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Empossados Diretoria, Conselho Fiscal, 

Delegados Representantes e Suplentes do 

Em sessão solene de 
posse, realizada no 
mo dia 1á de dezembro de 
2021 no salão do Sindica- 
to Rural de Itapetni 
foram empossados, dentro 
das normas estatutárias, os. 
Membros Efetivos é 
plentes da Direu 
selho Fiscal e Delegados. 
Representantes do Sindi- 
calo Rural de Iapetii 
eleitos no último dia 21 de 
novembro de 2021 
mandato para o periodo de 
14 de dezembro de 20 
13 de dezembro de 

Após instalação da 
são pelo Presidente Amau- 

024, 

Sindicato Rural de Itapetininga 
ri Elias Xavier, foi feita 

úli- a chamada individual 

assinar a Ata e f 
úinga, 

possados 

Con- 

Elias Xavier 

Silas Gehring Cardoso 

Roberto Kenkiti Ueno 
021 a Diretor Suplente 

cada um dos eleitos para 

tura em voz alta da Decla- 
ração e Posse. Foram em 

Presidente e Delega- v 
do Representante- Amauri 

Diretor-Seuretário- 

Diretor Tesoueiro- 

Delegado Representante- 
José Norberto Sebastiani 

Diretor Suplente- Ari- 

valdo de Albuquerque 
Diretor Suplente- Pau- 

o Aceácio Rodrigues da 
Sia 

Disetor Suplente- Pau- 
lo Roberto Pinheiro Vicira 

Disetor Suplente- João 
Augusto Bertoliná Bocaiu- 

de 

Conselheiro Fiscal 
Marcos Masataks Kira 

Conselheiro Fiscal- 
«Pedro Grotio Barrera 

Conselheiro Fiscal 
José Carlos Vieira Pinheiro 

Conselheiro Fiscal 
Suplente- Paulo Ribeiro de 
Noronha 

Conselheiro Fiscal 

Suplente- Celso ldnei Sa 
lata Júnior 

Conselheiro Fiscal 
Suplente- Hélio Carvalho 

de Barros 
Delegado Represe 

tante Suplente- Marcel 
Amen Giuliani dos Santos 

Delegado Rep 
tame Suplente- Jost Fran- 
cisco dos Santos Rocha 

Prof. Dirceu Campos muitas — preciosas 
AJORI- 440 vidas, vivemos em 

reclusão no sagrado 
Mais uma vez lar Fugindo da so- 

com graças ao po- lidão: preenchendo 
der Supremo es- o tempo escrevendo 

minhas memórias, 
utilizando a rede 
social distraindo 
com amigos, e com 
a imprensa para 
comunicar com os 
meus queridos lei 
tores. Queridos 
amigos leitores vo- 

tamos chegando o 
final do ano, ven- 
cendo assim mais 
uma etapa de nos- 
sas vidas. É bem 
verdade que en- 
frentamos os mais 
sérios desafios im- 
postos pelo destino 
em nossa jornada, cês são as pessoas 
entre cles o mais mais importantes 
perigosos, a pan- por me prestigiar 
demia que ceifou lendo meus textos, 

AGRADECIMENTO 
É por esse e ou- 

tros motivos que 
venho virtualmen- 
te a sua presença 
agradecer de todo o 
coração pela aten- 

Otavio Cerqueira, o 
diretor chefe Silas 
Gehring Cardoso e 
o Henrique diagra- 
mador, por permi- 
tir através de seu 
jornal de expor os ção que me tem de- 

dicado durante 
corrente ano. 

Queria apertar a 

o meus pensamentos 
por meio deste in- 
formativo 

mão de cada ami- A todos vai aqui o 
£o leitor, mas como meu abraço frater- 
isso é impossível, nal e desejando F 
agradeço através liz Natal € um Prós- 
do jornal “Folha de pero Ano Novo, em 
ltapetininga. Não 2022 seja um ano 
poderia também com muita saúde, 
deixar de agradecer alegria. estendido 
os grandes amigos: aos familiares, 

radares Rd Si gu cano 
[Es] 

cce 
asim 

eo lo semen tra Per va ea Joá o 
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PARAFUSOS E ESCAPAMENTOS, 
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Carvalho, 426 - 
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Reunião técnica destaca coesão na busca de 

soluções para efeitos da estiagem na Lagoa 

Regina Freire, em Itapetininga 

Ceprom Itapetininga realiza formatura de 440 

alunos em diversos cursos profissionalizantes 

Tecnologia 
Digital em 

e encos Itapetininga e Região 

borracha mais 
completa da região 

Rua Dr. Virgílio de Rezende, 1000 - Centro 
Tel: (15) 3272-6239 / 3271-7195 

EPIS FERRAMENTAS CORREIAS 
CONEXÕES HIDRÁULICAS 
MANGUEIRAS INDUSTRIAIS 

Aos domingos temos assados 1 é 
'ambém variedades em redi en q gm qe | | om crecitos 
Fazemos entregas e ao j 

aceitamos encomendas. 8 
Aceitamos cartões Visa e 

MasterCard ! 
A.Lopes de Olveira, tásltaptininga- sp MR 

E (15) 3272-6041 



Folha de Itapetininga, Sabado, 18 de dezembro 2021 | Edição nº 7.647 | Página 5 

Aprovado Orçamento de R$ 598.149.600,00 
para Itapetininga em 2022, com a conquista 

histórica das Emendas Impositivas 

O TRADICIONAL - 
CLUBE VENÂNCIO AYRES 
[QUALIDADE DE VIDA E LAZER DESDE 1888 

MATEMÁTICA 

(9(1599625.4025 1)(153272.6436 
Itapetininga - Centro 

BO Okumonitape 

Rua Coronel Afonso, 770 
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Natalé tempo de agradecer, é período deabraçar 
quem amamos, nos reunimos com nossa famila, 

des é comemoramos retomarmos confrateriz 
que podemos, finalmente, estar juntos. 

2021 está chegando ao fim: 
às conquistas à saúde e ao fim de umciclo 

É época de agradecer por estarmos vvos e 
relembrar com carinho aqueles que Infelamente 
nos deixaram, 

É hora de crtar lembranças Inesquecheis e de 
aprovetar as ocasiões de multo amor e bênçãos. 
com gratidão. 

Boas festas para 
você e sua família! 

tempo de brindar 

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

O malor presente é quem 
temos por perto! 

Neste fim de ano, 
celebre quem está 
com você. 

DACALDEREGSTRO CIVIL 
DO PSUBDISTRITO DE FTAPETININGA 

[— 
JOSE MARA DE ALMEIDA CAMARGO, estado 

SP mo dia nove uatro (0911/1834), residente e domiciado neste aubulButo, na Rua Josó Lo 
Sereia SP. filho de PEDRO DE ALMEIDA Exmnaoto “de MÚIA DE ALMEIDA BARROS. 

melada me Vondcaminl Mapotningo, &p. ins. do JOSE Arona E CAMARGO PILHO bato de DEUS. 
GIOVANE PEREIRA DOS SANTOS, estado Civil so 1809, profissão aulas da comerco, raso em Espe. 

og FRANCISCO GARCIA JÚNIOR de NEIDE PORTES ALBUQUERQUE GARCIA. DANIELE DE SOUZA PEREGO, estado civil soitei 

a" oitenta e“trôs (09/12/1983) residante. Neste subdistrito, ha Avenida” Wancesi 
apo 28, Vila Popuiar, apetininga. SP. ROBERTO PEREGO é de CLEUSA FERREIRA DE SOUZA PEREGO. 

LAILSON GARCIA SILVA, estado civil solteiro, pro- fissão riro, nascido em São Luis, São Luis, MA no quatro de setombro de mi novecantôs é no- 

Era BR GARCIA SÍNA JOYCE NATACHA APARECIDA 
SP, filho de VALDECY SUVA a de EVAN- 

DE OuVEIRA PI- TO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Mabetininga, Rapetininga, SP no tia dez de dezembro de mil novecentos é noventa a cito (10121598), residente E domiciiads nesis subdistrito, na Rua João Batista 
ftapetininga, SP. Milha de CLAUDIO ROBERTO VIEIRA PINTO e de ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA. 

VALÉRIO FERNANDO CAVALHEIRO, estado civi 
solteiro. profissão empresário, nascido em Angatuba, nova de novembro de mi no” 
Cliado neste subdistrito, n Avenida Darcy Vira 2033. Geriro, Hapetininga - SP lho de ANTONIO DE FATIMA CAVALHEIRO e da LUCIA DE LIMA CAVALHEIRO. NATALIA FREITAS RAMACCIOTT, estado civil solteira, proficsão empresária, nascida em tapetininga, 

ep gagisceme Atenas do Sul, tapetininga. SP. fiha de JOSÉ CAR- “de CLEIDE APARECIDA DE FREI. 

CEEE EE SAE Peep gs e ec mp e SERPRO a as CRISTIANE DE OLIVEIRA, estado civi sola, ea ectagão emprs ra fascida em Rapesninga, Tipetininga, SP no dá vinte é dois de avi de mi move: centos é setenta é um (2204/1979), residente a domici. 
Jada neste sustáeio na ua Herculano Ferra 10 ha (do ERNESTO DE DRIVER du RR SBB COELHO DE OLIVEIRA 

Rapetininga, 17 de dezembro de 2021 
ANE DASDER OFICIALA 

CARTUCHOS E TONNER'S, 

CARTUCHOS E TONNERS 
LIGUE E IREMOS ATÉ VOCÊ 

=(15) 
3272-9557 | 3272-8621 

wwwlinneprintcom.br 
Francisco Vélio, Nº 420 - Centro - Rapetininga 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 

Melia R Bilom 
CRECI47SIT 

Ras Virgílio de Rezende, 463 - CEP 18.208-180 
TTAPETININGA - Telefax (15) 3271-1999 

ey sedraimovels com br 
e-mail sednaimobiliariad vol com br 

de! CAMARGO 

autoescola 

44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Habilitação para pessoas 

com deficiência 

Fio 
co Vália, 438 - Centro Itapetinn 

(AS) SRT 1-2273/ 3271-283 

ITAPÉ 
piscinas) 

Produtos químicos e acessórios 

GOSTOU DESSE 
ESPAÇO? 

3271 - 1576 

ANUNCIE 

AQUI! 3271.0414 

SE VOCÊ VU, SEU CLIENTE 
TAMBÉM VERÁ 
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R. Virgílio de Rezende, nº 639 

Fones:3271-1220-S271 0030 Far 3271 2629 2271-1575 
Ear tanbelimovesôuel com br 

www.tambellimoveis. com.br 

mea no PG Eça uvenor 

poa renas 

orem E ar 

E pi 

+08 vsoRs AmNcADOS Pod sora isenações 

Creci saem 
3373.3164 / 3373.2502 

AV. JOSÉ GOMES DE CAMARGO, 174 
JARDIM MARABÁ 

A Imobiliária 
que realiza 
seu sonho de 
adquirir um 
Imóvel rural. 

TRABALHAMOS COMAS MELHORES PROPRIEDADES 
RERAISDA REGIÃO: COMPRAE VENDADE. 
SITIOS FAZENDAS CHACARASEARAS. 

QUER VENDERSE MÓVELRURAL ENTREM 
CONTATO COM MERCADO DE TERRASFONE:O1SAss- 

EE 

Nosso diferencial: 
EBhosso escrtro va panejamertoiutário e 

com iss a ecução dos mpodos EBhossa contabicade estar senpre disponivel 
Guendo precisar entar em cora; Narmos aim da onto de ques pos te 
eferecenos orientação é assessora compl 
par enero d sa are 

Rua Prudente de Mora Centro 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escri. Av. Domingos José Vieira, 1561 
-fonefax 3271-1088 

Resid. R. Leonor A. Camargo, 166 - Fone: 3272-5437] 

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

bjsampaio yahoo.com.br 

Seda 
Rua Dr. Virgilio de Rezende nº 463 

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

www.Sednaimoveis.com.br 
sednaimobiliariaQuol.com.br 
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Laboratórios de Anatomia 
Informática e Multidisciplinar 

Venha conhecer 

os diferenciais do 
AA CUES 

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

(2) 15 9978.7357 | 3271.7023 ticos i 
Rua Virgílio de Rezende, 845 nd alpis veredas 

Valorização e Formação para os profissionais 

de Educação Básica de Itapetininga 
de Edu do Dy 
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E: Jornal Folha de Itapetininga 
Caderno 

Realizada a XVII Assembleia Diocesana 

Extraordinária do Movimento de 

Cursilhos de Cristandade 
S 

diocese 
ONTE- PORTAL DA 

$. DIOCESE DE ITAPETI 
NINGA) pas 

Francisco, sacerdote há 52 anos, com um sonho e um sorriso no coração 
x o 

Recanto das Águas 
O melhor evento no melhor lugar 
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tamento escolar. Havia 
reuniões nas escolas em 
que os pais ou respon- 
sáveis ficavam sabendo 
sobre o aproveitamento 
escolar e a postura dos 
filhos na sala de aula. 
Lembro de uma das pri- 
meiras reuniões escula- 
res que participei onde a 
professora dízia aos pais 
que os filhos iriam ini 
à alfabetização e as pr 
meiras lições sobre ma- 
temática. Dizia ela que 
cs alunos iriam aprender 
um certo número de pa- 
lavras e iram escreve-tas. 
Pedia aos pais que acom- 
panhassem e ajudassem 

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

o ensino, ora o país tem 
uma extensão territorial 
imensa, uma diversida- 
de grandiosa e acredito 
que há uma diferença 
enorme entre os gram- 
des centros e as metró- 
poles como São Paulo e 
o agreste. O ensino é fum- 
damental, obrigatório 
um dever de estado, no 

nto essas diferenças. 
devem ser levadas a sério 
para que o objetivo prin- 
cipal deva ser levado em 
conta que é o estudo e à 
formação escolar. 

Na grade escolar havia 
uma abrangência grande 
“de matérias como lim 

Dias atrás li um arti- 
go de uma pesquisadora 
à respeito da educação 
no país. Dizia cla que a 
educação no Brasil não 
está bem avaliada e que 
tá muita critica em rela- 
ção a esse assunto, no en- 
tanto aponta ela alguns 
caminhos maquele arti- 
go os quais acredito que 
seriam o correto e mais. 
alguas que acho que de- 
veriam pelo memos ser 
discutidos. 

Antigamente havia 
mais relacionamento 
entre as pais, à escola e 
os alunos. Os pais eram 

procurar escolas parti- 
eutares. 

Houve diversas refor- 
obrigados a assinar o os filhos na tarefa de casa estrangeiras, — música, 
boletim escolar para to-. para que o objetivo fosse moral, civismo e cultura. 
marem — conhecimento atendido. rocratas, sem consul- Nos paises adiantados es- 

tarem os professores e 
“dentro dos gabinetes, de- 
cidiam como deveria ser 

ses ensinos são obrigató- 
rios na grade escolar no 
país há licenciatura para 

as motas que seus filhos O aproveitamento 
tiravam nas provas e as. escolar de nossos filhos. 
sim sabiam do aprovei. era excelente em pouco 

Como avaliar a educação? 

