- 
mia, até pontos mais 
difíceis de serem atin- 
gídos, como o nível de 
satisfação do colabo- 
rador com o emprego, 
que é determinante 
para o equilibrio da 
mente. Portanto, me- 
didas de prevenção ao 
estresse e outros tipos 
de desgastes psicoló- 
gicos, relacionadas a 
esses aspectos, po- 
dem — e devem — ser 
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vistas como um ver- 
dadeiro “investimento 
pelas empresas. 

Logo, à companhia 
que pretende reter 
os melhores talentos 
procura criar ações e 
oferecer — programas 
internos voltados para 
o bem-estar. Alguns 
exemplos são rodas 
de conversa, exer- 
cícios — respiratórios, 
atividades de relaxa- 
mento e meditação. 
Isso sempre alavanca 
a motivação dos cola- 
boradores. É também 
prudente — incentivar 
a disseminação do 
conhecimento a res- 
peito de saúde men- 
tal. Cabe, ainda, às 
lideranças — aprimorar 
a qualidade dos re- 
lacionamentos entre 
os colegas, dentro do 
trabalho, de modo a 
proporcionar - sensa- 
ção de segurança e 
de pertencimento ao 
colaborador. Conse- 
quentemente, — am- 
pliam-se as chances 
de haver mais equili- 
brio emocional, ape- 
sar estarem em um 
ambiente competitivo, 
com a busca perma- 
nente por colaboração 
ecocriação. 

Outro ponto vital 
nesse processo de 
cuidar da saúde men- 
tal é a comunicação. 
Empresas com bons 
resultados nesse sen- 
tido possuem a cul- 
tura de se comu 
car internamente de 
forma transparente & 
eficaz, com práticas 
de reconhecimento e 
apoia aos colaborado- 
res. Criam uma arena 
onde todos têm vaz e 
estabelecem um canal 
direto com o empre- 
gado, sem muitos ru- 
idos. Além disso, po- 
demos citar a adoção 
de políticas de bene. 
fícios, como plano de 

saúde, - capacitação, 
vale-cultura, estímulo 
à prática de esportes, 
viagens de premiação 
e incentivos financei- 
ros. Ou iniciativas que 
vão além do tradício- 
nal, entre elas, propor- 
cionar ao funcionário 
oportunidade de au- 
toconhecimento e de 
autodesenvolvimen- 
to, por meio de ferra- 
mentas de avaliação 
psicológica  (assess- 
ment) ou psicossocial 
usando, inclusive, a 
tecnologia como alia- 
da 

Tratar de saúde 
mental é, ainda, abor- 
dar a contratação de 
talentos. Afinal de con- 
tas, ao recrutar pes- 
soas certas para cada 
posição, consegue-se 
um quadro de funcio- 
nários com maior gos- 
to pelo trabalho, mais 
realizados e felizes 
além de pessoas com 
perfis mais conecta- 
dos com o propósito e 
com o jeito de ser da 
empresa.  Evidente- 
mente, para que esse 
processo ocorra de 
forma assertiva, exi- 
girá da área de RH e 
das lideranças não 
apenas um conheci- 
mento detalhado da 
empresa, como o en- 
tendimento de quais 
competências e ha- 
bilidades (soft skdls) 
são necessárias. 

Enfim, vale salien- 
tar que ter foco em 
uma eficiente ges- 
tão da saúde mental 
contribui para evitar 
possíveis rombos fu- 
turos no orçamento 
da corporação. Estu- 
dos da Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) — comprovam 
que a perda de pro- 
dutividade gerada por 
depressão e ansieda- 
de representa, para 
a economia global, 

um custo estimado de 
USS 1 trilhão por ano. 
A falta de cuidado 
com o lado psicológi- 
co dos colaboradores 
aumenta o absente- 
ismo, a taxa de ado- 
ecimento por fatores 
emocionais e o núme- 
ro de afastamentos 
por transtornos men- 
tais. Isso sem contar 
a queda do interesse 
pelas atividades e do 
engajamento, que re- 
flete diretamente na 
alta da rotatividade 
(tum over) dos profis- 
sionais, 

Portanto, diante 
de um problema tão 
complexo, os respon- 
sáveis pela gestão 
de pessoas precisam 
manter um olhar aten- 
to sobre os colabora- 
dores e assegurar um 
ambiente humanizado 
e acolhedor. Mas cada 
indivíduo também tem 
um papel importante 
na busca por preser- 
var o corpo e a mente 
saudáveis. É funda- 
mental estar atento 
a aspectos simples 
do cotidiano, como a 
qualidade do que co- 
memos, bebemos e 
do nosso sono, além 
de manter a prática 
de exercícios, bem 
como atividades de la- 
zer que proporcionem 

s 
dá 

EN 
bem-estar. Aliás, isso 
deve ser um cuidado 
constante para todos 
e não apenas tema a 
ser tratado no Setem- 
bro Amarelo. 

* Graduada em 
Psicologia, — Bárbara 
Nogueira é diretora, 
career atvisor e he- 
adhunter da Prime 
Telent, empresa de 
busca e seleção de 
executivos de média é 
alta gestão, que atua 
em todos os setores 
da economia na Amé- 
rica Latina, com escri- 
tórios em São Paulo 
e Belo Horizonte. É 
também embaixadora 
da ChildFund, eleita 
pelo quarto ano con- 
secutivo, uma das 
100 meihores ONGs 
do Brasi, que apoia 
crianças e adolescen- 
tes em extrema vulne- 
rabilidade. 

Fisioterapia e 

Folotenapia Metbótica, Oncológica Osteopatia 



"Policia Militar prende ladrão que roubou 

idoso e o atirou ao chão na área central 
Neste último domin- dido no Pronto Socorro 

go, causou indignação Municipal. O fato virou 
na cidade o roubo a imediatamente  desia- 
um idoso de 83 anos que nas redes sociais 
de idade, durante o dia, da cidade e região, mo- 
na Rua Venâncio Ayres, . blizando investigações. 
área central da cidade. Ontem, policiais. 
As imagens de câme- militares que trabalham 
ras mostram um rapaz com motocicletas e per- 
de camiseta vermelha tencem so efetivo da 
seguindo o idoso, e Força Tática (ROCAM 
após verificar que nãoo do 22º BPMI) prende. 
haviam outras pessoas ram o autor .de 34 anos 
nas proximidades, abor- de idade, que foi condu- 
dou o idoso, roubou seu zido ao Plantão Policial 
dinhero e o jogou ao para as providência ne- 
chão, saindo correndo  cessárias. Parabéns às 
em seguida. O idoso, nossas autoridades po- 
pessoa estimada e con. lciais pela rápida idem: 
celuada na cidade, so- tificação e prisão do 
freu fortes ferimentos no. autor de tão revoltante 
rosto, tendo sido aten- crime. 

Cadeia produtiva do leite vai realizar campanha 
nacional para estimular o consumo do produto no país 
Tema foi debatido brasileiros, em todos a qualidade do leite e to de Política Agricola 

durante reunião da os elos da cadeia pro- seus derivados produ- do Mapa, José Ângelo 
Câmara Setorial da dutiva, do produtor zidos aqui no Brasil A Mazzillo Júnior, ga: 
Cadeia Produtiva de familiar aos grandes ideia é que essa ação rantiu que o Mapa não 
Leite e Derivados laticínios, dos distri- seja de longo prazo e mede esforços para MM 

- Foto: IStock/Mapa buidores aos minimer- faça parte do calendá-. apoiar o setor. “Temos. 
ACampanha da cados, que levam o rio anual deste seg- a convicção de que o (o Sana do Lelo, produto: lead pe a Sado Brain prtancial 

Fe Botel da Cadela. do bontos positivos Só mid aa 

clária ORbastimen: minards Gl reunir de Pecuária Geri canpamha- de Bu fazendo. história. com bos alimentação 

