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Sindicato Rural e FAESP | Brasil reduzirá emissões de Prefeita Simone e Secretário de 

alertam para vacinação carbono em 50% até 2030 

contra febre aftosa entre 

1º e 30 de novembro 

O Sindicato Rural 
de apetininga, sempre Jeferson Brun, do Depu- 

do Estadual” Edson Gi 
riboni, do Presidente da 

Municipal Itamar 
vereadores, de 

secre municipais, 
do Diretor Presidente da 
Construtora — Pacaembu 

e Napetininga, . Victor Almeida, do Diretor 
mento de R$ de Engenharia da empre- 

atento aos esclarecimen- a 
tos que devem ser peesta- Paulo teve início na últi 
dos aos seus associados, ma segunda-feira, 1º de 

novembro. A vacinação 
la é obrigatória e de 

Agricultura do Es 
São Paulo, que a va é zerar essa emissão até novembro (página 2 

117 milhões, na constru- sa- José Stocki Júnior e de 
Nova estrutura universitária cão de 1120 residências autoridades (página 5) 

é uma das grandes ia 8 lançamento de 
conquistas de Itapetininga livro na Casa Kennedy 

no seu aniversário sobre os acontecimentos 
a ES de 1930 

Câmara Municipal de 
Itapetininga, com 250 EEE .. 
anos, é uma das mais 

antigas do Brasil SquEa 
PERDEU 

Veterano esportista 

Canarinho relata his ória do 

Waldemar Alvesde Ol. próprio bolso muitas ativi 
veia, popularmente co- dades - Foi durante muito 
nhecido como Canarinho, 
é verdadeira referência do 
esporte iapetiningano, em 
várias modalidades. Du: 
rante décadas passadas, 
realizou um trabalho de 
vanguarda sem preceden. 
tes, inclusive cusieando da 

= ABRARs 

tempo também destacado 
colaborado 

ele relatou a hi 
esporte itapes 
Prefeita Simone Marquet. 
to. Desalhes na página 14 

1.A Folha de ha 
traz os detalhes pelo Vereador amar José p 

Martins, é uma das mais 

No próximo dia 8 de Fabio Arruda Miranda, 
novembro, acon- sobre os acontecimen- 
tecerá na Casa Kennedy, tos de 1930.que levaram 
à Rua Prudente de Mo. Getúlio Vargas ao poder 
rães, 716, o lançamento impedindo a posse do ta: 
de livro de autoria dos. petiningano Júlio Prestes 
jornalistas Helio Rubens de Albuquerque, eleito, 
de Arruda é Miranda e pelo voto popular 

Visite nosso site 
wwwfolhadeitapetininga.com.br As imobiliarias com os destaques de Imóveis na pág 7 
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Sindicato Rural de Itapetininga e FAESP 

alertam para vacinação contra febre aftosa 

entre 1º e 30 de novembro 
(Pecuaristas tem também até 7 de dezembro para declarar os dados de imunização) 

O Sindicato Rural 
de Wapetininga, sempre 

ser feita até 7 de dezem- 
bro, por meio do sistema 
Gestão de Defesa Animal 
é Vegetal (Gedave), em 
wwe gedave sp gov br 

O Sindicato Rural 
de Itapetininga é a FA. 
ESP lembram ainda que 
o estoque de imunizan. 
tes disponivel para co- 

durante 

tos que devem ser presta- 
dos aos seus associados, 
estará alertando, junto 
coma FAESP- Federação 
da Agricultura do Estado 
de São Paulo, que a se- 
gunda etapa da campa- 
nha de vacinação contra 
a febre aftosa no Estado 
de São Paulo teve início 
na última segunda-feira, 
1º de novembro. À es 
pectativa da Secretaria 
de Agricultura e Abas 
tecimento do Estado de 
São Paulo (SAA-SP) é 
que sejam vacinados 4,9 
milhões de bovinos e bu- 
balinos com até 24 meses 
de idade. A vacinação 
é obrigatória e deve ser 
concluída até o dia 30 de 
novembro. O Sindicato 
Rural e a FAESP lem 
bram ainda que a decl role das 
ração da vacinação tam- informações sobre a im 

nização e para a tomada 

mercialização 
a campanha é controls 
do pelo Ministério da 

; 
Abastecimento (MAPA) 
é cadastrado no sistá 

O pecuarista 
pode consultar à listagem 
de estabelecimentos no 
sistema da Coordenado- 
ria de Defesa Agropecu: 
ária (CDA).A declaração 
de vacinação, além de 
obrigatória, é importante 
para manter atualizados 
os dados de estoque bovi. 

Gedave. 

nprescindiveis para 

bém é obrigatória e deve 

de medidas sanitárias. 
O Estado de São Pau- 

é reconhecido como 
Livre de Febre AF. 

tosa com vacinação pelo 
MAPA e pela Organiza- 
ção Mundial de Epizoo- 
tias (OIE) e é signatário 

Vigilância para Febre Af- 
que tem como meta 
pal a declaração 

de rea livre da doença 
sem vacinação até 2026. 
Os indices de imuniza- 
ção dos rebanhos paulis 

sido superiores a 
nos últimos anos. O 

último foco de febre afo- 
sa no Estado ocorreu há 

O produtor que não Fiscal do 
cumprir a determina: 
ção pagará multas de 5 
Ufesps (RS 145,45) por 
cabeça, caso não realiza 
aplicação do imunizam 
e3Ufesps (R$87.27) por 
cabeça, se não comuni 

car a vacinação - o valor 
de cada Ufesp-Unidade 

Paulo é R$ 29.0, É inte 

faça a aquisição do imu- 

última hora a compra da 

a a 
ário Juliedso Rodrigues 
de Moraes estará à dis 
posição dos associados 
para. esclarecimento de 
dúvidas no horário das 8 
hás 17.30 h, de segunda 
a sexta, e aos sábados das. 
8h às 12h, na sede do 

sindicato Rural de tape- 
tininga 

vacina O 
encontrar dificuldade de 
adquirir pode entrar em 
comtato com o Sindicato 
Rural ou a FAESP para 
informar 0 problema e à 
localidade da proprieda- 
de 

Para maiores informa- 
ções, a técnico agropecu. 

Estado de São 

que o pecuarista 

da campo. 
cando para a 

LIVROS ACUMULO DE CONHECIMENTOS 
rmções reias é ms bo 

acompanhando so par dos ano trasendo sina nte 

Prof Dirce Campos 
SOR do 
Livio é um presente dai 

TOMATE de onte. dat escudo Dommages o am que und Eibiceca Noca do Ba no Ro de Janio em 

ro lr que Bv ao a 

Oto ande ecos que 
e des fa em novas cade 

dar te é 0 José Luz Noguei- mo último dia 24 uma ob ee 
Dando Vermelho” o qual rece o rop Tpetinnga vem. contando con aiment de excrers en 

O Joca “Ela de Tape nioga! parabeniza tados o e 
ares pelo o "Di do Lo 

Leads de 

de Tupetnnça 
o maio 

DE Sage Paio que lançou 

e Ee de acata 

Em ma tag tos lv de der 
pedido dos pets eco. Bios como: sobem de de nc, eco Ci Dim Camaro de Machado de Av a Co ão ab 
Teto, den ese o que 

e nuca 2 “sora Seca dora”, composto de mass volumes de numerosas paginas 
de temas relevantes do ra 
“ue prende à acção do Se : 

to sá empre Gene 
Se de tapeneçs 

der cera da red as 2 minha veta pre voleçe à ma cade é o na. 

os exendces é grande quanto ob que e desc o 

sentação e Comparemento 

ada ra Agência cional de Sede Splmenia = ANS sab 

£. 04087946 degitrado na coao 11 70000 124 2 2367 A Beptvado ne contato 1 8000000 

oe sr ses rrjeçat so 

Instalações internas 
PABX 
Câmeras 
Interfones 
Rede de telefonia 
Informática. 

7 Real Lub 
A Real Lub parabeniza 
Hapetininga pelos seus 

251 anos. 
Parabéns Itapetininga !!! 

TEL.: 3273-1156 
3273-3253 

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

Itapetininga - SP 
aesvjoparatusoscig com.br 

As melhores marcas. 
Os menores Preços 
Os melhores serviços. 

CHEEZSRIEARS 
Rua João Adolfo, 530 

Centro - ItapetiningalSP 
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PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO 
DE 251º ITAPETININGA Orais : 

em a int rganização Bandeirante 

CERTIFICAÇÃO 
KH DicrraL 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

a 
Ksc d> 

Pitágoras / alpis veredas 
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— PREFEITURA ua 

pe ITAPETININGA 

Nova estrutura universitária é uma das grandes 

conquistas de Itapetininga no seu aniversário 

Casa -— BRASIL 
TELE se 

Ê > 

Também variedades em 
carnes nobres 

Fazemos entregas e 
aceitamos encomendas. 
Aceitamos cartões Visa e 

MasterCard ! 
R.Lopes de Oliveira, 146 ltapetininga- SP 

E (15) 3272-6041 

Mas 

ABASTEÇA E E» 

4 10% 
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Prefeita Simone Marquetto e Secretário Estadual de 

Habitação Flavio Amary fazem a maior entrega de 

casas da história de Itapetininga 
de 

LIGUE E IREMOS ATÉ 
EE) 

3272-9557 | 3272-8621 
wwwinneprintcom.br 

Francisco Válio, Nº 420 - Centro - ltapetininga 

O TRADICIONAL + ja Oh " 

CLUBE VENÂNCIO AYRES ua Tecnologia 
“Ms Digital em 
ce vuanósncos Itapetininga e Região 
TAPETINGA 

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

MATEMÁTICA 

(91999625.4025 1)(1513272.6436 
Itapetininga - Centro Clube Ouro 

laBrasil EG (Okumonitape 

. F 

Rua Coronel Afonso, 770 

À ITAPETININGA 1) 

A 4 
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Hoje é dia dela: 

Itapetininga, 
nossa amada cidade 

- 251 anos - 

A nossa cidade está de 
aniversário! 
São 251 anos de muita 
história, pessoas dedicadas e 
lugares incríveis para vivenciar 
momentos memoráveis. 
Parabéns, Itapetir 
venham muitos mai 
prosperidade e sucesso para a 
cidade e todos que nela vivem. 

inga! Que 

rearciose 

OFICIAL DE RE 
DO 2º SUBDISTRITO DE ITAPETINING. 

ISTRO CIVIL 

FÁBIO JOSÉ SANTANA PRADO, ostado civil sol- 
toiro, profissão autônomo, nascido em Itapetinin- 
ga, Itapetininga, SP no dia doze de sotombro de mil 
novecantos o oitenta o sois (12/08/1986), rosidonte 

rito, na Ru Lao 
, 263, Vila Bolo Horizonte, Itape- 

ga, SP, filho de REINALDO TIBES PRADO o 
do APARECIDA SANTANA PRADO. 
GIOVANA CRISTINA BARBOSA SANTOS, 
do civil soltalra, profissão costureira, nascida em 
Mapotininga, Itapetininga, SP no dia vinte a quatro 
do outubro do mil novecentos o noventa o sois 
(24/104996), residonto. a domiciliada neste sub- 
distrito, na Rua Laorte Martins do Castro, 263, Vila 
Bolo Horizonte, Itapotininga, SP, filha de AILTON 
SANTOS SILVA º do GEIZA CARLA BARBOSA RO- 
DRIGUES. 
THIAGO MARIANO GARCIA, ostado civil solte 
ro, profissão jardineiro, nascido om Itapetininga, 
Itapetininga, SP no dia olto de abril de mil novo- 

tos o noventa o olto (08/04/1998), residon- 
to o domiciliado nosto subdistrito, na Rua Um, 
13, Conjunto Habitacional Nisshimbo, Vila Prado, 
Itapetininga SPfilho de IZAIAS GARCIA e de RA- 
QUEL MARIANO. 
VIVIANE MORAES BRANCO, estado civil solteira, 
profissão operadora de caixa, nascida am Itapoti- 
ninga, Itapetininga, SP no dia vinte o sete do agos- 
to do mll novecentos e noventa a sote (27/08/1987), 
residente o domiciliada neste subdistrito, na Rua 

BRANCO e de ROSILENE DE MORAES. 
VINÍCIUS HENRIQUE RIBEIRO, estado civil sol- 
toiro, profissão analista de sistemas, nascido 
om Itapotininga, Itapetininga, SP no dia quatro 
do dezembro de mil novecentos o noventa e sois 
(04/12/1996), residonto a domiciliado nosto sub- 
distrito, na Rua Maria Leonel Monteiro, 100, Vila Vi- 
saltino Gomes, Itapotininga, SP, filho do ANDER- 
SON ROGERIO RIBEIRO e de MARCIA LIA FERRO 
RIBEIRO. DANIELE APARECIDA COSTA 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão fisiotora- 

sois (27/08/1896), re 
to subdistrito, na Rua Maria Leonel Mon- 

teiro, 100, Vila Visaltino Gomes, tapetininga, SP, fi 
ha de PAULO ISAIAS LOPES VIEIRA e de SANDRA. 
REGINA COSTA VIEIRA. 
GUILHERME HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEI- 
DA, ostado civil solteiro, profissão auxiliar fio- 
restal, nascido om Itapetininga, Itapetininga, SP no 
dia dez de maio de dois mil e dois (10/05/2002), 
residente a domiciliado nesto subdistrito, na Rua 
Osvaldo Escanavaca, 121, A. Jardim Nova Era, 
ltapotininga, SP, filho de ADILSON OLIVEIRA DE 
ALMEIDA e de DILMA RODRIGUES, 
ÉRICA VIEIRA BARBOSA, ostado civil soltoira, 
profissão auxiliar florestal, nascida em Buri 
Buri, SP no dia sete de junho de mil novecentos 

“ noventa o quatro (07/06/1994), residente a do- 
micillada 
neste subdistrito, na Rua Oswaldo Escanavaca, 
421, A, Jardim Nova Era, Itapetininga, SP, filha 
do JOSÉ CARLOS ANTUNES BARBOSA o de Si- 
MONE VIEIRA LUCIANO. 