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

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

As disparidades re- 
gionais aos poucos de- 
veriam ser eliminadas 
e com o tempo o ensino 
poderia ser unificado em 
tado o país. Há dificul- 
dades como o aluno ter 

e necessário como o ali- 
mento e o ato de respi- 
rar. Não se trata de uma 
obrigação pois uma so- 
ciedade instruída e culta 

que viajar de barco ho- 
ras pelo rio para ir à es- 
cola. Com o objetivo de 
eliminar a evasão escolar 
diversas reformas fo- sentantes, participa 

ativamente dos destinos 
da mação, sabe cobrar 
e acima de tudo contri- 
dui para o progresso do 
país. O ensino liberta 
da ignorância, Senhores 
Pais não se esqueçam de 
que a educação começa 
em casa e não na escola. 
Bom domingo a todos. 

feitas como o ensino. 
continuado, ou seja, não 
há reprovação escolar e 

ino? Acredito que 
não por que foi criada a 
figura do analfabeto fun- 
cional com esse tipo de 
ensino será que um estu- 
do mais profundo dessa 

Casa Kennedy abriga projetos da 

Lei Aldir Blanc 
A Casa Kennedy reabriu as portas uma roda de viola as 20 horas na Casa 

depois repor a parte elétrica que foi Kennedy. Dia 04 de dezembro tivemos 
furtada, por duas vezes, com projetos o “Segundo Ciclo de Estudos Ter 
que estavam no papel, Recebemos 90 rio, Etnia e Raça” com palestras dos 
crianças do Instituto Geração. Projeto professores. De 06 a 10 de dezembro o 
este da Academia Itapetiningana de Le- SEMUCI, “Semana Municipal de Cj 
tras para incentivar a leitura, pois cada nema” que ofereceu filmes inéditos € 
criança conheceu a história do Museu formação audiovisual para adolescen- 
Carlos Ayres, tomaram lanche e ao final tes de escolas públicas e projetos so- 
ganharam livros. Também desenvolve- ciais. 
mos o projeto Café com livros. Um café Dia 10 de dezembro lançamento dos 
com a venda de livros de nosso sebo com livros “Socô Pereira Derac Para Sem- 

o para estimular a leitu- 

h apresentação da peça 
As Shakespearianas ficou em cartaz 
durante o mês de novembro, também 
recebemos os projetos de incentivo a 
cultura da Lei Aldir Blanc para os gru- 
pos se apresentarem no Salão Nobre 
da Casa Kennedy. No dia primeiro a 
exposição Teddy Vieira, com palestra 
de Bene Martins e seu paí na viola. 
Mostra encerra dia 23 de dezembro, 
dia do aniversário de Teddy V 

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

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

Walkiria Paunovic é Diretora do 
Museu Carlos Ayres. 
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O progresso da ime- 
ligência e do raciocínio 
Iumanos não aceita mais. 
respostas simplistas e des- 
tituídas de lógica sobe to- 
das as questões relaciona- 
das com a vida « a morte 
As pessoas querem saber 
de onde vieram e para 
onde vão, mas não acei- 
tam mis respostas vagas. 
ou genéricas. É preciso 
garantir a elas a sequencia 
de um raciocínio lógoco, 
porque sómente isso apa- 
2iguará sua ansiedade in- 
lima. De nada diantarão 
ensinamentos aterradores, 
que só geram dúvida e des- 
crença. Quando essas pes- 
soas recebem explicações. 
claras, fundamentadas no 
bom senso, aí, sim, passam 
a ter uma fé sólida que 
resiste a qualquer embate 
Adquirem uma convice- 

- Coluna Espirita 
O progresso do raciocínio humano exige respostas 

lógicas sobre a vida e a morte 
ção intima muito sólida 
da existência de Deus e da 
imortalidade do espírito 
Passam a perceber que não 
precisa haver separação 
entre a Ciência e a Reli- 
gião, porque elas podem 
caminhar juntas. 

É comum em jomais, 
livros, revistas, programas 
de televisão, a religião ser 
apresentada como algo 
contrário à ciência Há 
mesmo pessoas prepoten- 
tes, que desprezando os 
progressos dos outros, di- 
“em ser impossível aceitar 
afirmativas da religião sob 
a ótica da ciência. Encon. 
tramos inclusive pessoas 
que endereçam um olhar 
de desdém ou zombaria, 
dos que acreditam e sos. 
que buscam um reconhe- 

imento da realidade es- 
pititual. O Evangelho Se- 

gundo o Espiritismo tem 
um capitulo que faa sobre 
a aliança da ciência com a 
religião. Já apresentamos 
em artigos anteriores, a 
máxima espia de que só 
se deve acreditar naqui- 
lo que q nossa raciocinio 
amalítico acertar Devemos. 
pois submeter tudo ao cri- 
vo da razão. Aquilo que 
estiver distante do bom 
senso, não deve ser aceito 

A Doutrina Espirita 
mostra que 0 ser humano 
está evoluindo em todos 
os aspectos. À ciência hu- 
mana, está se incumbindo 
de destruir muitos mitos e 
tabas. À religião não pode 
assumir inransigentemen- 
te a defesa daquilo que o 
bom senso repele. Nin- 
guém pode querer defen- 
des, com ardor, idéias que 
não se conciliem com os. 

avanços científicos. É cla. 
to que a ciência também 
erra. Mas, há também todo 
um procedimento ngoroso 
que mostra que os passos 
por cla alcançados são me- 
ritórios. Nos últimos sécu- 
los ela vem desmentindo 
e destruindo uma série de 
preconceitos e crendices 
Quando afirmou que a Ter- 
ra não era plans, muitos se 
revoltaram Mas hoje está 
ai essa realidade sendo ple- 
namente reconhecida Em 
quanto aspectos a ciência 
não terá destruido visões 
equivocadas ? 
Só a aceitação da reen- 

“camação como um fito, é 
que permite uma análise 
sequencial dos ensinos re- 
ligiosos à luz dos avanços. 
científicos. Basta lembrar 
por exemplo, da própria 
questão da existência da 

Tera e de seus habitantes 
O Espiritismo mostra que 
é perfeitamente possivel 
conciliar a lei da evolução 
das espécies com a idéia 
de um Deus criador. Ele é 
o ponto de partida de tudo, 
mas a parir daí, 0 homem 
tem livre avbitrio para bus 
car os caminhos que me- 
hor Me aprolverem Quan- 
to mais a ciência avança, 
mais à Doutrina Espirita 
é aceita, porque seus pos- 
tulados nunca foram des- 
mentidos. 

É importante que a po- 
pulação conheça alguns 
dos detalhes da Doutrina 
Ela é simples de compre- 
ensão, lara e apresentada. 
dentro dos Livros da Co- 
dificação como um grande. 
questionamento com per- 
gumtas e respostas, mos- 
trando numa sequência ló- 

gica que a nossa vida tem 
um determinado sentido é 
que todo esforço pelo cres- 

imento, em qualquer dos. 
aspectos da nossa vida é 
valido e importante, por- 
que mesmo depois do fim 
de nosso corpo físico, con- 
linuaremos nossa jornada 
sem perder nossa individu- 
alidade e nem a nossa per- 
sonalidade, continuando à 
evoluir para um dia alean- 
gar a felicidade completa 
(Silas Gehring Cardoso) 

O QUE VOCÊ VÊ QUANDO OLHA 
PARA O ESPELHO? 

“Viana Mileto” 
Certa ocsião recebi 

pelo WhatsApp um vi- 
deo que mostrava uma 
senhora com Alzheimer 
conversando com sua 
neta À neta que estava so 
lado da vó disse a ela: Vô 
quantos anos a senhora 
tem? E ela prontamente 
respondeu que estava ve- 
Ih e que achava ter uns 
sessenta amos. Uma ida- 
de bem abaixo da que de 
fao possuia. Dessa forma 
sua neta contou-lhe sobre 
sua verdadeira idade. Ela 
ficou olhando para a neta 
e sorrindo disse “Ai que 
delicia! E cu tô assim. 
Desse jeito! Falante, nova 
e querendo participar de 
tudo. Como que é isso?” 
Pela resposta dela, per- 
cebemos que sua alegria 
por saber que aos 92 anos 
de idade ela era capaz de 
sonhar, admirar fizer coi- 
sas, interagir e fixzer parte 
da vida dos familiares era 
uma maravilha. Ela não 
acreditava que tinha toda 
aquela idade Isso foieal- 
mente fantástico! 

E você, quantos anos 
tem? Se olha no espelho 
com frequência? O que 
é ser jovem ou ser velho 

para você? Se olhou no 
espelho ese assustou com 
asrugas eos fios de cabe- 
los brancos? O que você 
vê e emerga quando se 
olha no espelho? 

Certa ocasião, um dos 
filhos olhou para os meus. 
cabelos e disse 

— Nossa mãe, tem um 
fio de cabelo branco em 
sua cabeça! 

Na ocasião eu tinha 
meus 42 anos e assim que 
eleavistou o o de cabelo 
branco, tratou logo de ar- 
rancar € guardar em sua 
carteira — serescentando: 

comigo. Prefio um bom 
batom e esmaltes para 
usar nas tardes ou notes. 
de autógrafo, fora isso, 
prefiro a imagem real 
“Gosto de me olhar no 
espelho e peroeber que a 
imagem que vejo é exata- 
mente o reflexo de quem 
sou e esse reflexo não me 
deixa esquecer quem fe 
ainda fiz com que cu me 
projete para o amanha 
Sim, gosto do que vejo e 
gesto de pensar no ama- 
ah! No momento tenho 
poucas rugas denomina- 
das pés de galinha, acho 
que els fciltam o cami- 

sempre no mesmo lugar, 
não preciso disfarçar, elas. 
secam rápido e as pesso- 
as não perochem que ela 
escormeu ou está escor- 
rendo. 
Quando criança, o es- 

pelho era um simples ob- 
jeto que refletia um rosto, 
dá na adolescência, o es- 
pelho se tomou um obje- 
to belo ceruel ao mesmo 
tempo. Os pequenos es- 
pelhos de bolso serviam 
para olhar e admirar os 
traços da beleza ainda 
em flor à espera de um 
cavalheiro que a cultuas- 
se Também servia para 
olhar os lábios enquanto 
o batom deslizava sobre 
eles e logo em seguida, 
um papel higiênico ou 
algo similar tratava de re- 
tirar aquela linda tintura 
pois não tinharmos idade 
o suficiente para usá-los. 

é, Os espelhos maiores que 
ficavam ma parede do 
quarto serviam para que 

s  passhsemos horas em 
sua frente procurando 
nossas belezas, procuran- 

em virtude das gestações, 
a ausência da firmeza e 
nigidez da pele que sem 
nossa permissão havia 
cedido espaços para a 
flacidez. Objeto ingrato 
e cruel! Fazia questão de 
fizer com que cu enver- 
gasse exatamente quem 
cen 

Com o tempo e as nu- 
2a à mais, percebi que 
ele não era tão cruel as- 
sim. Minha memória já 
não cra boa o suficiente 
equando me olhava nele, 
podia relembrar quem fia 
e em quem me tomei! 
Sim, O espelho é ape- 
nas um objeto que não 
me deixa esquecer das 
alegrias, dos bons mo- 
mentos, das experiências. 
pesstvas e negativas que 
me tomaram quem hoje 

currículo Lattes da vida, 
que expressos por meio 
das rugas, determinamo 
quanto possuo de sabe- 

táveis € eu as quero aco- 

her de bom grado. Sei 
que as limitações irão 
acompanhar as marcas. 
do tempo. Quero poder 
ver meus cabelos adqui- 
tirem O tom prateado 
do luar, quero poder ver 
minha pele recriar a go- 
oxrafia do tempo, quero 
ver meus passos mais 
vagarosos e prudentes, 
quero ver meus lábios 
adquirirem outro tom. 

Quero tudo isso e 
um pouco mais! Quero 
sonhar, contemplar as 
estrelas e o luar, que- 
ro extasiarme com o 
nascer e o pór do Sol, 
quero me encantar com 
O canto dos pássaros, 
quero continuar a sentir 
o aroma suave da brisa 
do outono, quero sentir 
o frescor do aroma das 
fores na primavera, 
quero sentir a mudança 
das temperaturas no ou- 
tono, quero sentir a che- 
gada do invemo, quero 
inebriar-me com 0 aro- 
ma da chuva e encantar- 
«me com o sorriso de 
uma criança! 

Se conseguir ter e 
sentir tudo isso poderei 
fechar meus olhos com 
a alegria e com a cene- 
2a de que vivi e existie 
que o tempo implacável 
não ceifou-me a alegria, 
não ceifou-me a infân- 
cia, não eeifou-me a ju- 
ventude, apenas deu-me 
marcas para perceber é 
ter a certeza de que ja- 
mais envelheci. 
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Procon de Itapetininga realiza Mutirão de 

Negociação para parcelamento de dívidas 

com concessionária de energia 
Governo Federal firma acordo 

que amplia e fortalece ações de 

combate às drogas por meio do 
PROERD 

Eco ITAPETININGA 

O Procon de Ilapeti- consumidores da distribui: SERVIÇO: 
ninga, em parceria com a dora de energia para par- Mutirão de Negocis 
CPFL Santa Cruz, realiza. celarem em várias vezes. ção de Dividas da CPFL 
nesta quinta, dia 16 de de- suas dívidas, e demais — Datas — dia 16 de de 
zembro, das 9h às 15h, o vantagens. sembro 
Mutirão de Negociação de O Mutirão de Nego- Horário - das 9h às 
débitos junto à Concessio-. ciação será na sede do 15h 
nária de Energia Procon Itapetininga, à Local - Rus Monse- 

O objetivo da iniciti- rua Monsenhor Soares, “nhor Soares, 251, na áres 
va é dar oportunidade sos 251, na dres central central 

Atleta paralímpico de 

Itapetininga fica em 4º 

lugar no Campeonato 

Brasileiro de Triathlon 

Parceria foi assinada ERD onde já existe e com a prefeitura de Rio 
com Conselho Nacio- expandilo para outros Claro (SP), um exemplo 
nal de Comandantes. municípios. O progra- de iniciativa que nasceu 
Gerais das Polícias ma tem resultados im- a parti da Nova Política 
Miltares é Corpos de portantes também na Nacional sobre Drogas 
Bombeiros — Miltares prevenção da violência e a Nova Lei de Drogas 
(CNCG-PMICBM) entre os alunos e con- (2019) 

Para fortalecer e am- ta com todo o apolo do “O Govermo Fede- 
plar as ações do Pro- Governo Federal. A pre- ral tem apoiado inicia 
grama Educacional de sença do policial mlitar tivas locais, que bus. 
Resistência às Drogas e nas escolas ajuda na cam & Implementação 
à Violência (PROERD), manutenção da ordem das novas normativas. 
a Secretaria Nacional e da segurança”, disse Assim, o Ministério da 
de Cuidados e Preven-. Quirino Cordeiro. Cidadania passa a tra. 
ção às Drogas do Minis A assinatura foi re- balhar em parceria com 
tério da Cidadania assi- alizada durante a 2º o municipio de Rio Cla 
nou, nessa quarta-feira Reunião Ordinária do ro, que deu um passo 
(08/12) em Brasília, o CNCGPMICBM. No muto importante para 
acordo de Cooperação evento, o secretário a melhoria da assistén. 
Técnica com o Conse- Quirino foi condecorado cia à sua população por 
lho Nacional de Coman-. com a medalha do Mé- meio da publicação da 
dantes-Gerais das Poli- rito CNCG como forma “nova Lei Municipal, que 
cias Miktares e Corpos de reconhecimento pelo “se alinha com as novas. 
de Bombeiros Militares trabalho realizado para normativas — federais”, 
(CNCG-PMICBM), o fortalecimento das completou o secretário. 