O órgão consulivo e um projeto exclusivo (UNA), Ronei Vol, participação de repre: (ua sapnidado do Espanca Na Cedo 

dito que nós estamos. para o melo ambiente, 

fao'por 30 Instituições. [ância econômica e a perspectivas “do se- da Empresa Brasileira ses consegue cad Fast é 0 di membros e convida: saudablidade” desse for “Nós, que há pou- de Pesquisa Agrope- Se forma cebuienado mafor meduo; de lei dos permanentes.” alimento é seus de- co mais de 20 anos cuária (Embrapa), da & esco irebalho aus Vo do cad! Mede Em mensagem rlvados. “Uma cam- áramos o maior im- Associação Brasiei- Gstá sara sor Pclado “oa” de "sa! Bipua transmitida durante panha já foi pensada portador mundial de ra de Supermercados é um exemplo disso”, de litros por ano, Dos 
a reunião, a ministra para ter desdobra- lácteos, hoje temos a (Abras), de coope- disse o consultor da 5.570 municípios bra: 
da Agricultura, Pecu- mentos futuros para segurança do abas- ralivas, indústrias e Câmara Setorial, Mar. slleiros, 09% são pro. 
ária é Abastecimento, todos os públicos e tecimento e também produtores, da Con- celo Martins. dutores de leite. Bão 
Tereza Cristina, des- idades”, disse Tereza da segurança alimen- federação Nacional “A campanha visa mais de 1 milhão de 
tacou a relevância do Cristina tar de 215 milhões dos Trabalhadores na mostrar que a cadeia produlores nacionais 
setor de leite para o — Aministra destacou de brasileiros e esta Agricultura (Contag), produtiva: do leite é a maioria da agrcul 
desenvolvimento do que esse será ape- mos partindo para um da Confederação da fundamental para a lura familar O se. 
país. "Movimenta a nas o primeiro passo tempo breve em que Agricultura e Pecuá- saúde dos brasileiros, tor movimenta mais. 
economia, contribui para fomentar o setor. seremos também um ria do Brasil (CNA), com seus nutrientes: de R$ 100 bilhões do 
para o PIB Nacional, "Estamos preparando player no mercado in- da Associação Bra- para à economia, com ano, gerando mais de 
gera emprego. ten: mais ações para dl. femaconal de lácte. seia de [atcinios A geração do empre. à milhões de empre ja para milhares de vulgar a importância e os”, afirma Volpi (Viva Lácieos) e ou- gosdirstos e indiretos: gos no campo. Ô secretário adjun- tros parceiros. “Acre- * s á 

autoescola 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Nosso diferencial: Habilitação para pessoas 

f Nosso escritório visa planejamento tributário e com deficiência 
com les a redução os impos 

(Bossa contabiidade estará sempre disponivel 

oferecemos citação e masessra completa 

e sam-ro 
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Medida Provisória reforça direitos e 

garantias de usuários de redes sociais 
A MP promove al- como do direito ao decisão. Ficarão as- 

terações no Marco exercício do contra- sim disciplinados de 
Civil da Intemet, es- ditório, ampla defesa modo mais concreto 
tabelecendo regras e recurso nas hipó- os direitos dos usu- 
para o uso e a mo- teses de moderação ários à liberdade de 
deração em redes de conteúdo pelo expressão e à ampla 
sociais provedor de rede so- defesa e ao contra- 

Medida Provisória cial. ditório no ambiente 
reforça direitos ega- Além disso, está das redes sociais. 
rantias de usuários previsto o direito de A Constituição 
de redes sociais restituição do conte- brasileira garante a 

Já existem cer- údo disponibilizado liberdade de expres- 
ca de 150 milhões pelo usuário na rede são ao estabelecer 
usuários de redes social e a exigên- no inciso IX de seu pressão, comunica- da população. Esses não implique em in- 
sociais no Brasil. - cia de justa causa art. 5º que “é livre a ção e manifestação meios eletrônicos de devido cerceamento 
Foto: Banco de ima- e de motivação nos expressão da ativi- ge pensamento, nos comunicação se tor- dos direitos e garan- 
gens casos de cancela- dade intelectual, ar- termos da Constitui naram um relevan- tias fundamentais 

OPresidente da mento ou suspensão  tística, científica e de ção Federal”. Mo- te instrumento para dos cidadãos brasi- 
República, Jair Bol- de funcionalidades comunicação, inde- dermamente, enten- a manifestação de leiros. 

sonaro, editou me- de contas ou per- pendentemente de de-se que os direitos ideias e opiniões por A urgência e a re- 
dida provisória que fis mantidos pelos censura ou licença”. fundamentais não se parte de milhões de levância da medida 
altera o Marco Civil usuários de redes O art. 220 da Car- aplicam apenas às brasileiros. décomem do fato de 
da Intemet de for- sociais, bem como ta Magna preconiza rejações entre o Es- Nesse cenário, é que a remoção arbi- 
ma a explicitar os nos casos de exclu- que “a manifestação tado e os cidadãos, importante  discipl- trária e Imotivada de 
direitos e as garan- são de conteúdo. O do pensamento, a mas também às re- nar os direitos dos contas, perfis e con- 
tias dos usuários de provedor de redes criação, a expres- lações privadas. usuários de redes teúdos por provedo- 
redes sociais. São sociais será aínda são e a informação, Já existem cerca sociais, entre eles o res de redes sociais, 
acrescentados dis- obrigado a notifi- sob qualquer forma, de 150milhõesusuá- de liberdade de ex- além de prejudicar 
positivos para tratar car o usuário, iden- processo ou veiculo rios de redes sociais pressão. A medida o debate público de 

de maneira especi- tificando a medida não sofrerão qual- no Brasil oquecor- busca estabelecer ideias e o exercício 

fica, por exemplo, adotada e apresen- quer restrição, ob- responde a mais de balizas para que os da cidadania, resul- 
do direito a informa- tando a motivação servado o disposto 70% da população provedores de redes. ta em um quadro de 
ções claras, públicas. da decisão de mode-. nesta Constituição”. — brasileira. Portanto, sociais de amplo al- violação em massa 
& objetivas sobre as ração e as informa- | Nesse sentido, O asredes sociais pas- cance, com mais de direitos e garan- 
políticas, - procedi- ções sobre prazos, Marco Civil da In- saram a exercer um de 10 milhões de tias fundamentais 
mentos, medidas e canais eletrônicos temet já prevê que papel fundamental usuários no Brasil, como a liberdade de 
instrumentos utliza- de comunicação e o uso da intemet na intermediação de possam realizar a expressão e o exer- 
dos para efeitos de procedimentos para no Brasil tem como relações pessoais e moderação do con- cício do contraditório 
eventual moderação a contestação e a princípio a “garantia profissionais de uma teúdo de suas redes e da ampla defesa. 
de conteúdo, bem eventual revisão da da liberdade de ex- parcela significativa sociais de modo que 

Simone Marquetto celebra início do 
funcionamento do equipamento de radioterapia 

no Conjunto Hospital de Sorocaba 

mais 70 novos pa- zes é conseguimos Rodrigo Garcia, so- 
cientes de radiotera- o autorizo para a li- bre ampliação dos 
pia beração do funciona- serviços oncológicos 

“Pessoalmente, mento. Foi uma con- para Itapetininga e 
cobrei o Ministério quista, que vem para região”, — destacou, 
da Salide em Brasi- reforçar o anúncio Simone Marquetto. 
lia por diversas ve- do vice-governador 

TRADICIONAL. 