WANDERLEY JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, esta- 
do civil solteiro, profissão médico veterinário, 
nascido em llapetininga, Rapetininga, SP no dis 
vinte de abril de mil novecentos é novont 
cinco (20/04/1885), residente o domiciliado nes- 
te subdistrito, na Rua Gladys, 115, Vila Pledado, 
Rapotininga, SP, filho do WANDERLEY JOSÉ 
DA SILVA e de ROSANA DE FÁTIMA LOPES DA 
SILVA. 
LAÍNE CAROLINE JIUDCI DE CAMPOS VIEI- 
RA, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida om Itapetininga, Itapetininga, SP no 
vinte o q 
noventa e cinco (24/06/1995), residonto 
micillada neste subdistrito, na Rua Gladys Vila Piedade, Itapetininga, SP, filha de ADEMIR 
VIEIRA DA SILVA o de MARIA FILOMENA PIRES. 
DECAMPOS SILVA. - 
FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, 
tado civil solteiro, profissão manutenção ores- 
tal, nascido em itararê, Mararê, SP no dia doze do 
abril de dois mil (12/04/2000), residente o 
domiciliado neste subdistrito, no Assentamento 
23 de Maio, 245, Bº Tupy, Itapetininga SP. filho de 
FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA e de CRISTIA- 
NE SILVA DE ARRUDA. 
NATALIA LILLIPUZIANO DE LIMA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itabe- 
rá, Itaberá, SP no dia quinzo de abril de dois 
mil (15/04/2000) residente a domiciliada neste 
subdistrito,no Assentamento 23 de maio, 245,8º 
Tupy, Itapotininga. SP.flha do JURANDIR ANTO- 
NIO DE LIMA e do MEIRE LILLIPUZIANO. 

apetininga.03 de Novembro do 2021. 
ALINE DIAS DE FRANÇA 

OFICIALA 

Ra Virgílio de Rezende, 463 - CEP 18200-180 
TTAPETININGA- Telefax (15) 3271-1999 

A “q sm 
uretra ANTA RGO 

| Barros 
autoescol: 

a 
44 anos de Tradição 
Habilitação para moto, carro, 

caminhão e ônibus. 
Habilitação para pessoas 

com deficiência 

"== piscinas 
Produtos químicos e acessórios, 

Tot (15) BATIA 
Fam (15) EMI -TIAS, 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 

GOSTOU DESSE 
ESPAÇO? 

3271 - 1576 
ANUNCIE 
AQUI! 

3271.0414 

SE VOCÊ VI, SEU CUENTE 
TAMBÉM VERÁ 
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R. Virgílio de Rezende, nº 639 

Fonss:$271-1220- 3271.0000 Far: 2271 36208 3271-1575 
Eai tanbelimovesQuolcombr 

tambelllimoveis.com.br 

coo cat CASA VENDA. EMO: JARDIM ITALIA. ESC: 2 pOmTÓRIOS. SALA COPA COB BIRO SOCIAL 

Sea Rs tán ooo 

E ERAS E 

Er 

com eras comrad ESFERA ces  srue 

2373.3164 / 3373.2502 
AV. JOSÉ GOMES DE CAMARGO, 174 

JARDIM MARABÁ 

TRABALHAMOS CON ASMEL HORES PROPRIEDADES 
RURASDA REGIÃO: COMPRA E VENDA DE. 
SIMIOSFAZENDASCHACARASEHARAS. 

QUER VENDERSEU IMÓVEL RURAL 777 ENTREEM 
CONTATO COM MERCADO DE TERRAS?FONE: MISS. 

a16s ASTRID 

Se deu lp ss de 

oro reaaDe DE sacócio + 

Nosso diferencial: 

EBfhosso escrava ranejamento muro e 
com iso à rcução dos pagto 

EBhossa contan-dad estará sempre disponivel 
ando precisar ertrar em cota 
Narmos além da emissão de gu, pos la 
oferecemos oraniaçã e asspasoa criea 
poa crocinero de su erga 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

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

Resid. R. Leonor À. Camargo, 166 - Fone: 3272.5437] 

Dr. Benedito José de Sampaio 
“ex-Médico Intemista do Immanuol Krankenhaus 

de Betim - Alemanha 
Doenças reumáticas « da coluna 
Osteoporose - Clínica Médica 

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

bjsampaio& yahoo.com.br 

Sedna 
Rua Dr. Virgilio de Rezende nº 463 

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

wwyw.sednaimoveis.com.br 
sednaimobiliariaQuol.com.br 
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Roi SERÉ VILA GANTA IZABEL A 389,90 3 Dormitório, 1 ra de Sariga Ella 
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BEDO wwwcrediguac 

“ÍsIcooB 
Rua Dr. Júlio Prestes, 686 | Fone: (15) 3471.9191 
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Breve relato das principais fases da história 

Jornal Pons 

de Itapetininga, que completa hoje 251 anos 
Itapetininga, que hoje 

completa 251" anos, foi 
fundada em 5 de novem 
bro de 1770, tendo, na 
atualidade, uma população 
estimada em aprovimada mente 168 000 haltants. 
cipio do Estado de Sã 
Paulo, com área 1.792.079 
em2. Além da sede, pos- 
su os Distritos de iram linho, Moro do Alto, Re 
cha, Varginha, Conceição 

tás aprosimada 
mente 170 km de distância 
da capita, São Paulo com 
à qual é ligada por” duas estadas duplicadas: a Ro- 
dovia Castelo Branco e à 
Rodovia. Raposo Tavares 
Limits com 08 Munic 
pios de Alambari, Sarapui, 
Tatui, Campina do Monte Alegie, Angatuba, Guarei 
Capela do Alto, Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, 
pão Bonito e Buri É 

sede da 2º Divisão Regio 
nato Estado do DER é da Pa de Polícia Rodovid 
ria do Estado, além vários 
outros órgãos estaduais € 
autarquias. O Municipio é 
atravessado pelo Rio lis 
petininga, que 0 abústece 
Em bm 

Itapetininga. se desen 
volvei, ng fase inicial de 
sua existência, por forte influência do troperismo 
À área inicial foi ponto de 

descanso dos tropeiros, 
que montavam suas fendas 
jo ente Sul do Brasil é 
à ento vila de Sorocaba 
bem como a capital São 
Paulo. à 

Em 1766, Domin 
Josê Viera, deixou o 
meio núcleo (bos, bai 
do Porto) € formou outro 
em um local alo e creu dado por dois sibeinões 
local onde construíram a 
primeira capela de No 
a Senhora dos Prazer 
enquanto que o primeiro 
nôcieo ficou administrado por Pascoal Leite de Mo 
Ts. Houve uma disputa 
entre os dois núcios que 
queriam ser elevados à 
condição de Vila. Em 17 
de abril de 1770, Simão Baosa Franco oi nome 
ado adminisrador 0 novo 
povoado, cabendo, a ele 
E escolha do núeleo po 
cipal 
ção, à então Vila de Nos Sa "Senhora. dos Prazeres 
de Ttpetininga. fot cris 
da no dias de novembro 
de 1770 sendo. celebrada 
missa solene pelo vigário da nova paróquia, Padre 
Inácio de Araújo Ferreira 
É nessa data que conver 

Além de 

Franco e Domingos José 
Vieira, Salvador de Olive. 
ra Leme - 0 Sarutayá - se 
inclui entre os fundadores 
históricos. do municipio. 
Oficialmente, Itapetinimps 
tornou-se mumicipio em [3 
de março de 1855 

2º FASE DO DESEN- 
VOLVIMENTO DO 
MUNICÍPIO: A IMI- 

À segunda fase do de 
senvolvimento de Ttape- 

foi marcada pel 
saram. Na atualidade, pos 
sui uma ampla estrutura 
com escolas” municipais 
estaduais e particulares 
abrigando o Ensino Fun 
damental, Médio, Técnico 
é Superior, estes últimos 
dois "abrangendo grande 
aumero de áreas 

polômeses, japoneses, e 
em menor escala, de outras 
nacionalidades. Com isso, 
à agricultura. a indústria 

comércio ganharam 
ande impulso. À área de 
onstrução civil teve en 

me desenvolvimento, com FASE ATUAL DE 
EXPANSÃO- AGROPE- 
CUARIA INDÚSTRIA 
ECOMÉRCIO 

apetininga, na atu. 
alidade, Se projeta como 
um dos” municípios de 

baum 
Pela grande força po. 

líica que Hapetinings Dá 
quiri, ela se transformou 
tros educacionais do Esta ” 
ae conecid elmo Ter. dia de todo o Estado de 
ra das Escolas”, principal. São Paulo - A diversifica 
mente com a pomeia Es- ção e a elevada produti 
cola Nomal do Interior do . vidade a tomam conheci 

“je. todo o território nacional 
Seu Sindicato Rural é um 

Estado, à 
As conquistas na área eu 
escional nunca mais ces 

Deca Portinari Hydra 

dos mais atuantes de todo 
o Brasil, propiciando cen. 
tenss de cursos técnicos 
de associados, além de 
um gigantesco trabalho 
de apoio À recuperaç 
de áreas degradadas. Em 
virtude da diversificação 
de sus produção, Itapeti 
ninga está desenvolvendo 
rapidamente sua agroin 
dústra 

A industralizaç 
cresce em ritmo acelera 
do, abrigando indústria de 
grande, médio é pequeno 
porte, nas mais diferentes. 
áreas, como téxui, lácieo, 
madeireiro, moveleiro 

O comércio de Itapet- 
ninga é tradicionalmente 
pujante, mas a vinda re 
cente de grandes grupos 
o fortaleceu ainda, mais 

Duratex ceusa 

Parabéns, Itapetininga! 
Pelos seus 251 anos. 

Para nós, é um prazer fazer parte da história deste município. 
Neste novo momento que se inicia, desejamos prosperidade e muitas 
oportunidades de viver ambientes únicos que só Itapetininga nos oferece. 

DEXCO/& 
Viver ambientes. 

ando: o num 
grande polo regional 
PROMISSORAS 

PERSPECTIVAS FUTU- 
RAS DE ITAPETININGA. 

Tapetininga está ago- 
ta se preparando para um 
novo e grande surto de 
progresso. Além das es 
tradas duplicadas para o 
maior centro consumidor 
da América Latina, que é 
a capital paulista e da con 
clusão breve de excelente 

ação viária com o Norte 
do Paraná, um outro fator 
será de grande importân 

à: a saturação territorial 
de municipios maiores. 
apetininga, com sua 
grande extensão. territo- 
cial, está apta a abrigar 
toda natureza de empreen- 
dimentos. 

Durafloor 
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A 
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Parabens Itapetininga 
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Abraços e contem 
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PARABÉNS ITAPETININGA! 

Itapê Shopping: R. Dr. Coutinho, 733 - Centro 

Drive: Rua Padre Albuquerque, 50 - Centro 



coM UM 

PARA A VIDA 

PARCELAS 
A PARTIR DE R$ 

ESIDENCIAL 
FECHADO 

NOVO LOTEA
MENTO R 

VOCÊ É MERECE VIVER FELIZ NO RESERVA DOS BURITIS 

PLANTÃO DE VENDAS 
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stentáculo da economia | de Itapetinin 
Dare promo erros da coca ps de terna 

E a ? Ta 

Av. José de Almeida Carvalho, 1971 - (15) 3273-3906 

AGROPET 

SINCOMERCIO w; 
Dis 

FecomercioSP REGIONAL ITAPETININGA Rino Abu 6 sie R. Cel. Fernando Prestes, 33 (915-997676444 

EU VITAPÉ 
ORGULHO DE FAZER PARTE DESSA HISTÓRIA! 

Rua São Vicente de Paula, 645. Centro, Itapetininga - SP 

 taabitapetininga (Qitatab tape 532710606 5) 32r1187 
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Curtumes marcaram pioneirismo 

na agroindústria de Itapetininga 
Na primeira meta- respectivamente, das Fa- dos em Paris, França, “E 

de do século passado, mílias Gehring, Jensen, o Curtume Gehring 
a agroindústria já des- Soares Hungria e Lem- agraciado com a Me 
pontava com força em bo. ha de Ouro pela quali- 
Itapetininga, em varios O Curtume Gehring. dade do curtimento de 
setores, de forma espe- dos irmãos Frederico pelicas. Numa época 
cial, com os curtumes e Leonardo em que ainda não exis 
que abasteciam, com o Júnior, dispu- tia o 13º salário no Bra- 
material — industriaiza- nha de sofisticado ma- sil, os irmãos Frederico 
do, fabricas de calçados quinário importado da e Leonardo já adoraram 
e sapalarias na capital e Alemanha e se tomou o sistema de pagar um 
no interior, e adquiriam referência em todo Sul salário a mais por oca- 
couro cru na região, do Estado, Em 1936, sião do Natal os fun- 
Norte do Paraná e Mato durante a realização da cionários, com base nas 
Grosso. Itapetininga Exposição  Internacio- ideias sociais que trou- 
chegou a ter 4 curtumes, nal de Couros e Calça- xeram da Europa 

Veterano esportista Canarinho 251 anos de Itapetininga - 
relata à Prefeita Simone Marquetto muito trabalho e esperança na 
a história do esporte em décadas construção da qualidade de 

passadas em Itapetininga F 
vida de nosso povo 

Sitas Gehring Cardoso  gantesco trabalho re- 
dlizado pelo Sindicato 

Por ocasião da pas. Rural de Itapetininga negom do 291º andvor: com O Sis FÃS 
sário de Itapetininga , ESP/SENAR-AR/SP 
não há como não fazer e apoio da Prefeitura 
uma viagens ão tempo, Municipal de” Ipe 
numa linha que ligue tininga, — alcançando passado, presto € fi. em Heuldos Casos pro- 4 
duro, É iporaste que dutividade “igual” ou 
continuemos a cultuar superior a países da | 
es valores do passado, Europa e Anrérica do 
destacando mossa his- Noris, paralelamente déria € nossos vultos, à divesificação, que 
porque as referências inclusive cri perspes 
dão fundamentais para. tias promissoras para 
uma comunidade” À angromdistia. À Con 
drvaliação: tarmbie do, Jagação de wma série que aconteceu de era. de fores, coma 
do no passado precisa turação de municípios e continuado, À base 
ser feia com clareza. populosos vizinhos, a £ coninuado. À base 
é transparência. Epi- Pusca de espaço pelas à due DO! referimos 
sódios Iraumatizandes empresas, a duplicação Gaia Ea 
como escravidão de da Rodovia Raposo Ti- tecnológico que car- 
africanos e índios, ex-  vares entre Sorocaba e rega consigo à quali ploração do homem Itapetininga, a oferta ficação profissional , 
pelo homem, preva- de matéria prima para representa a estrutura 
lência do coronelismo determinados. setores, sólida da edificação sobre e spaçõso. a penmdade com O Jo desnaredo 
puláres, não podem Ser. maior centro consumi. Som ouça ovino, estos: Todo Gs de amos La Cu lei 8 
retospecio do passa. que é o município de (pas, due aqui de 
do, em seus variados São Paulo, o Fápido 
aspecios precisa ser crescimento do  seor olhado Como alerta e. hoteleiro nestes dis 

as bases para um ava 
ço tecnológico e cultu- 
ral, capaz de consoli- 
dar as conquistas. 
Um surto de desen- 

volvimento — precisa 
ter efeito permanente 

manutenção. O avanço 

não precisarão trazer fortalecimento de pro-. permite antever que à gente de fora. Por sua 
vidências para o futu- vez de Itapetininga está Vez. só o amadureci- 
ro, especialmente pen- chegando. A nova fase mento cultural é que 
sando na qualidade de de — desenvolvimento garantirá continuidade 
vida da população. de nosso município é do processo, sem inter. 