A parceria vai ampliar Forças Mitares de Se- A cooperação téc 
& intensificar as ações gurança Pública. A me- nica surgiu a partir da 
realizadas nas escolas dalha foi entregue pelo publicação da Lei Mu 
públicas e privadas por presidente do Conselho nicipal Nº 5534/2021 
meio de orientações Nacional de Coman- inspirada na Lei Federal 
que visam prevenk as dantes-Gerais, coronel (1384012019). Alegisla- 
crianças quanto ao não PMPB Euler Chaves. ção municipal apresen- 
uso de álcool e drogas. Parceria Municipal ta uma série de avanços O paratleta itapeti- meio da Secretaria de “de ciclismo « uma ca- 

ningano Vinicius Pro- Esporte, Lazer e Ju- deira de corrida para o O PROERD é promo. A Secretaria Nacio- pera o tratamento de 
ença ficou com a 4º po- ventude, esta foi a es- segmento de comida. vido pela policia mitar nal de Cuidados e Pre. pessoas com quadros 
sição no Campeonato treia de Vinicius na A prova contava dos estados. O secre- venção às Drogas do graves de dependência 

táro nacional de Cu Ministério da Cidadania química, especialmente 
dados e Prevenção és deu mais um passo na para aquelas que vivem 

é Drogas do Ministério da política de parcerias em situação de rua. À do em Brasilia no ini na classe PIWCI, para quilômetros de han- Cigsdana, Quirino Cor. muniopeis para disse: Lei inclui & inemação 
cio do mês, Treinado “atletas com limitações bike (bicicleta em  deio, destacou o papel minar ações federais involuntária para pes- 
pela professora Eunice em membros inferio- que se pedala com e a abrangência do pro- preventivas e de com- soas em risco de via, 
Lima, com o apoio da res e superiores, utili- as mãos) e 5 quiló- bate às drogas. Nesta. ou que estão colocando 
Prefeitura Municipal zando uma bi metros de cadeia de “Oobjetvo do Gover. terçafeira (07.12) foi em risco a vida de ou 
dE Rand a a 6 red no Federal é ajudar no fmado um Acordo de tras pessoas. 

pet, «Pá Pp fortalecimento do PRO- Cooperação Técnica 

Brasileiro de Triathlon modalidade. com 750 metros de 
Paralímpico, realiza Vinícius competiu natação em lago, 20 
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A importante e urgente mobilização da 

comunidade em defesa da vida e contra a 

depressão e baixa autoestima das pessoas 
Silas Gering Cardoso Para todos os cristãos, quer pela fase de dificulda. 
Já abordamos, recen- quer sejam católicos, es- des e humilhações que cn- 

temente, em outra coluna, piritas ou evangélicos, a  frenta junto à família e aos. 
de natureza religiosa, esse . vida é uma superior com-. amigos, quer pelos dramas. 
assunto, mas entendemos. cessão de Deus, é por isso íntimos .ou quer pela es- 
ser importante. abontá-lo . mesto, todos os seres são  cravização ao vicio. 
aqui também, onde trata- irmãos, independente de Nossa sociedade tem 
mos do dia a dia Estatis- raça, sexo, religião, posi- seu lado perverso e desu- 
ticas assustadoras. estão ção social, conhecimento . mano. As pessoas estão ex 
demonstrando que uma intelectual, visão política, cessivamente apegadas ao 
ampla mobilização em de- ou qualquer outro fator. sucesso material, ao status. 
esa da vida e comtra o suí-.. Nada há que diferencie um social, desprezando os va- 
cídio, precisa do apoio de. ser do outro na sua digni- . lores humanos As pessoas. 
todos 05 segmentos cons-. dade e no seu direito à vida. que sobem um pouquinho 
cienciosos. A ausência de e ao progresso, e, por isso na escala social, denomi- 
princípios chegou ao seu mesmo, a solidariedade nadas de “novos ricos” 
patamar mais grave, com o. deve ser um sentimento ficam desesperadas para 
Próprio comprometimento . natural e permanente, a ser . mostrar sia nova capaci- 
da vida fisica entre pessoas. cultivado com todo nosso dade de consumo, com um 
de todas as faixas etárias, empenho, — Solidariedade exibicionismo que mui- 
mas de forma mais acen- implica em empatia, isto é, tas vezes beira o ridículo 
tuada entre adolescentes colocar-se no lugar daque- Ao lado disso, são muitos. 
é jovens, Isso representa. Je nosso irmão que enfren-. aqueles que exploram seus. 
a violação do maior valor ta momentos de ásperas irmãos, sugam suas ener- 
humano, que éa vida e dolorosas experiências,  gias, locupletam-se à cus- 

ta das desgraças alheias, 
e depois, valendo-se da 
hipocrisia infelizmente so- 
cislmente aceita, lançam 
migalhas humilhante, fa- 
zendo ainda alarde de sua 
suposta bondade. Se nós 
quisermos construir uma 
sociedade mais humana e 
menos infeliz, não pode- 
mos fechar os olhos à dura 
realidade existente. Preci- 
sumos assumir ,no nosso 
fatima, 0 esforço para que 
essas modificações come- 
cem a ocorrer dentro de 
nós mesmos, na const 
ção de um novo propósito 
de ação. 

O que o suicídio tem à 
ver com isso? O vazio que 
é criado no intimo, quando 
cessam os estímulos ime- 
ditos. Na outra ponta da 
linha, situações dificeis de 

serem enfrentadas levam 
as pessoas sem lastro espi- 
ritual a acharem que coma 
morte, acabará o soffimen- 
to, Aqueles que acreditam 
na continuidade da vida so- 
bem que com esse tipo de 
morte se está abrindo outra. 
porta para um soffimento 
muto maior, embora nun- 
ca vá faltar à misericórdia 
divina À depressão muitas 
vezes é potencializada por 
ouros fatores que não cabe 
aqui mencionar em tespei- 
do ás diferenças de concep- 
ção religiosa 
Devemos apoiar os mo- 

vimentos em Iapetininga 
pela valorização da vida, 
muito especialmente 
pelo seu propósito de 
fortalecimento do vineu- 
o familiar, como antido- 
to ao suicídio. O grupo 

social mais próximo do 
ser humano é a família 
É ali que deve começar 
a verdadeira solidarieda- 
de, com o apoio mútuo, 
especinlmente nas duras. 
carências normalmente 
enfrentadas, quer psi- 
cológicas, financeiras e 
sociais. Quando há essa 
coesão, o sentimento 
de segurança é muito 
maior, e muitas tragé- 
dias pessoais podem ser 
evitadas, 

Privatização da Eletrobras é mantida 

para primeiro semestre de 2022 
Foram aprovadas a cas do Espírito Santo da. O vencedor do leilão 

concessão de sete ter- (Codesa), que adminis- 
minais pesqueiros e de. tra os portos de Vitória é 
três terminais portuários. Barra do Riacho. anos e não executada 
e a relcitação de em- — Em relação à Code até hoje 
preendimentos conce- sa, o governo fez uma O Conselho do PPI 
dios à iniciativa priva- série de ajustes para também aprovou o mo- 
da e devolvidos (ou em atender a exigências delo de concessão do 
processo de devolução) do TCU, que aprovou Parque Nacional do 
ao govemo o processo de privati- Iguaçu (PR), cujo ed 

Na reunião desta zação na semana pas- tal será publicado hoje 
quinta-eira, a úlima do sada. Segundo o Mi- (17). Vencerá quem 
ano, o Conselho do PPI. nistério da Economia, o oferecer o maior valor, 

de lelão no primeiro ti. anos. Em contrapartida, 
mestre de 2022 à vencedor terá de fa- 

sleira de Trens Urbanos. No caso da CBTU, a zer investimentos de R$ 
(CBTU) em Minas Ge-. Unido venderá as ações 703 mihões. 
reis, que administra o em seu poder e conce- — Foram aprovadas a 
metrô de Belo Horizon-. derá, por 30 anos, a l- concessão de sete ter. 
te, e a Companhia Do- nha 1 à iniciativa priva- minais pesqueiros e de 

Reflexões Bíblicas 
Provérbios. 24 - de 1815 Theotônio A. Pereira Júnior 

Ler, Meditar e refietir 
1. Não Ínvejes os maus, nem desejes estar com eles, 
2 porque seus corações maquinam a violência e seus lábios só prociamam 

a iniquidade. 
3.É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. 
4 Pela ciência enchem-se os celeiros de tado bem precioso e agradável. 
5.0 sábio é um homem forte, o douto é cheio de vigor. 
6É com a prudência que empreenderás a guerra e a vitia depende de 

grande número de conselheiros 
7.A sabedoria é por demais sublime para o tolo; à porta da cidade, ele não 

abre a boca. 
8.Quem medita fazer o mal, é chamado mestre intrigante. 
8.0 desígnio da loucura é o pecado; e detrator é teror para os outros. 
10.Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é a tua força 
A1.Livra os que foram entregues à morte, salva os que cambaleiam indo 
para o massacre, 

12.Se disseres: “Mas, não o sabiar”. Aquele que pesa os corações não o 
verá? Aquele que vigia tua alma não o saberá? E não reiribuirá a cada qual 
segundo seu procedimento? 

13.Meu filho, come mel, pois é bom; um favo de mel é doce para teu pala- 
dar 

14 Sabe, pois, que assim será a sabedoria para tua alma. Se tu a encontra- 
res, haverá para t um bom futuro e tua esperança não será frustrada. 

15 Não conspires, é ímpio, contra a casa do justo, não destruas sua habi- 
toçãor 

três terminais portuá- 
rios e a relctação de 
empreendimentos con- 
cedidos à iniciativa pri- 
vada e devolvidos (ou 

pura tomteddoU]  Irpaa 

4 
Eletrobras 

em processo de devo- RJ); o Aeroporto de São 
lução) ao governo. O Gonçalo do Amarante 
govemo pretende leloar. (RN), perto de Natal, e a 
novamente a Autopista BR-040, entre Brasília é 
Fluminense (BR-101/ Juiz de Fora (MG), 
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Governo Federal repassa R$ 152,2 milhões para obras de 

saneamento em execução em 18 estados e no Distrito Federal 
Recursos vão garantir mento sanitário na loca- de R$ 616,69 mil para 

a continuidade de empre- 
endimentos em estados 
de todas as regiões do 
pais 

Mais de R$ 152,2 mi- 
lhões para a continuidade 
de obras de saneamento 
básico em 19 unidades 
federativas, - Foto: 
nistério do Desenvol 
mento Regional 

OGoverno . Federal, 
por meio do Ministério 
do Desenvolvimento Re- 
gional (MDR), liberou 
mais de R$ 1522 mi- 
Ihões para a continuidade 
de obras de saneamento 
básico em 19 unidades 
federativas, As interven- 
ções ocorrerão na Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, 
Espirito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Gros- 
so, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Par, Para- 
má, Paraiba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondô- 
nia, Santa Catarina, São 
Paulo é Sergipe. Ao todo, 
mais de 876 6 mil famí- 
lias serão beneficiadas 
pelos. empreendimentos 
e quase 167,4 mil empre- 
gos serão gerados 

“Nós sabemos o be- 
neficio que 0 tratamento 
de água, de esgotos, a ca- 
nalização adequada. dos 
córregos propicia às cida- 
des. Então, nós estamos. 
fizendo todo o esforço 
para que não haja nenhu- 
ma interrupção do crono- 
grama — isico-inanceiro 
dessas obras”, destaca o 
ministro do Desenvolvi- 
mento Regional, Rogério 
Marinho, “Desde a nossa 
chegada so MDR, por 
orientação do Presidente 
Bolsonaro, não têm fal- 
tado recursos e nós espe- 
ramos brevemente estar 
concluindo essas obras e 
que elas sirvam à popula- 
ção”, completa 

Grande parte desses 
investimentos serão 
tos em estados da Re- 
são Nordeste. O aponte 
na macrorregião alcança 
R$ 82.6 milhões. A Bahia. 
é o estado com o maior 
volume de recursos re- 
passados. São R$ 288 
milhões, que serão apor- 
tados em cinco projetos 
nas cidades de Alagoi- 
nhas, Camaçari é Salva- 
dor 
A capital baiana rece- 

berá investimentos de R$ 
22,94 milhões para a ca- 
nalização e revestimentos 
na calha do Rio Jaguaribe 
e do Canal Mangat 
ra, melhorias na área de 
atendimento dos reserva- 
tórios R7 e R23 e amplia- 
ção do sistema de esgota- 
mento sanitário 

Em Camaçari, o apor- 
te federal será de R$ 5.56 
milhões para a ampliação 
do sistema de esgota- 

lidade conhecida como 
Arembepe. E em Alagoi- 
nhas, o investimento será 
de R$ 291,64 mil para o 
prosseguimento da am- 
pliação do sistema de es- 
gotamento sanitário. 

Para Sergipe, serão 
destinados R$ 24,9 mi- 
Ihões. Pouco mais da me- 
tade desse valor, de R$ 
13,68 milhões, será vol. 
tada à ampliação do sis- 
tema de esgotamento sa- 
nitário na Zona Norte de 
Aracaju. Os R$ RS 11,25 
milhões restantes serão 
aplicados na ampliação 
do sistema integrado de 
abastecimento de água 
da Adutora do Piautinga, 
para atender a população 
de Lagarto. 

Os investimentos em 
saneamento básico da 
União no Rio Grande do 
Norte alcançam R$ 20.3 
milhões e vão apoiar pro- 
jetos em Natal é Pama- 
mirim À capital potiguar 
contará com R$ 10,37 
milhões, que serão ut- 
lizados na amplisção do 
sistema de esgotamento 
sanitário da Zona Sul da 
cidade, Já o município 
vizinho ficará com outros. 
R$ 10 milhões também 
para obras de ampliação 
da rede de esgotos. 

São Luís, capital do 
Maranhão, receberá apor- 
te de R$ 4,15 milhões, 
valor que será destinado 
ds obras dos sistemas de 
esgotamento — sanitário 
Anil, Vinhais e São Fran- 
cisco. Já Itapecuru Mirim 
vai contar com R$ 34,56 
mil da União para prosse- 
guir com a ampliação do 
sistema de esgotamento 
sanitário da cidade. 

Na Paraíba, a capital 
João Pessoa terá imvesti- 
mentos de R$ 2 milhões. 
montante yaiatenderas 
obras de implantação de 
redes de esgotos no bair- 
ro Valentina Figueiredo 
e adjacências, além das 
localidades Água Fria, 
Colibis e José Améri- 
co. Os valores também 
vão apoiar o mesmo tipo 
de serviço nas praias do 

utilizados para a elabo- 
ração de projetos de uni- 
versalização do sistema 
de esgotamento sanitário 
para atender as cidades 
de Cabedelo, João Pes- 
soa, Bayeux e Conde. 

Em Pernambuco, o in- 
vestimento federal será 
de R$ 1,96 milhão, valor 
que vai atender as cida- 
des de Recife e Olinda 
com à complementação 
da Estação de Tratamen- 
tode Esgoto Minerva 

Itatinga será utilizado na 
ampliação do sistema de 
esgotamento — sanitário. 
Horizonte terá “acesso 
a R$ 141,55 mil para o 
mesmo fim, enquanto a 
capital Fortaleza conta- 
rá com R$ 1917 para 
intervenções no sistema 
adutor é de reservação 
de água do Taquarão. Já 
Cascavel vai contar com 
R$ 43,48 mil para im- 
plantação de estação de 
tratamento de água e rea- 
dequação da captação no 
açude Mal Cozinhado. 

Sudeste 
Na região Sudeste, a 

maior parte dos recur- 
sos será destinada ao 
estado de São Paulo. A 
capital paulista terá in- 
vestimentos de R$ 12,63 
milhões, que serão utili 
2ados na construção de 
reservatônos de contro- 
le de cheias na Bacia do 
Rio Aricanduva, além da 
canalização do Cómego 
Tremembé, associada à 
implantação de um reser- 
vatário de amortecimento 
de cheias e de um parque 
linear ribeirinho 

Em São Caros, o 
aporte federal será de R$ 
335 milhões para a im- 
plantação da Estação de 
Tratamento de Esgoto 
Monjolinho. Para Cam- 
pinas serão destinados 
R$ 690,46 mil que serão 
utilizados nas obras de 
sancamento integrado da 
Microbacia do Córrego 
Santa Lúcia. Já em Santo 
André, o valor de R$ 678 
mil será destinado às in- 
tervenções de saneamen- 
to integrado e urbaniza- 
ção do Complexo Jardim 
Irene 

Um total de R$ 78,37 
mil será repassado para 
Americana dar continui- 
dade à ampliação do sis- 
tema de abastecimento 
de água Já Sorocaba terá 
acesso a R$ 1321 mil, 
valor que será investido 
na ampliação da capa- 
cidade de tratamento e 
melhorias da cficiência 
da Estação de Tratamen- 
to de Esgoto Sorocaba 1 
Portim, Hortolândia con- 
tará com R$ 206,6 mil 
para obras de sancamen- 
to integrado e urbaniza- 
ção de favelas no Jardim 
Boa Esperança. 