Depois de várias tos no novo Centro. talações, ao lado do 
audiências e pedi- de Radioterapia que superintendente do 
dos, nesta segunda, funciona no Conjun- Seconci SP, Paulo 
dia 20, a prefeita de to Hospital de Soro- Quintaes, da vice- 
Itapetininga e presi- caba (CHS). «presidente, Mariste- 
dente da Região Me- No início deste la Honda e do médi- 
tropolitana de Soro- mês, assim que re- coMaxStrasser À 
caba (RMS), Simone tomou de Brasília,  Nonovo Centro de 
Marquetto comemo- a Simone fez uma Radioterapia serão 
ra junto às cidades o visita 0 local e co- atendidas 280 novas 
início dos atendimen- nheceu as novasins- consultas por mês e 
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Prefeitura de Itapetininga forma 1º Turma de 

Cuidadores de Idosos, em parceria com a ETEC 

“Darcy Pereira de Moraes” e Centro Paula Souza 

APrefeitura de lta- 
petininga realizou a 
formatura e entrega 
de certificados aos 
alunos da 1º Turma 
de Cuidadores de 
Idosos, em uma par- 
ceria com a ETEC 
“Darcy Pereira de 
Moraes” e Centro 
Paula Souza 

Durante o curso, 
totalmente gratuito, 

os estudantes tive- 
ram a oportunidade 
de aprender concei- 
tos e técnicas, des- 
de cuidados básicos 
à atenção de emer- 
gência, — importan- 
tes ao atendimento 
da melhor idade e 
conhecer mais so- 
bre O processo de 
envelhecimento, in- 
dispensáveis para 

qualificação ao mer- 
cado de trabalho e 
atuação em clínicas, 
hospitais ou atendi- 
mento domiciliar. 

Entre os temas 
abordados no curso, 
estiveram: 

* Cuidados de hi- 
giene, técnicas e 
práticas diárias; 

* Procedimentos 
no banho; 

* Alimentação 
saudável; 

Transporte; 
+ Aferição de pres- 

são, 
* Cuidados com o 

cadeirante; 
* Emergência em 

domicílio. 
“Muitas pessoas 

me perguntavam so- 
bre este curso e fiz 
questão de inclui- 

“o entre nossos vá- 
rios cursos porque 
este é um segmen- 
to que está cres- 
cendo a cada dia 
e que necessita de 
uma especialização 
especial. Além de 
abrir portas para di- 
versas — possibilida- 
des no mercado de 
trabalho, as técni- 
cas aprendidas são 

fundamentais para o 
total cuidado e aten- 
ção com a nossa 
Melhor Idade”, des- 
tacou a prefeita de 
Itapetininga, Simone 
Marquetto. 

Ainda, segundo a 
prefeitura, a expec- 
tativa é de que ins- 
crições para novas 
turmas sejam aber- 
tas em breve. 

Política Nacional de Inteligência de 

Segurança Pública é instituída 
Novas diretrizes 

fortalecem a produção 
e o compartilhamento 
de informações estra- 
tégicas 

Nova Política será 
coordenada pela Di- 
retoria de Inteligência 
da Secretaria de Ope- 
rações Integradas. - 
Foto: MUSP 

O Presidente da 
República, Jair Bol 
sonaro, editou, nes- 
ta quarta-eira (25), 
decreto que institui a 
Política Nacional de 
Inteligência de Segu- 
rança Pública. A nova 
Política fortalecerá a 
produção e o compar- 
tilhamento de infor- 
mações estratégicas 
de inteligência com 
o objetivo de apoiar 
o enfrentamento à 
criminalidade, sobre- 
tudo ações de orga- 
nizações criminosas 
que envolvam tráfico 
de drogas e amas, 
corrupção, - lavagem 
de dinheiro e atuação 
criminosa nas áreas 
transfronteiriças. 

Apartirda produção 
e compartilhamento 
de conhecimento es- 
tratégico, os tomado- 

res de decisões nas 
diferentes esferas de 
govemo sobre segu- 
rança pública terão 
mais subsídios para 
adequar a atividade 
de inteligência de se- 
gurança pública às 
diretrizes e ao mode- 
lo de funcionamento 
atualmente definidos 
pelo Sistema Único 
de Segurança Pública 
(Susp) e pela Politica 
Nacional de Seguran- 
ça Pública e Defesa 
Social (PNSPDS). 

O novo regulamen- 
to define parâmetros 
e limites de atuação 
da atividade de inte- 
ligência de seguran- 
ça pública e de seus 
executores no âmbito 
do Subsistema de In- 
teligência de Segu- 
rança Pública, confe- 
findo maior respaldo 
jurídico aos órgãos de 
segurança na imple- 
mentação de ações 
e atividades de intel 
gência para preserva- 
ção da ordem pública 
e do bemestar das 
pessoas e do patri- 
mônio. 

A Política Nacio- 
nal de Inteligência 

de Segurança Púbii- 
ca permitirá, ainda, 
uma melhor atuação 
do Estado no com- 
bate € na prevenção 
a ações criminosas 
nocivas à integridade 
do sistema penitenci- 
ário nacional. Apesar 
dos esforços para de- 
sarticulação criminal, 
persiste a atuação de 
indivíduos e grupos 
que permanecem no 
comando e gerencia- 
mento em níveis re- 
gional, nacional e in- 
temacional a partir do 
sistema penitenciário, 
mesmo sob a custó- 
dia do Estado. 

Segundo o Ministé- 
rio da Justiça e Segu- 
rança Pública (MUSP), 
a nova Política será 
coordenada pela Di- 
retoria de Inteligência 
da Secretaria de Ope- 
rações Integradas e 
tem caráter comple- 
mentar à Política Na- 
cional de Inteligência, 
fixada pelo Decreto nº 
8.79316. Esta última 
se destinou estrita 
mente ao assessora- 
mento do presidente 
da República nos as- 
suntos de segurança 

Rui 

nacional, porém dei- 
xando uma lacuna no 
que diz respeito à ati- 
vidade de inteligência 
de segurança pública. 

Estratégia Nacional 
de Inteligência de Se- 
gurança Pública 

Paralelamente à 
Política criada, o Go- 
vemo Federal editou 
decreto que aprova 
a Estratégia Nacio- 
nal de Inteligência de 
Segurança Pública 
(Enisp), estabelecen- 
do os parâmetros e 
os limites de atuação 
da atividade de inte- 
ligência de seguran- 
ça pública e de seus 
executores, no âmbito 
do Susp. 

A Enisp traça o 
estabelecimento de 
metas, prazos, de- 
safios e objetivos 
necessários à ativi 
dade de inteligência 
respectivamente à 
segurança pública, 
revestindo-se em 
apoio ao combate à 
corrupção, às crimi- 
nalidades. organiza- 
da e violenta e aos 
ilícitos interestadu- 
ais e transnacionais. 

Segundo o MUSP, 
os normativos atual- 
mente vigentes não 
são suficientes para 
o desempenho da 
atividade de inteii- 
gência no âmbito da 
segurança pública, 

dA 

considerando que os 
normativos em vigor 
sobre atividade de 
inteligência são dire- 
cionados ao asses- 
soramento do presi- 
dente da República 
no que se refere ao 
interesse. nacional, 
estando a Enisp vol- 
tada à atividade de 
inteligência direcio- 
nada à Segurança 
Pública, à preserva- 
ção da ordem públi- 
ca e da incolumida- 
de das pessoas e do 
patrimônio, — dando 
respaldo aos órgãos 
do Subsistema de 
Inteligência de Se- 
gurança Pública. 



Folha de Itapetininga, Terça-feira, 21 de setembro 2021 | Edição nº 7.584] Página? 

Governo Federal inicia construção da 

Ferrovia de Integração Centro-Oeste 
Serão investidos 

R$ 27 bilhões na 
construção de 383 
quilômetros de no- 
vos trilhos, entre 
Mara Rosa (GO) e 
Água Boa (MT) 

Presidente Jair 
Bolsonaro na cer 
mônia de início das 
obras da Ferrovia de 
Integração Centro- 
«Deste. - Foto: Clau- 
ber Cleber Caetano/ 
PR 

OPresidente da 
República, Jair Bol- 
sonaro, participou 
na tarde desta sex 
tafeira (17), em 
Mara Rosa (GO), 
da solenidade que 
marcou o início da 
construção da Fer- 
rovia de Integração 
Centro-Oeste (Fico), 
O evento integra a 
programação do Se- 
tembro Ferroviário, 
mês dedicado pelo 
Governo Federal à 
expansão do trans- 
porte por trilhos no 
país. 