O diagnóstico pre- apenas uma questão de rupções 
cisa ser realista, mas a tempo. Empresas de petininga já tem 
nossa visão precisa se grande porte, inclusive tradições que preci- 
sempre otimista por- com matriz no Exte- sam continuar a ser 

Waldemar Alves de “É uma memória viva. conquistou muitas me- 
Oliveira, populamen- do esporte itapetinin-  dalhas e trofeus. Este 
te conhecido como Ca. gano”, como destacam senhor que é um tor- 
marinho, é verdadeira seus amigos. Profun- cedor fervoroso pelo que” entendemos que rior, já estão enxergam. E É Bro 
referência do espor- damente religioso, tem. time de futebol do São uma série de fatores do 0 enorme potencial uitivados. É pre 

itapetiningano, em também sempre uma Paulo, é um entusiasta . permite vislumbrar um. de nosso municipio 
várias — modalidades. palavra de fé a todos de várias modalidades novo grande ciclo de Empreendimentos de 
Agora, quando Itape-. que o cercam esportivas, inclusive o desenvolvimento: Ita- diferentes dimensões & o presente do futu- 
tininga completa 251 Recentemente, cle  pedestriamismo e o ci-. petininga é o terceiro estão em marcha. O ro. Quando falta essa 
anos, sua grande con- relatoua história do clismo € também foi maior municipio do município já se conso- visão, o ciclo não se 
tribuição ao esporte da esporteitapetininga- assessor de esportes Estado de São Paulo lídou como bacia lei- completa. A moder- 
cidade precisa ser lem- no à Prefeita Simone do ex-prefeito de lta- em extensão é o pri teia O pol nização é necessá- 
brada Durante décadas Marquetto. “Simples- petininga, Darci Pe. Meiro em áreas apro- ro é cres cia, mas sem a que- 
passadas, realizou um mente tive uma aula reira de” Moraes, na petveis Nosso ia” ficuldades, como a de bra da identidade, é 
irabalho de vanguarda de história do esporte década de 1970. “Que mais de 4 milkm é a gando. À clapa funda. complementada pelo 
sem precedentes, in- de Itapetininga Um momento inesquecível Pá preparo tecnológico. maior do Estado e uma. mental será fazer com Patitestusi é clusive custesndo do aprendizado que me essa troca de aprendi o o intelectual é cultural das maiores do Bra- que esse desenvolvi- SU próprio, bolso muitas enche de orgulho”, as- zados. Muito obriga- sil Temos reservas de mento se traduza em fas d opens Berações. 
atividades . Foi durante sim definiu a prefeita do por essa manhã de água em abundância bem estar para 0 nos- safio ni ssager 
muito tempo também Simone Marquetio ao aprendizado e amor O avanço tecnológico sa povo. Para que esse iios pel q Passagem 
destacado colaborador visitar Waldemar. Ca- por nossa cidade”. - e a produtividade de processo seja comple- ge nosso municipi 
da Folha de ltapetinin-  narinho participou de “nalizou a prefeita Si- nossa agricultura é vi- to, o município, para- Parabéns, — Itapeti. 
ga na área de esportes. vários campeonatos e mone Marquetto. sível, graças a um gi-. lelamente, está criando ninga 

so, pois, construir 
esse elo que liga O 
passado ao presente 
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Pecuária já era expressiva em Itapetininga 

na primeira metade do século passado 

No comércio de 

Itapetininga, a presença 

marcante dos imigrantes 

Va primeira meta tenas de cabeças de 
de do século passado, robusto gado mesti- hoje o grande avanço 
a pecuária, tanto de ço, com reprodutores existente no setor . A 
leite como de corte, das raças Holandesa, Fazenda São João no 
já era expressiva em Zebu e Gir. As Fazen- Distrito de Morro do 
Itapetininga, — dada, das Araras e Paiol do Alto foi outro grande 
especialmente, sua ex-Presidente eleito exemplo, assim como 
grande extensão ter- da República, Julio a Fazenda Campo 
ritorial e à vocação Prestes de Albuquer- Grande e a Compa- 
de sua gente para o que também cram no- nhia Agricola e In- 
campo, Fazendas fa- táveis exemplos de dustrial de Angatuba 
mosas, como a Santa pecuária planejada, que possuía terras em 
Margarida, com cen- com sofisticada tec: Itapetininga 

O comércio de Ita-  tríncos e de outras na- tes eram os pontos Concessionárias de veículos e 
oficinas já atestavam a Ds Do Doado; dee po ni goma Re mei a 

leve presença marcam: mia. Itapetininga se Itapetininga, mas de 
importância estratégica do palmente ibaneses, to comercial da re- Muitos, que iveram 

ênios portugueses, pos Sales, Saldanha com pequenas lojas transporte em Itapetininga  qirisimiio Qinho Monenhos Seara: 
poloneses, esganhóis, Soares, José Bonifá- pois em grandes co- 

A necessidade, na atualidade, 

de complementação da história 

de Itapetininga 
Neste dia S de novem- é Itapetininga. Será uma centemente, os chineses 

bro de 2021, Itapetininga grave injustiça se Htape- e contingentes de países 
completa 251 amos. Nos- tininga continuar apenas  latino-americanos. Todos 

a repetir a velha história vieram dar sua parcela de 
sem olhar para ese enor- 

ente, que mu. ser destacados. Todos pas 
dou a geografia de nossa. saram a ser brasil 
cidade e que contribuiu paulistas e itapetini 

substancialmente para nos. 
aquilo que de mais bonito A diversidade cultural 

mos citar os livros de Neto . temos que é a mescla de e religiosa também As caracteristicas. vrolet na Rua Campos do DER e a estação 
de polo de aglutinação Sales, muitas oficinas da ferrovia, caracte ira O Negue diferem SON CA on Ag e 
regional de Itapetinin- e também postos de rizando Itapet: Ford tiger! nato pelo capo 
ga já eram evidentes. combustíveis. A im- como importante en- fas Figêscia” Edunundo que ds copio A imigoe. à região uia e por 
no iníio do século gerada pes Eta ásia. Prestes Nogueira, Rober: ção, cla deve merecer um . toda zona rural existem 

sudo. com várias do transporte já era roviário , O Que Scria q Sagres Hungria Sílvio capítulo todo especial na casas religiosas das mais sionárias de ve-. visível no Muricípio, decisivo "para O Seu Vigo o Andeede ee conentação de mio. ereto” gonpirçtoo 
ulos, como o caso da onde também esta- posterior desenvol: centemente, movas obras sa história. A agricultura, Como existem entidades 

Concessionária Che- va a sede regional mento econômico de selnico CONCURNASOS. jar cacngad, Ré caraio: DUSNÃO mamas (ra: 
— também foram lançadas. mente alavancada pela dições que devem ser 

Metas do passado estão sendo superadas A história de algumas fa- imigração japonesa. Há preservadas. Todo esse 
Ga mí que, inclusive, pro. famílias de origem nipô- riquíssimo patrimônio 

com o avanço tecnológico de jetaram mossa município nica que tiveram e com- espiritual e cultural deve 
Es no Estado é no país, igual tinuam tendo um papel receber o merecido des- 

Itapetininga no campo mente já é amplamente de grande projeção e que taque. É preciso emer- 
conhecida e merece con- ainda não tiveram seus gar que os horizontes 
ines sendo culivada. estão mudando e que so 
No entanto, É preciso que ado da necessária pre- 
se leve em consideração na. O contingente sírio. servação das. tradições 
que muita coisa sconto- Jbânes, que. propiciou pasadas, é necessário 
ceu no século pasado e um grande salto ao nos- verificar € reconhecer à 
nestes primeiros amos des- so comércio, iguslmente nova realidade, dando 
te século. À cidade hoje ainda não recebeu o me- uma valorização justa 
não é mais apenas o cen- recido . reconhecimento. e equilibrada a todos os 
tro velho. Ela cresceu em À colônia italiana e seus. scgmentos. É uma ques- 

Itapetininga sempre propriedades dos Estados Presidente do Sindica- várias direções. Recebeu descendentes, registram tão de justiça que deve 
teve participação de pri- Unidos e Europa. Isso to, Amauri Elias Xavier. imigrantes vindo das mais. uma participação muito se nortear por um corre- 
meira grandeza no cam- em grande parte se deve tem lembrado com fre: . diferentes partes do mun- maior do que aquela que to grau de avaliação da 
po, porém a produtivi- ao trabalho ininterrup- quência que esse avan- — do, que ajudaram a criar  alé aqui conta nas obras. nossa realidade. Regi 
dade deu um verdadeiro to do Sindicato Rural de ço tecnológico tem, não anos riqueza tantoma- já escritas, inclusive na trar toda essa nova pe 
salto nos últimos anos. Itapetininga em convênio só permitido um grande . terial quanto csltural Fa- arquitctura de mossa ci cela da história de Ita- 
Isso precisa ser lembrado com o Sistema FAESP/. crescimento na produ” mas das mai dress dade Outros contingentes. petiinga exigirá muito 
no seu 251º aniversario. SENAR-AR/SP e apoio tividade, como também gado os nana eietnim o 
O avanço tecnológico foi. da Prefeitura Municipal na preservação ambieo-  Qrtems freira ea cod pp 
do grande que muitas de apetinnga. Mais de. al Muitas propicdades ga deram arms par” So slendes oo meio Fendiema! para oem 
Na tm be prod Gota foram Tem” verdade cela de contribuição para cos, os suíços, os judeus,  grandecimento da histó- 
dade igual ou superior a dos de 1994para cá O sentido a construção do que hoje os poloneses e, mais re- ria de nosso município. 
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Câmara Municipal de Itapetininga tem 250 

anos e é uma das: mais antigas do Brasil 

Somando forças e enaltecendo P ar abêé ns 

Itapetininga em todo território nacional, q Ro a 
o Sindicato Rural de Itapetininga It apet ent ng po $ 

Piziái parabeniza o Município pelas 
conquistas no 251º aniversário Bistekao vaz 

“As atividades do Sindicato Rural de Itapetininga 
unem e fortalecem os produtores rurais”. 

qa Unilitofal p AFUPI parabeniza 

pç o alcançar a marca histori 

abéns pelo progresso e rea 

UniHotel ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS 
Ga UNIDADES PRISIONAIS DE ITAPETININGA E REGIÃO) 
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Paróquia São João Batista de Itapetininga 

promove estudos em preparação ao Sínodo 
última quin- dos no pontificado do 
28), 4 Paró- Papa Francisco e em 

quia São João Batista seguida fizemos uma 
de Itapetininga, reali- breve leitura sobre a 
20u uma noite de for- atual situação indi- Sinodo em nossa Dio- 
mação, espiritualida- vidual e coletiva do cese, aconteceu no úl- 
de é preparação para ser humano enquanto timo dia 17 deste mês, 
o Sínodo, uma fase de sujeito que vive em na Catedral Nossa Se. 
escuta que acontece busca de sentido”, co- nhora dos Prazeres, 
em todas as Dioceses menta Padre Leonar- presidida pelo Bispo 

Diocesano, Dom Gor- as respecti 
dades paro- - gônio. 

(FONTE- PORTAL 
- DA DIOCESE DE 

) nodo e os passos que ITAPETINING 

Abertas as inscrições para Para receber o cartão do Bolsa do 
o Eme e. Povo, ficiários dev: - o festival de música católica PºVº bene ciários devem manter en. 

dereço atualizado no cadastro 
em Itapetininga Operacional. pela atendido pet Sim do 

Prodesp. ma já en- 
viou mais de 216 mil Para celebrar os 150 

anos da Declaração 
de São José, esposo de 
Maria como padi 
da Igreja 

Católica, 

Comunidade São José, 
4 Paróquia 
Santa Rita, 

da cidade Hapetininga! 
SP, promove o primeiro 

ESTIVAL DE MÚ- 
SICAS AUTORAIS DE 
SÃO JOSE”. apoio dos paroquianos. nas do Facebook: Para o Auxílio Moradi 

da Secretaria de Mabita- e da Comunidade São https://www.face- perl 
d José, book.com/Festivalde- 

O Festival acontece- MusicaSaoJose, — pelo 
rá nos finais de semana Instagram nha direito aov beneficios 
do período de 19 à 28 https://wwwcinsta- mantenha seu endereço 

novembro de 2021, gram.com/festival.sa- 
Comunidade São ojose.2021, ou podem 

ser solicitadas também 

o intuito de promover e 

e eat a op.zevdo. Quem ado 1h recebe, o beneici por 
com o apoio da Pj la Piedade, ma cidade festivalsaojoseã le 

a Santana e Santo d gmaileom telefone e 
o Páreco Pe, MapetiningaSP.  Whatsapp (15) 99166- 

1093. As inscrições s 
guem até dia 

níveis através das pági- vembro. 

deve ser feito diretamente 
pelo interessado no portal 

agora é possível desblo- do Bolsa do Povo. 