No estado de Minas 
Gerais, os investimentos 
da União em saneamento 
básico alcançam RS 6,1 
milhões. A maior pare 
desse valor será apontada 
em Ribeirão das Neves, 
que terá R$ 3,69 milhões 
para a ampliação do sis- 
tema de esgotamento sa- 
nitário da cidade. Já Mu- 
riaé contará com R$ 1.29 
milhão para a implemen- 
tação de drenagem urha- 
na sustentável, enquanto 

Haúna ficará com R$ 1,17 
milhão para a ampliação 
da estação de tratamento 
de esgoto que atende o 
município, 

Por sua vez, a cida- 
de de Viana, no Espir- 
to Santo, receberá R$ 
37549 mil, que serão 
utilizados nas obras de 
saneamento integrado e 
urbanização nos burros 
Universal e Canaã 

Sul 
O aporte do Ministé- 

rio do Desenvolvimento 
Regional no Rio Grande 
do Sul será de R$ 9,1 mi- 
Ihões. Para Farroupilha, 
serão repassados R$ 7,59 
milhões para a ampliação 
do sistema de esgotamen- 
to sanitário da cidade. 
Já a capital Porto Ale- 

gre contará com R$ 1,36 
milhão. Desse total, R$ 
1,24 milhão serão uiliza- 
dos na ampliação do sis- 
tema de macrodrenagem 
da Bacia do Arroio Areia, 
pormeio da instalação de 
reservatórios de detenção 
das águas das chuvas 
Outros R$ 127,58 mil se- 
ão destinados à amplia- 
ção da rede de esgoto que 
atende a Zona Sul 

Há ainda investimen- 
tosde R$ 152.64 mil para 
a cidade de Rolante. O 
valor será utilizado na 
ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário do 
município. 
A cidade de Joinville, 

em Santa Catarina, re. 
ceberá R$ 5,86 milhões 
para a implantação da 
rede coletora de esgoto 
nas Bacias 8.1 e 9. No 
Paraná, a capital Curiti- 
da terá acesso a R$ 2.65 
milhões, que serão uti- 
fizados em intervenções 
ras calhas e bacias de 
amortecimento dos Rios 
Belém. — Pinheirinhos, 
Água Verde, Pilarzinho e 
Juvevê 

Centro-Oeste 
Duas cidades de Mato 

Grosso do Sul recebe- 
são repasses de R$ 86 
milhões. A maior parte 
desse valor será voltada 
ao atendimento de duas 
obras em Três Lagoss. 
São R$ 5.2 milhões para 
à ampliação da Estação 

de Tratamento de Esgoto 
Paraná, além de mais R$ 
617,7 mil para o aumento 
da cobertura da rede de 
coleta de esgoto. Por sua. 
vez, Corumbá terá R$ 
2,55 milhões para tam- 
bém aumentar à capaci 
dade de atendimento da 
rede de esgoto 

Em Goiás, os investi- 
mentos do Govemo Fi 
deral alcançam R$ 53 
milhões. A maior parte 
será voltada à ampliação 
do sistema de esgotamen- 
to sanitário de Goiânia, 
que receberá R$ 3,86 mi- 
lhes. Já a vizinha Apa- 
recida de Goiânia terá R$. 
1.44 milhão para melho- 
raro atendimento do sis- 
tema de abastecimento de 
água. Já Luziânia contará 
com R$ 28,61 mil para 
a continuidade das obras. 
de saneamento integrado 
nos bairros Parque Alvo- 
rada 1, 1 e H1, além do 
Parque JK. 

O aporte da União em 
Rondonópolis, no Mato 
Grosso, alcança R$ 1 
milhão. São R$ 818,57 
mil para a ampliação da 
rede de coleta de esgoto e 
mais R$ 221,49 muil para 
o aumento da capacidade 
de atendimento do siste. 
ma de abastecimento de 
água 

Já para o Distrito Fe- 
deal, serão repassados 
R$ BALAS mil. O mon- 
tante será destinado à im- 
plantação de um centro 
de reservação no sistema 
de abastecimento de água 
do Descoberto. 

Norte 
Naregião Norte, os re- 

passes federais para em- 
preendimentos de sanea- 
mento básico vão atender 
os estados de Rondônia e 
do Pará 

Em Rondônia, serão 
investidos R$ 78 mi- 
Ihdes para duas obras em 
andamento ns cidade de 
Vilhena São R$ SAS mi- 
Ihões para a implantação 
do sistema de esgota- 
mento sanitário no peri- 
metro urbano da cidade, 
enquanto outros R$2,41 
milhões servirão para a 
ampliação e readequa- 
ção do sistema de abas- 

tecimento de água. 
Já em território pa- 

rsense, o aporte de R$ 
3,1 milhões será volta- 
do para o atendimento 
de obras em Santarém 
e em Monte Alegre 
No primeiro município, 
serão investidos R$ 2 
milhões na ampliação 
do sistema de abasteci- 
mento de água no Setor 
Nova República e mais 
R$ 783,79 mil para o 
mesmo tipo de serviço 
do Distrito de Alter do 
Chão. Na segunda cida- 
de, também será apoia- 
do um empreendimen- 
to para o aumento da 
capacidade da rede de 
distribuição de água tra- 
tada, com repasse de R$ 
296,81 mil 

Novo Marco Legal 

novo Marco Legal do 
eamento, que com- 

pletou um ano em julho, 
& Governo Federal tem 
como objetivo alcançar 
a universalização dos 
serviços de saneamento 
básico atê 2033, garan- 
tindo que 99% da po- 
pulação brasileira tenha 
acesso à água potável e 
9%, ao tratamento e à 
coleta de esgoto 

Investimentos 
Desde janeiro deste 

ano, R$ 457,47 milhões 
do Orçamento Geral da 
União (OGU) foram re- 
passados pelo MDR para 
tarantir a continuidade 
de empreendimentos de 
saneamento básico pelo 
pais. Outros R$ 1,39 bi- 
Ihão foram assegurados 
para financiamentos por 
meio do Fundo de Ga- 
rantia do Tempo de Ser- 
viço (FGTS) e de outros 
fundos federais  finan- 
ciadores. 

Atualmente, à cartei- 
ra de obras e projetos 
da Pasta no setor — con- 
tratos ativos e empreen- 
dimentos em execução 
ou ainda não iniciados 
—é de 1.166 empreendi- 
mentos, somando um to- 
tal de R$ 42,54 bilhões, 
sendo R$ 24,97 bilhões 
de financiamentos e R$ 
17.57 bilhões de Orça- 
mento Geral da União. 



Folha de Itapetininga, Sabado, 18 de dezembro 2021 1 Edição nº 7.617 | gina 15 

Em reunião do Conselho Nacional de Turismo, 

Ministério trata da retomada do setor 
Ministério fez balanço 

das ações realizadas duran- 

de perspectivas para 2022 
Sir reunião do Conse 

lho Nacional de Turismo 
debateu a retomada do se- 
tor - Foto: Roberto Castro 
MTur 

O Conselho 
nal de Turismo (C? 
reuniu nessa. terça-feira 
(14/12), em Brasília, para 
debater a retomada do se- 
tos, tratar de demandas é 
traçar planos para o pós- 
Covid 19. O ministro do 
Turismo, Gilson Machado 
Neto, presidiu a reunião ao 
Indo dos secretários nai 
nais da Pasta. O encontro 
também teve participação 
do presidente da Embratur, 
Carlos Brito, é de repre 
sentantes do trade e de vá- 
rias entidades do setor 

son. Machado Neto 
destacou as ações do Go- 
vemo Federal para socor 
ter o setor e pediu união 
para que o turismo brasikei- 
ro siga se fortalecendo 
todos os seus segmentos 
'O Brasil é a maior opor 

tunidade para o turismo no 
pós-pundemia e estamos 
trabalhando 24 horas por 
dia para estruturar 0 neto, 
diminui 0 peso do Estado 

das costas dos empresá- 
tios, capacitar os trabalha- 
deves é err emprego e 
desenvolvimento”, disse 
“Contem com o Ministério 

do Turismo”, finalizou 
O assessor especial de 

Assuntos Técnicos e Nor- 
mativos, Wilken Souto, fez 
um balanço de ações do 
Ministério do Turismo du- 

os recursos extnordinário 
do Fundo Geral de Turis- 
mo (Fungetur), cursos de 
qualificação, protocolos de 
biossegurança, conclusão 
de obras de infraestrutura 
campanhas para remarca- 
ção de viagens e as medi. 
das para preservação de 
empregos e empresas do 

A secretária nacional de 
Atração de Investimentos, 
Parcerias e Concessões, 
Débora Gonçalves, falou 
de ações como a instala 
ção de antenas de internet 
em Fernando de Noronha 
(PE), iniciativas no Turis 
mo Náutico, os novos cri 
térios do Mapa do Turismo 
eo Portal de Investimen- 
tos, que possui 66 projetos 
aprovados em 20 estados 
de todas as regiões do país 

O) secretário nacional de 
Desenvolvimento « Com- 

petitividade do Turismo, 
Fábio Pinheiro, destacou 
os eventos que o MTur 
apoiou, como a Abay 
Expo. Pinheiro também 
falou das campanhas da 
Pasta para a retomada do 
turismo e a importância 
do Selo Turismo Respon. 

no mundo para a volta 
das atividades turísticas. 

Já o secretário aci 
nal de Infraestrutura Tu. 
ristica, Luis Vannuco, 
ressaltou os quase 3.200 
contratos de obras que o 

Th 
ari irado 

rs 

MTur tem pelo Brasil e o 
compromisso para a en 
trega dessas intervenções 

o pais. Vannucci salien 
tou ainda a alta execução 
das emendas parlamenta. 

s por parte do Ministê 

Presente na reunião do 
Conselho, o presidente 
ds Brasil Convention & 
Visitors Buresux, Mar 
cio Sam 
a defesa que o ministro 

o, destacou 

do Turismo faz do setor 
e do Brasil por onde pas. 
ss O senhor tem feito 

um trabalho exaustivo 
pelo Br 
solidariza em 100º 
suas colocações, que sã 

aqui meus para- 
béns”, afirmou 

Para o presidente da 
Associação — Brasileira 
das Operadoras de Tu- 
rismo (BRAZTOA), Ro. 
berto Nedelciu, a crise da 
Covid 19 ensinou o setor 
a trabalhar em conjun- 
to, como, por exemplo, 
a criação de um grupo 
com entidades do trade 

Cada associação abdi- 
cou de suas reivindica- 
ções para trabalhar em 
conjunto em prol do tu- 
rismo. Quero agradecer 
toda a receptividade do 
ministro (Gilson Ma- 
chado Neto), do Carlos 
(Brito, presidente da 
Embratur) e de todos 
que nos atenderam em 
nossas reivindicações. 
Foram reuniões quase 
semanais”, comentou, 
citando que ainda há 
desafios para sere 
perados, 

China libera entrada de 

carne bovina do Brasil 
Os embarques para 

o pais asiático estavam 
suspensos desde o dia 4 
de setembro, quando o 
Brasil identificou e co- 
municou dois casos ati- 
picos da Encefalopatia 
Espongiforme Bovina 

OMinistério da Agri- 
cultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
recebeu, nesta quarta- 
«feira (15), a informa- 
ção sobre a liberação 
das exportações de 
ne bovina para a China. 
Com isso, a certificação 
e o embarque da proteí- 
na animal para a China 
serão normalizados e 
podem ser retomados à 
partir de hoje, 

“Retomamos o fluxo, 
normal de exportações 
para a China. Tivemos 
uma negociação bastan- 
te técnica com uma série 
detrocas de informações. 
e reuniões com a equipe 
da autoridade sanitária 
chinesa, Nós já tinha- 
mos concluído o envio 
das últimas informações. 
pelo nosso canal via em- 
baixada em Pequim há 
cerca de um mês, então 
já esperávamos que hou- 
vesse uma solução desta 
solução. Desta forma. 
o país asiático passa a 
aceitar novamente os lo- 
tes de cames brasileiras 
certificadas a partir desta 

quarta-feira. É uma boa 
notícia para o setor, já 
que se trata do principal 
destino de importação 
de came bovina brasile 
na”, explicou o secretá- 
rio Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agri- 
cultura, José Guilherme 
Leal 

Os embarques para 
o país asiático estavam 
suspensos desde o dia 4 
de setembro, quando o 
Brasil identificou e co- 
municou dois casos ati- 
picos da Encefalopatia 
Espongiforme Bovina 
(EEB), registrados em 
Nova Canaã do Norte 
(MT) e em Belo Hori 
zonte (MG) 

A suspensão foi feita 
pelo Brasil em respei 
to ao protocolo firmado 
entre os dois países, que 

determina esse curso de 
ação no caso de EEB, 
mesmo que de forma 
atípica. O que signífica 
que 
senvolveram a doença 
de maneira espontânea e 
esporádica, não estando 
relacionada à ingestão 
de alimentos contamina- 
dos e que não há trans- 
missão da doença entre 

A OIE, que é a orga- 
nização * internacional 
que acompanha a saú- 
de animal, analisou as 
informações prestadas 
em decorrência dos dois 
casos de EEB atípica e 
reafirmou o status br 
sileiro de “risco ins 
ficante” para a enfermi- 
dade 

Segundo o secretá- 
rio de Comércio e Re- 

lações Internacionais, 
Orlando Leite Ribeiro, 
o Brasil forneceu todas 
as informações solici 
tadas pelas autoridades 
chinesas. “Eles ficaram 
satisfeitos com o nivel 
de informações forne- 
cídas pelo Mapa Nossa 
equipe aqui teve con- 
tato com as autorida- 
des chinesas quase que 
diariamente. — Quando 
as informações técni- 
cas satisfizeram as am- 
toridades chinesas, eles. 
reabriram o mercado 
explicou 

Em novembro, a 
China já havia liberado 
alguns lotes de came 
bovina brasileira que 
receberam a certfica- 
ção sanitária nacional 
até o dia 3 de setembro 
de 2021 

Academia contra a 

pobreza 

“José Renato Nani 
O indiano Abhit Bane 

jee e sua mulher Esther 
Dufo, criaram um labo- 
ratóro de Ação contra a 
Pobreza em 2003. Ambos. 
são professores do tamo. 
so MIT - Instuto de Tec. 
nologia de Massachusset. 
às e sua proposta é criar 
estratégias de redução da 
pobreza. 

Em vitude de seu tra 
balho, receberam o Nobel 
de Economia em 2019, 
juntamente com Michaoi 
Kremer. Uma das ideias 
que eles desenvolveram: 
colocar um dispensador de 
cloro junto ao local onde 
os humides habitantes de 
alóeias hindus se abasto 
cemde água. O cloro evita 
a prolferação de bactênas 
e, com essa medida sim 
ples, protegeu-se a infân. 
cia que, antes disso, era 
mais sujeta a comorbida 
des e até à mori. 

Hoje, o laboratório já 
corta com 261 professo- 
res, espalhados em várias. 
Universidades do mundo. 

O relato da experiência 
está no livro “A Economia 
dos Pobres - Uma nova 
visão sobre à desigualda 
de”, publicado pela Zahar 
E devera inspirar as Uni. 
versidades brasieiras. A 
disseminação de cursos 
universitários no Brasi é 
uma realidade. E a Const. 
tução é bastante explícita 
quanto aos pilares sobre 
Os quais se assenta a edu- 
cação de nivei superar. 
ensina, pesquisa e esden- 
são. 
Do ensino, em geral dá- 

se corta. Pesquisa é algo 
mais raro. Extensão, qua- 
se nenhuma. Ora, por que 

não encarregar os univer 
stários de  relacionarem 
os problemas enfrenta. 
dos pelos carentes, pelos 
despossuldos e criarem 
respostas simples para a 
resolução desses óbices? 