Serão investidos 
R$ 2,7 bilhões na 

construção de 383 
quilômetros de tri- 
lhos, entre Mara 
Rosa e Água Boa, 
no Mato Grosso, in- 
terligando o Vale do 
Araguaia à Ferrovia 
Norte-Sul (FNS). A 
nova malha ferrovi- 
ária vai favorecer o 
escoamento da sa- 
fra de grãos aos por- 
tos de Santos (SP), 
Itaqui (MA) e, no fu- 
turo, Ilhéus (BA), 

“Durante 2019, 
estive aqui, onde 
nós assinamos a or- 
dem de serviço para 
conclusão da Ferro- 
via Norte-Sul. Uma 
ferrovia que liga lá 
do Maranhão, do 
Porto de Itaqui, até o 
Porto de Santos, em 
São Paulo. Fazen- 
do a conexão com à 
Fico, cada vez mais 
nós temos a certe- 
za que aquilo que 
nós produzimos no 
Brasil chegará mais 
barato não só na 
mesa do consumi- 
dor, bem como nos 
portos para exportar 

para fora do nosso 
Brasir, disse o Pre- 
sidente. 

Este é o primei- 
ro empreendimento 
ferroviário por meio 
de investimento cru- 
zado, ou seja, util- 
zando a outorga da 
renovação antecipa- 
da de contrato com 
a mineradora Vale 
pela Estrada de Fer- 
ro Vitória-Minas. “O 
ressurgimento deste 
modal realmente era 
sonhado por muitos 
neste Brasil. Mas 
ninguém faz nada 
sozinho, sempre te- 
mos que ter alguém 
do nosso lado. Nes- 
te caso aqui, temos 
a Iniciativa privada: 
a nossa Vale do Rio 
Doce, uma empresa 
fantástica que cola- 
bora conosco, em 
especial, na infraes- 
trutura pelo Brasil, 
ressaltou o Presi- 
dente Jair Bolsona- 
ro. 
A expectativa é 

que a obra gere cer- 
ca de 4,6 mil empre- 

gos e seja concluida 
em até cinco anos, 
conforme prevê o 
contrato. “O nos- 
so desafio agora, à 
nossa obsessão é 
gerar emprego. são 
caras que vão levar 
o sustento para den- 
tro de casa, que vão 
ter tranquilidade, a 
dignidade no em- 
prego. Eu fico feliz 
pelos produtores ru- 
rais que vão ganhar 
em competitividade 
porque a gente está 
aumentando a ofer- 
ta ferroviária e isso 

representa diminui 
custo”, frisou 0 mi 
nistro da Infraes- 
trutura, Tarcísio de 

Freitas. 
Expansão 
Segundo o Minis- 

tério da Infraestrutu- 
ra, já estão em an- 

damento tratativas 
para expandir a Fer- 

rovia de Integração 
Centro-Oeste até 
Lucas do Rio Verde 
(MT). A empresa VLI 
Logística apresen- 
tou proposta para in- 
vestir R$ 6,4 bilhões. 
na construção e 

operação de trecho 
com 557 km de ex- 
tensão, a ser criado 
entre Lucas do Rio 

Verde e Água Boa. 
O projeto está sendo 
avaliado pela pasta. 

Nos primeiros 
sete dias de vigência 
do novo instrumen- 
to das autorizações 
ferroviárias, o Minfra 
recebeu 11 pedidos 
de investidores pri- 
vados interessados 
em operar ferrovias 
em 10 unidades da 
Federação. 

Inmet apresenta nesta terça-feira (21) 
perspectiva climática da primavera 

O evento ocor- 

rerá às 10h, com 
transmissão pelo 
canal do Inmet no 
Youtube 
O Instituto Na- 

cional de Mete- 
orologia (Inmet) 
apresenta nesta 
terçadeira (21) o 
Prognóstico Climá- 
tico da Primavera 
2021, que começa 
no dia 22 de se- 
tembro. O evento 
terá início às 10h 
(horário de Brasf- 
lia), com transmis- 
são pelo canal do 
Inmet no Youtube. 
Irão participar do 
evento a minis- 
tra da Agricultura, 
Pecuária e Abas- 
tecimento, Tereza 

Cristina; o secre- 
tário de Inovação, 
Desenvolvimento 
Rural e Irrigação 
do Mapa, Feman- 

do Camargo; o 
coordenador-geral 
de Ciências da Ter- 
ra do Inpe, Gilvan 
Sampaio; a meteo- 
rologista do Inmet, 
Marcia Seabra, e 
o coordenador de 
Modelagem Numé- 
rica do Inmet, Pau- 
lo Costa. 
O foco principal 

do evento é trazer 

informações que 
auxiliem o produtor 
rural a se prepa- 
rar para a próxima 
safra, além de se- 
guradoras e insti- 
tuições financeiras 
interessadas no 
gerenciamento de 
risco climático. 
Além disso, será 

apresentado o Se- 
guro de índice Pa- 
ramétrico do Inmet 
e o derivativo cl 
mático em cons- 

trução com a B3 

(Bolsa de Valores 
Brasileira). 

Primavera 
Climatologica- 

mente, a primave- 
ra consiste no pe- 
riodo de transição 
entre as estações 
seca e chuvosa na 
região central do 
Brasil, definindo a 
qualidade do das 
chuvas nas regi- 
des Centro-Oeste, 
Sudeste e parte 
do centro-sul da 
Região Norte. 
É também nes- 

te periodo que 
podem | ocorrer 
os primeiros epi- 
sódios da Zona 
de Convergência 
do Atlântico Sul 
(ZCAS), — trazen- 
do chuvas fortes, 
rajadas de vento, 
descargas atmos- 
féricas e eventual 
granizo para o Sul 

do país. 
De acordo com 

o Inmet, estão 

previstas chuvas 
ligeiras, acima da 
média, em áreas 
dos seguintes es- 
tados: Mato Gros- 
so, Goiás, Mato 
Grosso do Sul e 
norte de Minas 
Gerais. Durante a 
estação, são re- 
gistradas tempe- 
raturas elevadas 

em grande parte 
da Região Norte 
interior do Nordes- 
te e alguns pontos 
da parte central 
do Brasil 
Em caso de 

confirmação do fe- 
nômeno La Nifia, 
a tendência é de 
que a Região Sul 
tenha quantidade 
maior de chuvas 
irregulares e que 
o centro-norte do 

Brasil seja o foco 
de chuvas regula- 
res. 

Serviço 
Perspectivas 

Climáticas para a 
Primavera 2021 

Data: 21/09 (ter- 
ça-feira) 

Horário: 10h 
(horário de Brasi- 
lia) 
Transmissão: 

Inmet no Youtube 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

lhadeitapetininga.com.br 15 997110205 
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Líderes de países realizam 13º 

Reunião de Cúpula do Brics 
O Presidente Jair 

Bolsonaro — partici- 
pou do encontro do 
grupo que é forma- 
do por Brasil, Rús- 
sia, China, Índia e 
África do Sul 

Presidente Jair 
Bolsonaro participa 
da videoconferência 
da 13º Cúpula do 
Brics. - Foto: Mar- 
cos Corrêa /PR 

OPresidente da 
República, Jair Bol- 
sonaro, participou, 
nesta — quinta-feira 
(9), da 13º Reunião 
de Cúpula do Brics, 
realizada em for- 
mato virtual, com o 
tema Brics(215: Co- 
operação IntraBrios 
para Continuida- 
de, Consolidação e 
Consenso. O Brics 
reúne Brasil, Rús- 
sia, China, Índia e 
África do Sul. O ano 
de 2021 marca os 
15 anos do bloco e 
os 10 anos de traje- 
tória comercial. 
O tema desta edi- 

ção da reunião de 
cúpula se desdobra 
em trôs pilares de 
cooperação: política 
e segurança; eco- 
nômico e financeiro; 
cultural e de pessoa 
para pessoa. O gru- 
po está sob a presi- 
dência da Índia 

Na fala inicial de 
sua participação na 
reunião virtual do 
Brics, o Presidente 
Jair Bolsonaro des- 
tacou as relações 
do Brasil com cada 
um dos países inte- 
grantes do bloco. 