A RÁDIO MAIS OUVIDA 
EM ITAPETININGA! 

aa — 1 

15 3275-3253 15 99707-3253 POMNNEHÇS 

É, 
5) CENTRAL DE RÁDIO 
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FA Um final de semana prolongado 

para comemorar 

A semana que terminou e 
desta foram mar- 

cadas por dias em que fo- 
ram comemorados o dia 
do servidor público, Dia 
de Todos os Santos e dia 
de Finados, coincidente- 
mente um final de sema- 
ma prolongado e início 
de outra. 

O dia do Servidor Pú- 
co foi instituído em » 

1937 quando foi criado 
o Conselho Federal do 
Serviço Pâblico Civil 
Posteriormente este dia 
foi regulamentado e pas- 
sou a ser o dia em que 

Jor público civil é 
lembrado. Não se trata 
de feriado, porém é co- 
memorado como ponto 
facultativo, ou seja, os 
órgãos estatais (fede- 
ral, estadual ou munk 

Uma grande noite na 
SESI de Itapetininga 
areou a volta das apre- 

sentações detentro carte, 
A Mostra Criar, Fazer e 
Viver com a Curadoria 
de Vera Cardim vem fa- 
lar da arte dos conheci- 

(os transmitidos de 
geração em geração pela 
oralidude na atualidade, 
Toda a beleza e cost 

em peças de cer 
deus é esculturas em 
adeira, Recebe o títu 

de patrimônio imaterial 
n peças de cerâmica 

de Mestre Vitalino com 
Mulher € 

ça Esculturas em 
madeira Gavião de No- 

revaldo Santos e Amapá, 

cipal) deeretam este dia 
como facultativo e seus 
servidores não tem ex 
pediente, no entanto as 
empresas — particulares 
podem ou não acatar 
como feriado. Atual 
mente muitas polemicas 
envolvendo o serviço pá- 
Mlico e reformas visando 

ar alguns direitos 
conquistados. O servidor 
público tem direito a es- 
tabilidade considerando 
tratar-se de um serviço 

tica, no entanto isto acor- 
re de outras maneiras. A 
razão da estabilidade é 
justamente para garan- 
tir a sequência do servi. 
qo é impedir a demissão 
em massa do funcionário 
a cada troca de admi- 

istração. — Atualmente 

nossos legisladores estão 
promovendo uma refor- 

retirados. Importante 
lembrar que o servidor 
público efetivo presta 
concurso público para 
ser contratado, passan- 
do por rigorosa seleção. 
Admitido ele não tem 
FGTS, não recebe horas 
extras e algumas car 
reiras podem exceder o 
horário de serviço sem 
compensação financeira. 

O estado tem durante 
as últimas décadas des- 
prestigiado o servidor 
público não corrigindo 
seus vencimentos e cut- 
pando o por todas as di- 
fculdades por que passa 
a administração pública. 
no entanto os responsá- 

veis pela administração 
são aqueles que elegemos. 
a cada quatro anos e que 
movimentam a máquina 
pública, o servidor ape- 
nas exceuta as determi- 
nações do administrador 
bascado em programas e 
verbas públicas. Sem re- 
cursos à máquina públi- 
ca para. Ultimamente a 
Polícia Civil vem sofren- 
do desgaste em razão da 
política dos governos em 
não abrir concursos pá- 
blicos pars preencher 
vagas ociosas. prejudi- 

a criminali- 
dade, isso sem falar ma 
remuneração que é uma 
das ultimas dos estados 
brasileiros, imagine o 
estado mais rico da fede 
ração remuncrando mal 
seus policiais. Na Capital 

algumas delegacias que 
registram 13 mil B.Os. 
por ano fecham a noite 
é aos finais de semana 
obrigando as vitimas de 
crimes a se deslocarem 
muito para o registro da 
ocorrência. E culpam o 
servidor por iso. 

No dia 2 de novem- 
bro comemoramos o dia 
de fnados. Dedicado 
áqueles que partiram 
desse mundo deixando 

dade. O primeiro regis- 
tro de orações feitas aos. 
falecidos foi durante o 
século primeiro quando 
era costume das pessoas 
efetuarem visitas mos ti 
mulos de mártires. Em 
T32 o papa Gregório IM 
autorizou os padres a re- 
zarem missas em memó- 
ria dos falecidos. 

Noite Cultural no SESI 

Esculturas de José Va- 
tentim Rosas, Cerâmica 
de Ulisses, Minas Gerais 
a arte de Tiriyó que uti- 
liza miçangas em seus 
trabalhos desde meados. 

Século XIX. Estas 
mostras caminham pelas. 
cidades do interior, são 
de muita beleza e vem 
revelar costumes e a arte 
de cada região do Brasil 
que é um grande celeiro 
de arte, 

Depois da mostra no 
paleo o encanto da peça 
Cordel do Anjo sem Fim 
ou Flor do Chico, co 
direção de Gabriel Vil- 
leia € texto de Claudia 
Barral. A peça retrata 
um figurino genial, as- 

sim como a cenografia 
um musical que encan- 
tou a todos. 

O grande elenco bri- 
lhou no palco e no final 
os aplausos vieram car- 
regados de emoção do 
público que estava com 
saudades de uma grande 
apresentação teatral. No 
olhar dos atores o brilho 
ds emoção em ver o pá- 
blico que esteve ausente 
duramente a pandemia. 

Assim é a magia da 
arte é da musica do tea- 
tro que completam nos- 
sas vidas 

Walkária Paunavie é 
Diretora do Museu Car- 
los Ayres. 

Passados anos o dia 2 
de novembro foi institu- 
ido em toda a Europa € 
a partir do século XV o 
feriado passou a se espa- 
Ihar pelo mundo. O dia 
dos mortos passou a ser 
comemorado de man 
ras diferentes de acordo 
com cada país é sua cul- 

O dia de finados é 
precedido pelo dia de 
Todos as Santos come- 
morado dia primeiro 
de novembro e que 
lebra as pessoas que 
faleceram em estado 
de graça e que n 
veram a oportunidade 
de serem canonizados 
ou não serem lembra 
dos por ninguém. Anos 

rás esta data também 
era celebrada como fe- 
riado, 
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Coluna Espirita 
Y 

As graves questões da eutanásia, suicídio , 

pena de morte e aborto 
Sempre recebemos 

indagações de leitores 
sobre a visão espírita a 
respeito da eutanásia, 
suicídio, pena de morte e 
aborto. A Doutrina Espi- 
rita se coloca frontalmen- 
te contra todas elas e vai 
além , chamando atenção 
para à lei de causa e efei- 
to, dentro da qual os res 
ponsáveis responderão, 
senão na presente encar- 
nação, nas encarnações 
futuras, Eutanásia é as 
sassinato, sob pretexto 
de aliviar sofrimento, o 
que Já é totalmente ina- 
ceitável, mas invariavel. 
mente ocultando outras 
intenções, como apressar 
heranças ou se livrar de 
um paciente que suposta- 
mente estaria afetando a 
rotina normal da família. 
Suicídio é atentar con- 
tra a própria vida, pelo 
qual responderá não só 
o autor, mas todos aque- 
es que criaram situa- 

ções que levaram a esse 
desteçho. Pena de morte 
é matar alguém que já 
está preso. É vingança 
e não justiça. Aborto é 
sacrificar uma vida em 
formação, sem qualquer 
possibilidade de defesa 
da vitima. Em todos esses. 
casos se estará atingindo 
um espírito em proces- 
so evolutivo. No caso do 
aborto, só é admitido em 
situação extrema para 
salvar a vida da mãe, 
sendo inaceitável em to- 
das as demais hipóteses. 
É importante destacar 

que a Doutrina Espírita 
dentro da coerência lógi- 
ca em que é estruturada, 
mostra que todos nós es. 
tamos em processo evolu- 
tivo, Viemos dos chama- 
dos reinos inferiores ou 
primitivos; já superamos. 
alguns estágios e estamos 
caminhando através de 
sucessivas — reencarna- 
ções, em busca da per- 

feição e da felicidade. 
Não há retrocesso, Pode 
haver até estagnação, 
mas jamais retrocesso, 
porque os degraus alcan- 
Gados são definitivos na 
senda evolutiva. Isso sig- 
nífica que, independente 
de nossa idade e das cir- 
cunstancias que atraves- 
samos, estamos sempre 
evoluindo, se soubermos 
aproveitar — adequada- 
mente as lições da vida. 

Quando falta uma vi- 
são mais espiritualizada 
da 

sob um ângulo materia- 
lista e imediatista. Não 
são capazes de emergar 
que as lições duras e os 
embates que atravessa- 
mos, são oportunidades 
de crescimento interior. 
Todas as aquisições de 
um espirito durante uma 
encarnação, jamais serão 
perdidas. Isso vale para 
todos os aspectos, como o 

intelectual, o científico e 
a especialização dos mais 
diferentes setores. São 
conquistas que se incor-| 
poram ao patrimônio es. 
piritual. Numa próxima 
encarnação, essas com- 
quistas podem aflorar na 
forma de facilidade para 
absorção de determinado 
conhecimento. Deus não 
privilegia ainguém, por 

Pai justo, que 
os os seus f- 
igualdade. Se 

alguém, em tenra ida- 
de, já mostra aptidões 
excepcionais, acima das 
aptidões médias de sua 
idade, não é porque te- 

privilegia 
porque se es- 
a conquistar 

esses conhecimentos em 
encarnações anteriores. 
Po 
tão 
ser olhada com mui- 

carinho, porque ela 
pode representar uma 

somatória de conheci 
mentos e esforços das 
encarnações passadas 
e representar também 
a missão que o espíri- 
to pediu para cumprir | 
nesta atual jornada. 
mesmo que uma pes- 

soa, em avançada id 
de, esteja doente, aea- 
mada e em condição Fsieas * extremamente desprezado, Por isso é 
debilitada, ainda as que 0 Espiritismo é to- 
Sim ela está em proce. alimente contrário ao 
do evolutivo. Mesmo aborto, à eutanásia e 
que um condenado por 2 suicídio e à pena de 
Crimes hediondos este. morte. Somente a Deus 
ja preso, ce alada pode é que cabe a decisão de 
Codluie um pouco mais, determinar o momen- 
Mesmo que a pesou to da nossa partida. A 
enfrente situações de- encarnação que a 
Sesperadoras, ela ain. vessamos é sempre uma 
da pode evoluir. Cada ova oportunidade de 
minuto da ua vida é crescimento + deve ser 
importante para o seu aproveitada neste as- 
crescimento "espiritual. Pecto até o justante do 
Mesmo nos momentos. retorno do espírito à 
dos derradeiros suspi- Pátria Espiritual, 
Cos. Nenhum” minto Silas Gelring Car- 
da nossa vida pode ser doso 

AO LADO DE UM GRANDE HOMEM EXISTE 
UMA MARAVILHOSA MULHER 

Ouvesse com frequ- 
ência que por trás de 
um grande homem, 
sempre está uma gran 
de mulher. Ao pensar 
nessa frase, em homi 
nagem ao aniversário 

e da 
tininga pensei: “Vou 
mudar essa frase para 
Ao lado de um grande 
homem existe uma m 
ravilhosa mulher”. 

Bom, como os leito- 
res sabem, Itapetininga 
é uma cidade que tem 
suas origens do tropei- 
rismo e que é conheci 
da como Atenas do Sul 
Paulista em virtude do 
seu legado educacional 
e suas excelentes esco- 

is. Uma dessas esco- 
s fem o nome de um 

grande poeta e escritor 
que não conseguiu pu- 
blicar seus escritos, no 
entanto, deixou como 
herança esses escritos 
aos netos e bisnetos que 
hoje guardam como 
um tesouro precioso. 

A escola Ataliba d 
lio de Oliveira recebeu 
o nome em homenagem 
ao professor Ataliba 
que, além de se dedicar 
a compartilhar o que 
sabia com seus alunos, 

também deixou seus 
escritos que hoje são os 
destaques dos. papeis 
amarelados pelo tem- 
po, porém, escritos que 
povoam a memória de 
seus herdeiros. Embora 
tenha sido um edu 
dor de referencia, creio 
que sua esposa tenha 
sido a mola propulsora 
para que ele pudesse se 
dedicar ao magistério 
como se dedicou e por 
essa razão, destacamos 
a maravilhosa mulher 
que esteve no seu lado, 
que agarrou seus so- 

e que mesmo após 

da das dificuldades se 
apresentou como uma 
guerreira digna de Es- 
parta. 

No dia 31 de Julho de 
1885 nascia a pequena 
Amélia, a descendente 
dos Terras, família com 
presença marcante na 
política local. As reuni- 
des do partido sempre 
aconteciam na fazenda 
da família. Os Terras 
se destacaram não ape- 
nas por sua presença 
forte na política, mas 
também por genero- 

com a igrej 
aos colonos e doação de 
terra para a constru- 
ção de escola. Ressalta- 
-se a doação do sino 
da igreja das Estrelas 
como um dos legados 
dos Terras à cidade. 