A participação do es- 
tudarte na eliminação de 
uma dificuldade, na fai 
Mtação da vida de quem 
já Sofre por ser excluído 
do banquete do capital 
mo selvagem, daria outro 
Interesse e empenho do 
aprendizado. Um dos pon. 
tos mais fahos da educa- 
ção brasleia é a distância 
enira à teoria e a prática. 
A escola nem sempre con. 
templa a vida real. Per- 
manece na tosca missão 
de fazer 0 aluno decorar 
informações, — esquecida 
de que hoje, com a soci 
dade totalmente digtaiza. 
da, basta um clique para a 
oblenção de dados atual. 
zados, com celeridade, se. 
gurança e garantia muito 
maiores do que a de uma 
posta 

O número de Facuida. 
des existente no Brasi jus 
“ca uma atuação coordo. 
nada para mudar a face da 
Sociedade tupiniquim, cuja 
miséria foi. escancarada 
pela pandemia. Mais im, 
portante do que entregar 
diploma, é fazer com que 
o universaário tenha cons- 
ciência das carências do 
povo soldo, cuja elevada 
carga tributária sustenta 
toda a estrutura de ensino. 

“Josê Renaio Nalni 
é Reitor da UNIREGIS- 
TRAL, docente da Pós. 
“graduação da UNINOVE 
& Presidente da ACADE- 
MIA PAULISTA DE LE: 
TRAS 2021-2022 
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Lançado Programa Rodovida para 

reduzir acidentes de trânsito 
O Rodovida tem ações 

de fiscalização e de educa- 
ção no trânsito para tornar 
as estradas do país mais 

Cerimónia de Lança- 
mento do Programa Rodo- 
vida - Foto: Clauber 
der Cactano/PR 

Intensificar a fiscaliza- 

realizado pela Polícia Ro- 
doviária Federal nas estra- 
das do pais. = 
no futebol a gente escala o 
time. Quem bate 0 pénaltt 
são vocês, os agentes na 
ponta da linha, e nós temos 
que valorizar. Eu reconhe- 
go que o trabalho de vocês 
é excepcional, disse 

Redução de acidentes 
O Programa foi criado 

a partir da Operação Ro- 
dovida, instituída pela Po- 
lícia Rodoviária Federal 
em 2011 para intensificar 
as ações de fiscalização 
integrada nas festas de fim 
de ano se estendendo até o 
Carnaval. Os bons resul. 
tados fizeram com que à 

Assim como 

ção com a integração entre 
órgãos públicos Federais, 
estaduais e municipais 
para prevenir acidentes de 

condutores. Esses são os 
objetivos do Programa Ro- 
dovida, da Polícia Rodo 
ária Federal lançado nessa 
terça-feira (14/12) A ação 
tem o apoio do Ministério 
da Infrnestrutura 

O Rodovida é um con- 
junto de ações, organiza- 
das pela Polícia Rodo 
ária Federal, em parceria 
com os órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito, para 
reduzir os acidentes. de 
trânsito nas rodovias du: 
rante os feriados de fim de 
ano, férias escolares e Car 

órgãos. buscando sempre 
à Segurança no trânsito 
disse o titular da Secreté 
ris Nacional de Trânsito do operação fosse transforma 

da em programa, tomando 
as ações mais abrangentes, 

Ministério da Infraestrut 
ra, Fredenco Cameiro 

Os dados apresenta 
dos pela Polícia Rodovi 
ária Federal na cerimônia 

Essa operação se eleva 
aonível de programa e será 
estendido a todos os órgãos. 
de trânsito do pais. Não só 
nas rodovias federais, mas 
também nas rodovias es 
taduais, municipais e, até 

apontam que em 2010 fo- 
ram registadas cerca de 
8.700 mortes em rodovias 
federais no pais. De acor 
do com a corporação, a 
mobilização realizada pela 
Operação Rodovida a par 
tir de sua ertação, em 2011 

mesmo nas vias urbanas, 
em localidades que rece- 
bem turista nesse período 
de verão. Esse é ut 

naval. O programa ocome 
até março de 

A discursar na cerimo- marco. 
eme Jair Bol- muito importante que ce- 

lebra essa integração dos 
mompeu a sequência 

de alta e, em 2020, foram 

do, e desburocratizado 
a vida do condutor que 

ações leves. 
Tudo é feito para 

que a vida do cidadão 
fique mais fácil e, ao 

irado cerca de 5.800 
óbutos 

o longo dos anos, a 
Operação imensificou a 
política de integração para 
ampliar os efeitos preven- 
tivos desenvolvidos pela 

dícia Rodoviária Federal 
é parceiros. Também teve 
em sus pauta a atividade 

trânsito com a partici- 
pação da população. “É 
importante que à socie- 

importân 
de um trânsito seguro” 
disse 

O ministro destacou 
que o governo tem em- 

mesmo tempo, mais se- 
gura porque 
caminhando 
engenharia, educação é 

destacou 

no tripé 
preendido esforços para 
modernizar a legislação de fiscalização e educação fiscalização 

para o trânsito de trânsito e digitali- Tarcisio Gomes de Frei- 
Modemização no trin- zar os serviços ligados tas 

sito à área. Segundo ele, as O Programa Rodovi- 
O ministro da Infra- mudanças têm tomado da já está em operação 

estrutura, Tarcísio Go- a legislação mais severa. para os feriados deste 
fim de ano e férias esco. 
lares. O programa segue 
até março de 2 

mes de Freitas, afirmou para condutores que co- 
metem infrações graves, que é preciso comba- 

ter a perda de vidas no como dirigir aleooliza- 

Publicada Portaria com novas 

condições para implementação 

do Cadastro Nacional da 

Agricultura Familiar (CAF) 

A Declaração de 
Aptidão ao Pronaf 
(DAP) permanece 
rá sendo emitida até 
30 de junho de 20. 
Nesse periodo, a im- 
plementação do CAF 
será gradativa e re- 
gionaliza 

OMinistório da 
Agricultura, Pecuá- 
ria e Abastecimen- 
to (Mapa) publicou reg 

no CAF. Os agricul- 

da Portaria atendem 
demandas apresen. 

A transição ocor- tadas à Secretaria de 
rerá — progressiva- Agricultura Familiar 
mente e de acordo e 
com a estruturação do Mapa por gesto- 
da Rede CAF res de políticas pú- 
cada estado. blicas, preocupados 
isso, em um primei- com uma 
ro momento ocorre redução do acesso de 
rá a coexistência da seus 
emissão da DAPe do e por representantes 

o de entidades que es- 

públicas do Governo 
Federal. 

Cooperativismo 

possível 

beneficiários, 

istro de inseri 
nesta — quarta-feira tão pleiteando o in- 
(15) a Portaria nº tores familiares que gresso na Rede CAF 
264, com altera- possuem DAP Ativa Instituído — pelo 

Decreto nº 9.064, de 
2017, o CAF substi- 
tuirá a DAP de for- 
ma gradativa e será a 
principal ferramenta 
do agricultor fami- 
liar para o acesso às 

ções à Portaria nº 
242/2021, que esta- 
belece as condições 

podem ficar tranqui- 
los, pois continua- 
rão tendo acesso às 
linhas de crédito do 
Pronafe outras ações 
do Ministério 
salta o secretário de 

e os procedimentos 
gerais para inscrição 
no Cadastro Nacio- 
nal da Agricultura 
Familiar (CAF) Agricultura Familiar ações, programas e 

De acordo com e Cooperativismo do políticas públicas 
o ato normativo, a Maps, Márcio Cin- voltadas para gera- 
emissão de Decla- dido. ção de renda e for- 
ração de Aptidio Nos próximos seis talecimento da agri- 
ao Pronaf (DAP) meses, os agentes cultura familiar 
permanecerá até 30 cadastradores do Informações sobre 
de junho de 2022. CAF serão capaci- o CAF podem ser so- 
Nesse periodo, a tados e receberão licitadas à Coorde- 
implementação do um certificado para nação de Gestão do 
CAF será gradati operacionalizar o Cadastro Nacional 
va e regionalizada, novo sistema e emi- da Agricultura Fa. 

miliar do Mapa pelo 
e-mail cafidagricul- 

de forma a garantir tir o Registro de Ins- 
que não ocorra a in- crição no CAF (RI- 
terrupção do acesso CAF) tura gov.br ou pelos 
dos agricultores fa- As alterações re- telefones (61) 
miliares às políticas alizadas por meio 4540e 

PF prende mais 15 acusados 

de participar de assalto em 

Araçatuba (SP) 

A estimativa da PF é 
que, mos diversos niveis de 
participação, incluindo os 
que efetivamente fizeram 
o roubo, cerca SO pessoas 
estão envolvidas no crime. 

A Polícia Federal (PF) 
prendeu, nesta quinta-er 

(16), mais 15 pessoas. 
acusadas de participar do 
roubo a bancos em Araça- 
tua, interior paulista, em 
agosto deste ano. Ao todo, 
já foram presas 32 pessoas 
acusadas pelo mega-assal. 
to. As informações são da 

catuba (SP), Osasco (SP), 
Campinas (SP), Santo An- 
ré (SP), Guarulhos (SP), 
Monte Mor (SP), Foz do 
Iguaçu (PR) e na capital 
paulista 

A PF tem atuado para 
identificar os diversos nú- 
leos que participaram da 
ação. Segundo as inves- 

se dividem por funções, 
com responsáveis por mo- 
nitorar à ação da polícia, 
os que adquirem veiculos 
para a realização do assal- 
toe fuga e os que somente 
financiam o crime, partici- 
pando dos lucros post 

o roubo, cerca SO pessoas 
estão envolvidas no crn 

O caso que motivou as 
prisões ocorreu na madru- 
ada do dia 30 de agosto, 
quando um grupo atacou 
com explosivos duas agên- 
cias. bancárias -uma do 
Banco do Brasi e outra da 
Caixa Econômica Federal- 
em Araçatuba. Os ladrões 
também espalharam ex- 
plosivos por diversos pon- 
tos da cidade 

Na fuga, houve troca 
de tiros com a polícia é 
refêns foram usados como Agência Brasil 
escudo, colocados até so- 
bre os capós dos carros da 
quadrilha. Três. pessoas, 
incluindo dois assaltantes, 
mocreram na ação e mais 
três ficaram feridas 

A ação teve apoio da 
Polícia Militar de São Pau- 

À estimativa da PF é 
que, nos diversos níveis de 
participação, incluindo os 
que efetivamente fizeram 

federais. Foram realizadas 
ainda, além das prisões, 
21 ações de busca e apre. 
ensso nas cidades de Ara- 
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Governo Federal elabora novo 

Plano de Dados Abertos 
Ministério do Turismo O PDA busca propor- 

irá disponibilizar no Portal ciomar o aproveitamento 
de Dados Abertos do Go- de dados produzidos ou 
vero Federal novas bases. sob à responsabilidade do 
de informações. públicas. órgão por cidadãos, acadê- 
de Turismo e Cultura micos, gestores guvema- 

A iniciativa segue pein- mentais e empresas, entre 
os de transparência < outros. Com a abertura 

eficiência, reduzindo a ne-. dos dados, será possível 
cessidade de se recorer do acessar, eruzar, modificar 
órgão para aber 0s mate-. e compartilhar livremente 
rias - Foto: Pixabay/Min. os conteúdos disponíveis 
Turismo para qualquer finalidade, 

Disseminar na ie. como estudos e pesquisas. 
net bases de informações. Os interessados estarão su- 
públicas que possam ser jeitos a, no máximo, credi- 
extraídas é reutilizados de tar a autoria e a preservar a 
forma automatizado pela licença aberta 
sociedade, Este é o obje- A ação engloba infor. 
tivo do nova Plano de Da-.mações referenciadas na 
dos Abertos (PDA) do Mi-. inermet e processáveis por 
niséria do Turismo, cuja máquina, a exemplo do 
elaboração segue em curso Cadastro de Prestadores Tecnologia da Infor- ao encontro da Lei de PARTICIPAÇÃO da não disponibilizadas 
e que incluí sistemas da de Serviços Turísticos mação e Inovação do Acesso à Informação Ainda na primeira em formato aberto pelo 
Secretaria EspecialdaCul- (Cadastur), do Mapa do MTur, equipes da Pasta (LAI) entre outros nor- quinzena de dezembro, MTur. O Plano deve 
tura (SECULT) vinculada. Turismo Brasileiro, da e da SECULT já reati- mativos. Quando cou- o PDA será submetido publicado no primeiro 
à Pasta. À iniciativa segue categorização de mu- zam um inventário de ber, o Plano observará a uma consulta públi- trimestre de com 
princípios de transparência nicípios turísticos e do suas bases de dados. a Lei Geral de Proteção ca. O objetivo é incen-. divulgação pelo site do 
é eficiência, reduzindo a Selo Turismo Respon- O PDA obedece à Po- de Dados, preservando tivar a participação da órgão (govbr/u 
necessidade: comer sável lítica de Dados Aber- informações pessonis, sociedade em geral e e outros canais de c 
ao órgão paraobterosma- Sob a coordenação tos do Poder Executi- confidenciais ou sígilo- propiciar a indicação municação do Ministê- 
teriais, da Subsecretaria de vo Federal, além de ir sas de bases de dados ain- rio do Turismo. 

Receita Federal aumenta 

monitoramento das operações 

de hedge no agronegócio 
“Por Marcos Grigoleto um instrumento de gestão . estrangeira, recebíveis de 

“Giovana Araújo de riscos aplicado para exportação, débitos de 
As receitas das empre- proteção de oscilações ad- importação, ente outros. 

sas do agronegócio têm . versas de preços deativos Nos últimos meses, as. 
apresentado crescimento financeiros. No agronegó- autoridades fiscais brasi- 
consistente do longo dos. cio, tem sido amplamente  leiras passaram a ques- 
últimos anos - sendo ro-. utilizado para fixação detonar as empresas do 
busta a performance no preços de commodities “agronegíxio sobre tas 
amo passado, em perti-. e câmbio pelas empresas transações, solicitando in- M 
cular para os segmentos que produzem e realizam . foemações detalhadas de 
exportadores de commo- . comecialização — destes natureza financcira, con- 
dies como soja. açúcar e produtos. Assim, via de tábil, fiscal e contratual, k 
cafê, apenas para citar al. regra, mas operações con-. visando identificar casos 
umas, Isso fez com que tratuais de hedge, o obje- em que o contribuinte não 
O Setor se tomasse um dos. tivo não é o lucro, € sim tenha seguido as determi ge comprovar tais vincas às autoridades fiscais em . aproximadamente 4,000 
focos da Receita Federal. u redução ou eliminação nações que permitam a Jos, a cehuiblidade das caso de questionamentos, “profissionais, distribuídos 
no plano de fiscalização da possibilidade de preju- . dedutibilidade de event“ perdas com o hedge, su- buscando evitar aua- em 22 cidades localizadas 
deste ano. Em um primei. izos. ais perdas ocorridas nes postamente especulativo, ções fiscais que possam em 13 Estados e Distrito 
To momento, as ações do Importante — observar sasoperaçõesnaapuração fica limitada sos ganhos. ocasionar vultosos desen- Federal 
Fico tnham como meta. qu, de acordo coma ke- doIRPJedaCSLL auferidos no mesmo pri:  caíxes financeiros para as 
identificar transações re-  gislação ributária vigente, Como — consequên- do com outras operações companhias 
alizadas com - paraísos para fins de dedutibilida- cia, as pessoas jurídicas “financeiras, como arenda  *Marcos — Grigoleio rar à mudança, a KPMG 
fiscais ou países com tri. de na apuração do IRPJ e devem seguir atas varivel poreuemplo. E sócio da área de tibu- tomouse uma empresa 
butação favorecida, sem da CSLL das perdasocor. às regulamentações da “Em lempos de incertos da KPMG e Giovana referência no scemento 
o pagamento do Imposto  ridas com operações de Receita Federal que já rezas, agravadas com o Araújo é sócialider de em que atua Comparti- 
de Renda Pessoa Jurídica . hedge, estas devem obri- definiram critérios para acisramento das disputas agronegócio da KPMG.  Ihamos valore inspiramos 
(IRPI) e da Contribuição  gatoriamente destinarse orientar o cumpemento “comerciais, o assino re Sobrea KPMG confiança no mercado de 
Social sobre o Lucro Li à proteção contra riscos. das condições estibelo- quer ums análise fquen- A KPMG é uma rede capitais e nas comunida- 
quido (CSLL) devidos no. imerentes às oscilações. cídas em ki para fins de “(o o cempre atualizada na . global de firmas indepen- . des há mais de 100 anos, 
Brasi de preço ou de taxa, estar — dodutibiidade das perdas — acemunistração das empre- . dentes que prestam servi- . transformando pessoas e 