Parceria  estraté- 
gica 

Em relação à Ín- 
dia, o Presidente 
Jair Bolsonaro dis- 
se que a parceira 
estratégica entre os 
dois países vive um 
excelente momento 
e que vários instru- 
mentos . assinados 
durante a viagem do 
presidente brasileiro 
ao país, em janeiro 
de 2020, estão ren- 
dendo frutos. 

“Nossa coopera- 
ção tem avançado, 
em especial nas 
áreas de ciência e 
tecnologia, energia 
e saúde, sobretudo 
no combate a pan- 
demia de Covid-19. 
O comércio bilate- 
ral tem crescido em 
mais um sinal da 
retomada da nos- 
sas economias e do 
potencial de nossas 
relações”, disse o 
Presidente Jair Bol- 
sonaro, 

Relações comer- 
ciais e de investi- 
mentos 

Ele lembrou que 
se reuniu pessoal- 
mente pela última 
vez com o presiden- 
te da China, Xi Jin- 
ping, em 2019, em 
Brasília, por ocasião 
da reunião do bloco 
durante a presidên- 
cia brasileira, e os 
dois — mandatários 
discutiram — temas 
da parceria estra- 
tégica, bem como 
o bom estágio das 
relações bilaterais 
entre Brasil e China 
em diversas verten- 
tes. 

“Mais — especial- 
mente no âmbito 

comercial e de in- 
vestimentos. Essa 
parceira tem se 
mostrado essencial 
para a gestão ade- 
quada da pandemia 
no Brasil tendo em 
vista que parcela 
expressiva das va- 
cinas oferecidas à 
população  brasilei- 
ra é produzida com 
insumos originários 
da China", disse 
Coordenação 

pelo fortalecimento 
do Brics 

O Presidentecitou 
que o Brasil man- 
tém parceria estra- 
tégica com a África 
do Sul há mais de 
uma década. “Jun- 
tos, temos contribui- 
do para desenvolver 
dinâmica própria de 
coordenação em fa- 
vor do fortalecimen- 
to do Brics. Nossos 
laços humanos e 
nossas - similarida- 
des tomam o diá- 
logo fluído e natu- 

ral em temas como 
defesa, ciência e 
tecnologia, meio 
ambiente, comércio 
e investimentos, en- 
tre outros. O que se 
reflete em nossos 

entendimentos no 
Brics”, afirmou. 
Cooperação em 

ciência e tecnologia 
Com a Rússia, o 

líder brasileiro citou 
as relações bilate- 
rais e parceria es- 
tratégica e afirmou 
que os dois países 
mantém — também 
excelentes relações 
políticas. Bolsona- 
ro disse ainda que 
Brasil e Rússia tem 
importante coope- 
ração em ciência e 
tecnologia e afirmou 
que o Brasi tem in- 
teresse em ampliar 
o leque de produtos 
exportados que atu- 
almente estão con- 
centrados no agro- 
negócio. 

“Temos | interes- 

SP registra 4,35 milhões de casos 
e 148 mil óbitos por Covid-19 

Mais de 4,12 mi 
Ihões já se recupe- 
raram no decorrer 
da pandemia, in- 
cluindo 447,1 mil 
que estiveram inter- 

nados e receberam 
alta hospitalar 

O Estado de São 
Paulo registra nes- 
te domingo (19) 
4.350.530 casos de 

COVID-19 durante 
toda a pandemia e 
148.099 óbitos. 

Entre o total de 
casos, 4.121.039 ti- 
veram a doença e já 
estão recuperados, 
sendo que 447.134 
foram intemados e 
receberam alta hos- 
pitalar. 

Há 5.038 pacien- 
tes internados em 
todo o temitório, 
sendo 2383 em 

unidades de Terapia 
Intensiva e 2655 
em enfermaria 

A taxa de ocupa- 
ção dos leitos de 
UTI no estado hoje 
é de 321% e na 
Grande São Paulo 
é de 38,3%. 
O detalhamento 

dos dados da pan- 
demia está dispo- 
nível no site wwu. 
saopaulo.sp.gov.br 
coronavirus. 

se em diversificar 
nossa pauta ex 
portadora de forma 
condizente com o 
desenvolvimento de 
ambas economias e 
para o benefício de 
nossos povos", de- 
talhou. 

Histórico do Brios 
A “coordenação 

entre Brasil, Rússia, 
Índia e China (Bric) 
começou em 2006, 
de maneira informal, 
com reunião de tra- 
balho entre os chan- 
celeres dos quatro 
países à margem da 
Assembleia Geral 
das Nações Unidas. 

A partir daí, o Bric 
passou a ser um 
mecanismo de co- 
operação em áreas 
que tenham o po- 
tencial de gerar re- 
sultados concretos 
às populações dos 
países integrantes, 
Desde 2009, os che- 
fes de Estado e de 
governo passaram 

a se encontrar anu- 
almente. Em 2011, 
a África do Sul pas- 
sou a integrar o gru- 
po, formado então o 
Brics. 

Instituições de co- 
operação 

A — cooperação 
intra-Brics levou 
ao lançamento das 
duas primeiras insti- 
tuições do grupo, o 
Novo Banco de De- 
senvolvimento e o 
Arranjo Contingente 
de Reservas (ACR) 
O banco foi criado 

para responder ao 
problema global da 
escassez de recur- 
sos para o financia- 
mento de projetos 
de infraestrutura e 
desenvolvimento 
nos países do blo- 
co. Já o ACR tem 
o objetivo de asse- 
gurar liquidez para 
enfrentar crises na 
balança de paga- 
mentos dos países 
do Brios 

COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 

A SUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

Dix 
É O NOSSO CELULAR 
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Defesa Civil alerta para risco de incêndio 

em razão das altas temperaturas 
Ausência de chu- 

va e calor intenso 
aumentam chances 
de ocorrência de in- 
cêndio nas matas 
entre sábado (18) e 
terça-feira (21) 

À Defesa Civil do 
Estado informa que 
entre sábado (18) e 
terça-feira (21), as 
temperaturas — ten- 
dem a subir gra- 
dativamente, com 
momentos de calor 
intenso em todo o 
Estado de São Pau- 
lo, com exceção do 
litoral, onde as pre- 
visões não indicam 
temperaturas eleva- 
das para a região. 
O destaque para 

as altas temperatu- 
ras estão nas regi- 

des Metropolitana 
de São Paulo, Cam- 
pinas, Franca, Itape- 
va, Sorocaba e Vale 
do Paraíba, onde 
as máximas pode- 
rão chegar a 36º C, 
e para as regiões 
de Araçatuba, Ara- 
raquara, Barretos, 
Bauru, Marilia, Pre- 
sidente Prudente, 
Ribeirão Preto e São 
José do Rio Preto, 
onde as máximas fi- 
carão entre 38 e 41º 
c 

A ausência da pre- 
visão de chuvas nos 
próximos dias, asso- 
ciada ao calor inten- 
so, manterá a umida- 
de relativa do ar bem 
baixa, aumentando 
consideravelmen- 

te o risco de incên- 

no território paulista. 
As maiores con- 

centrações de focos 
de incêndio em co- 
berturas vegetais es- 
tão nas regiões me- 
tropoiitana de São 
Paulo, centro-oeste 
e noroeste do Esta- 
do, sendo que, em 
alguns casos, devi- 
do a intensidade e 
rápida propagação 
do fogo, faz-se ne- 
cessário combate 
por meio de aero- 
naves de asa-rota- 
tiva ou de asa-fixa, 
durando, por vezes, 
dias para sua extin- 
ção. 