Amélia embora nas- 
cida em uma família 
abastada em que o 
patriarca possuía as 

terras, armazém para 
abastecer os moradores 
e colonos que trabalha- 
vam em suas planta- 
ções, conheceu muito 
cedo os dois lados de 
uma vida de trabalho 
e não esmoreceu dian- 
te às dificuldades que a 
vida lhe apresentou. 

As safras de algodão 
sempre rendiam aos 
Terras um bom soldo, 
no entanto, com a cri 
se vivida na década de 
30, as exportações so- 
freram e a dificuldade 
não demorou em bater 
à porta. 

Amélia e as demais 
mulheres da família 
foram se adaptando 
s novas condições. 
Enquanto os homens 

da caça, as mulheres 

esperança de recupera-| 
rem as perdas e os pre- 
juízos com a safra do 

Foi nesse período 
que a família também 
experimentou os dile- 
mas em ter muito e ter 
pouco, pois exatamente 
nesse período, muitos 
amigos se dispersaram 
até restar apenas os 
familiares que por sua 

vez, serviram de apoio 
no período de dificul- 
dades. 

As dificuldades e os 
dissabores jamais a 
esmoreceram. Amélia 
prosseguia a vida e com 
o falecimento do pai, 
ela assumiu o comando 

da família. Demons- 
trou a força do sobre- 
nome que carregava, 
juntamente com os de 
seus ancestrais, os Ter- 
ras, Nogueiras, Barros 
e as Oliveiras. Sua for- 
ça estava no sangue e 
no coração, que ressur- 
giam das cinzas como 
uma Fênix pronta para 
recomeçar. 

Ao casarse com 
Ataliba Júlio de Olivei- 
ra, sua história de f 
ça e coragem receberia 
novas páginas, pois ser 
esposa de professor 
num mundo patriarcal, 
para muitos poderia 
ser dificil, mas para 
ela foi um papel e 
uma vida que cla ma 
gistralmente viveu e 
sentiu e administrou. 

tempo à educação dos 
filhos e o cuidado com 
o espos 

Amélia era adi 
radora e leitora sagaz 
dos gr: 
da literatura, a estan- 
te de sua casa estava 
repleta de livros de 
diversos gêneros. Em 

mente os com enigmas 
e suspenses a serem 
desvendados no de- 
correr dos capítulos. 

des clássicos i 

Amélia também cada por fatos histó- 
amava ouvir os pro- ricos que mudaram o 
gramas de rádio, gos- destino de uma nação, 
tava de estar atuali- de um povo. 
zada sobre as notícias Da mesma forma 
do Brasil e do Mun- em que seu nascimen- 
do, pois nascera em to e sua vida foram 
um ambiente em que marcados por grandes 
debates e discussões eventos históricos e 
políticas e filosóficas sociais, sua despedida 
faziam parte do coti- também o foi. Partiu 
diano. em meio aos grandes 

Todas as tardes, movimentos s 
após as tarefas da iniciados na França e 
casa estarem  cum- culminando no mun- 
pridas, ela reunia os do todo, ano de 1.968, 
filhos ma sala de sua 
casa, lia um livro ou 
contava histórias para 
eles, era algo sagrado 
que sempre fazia. Ela. Correio de Itape 

ha o dom de ler e ga sente-se honrado 
contar histórias. em poder narrar par- 

Da mesma forma te da história de vida 
em que o universo da de uma das mulheres 
leitura exercia um 
fascínio em Amélis 
ela fazia com que seus 
filhos também pudes- te da história do nosso 
sem sentir esse sabor povo, da nossa terra, 

do nosso Brasil, 
imaginação e dos sen- 
tidos. 

Ela nasceu em um e aos 
período em que seus que fizeram parte da 

história e de todos os. 
que continuam a es- 
crever os capítulos 

grias da abundancia e de uma história que 
as agruras da escas- ainda tem muito que 
sez, foi testemunha do contar e parabéns 
fim da escravidão, da à essa grande mu- 
Proclamação da Re- lher Amélia a des 
pública. Testemunhou cendente dos Terras, 

Nogueiras, Barros e 
de presidentes, Oliveiras, que dei- 
panhou por meio das xou como legado uma 

fios as duas gran-. história de forço 
des guerras mundiais. ragem e esper: 
Uma trajetória mar. (Vana Miletto) 
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Brasil atinge menor tempo médio 

para a abertura de empresas 
Medidas de simplif- 

cação e integração das 
27 Juntas Comerciais, 
além da adesão à as 
tura gov.br, são fatores 
que resultaram na mares 
inédita de menos de dois 
dias 

Atransformação digi- 
tal, as medidas de sim- 
pliicação empreendidas 
pelo governo federal e a 
popularização da assi 
malura gor nas Jun- 

s Comerciais, 
siderados os pj 
fatores que conduziram 
o Brasil a uma mare 
inédita: a possibilidade 
de abrir uma empresa 
em menos de dois dias 

mo país intel. 
is precisament 
seria de 47 horas, 

ou seja, um dia e 23 ho- 
ras, É quase um terço do 
tempo queera gasto pelos. 
empreendedores. 
abertura de negóci 
janeiro de 2019, quando 
o processo demo 

média, cinco dias é nove 
horas. 

“Essa marea históri- 
ca foi obtida com a inte- 
gração digital de todas 
as Juntas Comerciais, 

pulsionada pelo Go- 
verno Federal, e medidas. 
de simplificação, como 
o registro automático, 
além da difusão da assi 
natura digital e gratui- 
ta pelo govbe”, ressalta 
o secretário especial de 
Desburocratização, Ges- 
tão e Governo Digital do 

io da Economia, 

drade, -Um empreeo- 
dedor hoje pode abrir 
seu negócio da poltrona 
de casa, na comodidade, 
sem se preocupar com a 
assinatura de papelada”, 
destaca. 

“Essa marea hist 
ea foi obtida com a inte- 
eração digital de todas 
as Juntas Comerciais, 
impulsionada pelo Go- 
verno Federal, e medidas. 

de simplificação, como 
o registro automático, 
além da difusão da assi- 

o secretário especial de 
Desburocratização, Ges- 

erno Digital do 
Ministério da Economia, 
Caio Mario Paes de Au- 
drade. “Um empreeo- 
dedor hoje pode abrir 
seu negócio da poltrona 
de casa, na comodidade, 
sem se preocupar com a 
assinatura de papelada”, 
destaca. 

Atualmente, 23 das 
27 Juntas Comerciais do 
pais já utilizam a assina- 
tura pelo govbr, No esta- 
do de São Paulo — onde 
estão em funcionamento 
28% das empresas do 
pais — essa novidade pas- 
sou a valer na capital no 
último mês de agosto. No 
Brasil, há 18,7 milhões 
de empresas ativas, sen- 

Nos estados de Goiás e 
Espírito Santo, e no Dis- 
trito Federal, já se pode 
abrir uma empresa em 
menos de 24 horas, em 
média. Na Junta Comer- 
cial de Brasília, há hoje 
a melhor marea do pais: 
20 horas, Essa realida- 
de vem surpreendendo 
novos emprecadedores, 
como o professor univer- 
sitário aposentado Do- 
mingos Speria, 66 anos, 
que abriu uma empresa 
em setembro. A missão 
de seu negócio é, segundo 
ele, justamente a de aju- 
dar a reducir a mortal 
dade de micro e peque- 
nas empresas pela falta 
de preparo dos emprecn- 
dedores. 

“Eu pensei que abrir 
uma empresa seria muito 
complicado, porque mui- 
tos órgãos públicos alada. 
“não têm o mesmo atendi 
mento presencial de an 
tes da pandemia, não vol. 
ram, e minha memória 

ainda era dos tempos 
dificeis. A verdade é que 
não precisei me deslocar 
fisicamente para mada”, 
conta Spezia, es-profes. 
sor de Administração na 
Universidade de Brasília 
(UnB). “A gente na u 
versidade ensinava aos 
alunos que abrir uma 
empresa podia demorar 
até seis meses, mas hou- 
ve medidas nos últimos 
amos que nos trouxeram 
um ganho excelente de 
tempo, nos deixaram 
adiante de muitos países 
desenvolvidos. E o govbr 
foi o principal empreen- 
dedor dessa automação 
em todas as áreas”, afir- 
ma o ex-docente. 

Estratégia de Gover- 

Governo 
2022, até o final do pró- 
ximo ano, é a de abrir 
empresas em até um dia 
em todo w país. Confor- 

me o diretor do Depar- 
tamento Nacional de 
Registro Empresarial e 
Integração (Drei), André 
Santa Cruz, a assinatura 
eletrônica do gov.br foi 
fator decisivo este ano 
na redução do tempo de 
abertura de negócios. Na 
Junta do Distrito Federal 

a primeira a utilizá-la 
— já começou a valer em 
fevereiro, “É uma ferra- 
menta importantíssima, 
já que as Juntas Comer- 
ciais hoje utilizam pro- 
cesso digital, Usar a assi- 
natura do govbr para a 
formalização dos novos. 
negócios reduz o tu 
po e a custo dos empre 
endedores — brasileiros”, 
acrescenta Santa Cruz. 
Segundo ele, não 
necessário dispender re- 
cursos com reconheci 
mento de firma ou com 
certificado digital para 
abrir ou alterar 05 regis- 
tros de uma empresa, 

Decreto presidencial determina a redução 

do consumo de energia elétrica, entre 10% 

e 20% até abril de 2022 
bito do MME, Meta de redução no 

consumo de energia 
elér 

de redução no consu- 
mo de energia elétrica 
- Foto: Bruno Spada/ 
MME 

OMinistério de Mi- 
nas e Energia (MME) 
atingiu a meta de re- 
dução do consumo de 
energia elétrica esta- 
belecida pelo Governo 
Federal, Em setembro, 
o MME economizou 
29% em relação à mé- 
dia do consumo dos 
meses de setembro de 
2018 e 2019, totalizan- 
do 66.928 KW. À eco 
nomia corresponde a 
R$ 43.117,96, 0 que re- 
presenta uma redução 

2018 e 2019, 
Publicado em 25 

de agosto, o Decre- 
to Presidencial nº 
10.779/2021 deteri 
a redução do consumo 
de energia elétrica en- 

A diminuição no 
consumo de energia é 
fruto das ações con- 
duzidas pela Comis- 
são Interna de Con- 
servação de Energia 
(CICE), responsável 
pelas ações que vi 
o consumo consciente 
de energia no prédio 
ocupado pelo MME e 

redução do consumo 
de energia, entre elas: 

« Desligamento sis- 

em que os servido- 
res já saíram. 

* Alteração do horá- 
rio de funcionamento 
do ar condicionado, de 
9h às 17h. 

Redução em 50% 
da iluminação dos cor- 
redores. 

* Distribuição de 
avisos com orientações 
sabre o uso de equi 
mentos eletrônicos. 

Mesmo antes da pu- 
blicação do decreto, o 
MME iniciou processo 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www.folhadeitapetininga.com.br (8) 15 997110205 

de implantação de um 
Sistema de Gestão de 
Energia (SGE), que 
abrange todo o bloco 

O sistema tem 
objetivo a me- 
contínua da ef 
energética no 

comprometi- 
mento dos servidores 
e a atuação da CICE 
foram fundamentais 
para que alcançússe- 
mos a meta de redução. 
Entretanto, o traba- 
lho deve ser contínuo, 
a fim de não somente 
alcançar as metas de 
redução de consumo, 
mas também melhorar 
a eficiência energéti- 
ca”, afirmou Andrea 
Cristina Carvalho, 

presidente da 
e coordenadora geral 

COLABORE COM A APAE 

de Recursos Logísticos 
do MME. 

DE ITAPETININGA 

A SUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

BJ ta 
O PIX 

É O NOSSO CELULAR 
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Pedras de granito e bicicleta são 

recuperadas durante a operação 

“Itapê + Segura” em Itapetininga 

Garantindo uma to 
petinioga cada vez mais 
Negra, as equipes. da 
uarda Civil Municipal 

não param com as ron- Em locais públicos, 
perto das escolas e prin- 
“ipalmente nas praças da 
cidade, 

Nesta quarta, dia 03, 
equipes di GCM peree. 
deram. dois homens em 
atitude suspeita na área 
central carregando per 
“ras de granito. Ao per. 

lizou no Jardim Leo- 
nel uma bicicleta após 
denúncia de que 1 
sido furtada. Com asc; 
racterísticas das roupas 
que o suspeito us 
o jovem foi localizado 
junto a bicicleta. Ao ver 
o carro da Guarda Ci- 

Municipal, abando- 
mou a bicicleta e fugiu. 
À bicicleta foi levada à 
delegacia e entregue so 
dono. 

ceberem a aproximação 
dos guardas, correram. 
Um deles foi abordado e 
comu que a pedras e 
tavam encostadas perto de um poste de Humina- 

O outro com 

nexo, ele foi levado so 
Plantão Policial e as duas. 
pedras de granito fica- 

letdas na delegacia. 
inda durante patru- 

lamento, a GCM loca- 

Alunos do Ceprom de Itapetininga 

fazem aulas práticas de pintura no 

Paço Municipal 

de educacional. 
Aliamos economia de 

dinheiro público, sol 
dariedude e agregamos 

ência para os jo- 
completou Simo- 

ne. Além dis 

O Ceprom (Centro Pro- 
fisionalizante Municipal) 
amantido pela Prefeitura de 
apetininga. — desenvolve 
2 cursos de qualiicação 
para o mercado de traba- 
lho. Entre as opções, o de 
Pintura Residencial. Para 
o desenvolvimento de técni- 
cas, us alunos realizaram as. 
aula práticas nos prédios. 
públicos municipais. Nesta 
semana ox estudantes rea- 
fzaram a revitalização nas. 
salas do Paço Municipal, 

Essa parceria permite a 
economia de dinheiro pá- 
blico e, de outro, a qualif- 
cação profissional. A incia- 
tiva alia o útil ao agradável. 
É uma forma de gerenciar 
os recusa públicos com 
seriedade, informa a prefi- 
ta de Itapetininga, Simone 
Marquetto. “Os alunos ke- 
vam conhecimento teúrico 
para a prática”, destaca a 
chefe do Executivo. Atu- 
almente, o Ceprom conta 
“com 1.100 alunos na unida- 

pal com a criação de 22 
mil é 
pla valo prof 

onal, O Ceprom ofere- 
ce opções gratuitas, 

Gestão Simone Marquetto entrega motos 

consertadas pelos alunos do Ceprom 
O Ceprom (Centro Pro 

Hnionaliante — Municipal 
mantido pela Prefeitura de 
Itapetininga implantos o 
novo cura de mecânica de 
motos Para ala práticas, 
alma exercem sc nono 
combecimentos mo comerto 
“los veiculos da Guarda Cívil 
Municipal (GCM) e do Cor 
po de Bombeiros. Ema par- 
caia permite a economia de 
alinea pb e, de outro, 
a qualificação profiimal 
Atos foram entres às 
corporações. nesta sequnda- 
ira dias, 
Mimos o til a agrada 

ve. É uma forma de gerem 

car om rem publicos de 
forma séria e correta. Alm 
dia. am ingremam em 
um mercado promos, com, 
sandes ponsilidado para 
empre formal o abertura 
deveu próprio negócio”, af. que em parceria com nv. 
mou a prefia Simone Mar... tituições e empresas, traz 
quetio. A atual gestão mun. oportunidades de emprego 
cipal aumentou o número de e renda. São oferecidas 
curvos e etão disponíveis 24 aulas teóricas e também 
opções de capacitação pet práticas que levam o aluno. 
sianal no Cprom. À cantina para dentro da empresa, 
do Ceprom que vendia lan- com aprendizagem de ver. 
he ao estudantes hoje com. dade No Ceproe o aluno 
ta com servidores municipais. aprende. por iso que cria 
e fornece de praça. mos mais cursos € iremos 

Tem aceso as melhores. ampli-do”, destacou a che- 
aulas práticas e teóricas e fe do Executivo. 