Nestas. análises, po- relacionadas às ativada nas operações de beder, as, especiimente para. qos profissionais de Audi, empresas e gerando im- 
rém, outro tema acabou des operacionais da pes como visto no artigo OS “fins de compliance. Isso Tax e Advisory Estamos pactos positivos que com- 
chamando a atenção e soa jurídica c destrar-se da Insrução Normetiva. exige erre outras imiciti-. presentes em 154 puíses  tribuem para a realização 
entrou de vez no radar à proteção de direitos e nº 1700, de março de vas a manutenção de de- e temitórios, com 200.000 de mudanças sustentáveis 
das autoridades fiscais -as. obrigações da empresa, 2017. Vale lembrar que, - monsirativos e evidências profissionais atuando em . em nossos clientes, gover- 
operações de hedge. Em tais como proteção de nos casos em que as em. gocumentais hábeis e su firmas-membro em lodo nos e sociedade civil 
linhas gerais, tratase de empréstimos em moeda . presas não lenham mes cintos ara apresentar o mundo. No Brasi, são 
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Tecnologia, Administração e Enfermagem 

lideram o ranking do Vestibulinho de 2022 
No Ensino Médio com 

Habilitação Técnica, o 
programa Novolec Inte- 
grado ganha destaque com 
Desenvolvimento de Siste- 
mas e Administração 

As áreas de Tecnologia 
e de Administração nas 
Escolas Técnicas Estadu- 
ais (Eteos) continuam em 
alta entre os interessados 
em fazer o Ensino Integra- 
do e, no final de três amos, 
receber dois certificados, 
um pelo Ensino Médio é 
outro pelo técnico. Entre 

as opções de curso técnico, 
Enfermagem mantém a li- 
derança no ranking 

Os cursos do Ensino 
Médio Integrados so Tér- 
nico — programa Novotec 
Integrado (M-Tec) de De- 
senvolvimento de Siste- 
mas é de Administração, 
da Etec de Guarulhos, re- 
gistraram os maiores ind- 
ces de candidatos por vaga. 
nessa. modalidade: 2285 
cv e 20,03 Civ, respect 
vamente. Outras oito uni- 
dades que oferecem esses. 

cursos também regastraram 
demanda de mais de 12 
candidatos por vaga (veja 
tabela) 

Com relação ao curso 
técnico de Enfermagem, 
a Elec Carlos de Campos, 
da Capital, registrou pro- 
cura de 2740 candidatos 
poe vaga. O curso também 
teve grande concorrência 
em outras 12 Etess 

Novos itinerários 
O Ensino Médio com 

ênfase registrou as maio- 
res demandas nas Etecs 

Doutora Ruth Cardoso 
(São Vicente), 10,78 cx, 
e Lauro Gomes (São Ber. 
nardo do Campo), 760 
ev. Nas duas unidades, a 
maior procura fo pela for- 
mação em Linguagens, Ci- 
ências Humanas e Sociais 
Já o iimerário em Ciências. 
Biológicas, Agrárias e da 
Saúde também apresentou 
mais de 7 candidatos por 
vaga mas unidades Albert 
Ednstin, na Capital, e Elec 
Doutora Ruth Cardoso. 

Os itinerários forma- 

tivos foram implantados 
pelo Centro Paula Souza 
em 2018 para adaptar seus 
cursos à nova Base Na- 
cional Curricular Comum 
(BNCO), que entra em vi- 
Bor em caráter oficial em 
todo o Pais no próximo 
amo letivo (2022), 

O Vestibulinho para o 
eme eme do pr 

de 267.969 inscritos, en- 
quanto o processo seletivo 
para as Etecs do mesmo 
periodo de 2021 alcançou 

o total de 229.247 candi- 
datos. À lista para a prova 
de apúidão será divulga- 
da no dis 3 de janeiro de 
2022 e a classificação ge- 
ral para os demais cursos, 
em IO de janeiro, À con- 
vocação dos candidatos 
será pela análise do histô- 
nico escolar 

Conheça os cursos com 
maior indice de candida- 
tosívaga nas três moda- 
lidades de ensino para o 
primeiro semestre de 2022 
no link, 

Falta de medicamentos no Brasil ameaça vida 

de pacientes de Hipertensão Pulmonar 
O medicamento sil- 

denafila está cm falta 
em diversas cidades 
do pais, o que coloca 
em risco a vida de pes- 
sous que vivem com 
Hipertensão Pulmonar 

Pacientes de todo 
o país vêm sofrendo 
com a falta de medi- 
camentos para tratar 
a Hipertensão Arterial 
Pulmonar (HAP), uma 
doença rara, grave € 
progressiva. Um dos 
medicamentos usados 
no tratamento da do- 
ença é a sildenatila, 
cuja compra e dist 
buição é de responsa- 
bilidade do Ministério 
da Saúde, 

AHAPnãotemcura, 
mas os medicamentos 
aumentam a sobre 
da dos pacientes, e são 
de extrema importân- 
cia para 0 tratamento, 
principalmente porque 
ajudam a controlar os 
sintomas, como falta 
de ar, fadiga, tontura e 
episódios de desmaio, 
que afetam diretamen- 
te a qualidade de vida 
eo dia a dia das pes- 
sous, 

A ABRAF (Asso- 
ciação Brasileira de 
Apoio à Família com 
Hipertensão Pulmonar 
e Doenças Correlatas) 
registrou reclamação 
na ouvidoria do SUS 
e solicitou informa- 
ção sobre a compra da 
medicação via Lei de 
Acesso à Informação 
Pública no Ministério 
da Saúde, Além disso, 
a organização apre- 
sentou uma denúncia 
ao Ministério Público 
Federal 

Flávia Lima, pres 
dente da ABRAF, atir- 
ma que não é a primei- 
ra vez este ano que há 
interrupção do forne- 

cimento de sildenatila, 
utilizado como primei 
ra linha de tratamento 
“O desabastecimento 
de medicamentos para 
a hipertensão pulmo- 
nar tem sido cons- 
tante, infelizmente. A 
hipertensão pulmonar 
é uma doença progres- 
siva e potencialmente 
fntal e a interrupção 
do tratamento coloca a 
vida dos pacientes em 
risco”, afirma. 

Segundo estudo 
“Vivendo com hiper- 
tensão pulmonar: a 
perspectiva dos pa- 
cientes” realizado 
pela ABRAF em 2019, 
uma das principais pre- 
ocupações dos pacien- 
tes está relacionada ao 
acesso à medicação. 
Eles relatam situações 
de muita burocracia, 
de falta de informação 
dentro da rede de saá- 
de, de longo tempo de 
espera para começar o 
tratamento. E quando 
começam o tratamen- 
to, constantemente os 
medicamentos . estão 
em falta Para 50% 
dos entrevistados na 
pesquisa, o problema 
que mais os preocupa 
é a falta de medicação, 

Aline Câmara mora 
em Campinas e faz 
tratamento para HAP 
desde 2011. Ela é 
acompanhada — pelos 
médicos da Santa Casa 
da Misericórdia, em 
São Paulo. “Nesses 
10 anos de tratamento, 
foram poucas às vezes 
em que fiquei sem re- 
médio, porém isso tem 
se tornado um proble- 
ma constante nos úl- 
timos anos”. Segundo 
ela, desde agosto a sil- 
denafila está em falta 
na farmácia de Alto 
Custo de Campinas. 

um remédio essen- 
cial para meu trata- 
mento e para o contro- 
e da doença, por isso 
é gravissimo o atraso 
na compra desse me- 
dicamento. É dever do 
Ministério da Saúde 
garantir que 05 pacien- 
tes com doenças raras 
e graves lenham aces- 
so ao tratamento, sem 
atrasos ou faltas, mas 
fica claro o descaso do 
Ministério com a vida 
dessa parte significati- 
va da população. Ei 
como todos pacientes 
com HAP, precisamos 
que a distribuição da 
sildenafila seja norma- 
lizada urgentemente, 
pois a falta desse re- 
médio pode custar a 
nossa vida”. 

A sildenafila é um 
medicamento de alto 
custo, fornecido pelo 
Sistema Único de Saú- 
de (SUS), São Paulo, 
Paraiba e Ceará foram 
as regiões mais afeta- 
das até o momento, 

A Hipertensão Pul- 
monar 

A HP é um termo 
abrangente e inclusi- 
vo para um grupo de 
várias doenças cró- 
nicas que afetam os 
pulmões e o coração. 
Somente no Brasil, 
estima-se que cerca de 
2 milhões de pessoas 
convivam com a do- 
ença. Algumas formas 
ou “subtipos” da HP 
são raras, bem como 
de desenvolvimento 
rápido, — debilitantes 
e fatais. Inclusive, a 
taxa de mortalidade de 
pacientes com a doen- 
ça é elevada, chegan- 
do à um percentual de 
43% depois de cinco 
anos 

Na HP, as artérias 
que levam o sangue do 

coração aos pulmões 
estreitam por razões 
que ainda não são to- 
talmente — compreen- 
didas. O coração luta 
para bombear sangue 
através das artérias 
reduzidas, resultando 
em pressão arterial 
alta nos pulmões e 
dilatação do coração. 
Com o tempo, o cora- 
ção sobrecarregado de 
trabalho se desgasta, 
podendo causar insu- 
ficiência cardíaca 
morte 

Embora seja mais 
comum em jovens 
adultos e em mulhe- 
res, a doença tam- 
bém afeta pessoas 
de diferentes idades. 
Os sintomas da Hi- 
pertensão Pulmonar, 
que podem incluir 
falta de ar, fadiga, 
tontura e episódios 
de desmaio, variam 
de paciente para 
paciente e, normal- 
mente, não ocorrem 
até a doença ter pro- 
gredido, o que atrasa 
O tratamento. Como 
esses sintomas tam- 
bém são comuns 
em outras enfermi- 
dades, como asma, 
bronquite ou insufi- 
ciência cardíaca, o 
diagnóstico da HP 

ainda é dificil de ser 
reconhecido. 

No Brasil, a 
ABRAF é a Asso- 
ciação que luta por 
melhores condições 
para os pacientes, 
promovendo  diver- 
sas ações e eventos 
para chamar a aten- 
ção da sociedade 
e dos governantes 
para a causa, “A Hi- 
pertensão — Pulmo- 
nar é uma doença 
bastante grave, mas 
ainda pouco conhe- 
cida pela população. 
Nosso objetivo é 
conscientizar as pes- 
soas e ajudar os pa- 
cientes, colocando a 
doença em evidên- 
cia, a fim, também, 
de pressionar o go- 
verno a proporcio- 
nar um cenário mais 
digno para quem luta 
contra a HP no Bra- 
sil”, explica Paula 
Menezes, presidente 
da ABRAF. 

A doença, mesmo 
sem cura, não tira o 
direito dos pacientes 
de viverem melhor, 
aprendendo a convi- 
ver com a patologia 
e controlando seus 
sintomas. Por isso 
mesmo, o uso dos 
medicamentos é ne- 

cessário e importan- 
tissimo para garantir 
uma qualidade de 
vida melhor 

Sobre a ABRAF 
A ABRAF - As- 

sociação Brasileira 
de Apoio à Fami- 
lia com Hipertensão 
Pulmonar e Doenças 
Correlatas é uma en- 
idade privada sem 
fins lucrativos, cujo 
objetivo é apoiar a 
comunidade  afeta- 
da por Hipertensão 
Pulmonar e Doenças 
Correlatas por meio 
de conscientização, 
apoio e promoção de 
políticas públicas. A 
instituição tem como 
missão promover 
políticas públicas de 
acesso ao tratamento 
adequado em nível 
nacional, buscando, 
assim, prover o mais 
alto nível de qua- 
lidade de vida aos 
pacientes. No âmbi- 
to | a 
ABRAF possui um 
Memorando de En- 
tendimento com a 
PHAssociation, nos 
Estados — Unidos, 
contribuindo para o 
intercâmbio de in- 
formações e melho- 
res práticas na con- 
dução da entidade 
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Poupatempo fecha nas vésperas e 

nos dias de Natal e Ano Novo 
Postos não funcionam 

nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e no dia 1º de 
janeiro; Pelos canais di 
tais, cerca de 170 opções 
estão disponíveis 

Nas próximas duas se- 
manas, os postos do Pou- 

patempo em todo o Estado 
estarão fechados na sexta- 
«eira e no sabado (dias 
24, 25 e 31 de dezem- 
bro e 1º de janeiro de 
2022), vésperas e cele- 
brações de Natal e Ano 
Novo, 

As unidades reabrem 
em seu horário habitual 
a partir de segunda-fe 
ta, dias 27 de dezembro 
€3 de janeiro de 202: 

O atendimento pr 
sencial é realizado me- 
diante — agendamento 

prévio de dais é horá- 
rio. Para isso, o cidadão 
pode utilizar os canais 
digitais do programa — 
portal www poupatem- 
po.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital ou 
totens de autostendi- 

mento, de. Entre as opções, es- 
O Poupatempo já tão renovação de CNH, 

oferece cerca de 170 emissão do Atestado de 
serviços — eletrônicos, Antecedentes Crimi- 
que podem ser feitos nais, consulta de IPVA, 
24 horas por dia, sete carteira de vacinação 
dias por semana, com digital contra a Co- 
segurança e comodida-. vid-19, entre outros. 

CRISE ENERGÉTICA - O aumento do índice de 

inadimplência na contraprestação dos 

serviços essenciais e o reflexo na tarifação simples 
Como já era de 

se esperar, a crise 
econômica. agrava- 
da pela pandemia 
dificultou a contra- 
prestação dos servi- 
ços essenciais, como 
água, luz e gás, pelos 
destinatários finais 
Segundo a Serasa, 
marea brasileira de 
análises e informa- 
ções para decisões 
de crédito, já são 
quase 37 milhões de 
dividas desse tipo 
em atraso, o que re- 
presenta 22,3% do 
total de débitos dos 
brasileiros. Em maio 
do ano passado es: 
porcentagem era de 
21,60%. Além  dis- 
so, esses números 
variaram também de 
acordo com a renda 
familiar e peculiari- 
dade de cada região 
do país. Somente 
considerando o ses 
viço de abastecime: 
to de energia elétri- 
ca, antes da crise por 
conta da pandemia, a 
média de não paga- 
dores era de 3%. Já 
em abril deste ano, 
o percentual de não 
pagadores chegou a 
12%, um dos maio- 
res indices segundo 
pesquisas realizadas 
pela Agência Nacio- 
nal de Energia Elé- 
trica (ANEEL), 

Importante ressal- 
tar que o setor elé- 
trico já contabiliza 
um prejuizo superior 
a R$ 1,8 bilhão, se- 
gundo dados do Mi 
nistério de Minas 
O baixo indice de 
adimplência, somado 
a crise hídrica que 
assolou os meses de 
abril a agosto, insu- 
flaram o aumento das 
bandeiras e tarifas 
energética. A crise 
gerada pela inadim- 

cia da maioria 

reflete na medição e 
contraprestação dos 
usuários em geral 

Em novembro, 4 
ANEEL anunciou 
um reajuste de 52% 
no valor da bandeira 
vermelha do tipo 2 
A bandeira vermelha 
é a cobrança de um 
valor adicional na 
conta de luz pelo uso 
da geração de ener- 
gia das termoelétri 
cas, Destaca-se que, 
ao todo, são 36,9 mi. 
Ihões de faturas atra- 
sadas no segmento. 