Estudos apontam 
que a maior parte 
dos incêndios flo- 
restais são causa- 
dos pelo homem, 
de maneira aciden- 
tal ou intencional, 
sendo as causas 
mais comuns: 

Queimada para 
limpeza de terreno 
ou destruição de 
lixo; 

Cigarros des- 
cartados acesos às 
margens de rodo- 
vias; 

Soltura de ba- 
lões, que além de 
ser crime, estu- 
dos apontam que 
a cada três balões 
postos no ar, dois 
caem acesos 

Para combater 

esse tipo de ação, a 
Defesa Civil reforça 
a necessidade de 
conscientização de 
toda a população, a 
fim de que tais ocor- 
rências sejam evi- 
tadas, e até mesmo 
denunciadas para a 
Polícia Militar (190) 
ou Disque Denún- 
cias (181) 

Caso uma pessoa 
se depare com al- 

gum foco de incên- 
dio, deverá acionar 
imediatamente o 
Corpo de Bombei- 
ros (193) ou a Defe- 
sa Civil (199). Não 
é recomendado que 
uma pessoa, sem 
treinamento e equi- 
pamentos necessá- 
rios, tente apagar o 
incêndio, pois ela 
corre o risco de se 
ferir durante a ação. 

Decreto institui sistema de 

crédito facilitado para micro 
e pequenas empresas 

A criação do siste- 
ma é mais uma medi- 
da do Governo Federal 
em favor da retomada 
econômica 

A criação desse 
novo sistema possui 
potencial para estimu- 
lar a competição ban- 
cária. - Foto: Marcello 
Casal JrlAgência Bra- 
sil 

Opresidente da Re- 
pública, Jair Bolsona- 
ro, editou, na quarta- 
“eira (25), decreto 
para instituir o Sistema 
Nacional de Garantias 
de Crédito (SNGC) 
que tem como obje- 
tivo faciitar o acesso 
de microempresas e 
empresas de pequeno 
porte ao crédito simpli- 

Rua Campos Sai 

ficado. 
Pelo novo sistema, 

as garantias dos em- 
préstimos poderão ser 
realizadas por outras 
instituições, funcionan- 
do como uma espécie 
de “fiador” do emprés- 
timo. Dessa forma, so- 
ciedades de garantia 
solidária, sociedades 
de contragarantia, co- 
operativas de crédito 
€ fundos públicos ou 
privados poderão ser 
Usados para garantir a 
operação, facilitando o 
acesso aos pequenos 
empreendedores que 
não possuam patrimô- 
nio necessário à ope- 
ração. 
Assim, por exemplo, 

um grupo de empre- 

sas poderá se juntar e 
montar uma cooperati- 
va de crédito e garan- 
tr as operações que 
forem contratadas pe- 
los seus cooperados. 
Além disso, fundos já 
em operação poderão 
participar do novo sis- 
tema 

Já os órgãos regu- 
ladores do sistema 
financeiro “serão res- 
ponsáveis por estabe- 
lecer condições mais 
flexíveis nos emprés- 
timos para esse seg- 
mento do mercado, 
como forma de esti 
mular as operações. 
O Conselho Monetário 
Nacional deverá regu- 
lamentar a aceitação 
e a prestação de ga- 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 3271.0414 

utiquekarina.co 

rantias por parte das 
intuições financeiras 
no âmbito do novo sis- 
tema, estabelecendo 
critérios prudenciais e 
de supervisão. 

A criação desse 
novo sistema possui 
potencial para esti 
mular a competição 
bancária, a eficiência 
do mercado e propor- 
cionar maior acesso 
ao crédito, além de 
contribuir para a re- 
tomada da economia 
Outras experiências 
posiivas de políticas 
emergenciais de crá- 
dio, como o Progra- 
ma Nacional de Apoio 
às Microempresas e 
Empresas de Peque- 
no Porte (Pronampe) 
e o Programa Emer- 
gencial de Acesso a 

Crédito (PEAC), evi- 
denciam a importância 
dessa medida para a 
economia brasileira. 

As micro e peque- 
nas empresas são os 
maiores geradores de 
ocupações — formais 
e informais. Porém, 
essas empresas pos- 
suem dificuldades de 
acessar o sistema 
de crédito tradicional 
por não conseguirem 
prestar as garantias 

normalmente exigidas 
nessas — operações. 
Por esse motivo, elas 
acabam sendo prete- 
rídas pelas instituições 
financeiras, que po- 
dem preferir empres- 
tar seus recursos para 
empresas com maior 
porte e patrimônio 

O decreto entra em 
vigor imediatamente e 
não depende da apro- 
vação do Legistatio. 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 
Escrit Av. Domingos José Viira, 1561 

-fonefax 3271-1088 
Resid. R. Loonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272-5437] 

CEP: 18200-000. ITAPETININGA SP 
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Prefeita Simone Marquetto participa de 

solenidade em Pilar do Sul e destaca ações 

da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência 

Aprefeita de Itape- 
tininga e presidente 
da Região Metropo- 
ltana de Sorocaba 
(RMS) participou 
nesta sexta, dia 17 
de um ato em cele- 
bração à Campanha 
"Setembro Verde” e 
da posse do Conse- 
lho Municipal da Pes- 
soa com Deficiência 

na Câmara Municipal 
de Pilar do Sul 

Convidada, Simo- 
ne Marquetto fez par- 
te da mesa e em seu 
discurso comparti 
hou toda a experiên- 
cia que Itapetininga 
conquistou com a 
criação da Subsecre- 
taria da Pessoa com 
Deficiência, além de 

falar das ações de- 
senvolvidas na cida- 
de 

“Implantamos o 
semáforo | inteligen- 
te, com sinais lumi- 
nosos em LED, re- 
fletores e um aviso 
sonoro acionado ao 
pressionar um botão. 
Tudo para facilitar a 
travessia das pesso- 

as com deficiência 
visual e de forma se- 
gura. Parceria com 
o Comitê Paralim- 
pico Brasileiro, ins- 
talação de brinque- 
dos adaptados nas 
escolas. municipais, 
curso de libras para 
funcionários — públi 
cos, a Carteira Muni- 
cipal de Identificação 

para pessoas com 
o Transtomo do Es- 
pectro Autista, entre 
outras ações. Grati- 
dão por este dia, que 
celebra a inclusão e 
o compromisso por 
cidades mais inclusi- 
vas”, destacou Simo- 
ne Marquetto. 

Ainda na partici- 
pação da solenidade 
emPilardo Sul, a pre- 
feita de Itapetininga, 
Simone - Marquetto 
complementou que 

é muito importante 
trabalhar com os mu- 
nicípios. “Essa troca 
de experiências for- 
talece o nosso traba- 
lho pela população, 
além de contribuir 
para a visiblidade 
e inclusão social da 
Pessoa com Defici- 
ência. Trabalhando 
Juntos, podemos le- 
var mais acolhimen- 
10, inclusão e acessi- 
bilidade para todos”, 
finalizou. 

Poupatempo orienta sobre matrícula 

na rede estadual de ensino 

até sexta-feira (24) 

Poy 
ent A 

Mr + 

ACESSE NOSSAS 
REDES SOCIAIS: 

9 
15 997110205 

É) 
FACEBOOK 

[WWW.FOLHADEITAPETININGA! COM.BR] 

Para solicitar o 
serviço é necessário 
agendar data é ho- 
rário em uma das 85 
unidades do progra- 
ma 
O prazo para ins- 

crição de matrícula 
aos interessados em 
ingressar na rede pú- 
bica estadual de en- 
sino foi estendido até 
dia 24 de setembro. 
O processo pode 
ser feito nos 85 pos- 
tos do Poupatempo 
no Estado, mediante 
agendamento; ou di- 
retamente nas esco- 
las estaduais e dire- 
torias de ensino. 