Reflexões Bíblicas 
Theotônio A Pereira Júnior 
Ler, Meditar e refer 

1 Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo 
acubrunha as filhos de Adão, desde o dia em que saem da seio materno, atê adia 
em que são sepultados no seio da mãe comum: 
“Zueus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão da que esperam, e 
o dia em que tudo acaba, * J desde que se senta num trono magnífico, té o que se deita sobre a terra ea 
cine Adele o que veste púrpura é ostenta coroa, até aquele que só ve cobre de pamo. Furos, clúme, inquletação, agitação, temor da morte, clera persistente e quere- 
tas 
5.É na hora de repousar no let, o sono da note perturba-he as ideias. Ge repousa um pouco, to poúco que é como se não repousase; e no mesmo 
sono, como uma sentinela durante o dia, 
7.é perturbado pelas visões de seu espirito, como um homem que foge do comba- 
te. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do 
seu vo temor 
Actsvim acontece a toda criatura, desde 0s homens até os animais. Mas para es pecadores é sete veces mai 
SL Além do mais, à morie, sangue, as querelas, a espada, as opressões, a fome, arulna eos flagelos 
TO foram tdos criados para os maus, foi por casa deles que vei o dilvio 
1/Tudo o que vem da terra voliar à lerr, como todas as águas regressam ao 
TE Too presente e todo bem mal adquiridos perecerão; a boa-fé, porém, subsis- 
dir eternamente. 
Li.ds riquezas dos injustos secarão como uma torrente; elas assemelham-se a 
uma trovoada que estala na chuva 
4.0 homem se regrcija quando ubre a mão, mas no fim os prevaricadores serão 
amiguitados 154 posteridade dos impios não mulplic 
lumse no alto de um rochedo 

Eclesiástico, 40 - de La 15 

A Palavra: Alimento da Vida 

COR LITÚRGICA: BRANCOS!" Semana do Tempo Co- mu | Serio feira -4- 
Leitura 
Salmo 
Evungelho 
Primeira Leitura (Rm 15, 14-21) 

Leinura da Carta de São Paulo aos Romanos 
Meus irmãos. 1áde minha parte, estou convencido, a vosso repeio, de que 

tendes bastante bondade e ciência, de al maneira que podeis admoestar-vos ins 
dos ouros 1SNo entanto em algumas passagens. eu vos escrevo com certa ounudia, 
como pars reavivar a vossa memória, em rasão da groço que Deus me deu 

16Por exta graça eu fu feto ministro de Jesus Cristo entre ox pagãos e consa- 
grado servidor do Evangelho de Deus, para que os pagãos se tomem uma oferenda 
Rom aceite saneficada no Espírito Santo 

Tenho, pos sao glória em Jesus Cristo mo que se refere ao serviço de Deus 
14d ouso fla senão daqualo que Cristo reszoa por meu mermo para trazer as pagãos & obesiênesa do e pelo palavra e pela ação, por sinais e podigios no 
poder do Espúio de Deus. 

Assim cu preguei o Evangelho de Cristo, desde Jerusalêm « arredores até à 
Hlria Osendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não fora anunciado, 
Pee não acorde e conse sobe aca alheio, dido sta manera E xt de acordo com o que estã excrio Aguees aos quais ele munca fora amu. Edo: verão: aqueles que não nham ouado jaar dele, compreendendo 

- Palaura do Senhor 
-Graças a Deus. 
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Acervo dos Palácios do Governo de SP 

promove XV Encontro de Museus 
Dias 4 e S de novem- diação de painéis, con A sala de debate será 

bro acontece edição onli- tando com à participação uma novidade desta edi- 
ne com o tema “Museus ção. Propondo um deba- 

te mais próximo entre os. 
participantes, ela aconte- 

O Acervo dos Palácios. América Latina. A aber: cerá ao final dos painéis, 
do Governo de São Paulo tura terá Ana Cristina com mediação de Luci 
realiza nos dias 4 e S de Carvalho, Curadora do mara Letelier no primei 
novembro 9 XV Encon- Acervo Artístico. rodia, 
tro de Palácios, Museus- A partir das 18h Na sexta-feira (Sh à 
“Casas e Casas Histó- acontece o painel 1 com apresentação e mediação 
ricas, que nesta edição, o tema sustentabilida- dos painéis será feita por 
com programação online, de nos muscus: compre- Luciana Latarini Ginezi. 
tem como tema “Museus. ensão e inclusão, com a A abertura será com o 
Brasileiros e Agendas participação de António embaixador Rubens Bar- 
Sustentáveis”, Para par- Ponte, Lucimara Lete- bosa € com comentários 
ticipar basta se inscrever “ler, Davidson Panis Ka- de Ana Cristina Carva- 
através do site: Mtp:// seker e Gilberto Freyre lho. O painel 2 discute 
wwwacervo.sp.govbr/ Neto. Haverá ainda de- perspectiva interdi 

se Agendas 

poimento de Caítlia Sou- nar e multidimensional Museu do Ipiranga, e An- vação dos espaços de 
Serão d thick, do ICOM Grupo da sustentabilidade nos dré Luiz Gomes Soares, memória, com Jure- Pata de Trabalho em Susten-. museus, com a partir do Museu do Estado de As salas de debate ma Seckler. Confira a 

e painéis temáticos com tabilidade e do fotográfo “ação de Ana Carla Cai. Pernambuco. O painel deste dia discutem co- programação 
diversos especialistas. A Valdir Cruz, realizador nha, Ana Paula Fava e 3, sobre parcerias para nexões das agendas dos 
programação jetos “Faces of Jurema Seckler. sustentáveis, museus com a agenda http://www.acervo 
“feira (4) 
com apres 

NS RÁ: opolnais diria dé à com Marlon da. 2030, mediado por Ana. sp-gov-br/museus2021 
res de São Paulo”, Rosaria Ono, Diretora do Souza, Angelica Paula Fava, e prese 

TV Cultura exibirá documentário sobre 

trajetória de Paulo Renato Souza 
“Paulo Renato Itaú de Cinema, Fernando Henri- 

Souza, o legado à em São Paulo, no que Cardoso, no 
educação brasi- dia 20 de outu- período de 1995 
leira” relembra a bro. A exibição ao a 2002, o filme 
carreira e os fei- público tem data traz entrevistas 
tos do economis- prevista para o dia com grandes per- 
ta e ex-Ministro 6 de novembro no sonalidades 
para a educação mesmo local, e no ticas do cená 
nacional dia 24 de novem- 

igido por bro na Cinemate- próprio ex 
Beto Souza e pro- dente FHC, entre 
duzido por Renato outros. 
Souza, irmão e fi- pois, será exibido “Foi uma ex 
lho do ex-Ministro com exclusividade periência muito 
Paulo Renato Sou- pela TV Cultura. gratificante e ne- 
2a (1945-2011), Para falar dos cessária resgatar 
respectivamente, maiores desafios histórias, com 
o documentário enfrentados na a da época da d 
“Paulo — Renato carreira de tadura no Chil 
Souza, o legado à lo Renato por exemplo. Um 
educação brasilei- za — Ministro da período em que 
ra” teve sua pré- educaç abrigamos mais 
«estreia no Espaço te o governo de de 20 pessoas em 

a casa comeu MUST Universi ra de avaliação dos 
pai as levava para ty — uma das pa- cursos no siste 
as embaixadas, à trocinadoras do educação supei 
noite, na tentativa documentário — 
de ganharem li- e ex-membro do ele foi um dos mais 
berdade”, declara Conselho Nacio- influentes agentes 
Renato de Souza, nal de Educação de modernização da 
filho do homena- (CNE), entre 2016 agenda educacional 
geado e um dos e 2020, o filme é brasileira, sempre 
idealizadores do legado atento à qualidade 
documentário. de ensino das insti- 
Segundo  An- “O ministro Paulo tuições”, afirma o 

tonio Carbona- Renato foi o grande professor Carbo- 
fundador da idealizador da cultu- ODETE VIEIRA ANTUNES ÇÃO DOS SANTOS 

DA SILVA DATA/LOCAL DO FALECI 
DATNLOCAL DO FALECIMENTO: 03/11/2021 ÀS 00:05 

HS EM ITAPETININGA-SP 
3 IDADE: 84 ANOS 

IDADE - 64 ANOS, PROFISSÃO: DO LAR 
PROFISSÃO : PROFESSORA | ESTADO CIVIL. VIUVA DO 
POSENTADA SR. JUVINO TEIXEIRA DOS 
ESTADO CIVIL : CASADA SANTOS 

Sã FILHA DE: CICERO GA- 
BRIEL DO NASCIMENTO. E ne ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO É ANUNCIE 
DEIXA OS FILHOS: AN ; 

, TONIO. HELENA, BENEVAL AQUI 
NÃO DEIXA FILHOS NEUSA, JOSE, EDSON, EMER- fetito » 
LOCAL DO VELÓRIO - CA- SON E EDMILSON UNIDADE ITAPETI | LOCAL DO VELÓRIO: CA- 

A-VILA ARRUDA. MARGO-UNIDADE ITAPETL 
SALA - 01 COM INÍCIO ÀS NINGA-CENTRAL a É 

[20:30 HS DO DIA 02/11/2021 SALA: 04 COM INÍCIO ÀS QUEM NÃO E VISTO 
SEPULTAMENTO 03/11/2021. 08:00 HS DO DIA 03/11/2021 NÃO É LEMBRADO 

é SEPULTAMENTO: 03/11/2021 
CEMITÉRIO - SÃO JOÃO BA- ÀS 17:00 HS 

TISTA EM ITAPETININGA CEMITÉRIO: SÃO J0ÃO BA. | ERNEST RES SETE] TISTA EM ITAPETININGA 
MARIA JOSÉ DA CONCEL 
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Novo Portal do Centro de Prevenção, 

Tratamento e Resposta a Incidentes 

Cibernéticos de Governo 
Onovoportaldo CTIR 

Gov atende ao novo pa- 
drão de Identidade Di- 
gital (IDG) do Governo 
Federal 

Imagem Cel Amilton. 

adequado às necessidades. 
contemporâneas de tee- 
nologia, Foto: CTIR Gov 

No dia 21 de outubro 
de 2021, entrou em ope- 
ração 0 novo portal do 
CTIR Gov que atende no 
novo padrão de Identida- 
de Digital (IDG) do Go- 
verno Federal, além de 
ser hospedado na infraes- 
trutura “gov 

Essa melhoria. pro- 

porcionará um ambiente 
adequado às necessidades 
contemporâneas. de tec- 
nologia, segurança e rest 
ência operacional 

O CTIR Gov é um 
Computer Security lo- 
cident Response Team 
(CSIRT) ou Grupo de 
Resposta 4 Incidentes de 
Segurança, responsável 
por receber, analisar e 
responder notiicações e 
atividades relacionadas a 
Incidentes de segurança 
cibernética. 

O Centro está em 
quadrado na categoria 
“CSIRT de responsabili- 
dade nacional de coorde- 
nação” é tem por objeti- 
vo coordenar é integrar 

Destacam-se, ainda, 
ações para prevenir, mo- 
nitorar, analisar e miti- 
gar os incidentes de se- 
gurança da informação: 
promover o intercâmbio 
cientifico-tecnológico; 
participar da articulação. 
para o estabelecimento de 
diretrizes sobre gestão de 
incidentes computacio- 
nais; e criar processo de 
avaliação de ameaças ci- 
bernéticas para subsidiar 
eriação de políticas públi- 
cas e tomada de decisão. 