Além disso, a 
ANEEL suspendeu o 
corte no fornecimen- 
to de energia elétrica 
entre março e setem- 
bro deste uno para 
as familias de baixa 
renda e que integram 
o chamado grupo da 
tarifa social. Evitan- 
do assim um apagão 
em massa Foram 
uma série de deci- 
sões, como: vetar por 
90 dias a interrupção 
por inadimplemento 
de consumidores re- 
sidenciais; estendeu 
prazos processuais. 
Mlexibilizou — inter- 
valos de leitura per- 
mitindo  autoleitura 
ou estimativa pela 
média; postergou re- 
ajustes tarifários; e 
autorizou o repasse 
antecipado de fundos 
para alívio futuro de 
encargos (R$ 2 bi 
lhões), 

Adicionalmente, 
a Medida Provisória 
nº 950/2020 isenta, 
por 3 meses, o paga 
mento das contas dos 
beneficiários da tari- 
fa social (9 milhões, 
cerca de 13% do to- 
tal) pelo consumo de 
até 220 kWh/mês. 
Ocorre que o tesou- 
ro aportará apenas 
R$ 900 milhões na 
Conta de Desenvol- 

vimento Energético 
(CDE), mas a isen- 
ção aplicada deve su- 
perar a marca dos R$ 
1.2 bilhão. Visando 
recuperar posterior 
receita perdida, ante 
o alto índice defic 
tário a Medida Pro- 
visória supracitada, 
também prevê encar- 
gos tarifários futuros 
para custear as medi- 
das a serem tomadas 
compensando a dife- 
rença verificada. 

A baixa de potên- 
cia acarreta um corte 
de carga gerando ris- 
cos de grandes cida- 
des enfrentarem cor- 
tes de energia frente 
a consequente escas- 
sez de receita advin- 
da da inadimplên- 
cia territorial contra 
prestativa, — ocasio- 
nando assim um dé- 
ficit energético, se- 
melhante ao apagão 
ocorrido em 2001 
Outra questão são 
as chuvas, que estão 
abaixo da média es- 
perada e obrigou as 
empresas detentoras 
do fornecimento de 
energia adotarem a 
medida de risco hi- 
drico, levando-as a 
comprar energia tér- 
mica, — considerada 
uma das mais caras 
do mercado, 

O problema da fal- 
tu de energia, seja 
corte ou raciona- 
mento, compromete 
todo o crescimen- 
to da economia e os 
primeiros — afetados 
são os setores de 
serviços — essenciais 
elegidos pela Consti- 
tuição Federal como 
primordial a sobrevi- 
vência. Um programa 
de medidas a serem 
adotadas vem sendo 
discutido pela ON 
(Operador Nacional 
do Sistema Elétrico) 

órgão — responsável 
pela coordenação e 
controle da opera- 
ção das instalações 
de geração e trans- 
missão de energia 
elétrica no Sistema 
Interligado Nacional 
(SIN) e pelo plane- 
jamento da operação 
dos sistemas isolados 
do país, dentre elas a 
exigência ds vazão 
minima de água, cam- 
panha governamental 
de economia na utili- 
zação da eletricidade, 
conscientização da 
população de destina- 
tários finais, aumento 
da importação de ele- 
tricidade de paises la- 
tinos de acordo com o 
volume demandando 
bem como com as ne- 
gociações políticas. 

Sendo assim, caso 
ocorra um despacho 
térmico maior que o 
esperado, o aconteci- 
mento gerará custos 
de compra de energia 
mais elevados. Estes 
custos são repassados 
aos consumidores fi- 
nais €, por esse mo- 
tivo, com a alta das 
faturas de energia e 
aumento exacerbado 
do indice de inadim- 
plência, as distribui- 
doras de energia en- 
frentam uma pressão 
de capital de giro, o 
que as impossibilita 
estabilizá-lo diminuir 

o patamar das bandei- tes Advogados apos- 
ras € retornar a forma ta na segmentação € 
de tarifação simples e personalização para à 
sem adicionais prestação de um ser- 

* Lilian Mara da viço de excelência 
Costa, advogada es- aos clientes dos mais 
pecialista em Direito diversos segmentos, 
Processual com ên- Possui sede em São 
fase em Responsabi- Paulo e unidades em 
lidade Civil e Direi- mais 6 estados bra- 
to do Consumidor, sileiros (Distrito Fe- 
Direito de Energia e deral, Minas Gerais, 
Direito de Empresa, Rio de Janeiro, Rio 
sócia sênior do escri-. Grande do Sul, 
tório Marcelo Tostes ta Catarina é Espi- 
Advogados rito Santo), além de 

Sobre o escritório contar com um setor 
Marcelo Tostes Ad- de correspondentes 
vogados: Escritório que permite atuação 
comprometido em nacional. Recente- 
fazer a interconexão mente, as sócias do 
entre a inovação, a escritório — Dra. Ca- 
tecnologia e o Direi- mila Morais e Lei- 
to. Com foco na ad- 
vocacia empresarial 
e em negócios, busca reconhecidas — pelo 
especialização cons- ranking “Análise Ad- 
tante e conta com vocacia Mulher”, da 
uma equipe multidis- Análise Editorial, 
ciplinar, formada por como as melhores 
cerca de 500 colabo-. profissionais em suas 
radores. Esse time respectivas áreas. A 
atua para solucionar Dra, Camila ganhou 
problemas dos elien- em terceiro lugar no 
tes com agilidade e “setor Tributário e em 
responsabilidade, de quarto lugar no setor 
forma - customizada de Construção é En- 
por meio do uso dos genharia. Já a Dra. 
mais recentes recur- Patrícia, teve desta- 
sos tecnológicos, o que como a terceira 
que faz do escritório advogada do setor 
uma referência no de Petróleo e Gás ea 
mercado. Com mais quinta mais renoma- 
de 20 anos de atuação da em Previdenciá- 
em diversas áreas do rio. 
Direito, Marcelo Tos- 
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Ipem-SP reprova 23% dos produtos 

típicos das ceias de final de ano 

Operação “Boas Fes- 
tas” verificou 31 pro- 
dutos, e 7 (23%) foram 
reprovados por diferen- 
ga entre o peso real e o 
indicado na embalagem 

O Ipem-SP (Instituto 
de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo) 
autarquia do Govemo 
do Estado, vinculada 
à Secretaria da Just 
ça, e órgão delegado 
do Inmeto, que tem 
coma objetivo defender 
o consumidor, realizou 
a operação “Boas Fes. 
tas" na terça-feira, 14 de 
dezembro, nos labora- 
tórios da capital, Bauny, 
Campinas e São Carios, 
com a finalidade de ve- 
rificar os produtos tipi- 
cos das celas de Natal e 
Ano Novo. 

ho todo, foram ve- 
rificados 31 produtos, 
sendo 7 (23%) reprova 
dos por diferença entre 
o peso real e o indicado 
na embalagem. Entre os 
itens avaliados estavam 
panetones, frutas de 
época, bebidas, bolos 
natalinos, enfeites, pa. 

péis de presente, e de- 
mais produtos do tema. 

No laboratório da ca- 
pial, foram examinados 
dez tipos de produtos, 
sem nenhuma reprova- 
ção. 

EmBaunu, foramexa- 
minados seis tipos de 
produtos, sem nenhuma 
reprovação. 

Em Campinas, foram 
examinados sete tipos 
de produtos, sendo re- 
provados dois (28%) 

Em São Carios, fo- 
ram examinados oito ti 
pos de produtos, sendo 
reprovados cinco (62%) 

Confra a tabela 
com as iregularida 
des, acesse https)! 
www ipem.sp.gov.br/ 
images/07imprensa/ 
ipem. na midiaipem 
na mídia 2021/lpe 
mSP OpBoasFes 
tas2021. resultado pdf 

Em 2020, a opera. 
ção “Boas Festas” ocor 
reu nos laboratórios do 
Ipem-SP na capital, São 
Carlos e São José do 
Rio Preto. Ao todo, fo- 
ram verificados 18 pro- 

dutos, sendo 2 (11%) re- 
provados por diferença 
entre o peso real e o in- 
dlicado na embalagem. 

Os produtos foram 
coletados previamente 
pelos fiscais em pontos 
de venda de pequeno, 
médio e grande pone 
em todo o Estado para 
serem avaliados nos la. 
boratários do Ipem-SP. 

“O objetivo da opera- 
ção foi verificar a fidei. 
dade das indicações de 
quantidade nas embala. 
gens dos produtos, a fm 
de cobra comercializa. 
ção de itens que tragam 
em suas embalagens 
informações em desa 
cordo com a legislação 
vigente”, explica o supe- 
nmtendente do Ipem-SP. 
Ricardo Gambaroni. 

As empresas autua 
das pelo Ipem-SP têm 
dez dias para apresen 
tar defesa ao órgão. De 
acordo com a lei fede. 
ral 8.933/99, as multas 
podem chegar a R$ 1,5 
milhão. 

Ipem-SP 
O Ipem-SP é uma 

autarquia vinculada à arterial, taximetros, ra- papel também defen- 
Secretaria da Justiça é cares, capacetes de der 0 consumidor para 
Cidadania do Governo motociclistas, brinque- que este leve para casa 
do Estado de São Pau- dos, cadeiras de carro a quantidade exata de 
lo e órgão delegado do para crianças, peças de produto pela qual pa 
Inmetro, roupa, cama, mesa e gou. 

Com uma equipe de banho, botijões de gás, Quem — desconfiar 
fiscalização — formada fios e cabos elétricos, ou encontrar irregula- 
por especialistas e téc- entre outros materiais e ridades pode recorrer 
nicos, realiza diariamen- instrumentos. ao serviço da Ouvido- 
te, emtodoo Estado de Calbrações e verif- ria, pelo telefone 0800 
São Paulo, operações cações em diversos ins- 013 05 22, de segun- 
de fiscalizações rotinei- trumentos, entre eles, da a sexta, das Bh às 
ras em balanças, bom- termômetros, cronota- 17h, ou enviar e-mail 
bas de combustíveis, cógrafos, hidrômetros para: ouvidoriaBipem 
medidores de pressão e bafômetros. É seu spgovbr. 

Força Aérea Brasileira forma 

170 novos Aspirantes 

A Força Agrea Bra- 
sieira (FAB) celebrou, 
nesta sexta-feira (10), a 
formatura de 170 novos 
Aspirantes. A cerimônia 
ocorreu na Academia da 
Força Aérea (AFA), em 
Pirassununga, interior 
de São Paulo, e contou 
com a presença do Pre- 
sidente da República, 
Jair Bolsonaro, e do Mi 
nistro da Defesa, Walter 
Souza Braga Netto. 

Durante a solenida- 
de, foram diplomados 
106 Aviadores, 40 In- 
tendentes e 24 Infantes, 
dos quais 152 homens 
e 18 mulheres. Desse 
total, a Tuma “Minos” 

= 
conta com 03 Aspiran- 
tes Aviadores de nações 
amigas: 02 peruanos & 
01 boliviano. 

O Ministro da Defesa 
parabenizou os forman. 
dos pela conquista e 
destacou a importância 
do papel a ser desem- 
penhado pelos novos 
Aspirantes: “O País de- 
posita nos militares a 
confiança em um traba: 
lho profissional e patrió- 
tico. Nenhum obstáculo 
deve desviar o Brasil do 
rumo do progresso, do 
fortalecimento da demo- 
cracia e da herdade, 
que extema a vontade 
do povo, nosso verda- 

deiro soberano”, afi- 

O Comandante da 
Aeronáutica, Tenente. 
-Brigadeiro do Ar Caros 
de Almeida Baptista Ju- 
nior, destacou a trajetó- 
ria que levou os alunos 
a conquistar o simbolo 
do oficialato: “A format 
ra do Aspirantado, além 
de unir gerações, coroa 
o empenho de bravos 
homens e mulheres 
que, ao longo de toda 
sua formação, supera- 
ram obstáculos e ven- 
ceram desafios”, disse. 

A Academia da Força 
Aérea (AFA) é O maior 
complexo de ensino da 

aviação mistar do Brasi. Aérea por todo o País, Sérgio Nogueira de 
O “Ninho das Águias”, mediante, também, Oliveira; o Chefe do 
como a AFA é conheci” classificação na espe- Estado-Maior Con- 
da popularmente, for- cialidade. junto das Forças Ar- 
ma oficiais de Aviação, — Estiveram presentes, madas, General de 
de Intendência e de In- ainda, o Ministro de Es: Exército Laerte de 
fantaria. Os Aspirantes tado da Ciência, Tec- Souza Santos; o Se- 
Aviadores seguirão para nologia € Inovações, cretário-Geral do Mi- 
Natal (RN), na ALA 10, Marcos Pontes; o Mi- nistério da Defesa 
onde se especializarão nistro de Estado da Sergio José Perei- 
na atividade área, de Secretaria-Geral da ra; oficiais-generais 
acordo com a cassif- Presidência da Re- membros do Alto- 
cação ao final do curso. pública, Luiz Eduar- -Comando do Exérei- 
Os Aspirantes Intenden- do Ramos; o Coman- to e da Aeronáutica 
tes realizarão Estágio dante da Marinha do Ministros do Supe- 
Prático para Aspiran- Brasil, Almirante de rior Tribunal Militar; 
te a Oficial intendente Esquadra Almir Gar- oficiais-generais das 
(EPAINT), no Rio de nier Santos; o Co- Forças Armadas; en- 
Janeiro. Já os Infantes mandante do Exérci- tre outras autorida- 
Serão direcionados para to Brasileiro, General des e personalida- 
as unidades da Força de Exército Paulo des. 
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“Brasil já foi e voltará a ser um 

país ferroviário”, diz ministro 

após a autorização de ferrovias 
Nove. empreendimen- 

tos receberam sinal verde 
do Governo Federal para 
serem desenvolvidos 100 
dias após lançamento do 
regime de autorização fer- 

Representantes das x 
presas assinaram contratos 
com o Governo Federal 

Assinatura contou com 
a presença de represen- 
tantes das empresas e do 
Minfia - Crédito: Ricardo 
Botelho/Mintra 

Oficialmente, foi dada 

Femoviária. brasileira des. 
de o Segundo Império. Na 
tande desta quinta-feira (9), 
em solenidade conduzida 
pelo ministro da Infraes 
irutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, e com presença de 
autoridades do Executivo 

egislativo federal e de 
10 estados, o Governo Fe- 
der 
prime 05 contratos para 
construção a partir do zero 

emovias no Brasil denove 
pelo regime de autoriza. 
ção, Os empreendimentos 
serão implantados por seis 
rupos empresariais os re 
cursos. são integralmente 
privados, 

A implantação dos em. 

preendimentos será pelo 
modelo de outorga por 

desburocratizada que deu 
celeridade so andamento 
das propostas apresentadas. 
pelo setor privado para 
implantação das novas li 
nhas fêrreas, de setembro 

mbito do pro- 
al Pro Trilhos 

para cá, no 

A iniciativa do Ministério 
da Infraestrutura consente 
à construção e operação de 
ferrovias, ramais, pátios é 
terminais femoviários pes 
vados 

Nós estamos assinan- 
do os contratos há apenas 
100 dias. da publicação 
do Marco Legal das Fer 
rovias, que nos permitiu 
conceder as autorizações. 
A celeridade é porque tive 
mos adesão do Partamen. 
to, um parceiro de primeira 
ordem, e do mercado, que 
atendeu ao chamamento 
Agora é líenciar, fazer os 

mhana e projetos de eng 
colocar as obras em 

ministro, dirigindo-se sos 
empreendedores “Brasil já 
foi e voltará a ser um pais 
feroviário”, constatou 

Legado 
Com a assinatura dos 

contratos de adesão, à im- 

plantação das nove ferro 
vias autorizadas vai gar 

ais de R$ SO bilho 

gerar milha 
os diretos e 

obras que vão. 
res de emp 

rão aplicados na constru 
ção de 3. mil quilômetros 
de trilhos por 10 unidades 
da Festeração 