Para realizar o ser- 
viço nas unidades do 
Poupatempo, é pre- 
ciso agendar data e 
horário pelo portal 
www.poupatempo. 
spgovbr ou em to- 

tens de autoaten- 
dimento e escolher 
uma das unidades 
do programa. No dia 
e horário marcados, 
basta comparecer ao 
posto escolhido com 
o RG ou a Certidão 
de Nascimento e o 
comprovante de en- 
dereço do estudante. 
Para os menores de 
18 anos é necessário 
estar acompanhado 
pelo - representante 
legal, - devidamente 
identificado. 
Após o atendimen- 

to, o cidadão rece- 
berá um. protocolo, 
com o qual poderá 
consultar as vagas 
disponibilizadas no 
site da Secretaria Es- 
colar Digital — sed. 
educacao sp.gov.br. 
A efetivação da ma- 
tricula se dará so 

mente após análise 
da documentação na 
escola indicada pela 
Secretaria da Educa- 
ção. 

Para a realização 
da rematrícula, a so- 
licitação deve ser 
feita pelo aplicativo 
Minha Escola SP 
ou pela plataforma 
Secretaria Escolar 
Digital (SED). Este 
é o terceiro ano de 
parceria entre Pou- 
patempo e Secre- 
taria da Educação, 
que já totaliza quase 
40 mi atendimentos, 
destes, cerca de 1 
mil foram intenções 
de matrículas. Para 
mais detalhes sobre 
a matricula escolar 
do ano letivo 2022, 
basta consultar o site 
da Educação (sed 
educacao.sp.govbr) 
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Moto Clube entrega cestas básicas 
na Igreja Quadrangular do Jardim 

Fogaça, em 

o centro da cidade 
chamando atenção 
por onde passaram, 
principalmente das 
crianças. 

No domingo dia 
12/09, o Moto clube 
Insanos fez a entre- 
ga de cestas bási- 
cas na Igreja Qua- 

drangular do Jardim 
Fogaça. Os demais 
Moto Clubes da ci- 
dade foram convida- 
dos e percorreram 

Itapetininga. 

De acordo com o 
Diretor do Clube em 
apetininga, — Eust- 
mio Luiz "O objeti- 
vo do nosso clube 

é olhar e cuidar dos 
menos favorecidos, 
assistindo social- 
mente dentro das 
nossas possibilida- 

des, e neste domin- 
go com a ajuda de 
todos o nosso objeti- 
vo foi alcançado”. 

Com direitos ignorados, 

Dia Nacional de Luta da 

Para a advogada 
Diana Serpe, desafio 
é fazer com que as 
pessoas entendam 
que a inclusão é uma 
questão de toda a 
sociedade 

Vinte e um de se- 
tembro marca o Dia 
Nacional de Luta da 
Pessoa com Defici- 
ência. As primeiras 
ações no Brasil para 
integrar essa popula- 
ção foram em 1854, 

tituto Brasileiro de 
Geografia e Estatis- 
tica (IBGE), das 17,3 
milhões de pessoas 
com algum tipo de 
deficiência, apenas 
28,3% delas em ida- 
de de trabalhar - a 
partir dos 14 anos - 
estavam na força de 
trabalho. Cerca de 
87,5% dessa popula- 
ção não tinham ins- 
trução ou tinham o 
ensino fundamental 

ção que garante, ao 
menos no papel, o 
acesso ao emprego 
de cidadãos que, em 
geral, são preteridos 
nos processos de se- 
leção. 

“A lei de cotas foi 
criada para assegu- 
rar a inclusão. Seu 
artigo 93 determina 
que empresas com 
100 ou mais funcio- 
nários devem desti- 
nar de 2% a 5% dos 

com a introdução do seus cargos para incompleto. 
sistema Braile, e, beneficiários reabili- Diana avalia que 
em 1857, com a cria-. tados do INSS e pes- os números reve. 

soas com deficiência. 
É uma lei de suma 
importância, porque 
garante não apenas 
emprego, mas dig- 
nidade, — autonomia, 
qualidade de vida”, 
avalia a advogada 
Diana Serpe, sócia 
do escritório Serpe 
Advogados e espe- 
cialista no direito da 
pessoa com deficiên- 

ção do Instituto dos 
Surdos Mudos. Épo- 
ca também marcada 
pela segregação. En- 
tre 1881 e 1960, por 
exemplo, os deficien- 
tes auditivos foram 
proibidos de usar a 
língua de sinais para 
não comprometer o 
aprendizado compul- 
sório da linguagem 
oral 

tam um problema 
mais profundo, que 
não está relacionado 
apenas ao emprego, 
ou à falta dele, mas 
à educação e ao en- 
volvimento da socie- 
dade com a questão. 
“Nosso grande desa- 
fio é esclarecer que 
a inclusão é um tema 
que diz respeito a 
toda a sociedade”. 

Em 1991, foi pro- cia Nesse sentido, a 
mulgada a Lei8213, Os números, no Lei 13.146, conhe- 
conhecida como Lei entanto, mostram cida como Lei Bra- 
de Cotas, a fim de 
assegurar a inclusão 
de pessoas com de- 
ficiência no mercado 
de trabalho. São 30 
anos de uma legisla- 

uma realidade bas- 
tante diferente da 
ideal. Segundo a úl- 
tima Pesquisa Nacio- 
nal de Saúde (PNS), 
realizada pelo Ins- 

sileira de Inclusão 
(LBI), foi sancionada 
em 2015, com o ob- 
jetivo de ampliar as 
políticas de direitos. 
O texto determina 

21 de setembro marca o 

Pessoa com Deficiência 

que a pessoa com 
deficiência deve ser 
contemplada em to- 
dos os programas e 
políticas públicas e 
garante direitos re- 
acionados à acessi- 
bilidade, educação e 
saúde, além de es- 

as pessoas com de- 
ficiência em discre- 
pantes condições de 
desigualdade” 

Diana é enfática 
na necessidade de 
se lutar pelos direi- 
tos assegurados por 
lei. “O fato é que não | À fabelecer “punições há desculpa, para Falls 

para des GS Tque! Uma IM NãS 
minatórias. seja aplicada, não ência. Também atua 

em ações relacio- 
nadas a negativas 
de planos de saúde, 
para fornecimento 
de canabidio! e para 
tratamentos e forne- 
cimentos de medica- 
mentos de alto custo 
para doenças raras. 
Criadora do Autismo 
e Direito, com per- 
fis nas redes sociais 
(Instagram e Face- 
book) 

Mais uma vez, há 
um abismo entre o 
que determina a lei 
e a sua aplicação. 
Diana exalta a exce- 
lência do texto, mas 
constata sua ineficá- 
cia na prática. “A lei 
é excelente, entre- 
tanto, “infelizmente, 
no dia a dia vemos 
que muitos direitos 
previstos na LBI são 
ignorados, deixando 

Extintores e Regularização de Imóveis para Bombeiros 

genharia e Serviços Técnicos! e, | 

/ 

há desculpa para ig- 
norar direitos e me- 
nosprezar qualquer 
cidadão”. 

FONTE: Diana 
Serpe é advogada. 
especialista em Pro- 
cesso Civil e Direito 
Civil. palestrante e 
possui forte atuação 
em ações relacio- 
nadas a negativas 
de direitos para as 
pessoas com defici- 

TA RA TA! 
ER Ene o 
Projetos para Bombeiros, Ministério da Agricultura 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Técnica 

$% 1599813 -6320 
1599102 -4483  [S)homeroprojetos(Qgmail.com 
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Biblioteca Municipal de Itapetininga promove 

novo encontro virtual do “Clube do Livro” no 

primeiro sábado de outubro 

co 
Clube do Livre 

Vintual 

RELATO 
DE UM 
CERTO 

ORIENTE 

Mediação de Caros Eduado Sour tura. 