Ministério da Economia e Apex assinam 

acordo para expandir a presença do artesanato 

brasileiro no mercado internacional 

Acordo foi assi- 
mudo para dar mais 
visibilidade ao arte- 
sanato brasileiro no 
mercado internacio- 
nal. - Foto: Mi 
rio da Economia 

OMinistério da 
Econom 
cia Brasileira de 
Promoção de Expor- 
tações e Investimen- 
tos (Apex-Brasil), 
assinou nessa quar- 
ta-feira (27/10) um 
acordo concebido 
para dar mais v 
bilidade ao artesa- 
nato brasileiro no 
mercado internacio- 
nal, No memorando 
de entendimento, as 
instituições se com 
prometem a cola 
borar mutuamente 
para a organização 
de projetos capazes 
de atrair compra 
dores internacion 
para a participação 
em feiras estratê- 
gicas de artesana- 
to no Brasil. Além 
desse acordo, assi 
nado pelo secretár 
de Produtividade, 
Emprego e Compe- 

idade do Minis 
tério da Economia, 
Carlos Da Costa, e 
pelo presidente da 
Apex-Brasil, Augus- 
to Pestana, outra 
importante 

a Trilha do Artesão 
, que ofe- 

um conjunto 

de capacitações gra- 
tuitas para incenti- 
var os empreende- 
dores a recuperarem 
o faturamento e ino- 
varem mais 

“Temos  traba- 
lhado  intensamen- 
te na modernização 
das condições de 
trabalho do arte- 
são”, disse Carlos 
Da Costa. Artesões 
de todo o Brasil es- 
tiveram presentes 
inauguração. “O ar- 
tesanato bra 
tem muito potencial 
e, por isso, merece 
chegar ao mundo in- 
teiro. Vamos traba- 
lhar juntos em prol 
desse crescimento”, 
ressaltou o secretá- 
rio durante o even- 
to, do qual 

ção de Comérei 
terior do Ministério 

Acordo entre Mi- 
nistério da Econo- 
mia e Apex 

O acordo firma- 
do entre o Ministé- 
rio da Economia e a 
Apex estabelece que 
o trabalho de pros- 
pecção de mercado 
internacional será 
coordenado pelo es- 
critório da Agêm- 
cia em Bruxelas, na 
Bélgica. Isso porque 
os países da Euro- 
pa são importantes 
compradores de pro- 
dutos do artesanato 
brasileiro, sobretu- 
do artigos de deco- 

ração e têxteis. Em 
2019, esse mercado 
movimentou 149 bi- 
lhões de euros. 

A Apex-Brasil pre- 
vê executar dois pro- 
jetos compradores 
em 2022: um dur: 
te a Feira Interna- 
cional de Artesanato 
de Pernambuco (Fe- 
nearte), em julho, e 
outro ma Feira Na- 
cional de Artesana. 
to, em Belo Horizon- 
te, em dezembro. “O 
artesanato sempre 
esteve contemplado 
na nossa agenda, na 
capacitação e na or- 
ganização das várias 
rodadas de negócios, 
e agora, com esse 
memorando, eley 
mos o nível de apoio. 
Fazemos uma nova 
aliança em prol do 

Sebrae, César Ris- faz parte do conjun- ção em feiras de ar- 
sete. “Temos um ar- to de iniciativas que tesanato nacionais 
tesanato que merece integram o plano de e internacionais, 

in- trabalho do Acordo em oficinas e em 
de Cooperação Téc- cursos de artesana- 
nica firmado em ou- to. Alguns estados 
tubro de 2019 entre também oferecem 
o Sebrae e o Minis- aos artesãos cadas- 

| de exporta- tério da Economia trados incentivos 
ção. De acordo com (por meio da Sepec) fiscais e isenção do 

com o propósito de ICMS na comercia- 
desenvolver o arte- lização dos produ- 
sanato brasileiro. tos. Atualmente, o 

Além de ações sistema possui 1724 
da Europa, por voltadas | empreendedores 
dutos de artes; registrados. 
to, inclusive de alto lão do Artesa- 
valor agregado. O nato 
mercado europeu de O 14º Salão do 
produtos de decora- Artesanato — R 
ção e têxteis para o de produtos. zes Brasileiras está 
lar (HDHT) vinha verá estimulo para 
crescendo continu- que os empreende- 
amente nos últimos dores se beneficiem 
anos, até o impacto da participação no bro, das 10h às 22h, 
da pandemia de Co- Sistema de com entrada gratui 
vid-19. mações Cadastrais ta. Um dos maiores 

Trilha do Artesão do Artesanato Bra- eventos do setor no 
Fruto de parce- sileiro (Sicab). O país, o Salão 

ia entre o Sebrae e cadastramento per- senta, nesta edição, 

Carteira Nac 
de Artesão, que pos- 22 estados e do Dis- 

Artesão Brasileiro sibilita a participa- trito Federal 

nomia, que envolve 
também o Sebrae 
[Serviço Brasileiro 
de Apoio às Mi 
e Pequenas Empre- 
sas| e o M jo 

jas Relações Exte- 
riores, em benefício 
dos artesãos”, disse 
Augusto Pestan: 
O acordo firmado 

nesta quarta-fei 
reforça o Programa 
do Artesanato B; 

e pelo Sebrae, que 
promove a capaci- 
tação de artesãos, 
como pontuou o ge- 
rente da Unidade de 
Competitividade do 
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Novos mapas de estoque de carbono dos solos vão 

subsidiar políticas públicas de sustentabilidade 
Os mapas, que apre- 

sentam um retrato deta- 
Thado do carbono estoca- 
do no solo brasileiro, se 
somarão a outras inicia- 
tivas brasileiras que se- 
rão apresentadas duran. 
tea COP 

Foram lançados nes- 
ta quarta-feira (27), no 
âmbito do Programa. 
cional de Levantamento 
é Interpretação de Solos. 
do Brasil (PronaSolos), 
os movos mapas de esto- 
que de carbono orgânico. 
dos solos brasileiros. O 
material & uma impor- 
tante ferramenta para 
subsidiar políticas pá- 
blicas “relacionadas às 
mudanças elimáticas e à 
diminuição da emissão 
dos Gases de Efeito Es- 
tufa (GEES), com gestão. 
eficiente dos recursos na- 
turais, 

Conhecer a distribut- 
ção do carbona nos solos. 
do Brasil, nas diferentes. 
regiões, estados, muniet- 
pios, biomas e nas fron- 
teiras agrícolas é funda- 
mental para a definição 
de estratégias e direcio- 
namento de políticas pú- 
blicas, — principalmente 
aquelas cuja temática 
está ligada à descarho- 
nização da agricultura e 
recarbonização do solo, 
como o Plano ABC+ e 
o programa Águas do 
Agro, ambos do Mapa. 

Por melo desse tra- 
balho, desenvolvido pela 
equipe de pesquisadores 
da Embrapa Solos, em 
parceria com a Embrapa 
Agricultura Digital, será 
possível identificar quais. 

potenciais 
ra a práti 

a verde, o que 
positivame 

te no cumprimento dos 
compromissos brasilei- 
ros para a mitigação das 

de Inovação, Desenvolvi- 
mento Rural e Irrigação. 
do Mapa e representan- 
te da coordenação do 
Comitê Estratégico do 
Promasolos, Cleber So- 
ares, destacou a impor- 
tância dos solos para 4 
agropecuária. “O maior 
patrimônio do produtor 
rural chama-se o solo 
que ele é responsável. É 
por meio dos nossos so- 
los que produzimos ali- 
mentos, fibras, energia 
e outras funcionalidades 
derivadas da agricul- 
tura, Neste momento, é 
oportuno apresentarmos. 
e disponibilizarmos esses. 
mapas, porque é o mo- 
mento em que o mundo 
discute é clama, cada ver 
mais, por uma agenda 
de sustentabilidade. E as 
solos são um das maiores 
reservatórios de carbo- 
no da natureza. Então, 
nós precisamos conhecer 
mais e de forma profun- 
“a os nossas solos”. 

Ao aproximar os ma- 
pas de Estoque de Car- 
dono do Solo do Brasil de. 
2017 e de 2020 é possível 
perceber a melhoria na 

qualidade da imagem, o 
que otimizará a vilica- 
ção dos dados. Os moves mapas 
apresentam informa 
ões inéditas no país ao 
fornecerem um retrato 
detalhado do “carbono 
orgânico estocado “mo 
solo brasileiro até a pro 
Tundidade de 2 metros, 
na resolução expacial de 
90 metros (escala cqui- 
valente entre 1:250.000 
é 1:100.000). Além dis- 
so, as informações de 
carbono até 1 metro de 
profundidade exão des- 
frinchadas em cinco ca- 
madas: 08 em; 515 em 
15530 em; 30-60 em e 
60-100 em de profundi- 
dade, Esse detalhamento 
mostra à evolução do le- 
vantamento com relação 
aos. mapas anteriores, 
divulgados em 2017, cuja 
análise foi realizada a 
8:30 em de profundida- 
de, na resolução de tbm. 

Dentre as. variáveis 
utilizadas para geração 
dos mapas estão as de re- 
levo, como indice de fum- 
do de vale plano elevação 
eindice de rugovidade do 
terreno, e também as de 
clima, como precipitação 
média anual, temperato- 
a do quadrimestre mais 
frio e rudiação ola. 

Os novos conjuntos de 
mapas estão disponíveis 
para consulta € dowm- 
lona no Portal de Dados 
da PronaSalos (SigWeb). 
O ambiente virtua re- 
dn, em um sistema de 
informações geográficas, 

pas € dados de solos 
produsidos pelo Servi- 
co Geológico do Bra 
it (CPRM. Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária. (Embra- 
pa) e Instituto Brasileiro 
de Geograia e Estatísti. 
a (IBGE), e permite o 
eruzamento 
destes produ 
das seleções. solicitadas, 
pel usuário. 

Apresentação ma 
cork 

Os novos mapas se so- 
marão a outras iniciati- 
vas brasileiras que serão 
apresentadas durante a 
Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudam- 
cas Climáticas de 2021 
(COP36), que acontecerá 
em Glasgow, na Escócia, 
de 31 de outubro a 12 de 
novembro, “O Brasil se 
posiciona na vanguarda 
é na fronteira do conhe- 
cimento edainovaçãoem 
sustentabilidade. Nesses 
dias, que estamos às vés- 
peras da COP 26, além 
de termos anunciado o 
plano ABC+, um progra- 
ma de descarbonização 
da nous agricalura, 
hoje, junto com outros 
parceiros, estamos apre- 
sentando os novos ma 
as de carbono no solo. 
Também apresentamos 
esta semana, em parce- 
ria com os ministérios 
da Economia e do Meio 
Ambiente, o Programa 
de Crescimento Verde. 
É a agricultura favendo 

o seu papel de contribuir 
não só para descarboni- 
zação das suas ativida- 
des, mas, principalmen- 
te, com uma agenda de 
segurança climática, de 

ria de Lourdes Brefia, 

linha de base, com esse 
conhecimento dos solos. 
brasileiros na questão de 
carbono. Especialmen- 
te para esse momento 
tão importante antes da 
COP 26 e onde os solos 
agrícolas devem ser 
te da solução de mitiga- 
cão das mudanças limá- 
ficas”. 
De acordo com Brefin, 

os solos funcionam tanto 
“como fonte quanto como 
sumidouro de carbono. 
“São fonte de CO” quan- 
do são mal mancjados 
€ quando transmitem 
para a atmosfera Gases 
de Eleito Estufa. E o seu 
papel mais importante 
é como sumidouro, é se- 
questrar esse carbono da 
atmosfera e estabilizá-io 
na matéria orgânica do 
solo”, disse Bretin. 

O solo é um dos cinco 
reservatórios de carboao 
do ecossistema terrestre, 
juntamente com a bio- 
ta, oceanos, atmosfera 
€ formações geológicas. 
“Se você somar biota e 
atmosfera, o solo tem 
mais carbono do que es- 
ses dois juntos. N 
dade, 23 de todo o pool 
“de carbono estão no solo. 
Então, cabe a nós pes- 
quisadores, aos agricul- 
tores e aos tomadores 
de decisão gerar ações 
e políticas públicas que 
possam manter e aumen- 
tar a matéria orgânica 

a chefe-geral da Embra- 
pa Solos. 

Distribuição 
A distribuição espa- 

cial do estoque de car- 
dono no solo pode variar 
de acordo com o tipo de 
solo, o clima, o material 
scológico que formou o 
solo e especialmente, em 
função do uso e mancjo 
do solo. Quanto maior o 
conteúdo de matéria or- 
gânica de um solo, maior 
o seu poder de seques- 
trar o carbono. 
Os mapas foram gera- 

dos com o uso de meto- 
dologia de Mapeamento 
Digital de Solos e com- 
putação de alto desem- 
penho a partir de dados 
organizados pela cquipe de projeto da Embrapa 
Solos intitulado “Mapas 
Nacionais de Atributos 
do Solo: Contribuição ao 
Pronasolos, GlobalSoi- 
Map e Aliança Mundial 
pelo Solo”. 

De acordo com os 
mapas aprescatados 
pelo chefe de Pesquisa 

Estoque de COS a 0-30 em — 2017 vs 2021 

2017-1km 
€ Desenvolvimento da 
Embrapa Solos, Gusta- 
vo Vasques, a região da 
Amazônia eo Suldo Bra- 
sil possuem uma maior 
quantidade de estoque 
de carbono. “Tem um 

em altitude, em locais 
planos e de altitude. Esse 
ambiente propicia o ac 
emulo de carbono, porque. 
a degradação é mais le 
ta, por causa do frio, e, ao 
mesmo tempo, tem uma 
boa produção de massa 
vegetal. Na Amazônia, 
a produção de massa 
vegetal e a prodi 
de primária são 
grandes. Então, apesar 

muito grande, o que faz o 
carbono acumular”. 