Para 
cutivo do Minfra, Marce 
lo Sampaio, a atual gestão 
federal está deixando um 
legado histórico no setor 
de transportes, especial 
mente no modo ferroviá 
rio. “Temos trabalhado em 
três grandes frentes. passar 

o maior número possível 
de ativos do setor públi 
co x privado, 

de 
amtecipar a renovação das 
por meio de concessões, 

modelo de autor 
zações, que está sendo im. 
plementado 

Mapa das autorizações 
disse 

concedidas pelo govemo 
federal 

Demanda reprimida 
O secretário Nacional 

de Transportes Terrestres, 
Marcello da Costa, aum. 
ciou que já são 47 o total 
de pedidos. protocolados 
por empresas interessadas. 
na exploração do modal 

do 
país. Desses, 36 projetos já 
em diversas reg 

passaram pela fase incial 
de conferência da docu: 
mentação exigida e estão 
em etapa mais adiantada 
de tramitação, 

Se alguém tinha ale 
ma dúvida de que a pol 
tica de autorização seria 
entendido, 
ap a ser preenchido e uma 
demanda reprimida de fer 
rovias no Brasil, 0 número 
de propostas que chegam 
respondem a essas. ques. 
tões de forma muito co 
tundente 

Uma previsão antera 
do Mina, ainda no ini- 

cio da gestão, era de que 

padas e novas concessões 
Terroviárias, 
mulados cerca de R$ 60 
bilhões 
co 
ta para mudar a matriz de 

De acordo com 
a, essa era a propos. 

transporte ferroviário no 
país. “Agora, com o pla 
no de autorizações, temos 
a possibilidade de agre 
gar outros R$ 150 bilhões 

vestidos 
nesse modal, Isso nos faz 
pensar onde estarei 
10 anos: 40 
te de cargas do país será 

Vacina contra nova gripe só chega 

em março de 2022 
A cobertura vacinal da 

gripe entre os rupos 
prioritários neste ano 
no estado de São Paulo 
foi de 55,5% 

As 
o virus influenza A 
H3N2 que vão contem 
plar a nova cepa Da. 
twin, responsável pela 
epidemia de gripe em 
São Paulo e em outros 
estados do país, só de- 
vem chegar ao Brasil 
no início de 

Segundo — Geraldo 
Barbosa, — presidente 
da ABCVac (Associa- 
ção Brasileira das Cli- 

Vacinas), é 
muito improvável que 
nicas de 

imunizante antes disso 
porque, 
as fábricas do mundo 

produzindo 
cepas direcionadas ao 
estão as 

hemisfério norte 
As 

que são diferentes. 
vão entrar em produ- 
ção a partir de agora 
Até chegar ao Brasil, 
ter liberação da Anvi- 
sa [Agência Nacional 
de V 
ria], é um processo que 
leva A gente 

nossas cepas, 

ilância Sanitá- 

tempo. 

está tentando antecipar 

própria capacidade de 
produção, é muito di 
ficil 

O SUS e a rede pri 
vada devem 

cepa Darwin. Ela e 
tatá tanto nas vacinas 

mas, pela 

receber 

influenza — trivalente 
(distribuídas na rede 
pública) quanto nas 
tetravalentes (disponi 
veis nas clínicas priva- 
das), 

O Instituto Butan- 
tan, que fornece todos 

tra influenza compra- 
dos pelo Ministério da 
Saúde, começou a pr 
dueir à vacina em se- 
tembro e promete a en- 

em anos anteriores. De 
acordo com o instituto, 
fica a cargo do gover 

uma possível 
antecipação da campa- 
nha de vacinação. Em 

federal 

1, por exemplo, ela 
foi iniciada em abril 

Como o produ 
contém três cepas, a 
fábrica do Butantan, 
em São Paulo, prepa- 

cada uma delas em pe 
dos. Nos 

intervalos, o ambiente 
riodos sep 

precisa ser limpo an 
tes de se dedicarem à 
próxima variante. A 
omposição que con 

templará a nova cepa 
por exemplo, 

será produzida a partir 
de janeiro. 

O instituto ofereceu, 
há 15 dias, 
de dos 
tes da campanha deste 

Ministério 

3 milhões 

da Saúde 
obteve 

mas aínda 
resposta 

A informação foi dada 
elo GI e confirmada 

reportagem 
Para Barbosa, da 

ABCVac, os inespera 
dos surtos de gripe in. 
fluenza A em São Pau 

outros estados loce 
estão relacionados à 
baixa cobertura vaci 
nal e ao turismo 

Um turista do he. 
misfério Norte conta. 
minado com a cepa 
nova pode ter trazido. 
Daí o aumento de ca- 
sos em cidades turisti 

Salva- cas como o Rio, 
dor, São Paulo. 

de luta tem sido cons. 
cientizar as pessoas 
que a cobertura vaci- 
nal é preventiva, não 
tem resposta imediata. 

À vacina não 
rápido, para 
todo mundo ao mesmo 

chega 

tempo. 
À cobertura vacinal 

a ipe entre as gru 
pos prioritários neste 
ano no estado de São 

ra, são as medi- 
das preventivas, como 

di 
jenização das mãos e 

de máscaras, 

evitar aglomerações 
Influenza tem muito a 

ra, com as festas de 
fim de ano, a gente tem 
O temor que a situação 
perca o controle. 

Além do 
da procura nos proi 
to atendimentos de 
hospitais públicos e 
privados, o agenda- 
mento por 
com infectolog) 

cumologistas, e 
pecialidades 
diretamente aos sínto- 

ligadas 

mas respiratórios, 

Na plataforma Doe- 
toralia, houve um cres- 
cimento de 8% (de 854 
para 925) na busca por 
esses especialistas na 
primeira quinzena de 
dezembro comparado 
com a primeira de no- 
vembro 

Neste fim de ano, 
profissionais. 

fecham a agenda para 
férias. Na plataforma, 
há filtro de busca onde 
é possivel localizar 
quem está disponível 
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Usuários podem acessar novas regras do 

CTB pela Carteira Digital de Trânsito 
Aplicativo para celular 

aplicativo que reúne a Car- 
teira Nacional de Habilita- 
ção (CNH) e o Certificado 
de Re 

digitais, 
Apartir desta tesça-feira 

(14), motoristas de todo 
o país já podem acessar 
digitalmente, as novas re- 
ras do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) pela Car- 
teira. Digital de Trânsito 
(CDT). Esta é mais uma 

tro e Licencia- 
Veiculo (CRIV) 

funcionalidade do aplica- 
tivo criado pelo Ministério 
da Infrsestrutura, por meio. 
da Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran), dentro 
da transformação digital 
do gov br, em parceria com 
a Secretaria Especial de 
Desburocratização, Gestão 
e Governo Digital do Mi- 
nistério da Economia 

Acrescentamos à CDT 
o novo CTB revisado, 
que é uma das legislações 
mais rigorosas do mundo, 

trazendo então a mode 
nização, a simplificação 
dos. procedimentos tanto 
para os órgãos de trânsito 
quanto para o cidadão, e 
incorporando a transfor- 

hoje, essa bandeira que 
É a transformação digital 
que o Minfra vem promo- 
vendo, estamos realizando 
esse lançamento”, afirmou 
O Secretário nacional de 
Trânsito, Frederico Car 

Ele anunciou a nova 
funcionalidade da CDT 
durante a cerimônia de lan- 
camento do programa Ro- 
dovida, que tem como ob- 
jetivo promover a redução 
da violência no trânsito. As. 
novas tegras do CTB, san- 
cionadas em outubro pelo 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, passaram a 
vigorar em abri deste ano 
para todos os usuários de 
trânsito do país. As modi- 
ficações reduzirão a buro- 

cracia e simplificarão pro- 

Aplicativo 
A Carteira Digital de 

Trânsito reúne à Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) e o Certificado de 
Registra e Licenciam 
de Veiculo (CRLV) 
tais. Além de armazenar 
todos os documentos de 
porte obrigatório no trin- 
sito em formuto digital, 
o aplicativo avisa sobre 
o vencimento da CNH 

permite a visualização de 
infrações cometidas e o 
pagamento de multas emi- 
tidas em todo o pais 

Outras funcionalidades 
no aplicativo 
mento de ne 

de recal, a relação 
de veiculos de propridade 
e, ainda, a lista de infra- 
ções de trânsito vencidas, 
a vencer e pagas. Também 
é possivel receber mensa- 
gens de campanhas educa- 
tivas oficiais da Senatran, 

TSE permite que candidato 

adote nome de coletivos na 

urna em 2022 

A proposta foi apre- 
sentada pelo relator da 
resolução, ministro Edison 
Faehin, e aprovada por 
unanimidod 

Oplenário do “Tribunal 
Superior. Eleitoral (TSE) 
aprovou hoje (16) mais 
quatro resoluções que 
gulamentam “os procedi- 
mentos para as eleições 
gerais de 2022. Entre as 
principais inovaçõ 
autorização expressa para 
que o nome de candidatu- 
ras coletivas constem na 

s estáa 

A movidade foi inseri- 
da na resolução que trata 
do registro de candidatu- 
ras é prevê que, ao lado 
do nome individual do 
candidato — efetivamente 
registrado, conste 4 nome 
de coletivo ou grupo que 
represente sua candidatu- 
ra, desde que caiba nos 30 
caracteres permitidos. 

A proposta foi apee- 
sentada pelo relator da 
resolução, ministro Edison 
Facim, é aprovada por 
unanimidade. Para ele, a 

diretriz de democratização 
da participação política, 
que não colide com nenhu- 
ma regra legal, uma vez 
que a candidatura continua 
a ser individualizada 

Com esse entendimen- 
to, 6 ministro rejeitou 
proposta feita por uma 
advogado, que sugeriu à 
proibição expressa das 
candidaturas coletivas, por 
não estarem previstas na 
legislação eleitoral 

“A chamada candida- 

tura coletiva representa 
apenas um formato de 
moção da candidatura, que 
permite á pessoa que se 
candidata destacar seu en- 
Eajamento em movimento 
social ou em coletivo Esse 
engajamento não é um cl 
mento apto a confundir 
o eleitorado, mas, sim, a 
esclarecer sobre o perfil 
da candidata ou do candi 
dato”, escreves Fachi ao 
justificar a nova norma. 

Na sessão plenária que 
aprovou a norma, o 
tro Carlos Horbach elo. 
iou a solução encontrada 
pelo relator, segundo a 
qual 0 nome de coletivos 
devem constar ao lado da 
denominação do candidato 
individual, evitando assim 
à adoção apenas de no- 
menclaturas. genéricas na 

Horbach — mencionou 
levantamento sob 
istro, em eleições passa- 
das, de chapas com nomes 
genéricos como “Coleuvo 
Nós, Coletivo Encanto, 
Coletivo Inclusão”, o que 
resultou na abertura de 
diversas contestações na 
Justiça Eleitoral. “Nos 
dessa natureza não estão 
contemplados” na nova re- 
solução, frisou o ministro 

O TSE também apro 
vou mesta quinta-eira (16) 
as resoluções que tratam 
das pesquisas. eleitorais, 
da totaização dos votos é 
proclamação dos resulta- 
dos e do calendário eleito- 
nt 

Em todos os casos, foi 
incorporado ao texto da 

norma o novo instituto 
das federações partidárias 
criado pelo Congresso 
na reforma eleitoral des- 
te ano, À inclusão prevê 
sempre que as federações 
possuem as mesmas ob. 
gações dos part 

Por para 
participar das eleições, a 
federação partidána pre 
cisa registrar um estatu 
to junto ao TSE até seis 
meses antes das eleições, 
mesmo prazo exigido aos 
partidos individualmente 

No caso das disputas 
para cargos majotitários 
(presidente e governa. 
dor), as federações po- 
dem criar coligações para 
defender esse ou aquele 
candidato, assim como 
fazem os partidos. Para 
isso devem designar um 
representante que faça 
as vezes de presidente da 
federação junto à coliga- 
cão 

Ou seja, para todos os 
efeitos, a Tederação está 
submetida às mesmas re- 
ras de um partido indivi- 
lual, como se fosse uma 
sigla 
por exemplo, no cálculo 
do quocicate partidário, 
que nas eleições propor- 
cionsis define quantos 
assentos na Câmara terá 
direito cada partido ou 
federação. 

Assim como nas ele 
ões municipais de 2020, 
nas eleições gerais do ano 
que vem não será permi- 
tudo fazer coligações para 
a disputa de cargos no 
Legislativo. 

ca. Isso ocorre, 

Brasil tem 66,14% da popula- 

ção com vacinação completa; 14 

Somando todas as va. 
cinas aplicadas, o Brasil 
administrou 950.144 do- 
ses nas últimas 24 horas. 

Onúmero de pessoas. 
vacinadas com ao menos 
uma dose contra à co- 
vid-19 mo Brasil chegou 
nesta quinta-feira, 16, à 
160.522.290, o equiva- 
lente a 75,25% da popu- 
lação total. Nas últimas 
28 horas, 144.776 pesso. 
as teceberam a primeira 

da vacina, de aplicaça 
acordo com dados tcuni- 
dos pelo consórcio de ve. 
iculos de imprensa junto 
a secretarias de 26 Esta- 
dos e Distrito Federal 

Com à instabilidade 
nos sistemas do Minis- 
têrio da Saúde, após o 
ataque hacker da última 
sexta-feira, foram 14 os 
Estados que não atua- 
lizaram os dados sobre 

Estados não atualizam dados 

à imunização Entre os 
mais de 160 milhões de 
vacinados, 141.08 mi 
lhões estão com a imuni 
zação completa contra o 
coranavirus, o que repre. 
senta 66,14% da popula- 
ção total. Nas últimas 24 
horas, 301,3 mil pesso- 
as receberam a segunda 
dose e outras 536 rece 
beram um imunizante de 
aplicação única. 

Nesta quinta 500,4 
mil pessoas receberam a 
dose de reforço. Ao todo, 
22,1 milhões de brasilei- 
tos já foram “revacina- 
dos 

Somando todas as va- 
cinas aplicadas, o Brasil 
administrou 950 144 do- 
ses nas últimas 24 horas. 

Os Estados que não 
divulgaram os registros 
de vacinação nesta qui 
ta. por causa do ataque 

hacker à base do Minis- 
tério da Saúde na última 
sexta, são: Acre, Alago- 
as, Amapá, Bahia, Goiás, 
Mato Grossa, Paraiba, 
Paraná, Rio de Janio, 
Rondônia, Roraima, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca- 
tarina e Tocantins, 

São Paulo tem 81,9% 
da população total vaci- 
nada ao menos com uma 
dose contra o coronavi- 
tus, é 7769 
quema vacinal completo 
(duas doses ou aplicação 
única), o mais avançado 
do Pais, Os outro qua- 
tro Estados com a máior 
proporção de habitantes 
totalmente imunizados 
são: Mata Grosso do Sul 
(71,45%), Minas Gerais 
(69.9786), Rio Grande do 
Sul (69,74) e Santa Cata- 
rina (69,42e6) 
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y Ma ni mi b ' TY Y SILAS GEmRING CARDOSO 

! / asoRiass 

Amauri Xavier, Felicitações ao Sr. Nossas felicitações ao Dr. 

Presidente do Sindicato João Luiz Bastos João Maurício Ibanez 

Rural, aniversariou dia 9 Ê 2 
pelo niver hoje 

pelo nat ontem, dia 17 

| 

ga, Amauri Elias É 
rabalho e 
omunida- men 

Dirceu Júnior festeja Nossos parabéns ao João Patrícia Gehring 
idade nova dia 20 Carlos e Caio Carreira Rodrigues comemora 

E E pelo niver domingodia 19 idade nova dia 21 

na próxima seunda-fes. 

de familiares. que Deus 

Dr. Fábio Sacco festeja Dra. Maria Lúcia Filisbino prepara 

data natalícia dia 22 de  Haidar aniversaria distribuição de 15 
dezembro dia 19 mil brinquedos 

ido sua data natalia no peôximo dia 
advogado e apresentador Dr. Fabio e 

ico. Enviamos antecipadamente nossos. parabéns 
com votos de felicidades. 