Via GOOGLE MEET 

j Eri (15) — 99825-6949, 
- AG Você receberá um 

esti nai tras 

Presidente Jair Bolsonaro sanciona 

Lei que simplifica a gestão de cargos 
em comissão e de funções de 

confiança na Administração Pública 

Medida faz parte da. agenda de uma gestão govemamental mais eficiente, fexível e 
transparente 
O Presidente da 

República, Jar Bor 
Sonaro, sancionou o 
Projeto de Leide Con- 
versão nº 18, de 2021 
(MPv nº 1042/2021), 
que simpífica a ges- 
tão de cargos em co- 
missão e de funções 

Organização Bandeirante 

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

A Biblioteca Muni- 
cipal 'Dr. Júlio Pres- 
tes de Albuquerque”, 
em Itapetininga, rea- 
lizará mais umencon- 
tro virtual do Clube 
do Livro. Será sába- 
do, 2 de outubro, às 
20 horas. A obra es- 
colhida foi “Relato de 
um Certo Oriente”, 
de Milton Hatoum, e 
a mediação da con- 
versa ficará por con- 
ta do voluntário Car- 
los Eduardo Souza, 
professor de Lingua 
Portuguesa e Litera- 

Se você deseja 
participar, entre em 
contato com a Biblio- 
teca pelo whatsapp 

no grupo do Clube 
do Livro, ande será 
enviado o link da 
reunião, que será via 
Google Meet. 

O livro físico está 
disponível para em- 
préstimo na Bibliote- 
ca dos CEU das Ar- 
tes, que fica à Rua 
Francisco — Senger, 
420, Parque São 
Bento. O horário de 
funcionamento é de 
segunda a sexta- 
-feira, das Bh às 17h, 
telefone (15) 3272- 
3161 

O acervo digital da 
Biblioteca. Municipal 
também conta com 
o título. Caso ainda 
não seja cadastra- 
do, envie uma men- 
sagem por whatsapp 
ou um email com um 
documento com foto 
e comprovante de 
endereço para bibli- 
toecaitape(Dhotmail 
com. Você recebe- 
rá os dados para 
acesso. É possi- 
vel ler em qualquer 
dispositivo digital. 

Sobre Relato de 
Um Certo Oriente 

A obra, escrita 
em 1989, passa-se 
em Manaus e a tra- 

ma se desenrola a 
partir da narração 
de uma mulher que 
volta para a casa e 
tenta manter viva a 
memória da família, 
através da história 
de pessoas de seu 
círculo de relação, 
misturada a todas 
as vivências que 
uma cidade como 
Manaus proporcio- 
na, sendo a divisão 
entre a capital e a 
mata, com rotas flu- 
viais, de um Estado 
que faz fronteira 
com três países. 

Sobre o autor 
Milton Assi Hau- 

toum é um escritor 
amazonense, des- 
cendente de liba- 
neses, considerado 
um dos maiores au- 
tores brasileiros vi- 
vos. Relato de Um 
Certo Oriente é sua 
primeira obra, Seu 
estilo predominante 
é de crítica social e 
política e a partilha 
de sua própria ex- 
periência de vida. 
Sua obra Dois Ir- 
mãos foi adaptada 
para uma minissé- 
rie da Rede Globo. 

SANTA TERESINHA 
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Na sociedade atual, muitos buscam o 

brilho fácil e os refletores ,sem disposição 

ao esforço preparo e trabalho 
Silas Gehring Car- 

doso 
O insuperável Vi- 

tor Hugo afirmou 
certa vez: "As dores 
morais exaurem as 
forças das criaturas 
que as experimen- 
tam, mas, curiosa- 
mente, — fortalecem 
com reservas es- 
pirtuais, — aqueles 
que a sofrem, neles 
produzindo especial 
capacidade de tole- 
rância para com as 
misérias do próximo 
e suas fraquezas, 
ampliando os valo- 
res da resistência e 

da resignação” 
Alguém já disse 

que as principais 
conquistas são si- 
lenciosas, fruto da 
perseverança, do 
trabalho - continuo, 
muitas vezes sob o 
chicote da calúnia 
e da difamação e 
com resultados que 
não aparecem a cur- 
to prazo. Por isso 
mesmo, se à fren- 
te do processo de 
transformações não 
estiver alguém com 
essas — qualidades, 
o trabalho ruirá. Em 
nossa sociedade, a 

maioria busca o bri- 
ho fácil, busca os re- 
fletores sem querer 
fazer muito esforço. 
São poucas as pes- 
soas corajosas que 
se dispõe a “carre- 
gar o piano”, mas 
são essas poucas 
pessoas que conse- 
guem mudar o rumo 
dos — acontecimen- 
tos, quer de peque- 
na, média ou grande 
dimensão. Por isso 
mesmo, aqueles 
que estiverem im- 
buídos da missão 
de mudar estruturas 
devem se preparar 

para enfrentar gran- 
des dissabores. Mu- 
danças de estrutura 
é um passo corajoso 
que “invariavelmen- 
te custa caro, custa 
desgaste e, mui- 
tas vezes, sacrificio 
pessoal. 

Esse — processo 
de mudanças ocor- 
re nas mais diferen- 
tes áreas. Em todas 
elas, há necessida- 
de de determinação 
e coragem. Muitas 
pessoas que hoje 
são aplaudidas pela 
sociedade, por te- 
rem — conquistado 

brilho fácil, não es- 
tão necessariamen- 
te preparadas para 
mudanças — estru- 
turais, que exigem 
alto grau de cons- 
cientização, refe 
xão, conhecimento 
e equilíbrio. Muitas 
vezes, as pessoas 
corajosas que agem 
de forma objetiva, 
permanecem até 
no anonimato. Sua 
ação se dá muito 
mais pelo trabalho 
e pelo exemplo, do 
que pelas palavras. 
Enfrentam os dissa- 
bores que surgem 

pelo caminho, mas 
prosseguem, resolu- 
tas, munidas do ide- 
al a ser alcançado. 
São essas pessoas 
que, “efetivamente, 
mudam as estrutu- 
ras e fazemandaras 
rodas do progresso 
da nossa sociedade 
e de toda humanida- 
de 

IHGGI prestou significativa homenagem 
a Afrânio Franco de Oliveira Melo 
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O IHGGI- Ins- 
ttuto Histórico 
Geográfico e Ge- 
nealógico de Itape- 
tininga, — presidido 
por Giovanni Fer- 
rari, prestou signi- 
ficativa  homena- 
gem ao saudoso 
associado Afrânio 
Franco de Olivei- 
ra Melo, recente- 
mente falecido. Em 
concorrida soleni- 
dade, foi descerra- 
do seu quadro, de- 
nominando-se com 
seu nome a sala de 
reuniões da Casa 
Kennedy, utilizada 
pelo IHGGI, e pres- 
tada também ho- 
menagem aos seus 
familiares. 

Afrânio rea- 
lizou um trabalho 
de — envergadura 
na área cultural de 
Itapetininga, além 
de registrar decisi- 
va participação em 
várias importantes 
entidades de nos- 

TA CASA DA BORRACHA 

so Município. Foi 
de sua iniciativa a 
criação do Passeio 
Histórico, - realiza- 
do algumas vezes, 
sendo convidadas 
escolas e entida- 
des para conhecer 
pontos — históricos 
de Itapetininga, 
acompanhados 
por um apresenta- 
dor para explanar 
sobre os pontos 
visitados Afrânio 
foi em 22 de ju- 
nho de 2005, um 
dos fundadores do 
Instituto Histórico 
+ Geográfico e Ge- 
nealógico de Itape- 
tininga -IHGGI 

Participou ativa- 
mente na criação e 
elaboração do es- 
tatuto da nova en- 
tidade. 

Foi um assíduo 
frequentador das 
assembleias que 
são realizadas 
mensalmente, só 
deixando de com- 

Aloja de 

parecer por moti- 
vos de saúde du- 
rante todos estes 
anos. 

Fazia também 
um trabalho gratui- 
to de genealogia, 
chegando a realizar 
mais de mil pesqui- 
sas para pessoas 
de Itapetininga e 
região, buscando 
inclusive o brasão 
da família pesqui- 
sada. Desenvolveu 
várias outras ati- 
vidades — culturais 
com entidades, 
sempre com cari- 
nho, desprovido de 
vaidade e interes- 
ses pessoais. 
O Instituto His- 

tórico e a cidade, 
perde um impor- 
tante - colaborador 
e conhecedor da 
história de Itapeti- 
ninga, um amigo 
sempre com a dis- 
posição e pronto 
para as elevadas 
missões. 

borracha mais 
completa da região 
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