Em contraponto, a 
tração de carbono 

menor nos solos do Pan- 
tanal e da Castinga. “O 
Pantanal tem solos mais 
arenosos. Então, apesar 
de ter uma quantidade 
de solos alagados, esses. 
solos acumulam muito 
pouco, porque não têm 
material argiloso onde 
esse carbono pode ficar 
retido, onde a matéria 
orgânica é retida. Então, 
cla é perdida nas cha 
vas. A Caatinga é outro 
exemplo onde você tem 
estoques baixos, porque 
com pouca chuva você 
produz pouca vegetação. 
Como você não tem vege- 
tação aportando carbono 

dono de 2017 e 2021, a 
0:30 em, O chefe de pes- 

2021-90m 
quisa da Embrapa Solos 
avaliou que o Brasil está 
no caminho certo, “Me 
chama a atenção o fato 
de que o estoque total, de 
mai ou menos 36 bilhões 
de toneladas de carbono, 
é bastante similar entre 
1kam e 90 m. O que nos 
traz uma consciência de 
que estamos acertando 
no alvo, pelo menos de 
uma forma global. Esse 
estoque é 5% do esto. 
que global de carbono 
de 0:30 em e o Brasil é 
do país tropical de desta- 
que, pelo seu tamanho, 
entre os países da m 
do, contribuindo para o 
estoque global”. 

Solos do Brasi 
O PronaSolos é o 

maior programa de in- 
vestigação do solo brasi- 
teiro, que visa consolidar 
à integração de dados e 
colaborar com o avan- 
go da conhecimento dos 
solos no país. Sua cria. 
ção teve início em 2 
quando foi constituído 

grupo de traba 
coordenado pela Embra- 
pa Solos e composto por 
pesquisadores de outras 
unidades da Embrapa, 
do Mapa, do IBGE, da 
Sociedade Brasileira de 
Ciência da Sola (SBCS), 
daCompanhiade Pesqui- 
sa de Recursos Minerais 
(PRM), da Universida- 
de Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRR, da 
Universidade Federal do 
Piauí (UFPI), da Univer- 
sidade do Estado de 
tu Catarina (UDESC) e 
da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA), que 
formularam o documen- 
to base para a criação do 
programa. O PronasSalos foi of 
cializado com a assina- 
tura do Decreto nº 9414, 
de 19 de junho de 2015, 
e a sua estrutura de go- 
vermança, que possui co- 
mitês Estratégico e Exe- 
cutivo, fa instituída pelo 

Decreto nº 10.269, de 6 
de março de 2020, 

Por um período de 30 
anos, o programa tem 
a missão de fomentar o 
conhecimento sobre os 
solos brasileiros, u partir 
do mapeamento de todo 
o território nacional, 
envolvendo instituições. 
parceiras dedicadas à 
investigação, docume 
tação, formação de pro- 
fissionai, sistematização 
das informações de ciê 
cias do solo, incremento 
na realização de inventá- 
rios € interpretação dos. 
dados de solos bravilei- 
ros. O objetivo é mapear 
cs solos de 1.3 milhão de 
am” do país nos primei. 
ros dez anos e mais 6,9 
milhões de km? até 2048, 

Atualmente, o Pro- 
musSolos conta com a co- 
operação de mais de 40 
instituições públicas e 
privadas que se uniram 
em um desafio continen- 
tal para uma melhor ges- 
tão dos solos do Brasil. À 
partir do detalhado co- 
nhecimento sobre os so- 
tos, disponibilizados em 
uma única plataforma 
tecnológica, a iniciativa 
busca proporcionar o 
aumento da usabilidade. 
dos dados e informar 
aprimorando a 
dos conhecimentos. 

As informações leva 
tadas pelo PronaSolos 
contribuirão para a po- 
tencialização da produti- 
vidade agricola, otimiza- 
ção da expansão urbana, 
prevenção de riscos € 
catástrofes, valorização 
de terras € concessão de 
crédito agricola. Espe- 
cialmente para a agri- 
cultura, os. resultados. 
do programa poderão 
permitir que se conheça 
onde estão as áreas mais. 
aptas para o crescimento 
sustentável da produção 
agricola e pecuária no 
território nacional. 
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Segunda etapa da campanha contra febre 

aftosa começa no dia 1º de novembro 
Deverão ser vacinados entre 2ºC é 8ºC, desdea Zonas livres de febre 

cerca de 78 milhões de “aquisição até o momento aftosa sem vacinação 
bovinos e bubalinos com da utilização - incluindo Os estados do Acre, 
até 2 unos de idade o transporte e a aplica- Paraná, Rio Grande do 

Foto: Adagri cão, já na fazenda. De- Sul, Rondônia, Santa Ca- 
A segunda etapa da vem ser usadas agulhas tarina e parte do Amazo- 

campanha nacional de “novas para nas é do Mato Grosso são 
vacinação contra a febre dose de 2 ml reconhecidos como livres. 
aftosa de 2021 terá início. pescoço de cada de febre aftosa sem va- 
na próxima segunda-fei- preferindo as horas mais. cinação, sendo proibida 
ra (1. Nesta etapa, de- frescas do dia, para fazer a aplicação e comercia- 
verão ser vacinados cerca a contenção adequada lização da vacina nessas 
de 78 milhões de bovinos. dos animais e a aplicação 
e bubalinos com até 2 da vacins. 
anos de idade. A vacina- Além de vacinar o re- Estratégico do Pnefa 
ção ocorrerá na maioria. banho, o produtor deve 2017-2026, o Brasil se- 
dos estados. brasileiros, também declarar ao ór- gue executando as ações 
conforme o calendário gão de defesa sanitária para garantir o status de 
nacional de vacinação. animal de seu estado. À “país livre da febre aftosa 

Das 19 unidades da declaração de vacinação e as zonas livres 
Federação que fazem a deve ser feita de forma de febre aftosa sem vaci- 
vacinação neste período, online ou, quando não for nação. 
no Amazonas e em Mato possível, presencialmen- A meta é que todo o 
Grosso participam ape- te nos postos designados. território brasileiro seja 
nas os municípios que pelo serviço veterinário considerado livre de fe- 
ainda não têm reconheci- estadual nos prazos esti- bre aftosa sem vacinação 
mento de áreas livres de. pulados. até 2026 Atualmente em E E pistas lda 
febre aftosa sem vacina- Em caso de dúvidas, torno de 70 países têm ame, locado: DUE mada apoc cm bot cer ' e ! & território brasileiro é “nos, bubalinos, caprinos, res rurais é das autorida- 
sm a orientação é para que exe reconhecimento pela reconhecido internacio- ovinos e suínos e traz des sanitárias para evitar As vacinas devem ser criador procure o órgão Organização Mundial de "eco piegas riçães 
adquiridas nas revendas de defesa sanitária ani- Saúde Animal (OI). nalmente como livre de prejuízos e restrições na E 5 peemrelágo: febre aftosa (zonas com e comercialização de pro- autorizadas e mantidas mal de seu estado. O último foco da doca. (AT RO a ias AP eo 

Jóia de Itapetininga: Covid-19: Vacinas 
6:45 nasais “podem ser 

o tradicional e famoso ais eficazes do 
bolinho de frango caipira que injeções” 

Investigadores são usados para tratar 
da Universidade de alergias sazonais. 

ga no Brasil ocorreu em Febre Aftosa bre aftosa exige esforços 

Comida típica é tão cidade. Ela também diz 
“consumida que já se tor-. que aprendeu sua recei- Oxford, no Reino Uni O voluntário Lyle 
mou patrimônio históri- ta com seu pai, e que o do, estão realizando Hopkins disse à ITV 
co da cidade sucesso de suas vendas testes com o intuito de News que foi “muito 
Produção de bolinhos. é gostar do que faz e apurar o quão eficazes melhor” do que pen- 

de Joana Menezes procurar fazer o melhor os sprays nasais são sou que seria, acres- 
Cristina Marcolino, para conquistar o seu mos seres humanos centando: “Eu pá 

isdlora Mito, cliesdo. As vacinas contra a que iria sentir um for- 
Covid-19 poderão vir migamento ou algo do Luisa Ferrazzie Vitó- Não há registros exa- E e A a ser administradas na. gênero, mas mal podia ria Mendes tos sabre a real origem Orc "devida da do Dos 6 fa, forma de spray nasal sentido. Tinha um sa- 

dor doce, tinha um sa- 
dor açuearado”. 

O médico Sandy 
cidade de Itapetininga, mas duas versões são 
o famoso salgado do popularmente contadas. == 
interior pt conhe. À primers conta que q Pr dead rar Dn 
cido por toda a região, Dona Deoclécia, natural JEM QUA bo ser feito com frango des. Teporta um artigo pu- a pesquisa, disse que 
o bolinho de frango é de São Miguel Arcanjo, Urigem fato é que o bo “er féito Com “rango CM pricado mo jornal bri- o novo spray poderá 
consumido há mais de passou a vender a recei- linho de frango é tão co-. fiado a fim de simplif- rânico The Mirror. acarretar uma série de 
um século e faz parte da ta originalmente criada. nhecido etão consumido Um ensaio clínico benefícios - incluindo 
cultura do município, porseu paino seu barno Ae se tornou patrimô- realizado por investi- tornar as vacinas mais 
atraindo visitantes inte. Gramadinho (distrito Mio histórico cultura de gadores da Universi- “atracates para as Tessados em experimen-. de Itapetininga) O sal. Itapetininga, decara- dade de Oxford está crianças e adultos que 
aresaigunviatocal. gado ficou muito famo- do pela Lei municipal lanchonctes, barraqui- atualmente em anda não postam de agu- 

4.982 de 03 de outubro nhas, restaurantes... o mento com o objetivo Ih 
de 2005. bolinho de frango é um de entender se o spray Nas palavras do clt- 
“Também é dito que o “salgado que tem como com um “sabor doce” nico: “receber uma v 
bolinho era chamado de base a farinha de milho . pode prevenir infeções. cina no nariz, pode ser 

escaldada “pelo” caldo Pelo novo coronavirus. particularmente bom 
do trumgo. Peheado de SARS-CoV-2 sem cau-. para criar uma res; 

do frango, que devido à. Frango dsiadoctempe. ar, efeitos. sccundi- ta imunológica que é 
RS ae Hino irecionada para o na- 

Passado de geração so tanto por aqueles que 
em geração, cada um ali viviam e por aqueles 
tem sua receita e seu que ali passavam. 
jeitinho especial de fa- Outra versão diz que 
zer, é o que conta Joana o bolinho foi 
Menezes, vendedora de dona Cuta 
bolinho de frango na 100 anos. 

Receita bolinho de frango: podendo ser merescen- +, eté arompankando clicar ra Bloquese te. tado outros ingredientes. 3) pessoas que recebe. eeções aquela som 
Ingredientes: “de acordo com a receita O cientista disse 

decada um. que ainda poderá de- 
« Mg de farinha de milho; O bolinho de fram- morar um ano até que 

S colheres de polvilho azedo: go resgata valores e le- os sprays masais es- 
+ Caldo do cozimento do frango; ados da região, cebendo o spray como tejam disponíveis, e * Bastante cheiro verde picudo; Calmente da cidade de reforço como parte da pedin para as pessoas 
+ 2peitos de frango (cocido com temperos e caldo de galinha) Itapetininga, que ficou fase 1 do ensaio, na a serem vacinadas du- 
Moda de preparo: conhecida como a “ter- esperança de rante esse tempo de es- 
1. Com as mãos junte em uma bacia a farinha moída, cheiro verde e pouca | a ça ser ad pia: 

“gua. Acrescentar o caldo de frango fervente (já temperado, sem a carne) e dado deorigeam do a milhões de pesso. Testes realizados 
misturar vigorosamente até obter uma massa homogênea e macia. e eaados code em hamsters e maca- 

2 Deixar descansar por quatro horas e acrescentar o potrilho dissolvido em | caipira incorpora os há” A ujmente, as cos sogeriram que os 
um copo de água, voltando a amassar para formar bolinhos. Rechear com o | bitos, costumes e tradi- | jmças já são vaci- sprays nasais podem 
Srango desfiado. ções culturais quenemo nadas contra a gripe ser eficazes na criação 

3. Fritar em óleo bem quente, sem mexer, tê dourar. tempo apagou. dessa forma, enquan- de uma resposta eficaz 
to os sprays também de anticorpos. 
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Parabéns ao Thomaz de Nossos cumprimentos à Nossas felicitações à 

Melo Neto pelo Guaracira Campos Fernanda Leonel pelo 

aniversario dia 10 Rodrigues pelo nat dia 8 niver dia 13 

Sexta-feira, 5 novembro de 2021 

0. Tho- 
ão que 

Orgânica, Foi também atuante Presi- Campos Rodrigues pelo nat a ser comemorado na Enviamos nossas felicitações à Fernanda Leonel 
dente da Casa da Criança. Que Deus o abençoe com próxima segunda-feira, 8 de novembro, com votos de . que estará comemorando seu niver no próximo dia 

saúde e alegria. felicidades 13 de novembro. Que Deus a abençoe sempre, 

Enviamos nossos cumprimentos à Guaracira de 

Mauricio Hermann Profa. Gisele Antunes de Michele Staut 
comemora idade Lima aniversaria dia 11 | comemora mais um ano 

nova dia 9 dia 8 

Aniversaria na próxima quinta fe Enviamos no 
vembro, a dedicada professora e próximo dia 8 de 

+- mara Municipal de Itapetininga, Gisele Antunes de. tará comemorant 
Lima. Que Deus à abençoe com muita saúde e alegria . e amigos 

parabéns à aniversariante do 

o lado de seus familiares 

Luisa festeja seu Nossos parabéns ao Filisbino prepara 

aniversário dia 8, sob as Antônio Luiz Ferraz Festa de Natal para 

bênçãos de Deus pelo aniversário dia 9 15.000 crianças 

O consagrado radialista Filisbino, que sempre 
promoveu gigantescas campanhas de cunho flantró- 

O conceituado radialista Antônio Luiz Ferraz. pico, está na reta final da Campanha do Natal das 
que tem atuado na Rádio Superdifusora, estará ani- Crianças Carentes. Ele pretende distribuir 

rio na próxima segunda-feira, 8 de novembro, ao versariando na próxima terça feira, 9 de novembro. . brinquedos. Vamos ajudá-lo nessa abençoada 
tado dos pais e avós. Que Deus 4 abençoe sempre Desde já, nossos parabéns ao aniversariante. tva 


