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Solenidade marcou a reinauguração de 

monumento aos pracinhas itapetininganos 
7] 

Importante solenidade , com a pre- Segunda Guerra Mundial, realizada pelo lesso, de 98 anos. Foi também realizada a 
sença de autoridades dirigentes de enti- Portal dos Ex-Combatentes, em parceria solenidade de formatura da Turma 2021 do 
dades e comunidade, marcou neste úlimo com o Tiro de Guerra 02-076, na sede des- Tiro de Guerra 02-076, com homenagem 
sábado, a 2º Reinauguração do Monumen-. te, com a participação dos ex-combatentes. ao patrono Afrânio Franco de Oliveira Mello 
to aos Ex-combatentes de Itapetininga na Argemiro Toledo, de 99 anos e Victório Na- ( detalhes na edição do próximo sábado) 

Giriboni foi o mediador de Simone Marquetto anuncia mais 
seminário da Assembleia sobre 5 milhões do Governo Estadual 

Economia Verde para o Programa 100% Asfalto 

A prefeita de Ita R$ 5 mihões para a trutura já realizada no 
petininga, — Simone continuidade do Pro- município. O repasse 
Marquetio, anunciou grama 100% Asfalto, será feito pelo Gover- 

O Deputado Esta- de políticas públicas Sustentabilidade da recursos que somam maior obra de infraes- . no do Estado (pág.2.) 
dual Edson Giribonifoi para - sustentablida- Socielé Generale de = 
o mediador do impor: de, para empresas e Suneitance Luza COVID- Quarta onda poderá 
tantissimo seminário municipios. O even- Toscan, e do advo- 
realizado ontem pela to contou ainda, na gado Frederico Fara prOVOCAar 700.000 mortes na 
Assembleia Legistat- mesa, da economis- cho. A sustentabiida- ú 
va do Estado de São ta Tereza Umbeino, de é uma das grandes Europa, diz OMS 
aulo sobre o tema "A. do Prof. da UNESP. bandeiras do Depu- à 

economia verde, so- Ira8 Amaral Guerni, tado Estadual Edson | O crescimento ver- Organização Mundial estudos que poderia 
luções e estratégias da Coordenadora de Gibori (página 5)  fginoso dos casos de de Saúde. Ao mesmo driblar a eficácia das 

Covid na Europa po- tempo está havendo vacinas existentes. O 
derão provocar 700 grande preocupação conselho básico conti- 

ao E mil mortes até março com a variante sul nua sendo o de eviar 
Brasil lidera de 2022, segundo a «africana, ainda em aglomerações 

produtividade agropecuária : Er ; 
E Envie sua noticia de onde estiver 

entre 187 países | ESA DESA 
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MATRÍCULAS ABERTAS 2022 k 

pragoris / alpis veredas 

Simone Marquetto anuncia mais 5 milhões 

do Governo Estadual para obras do Programa 

100% Asfalto em Itapetininga 
A prefeita de realizada no mu- Asfalto. Agradeço »] A; 

Itapetininga, — Si- nicípio. O repasse ao vice-Governa- | ma) E 
mone Marquetto, será feito pelo Go- dor, Rodrigo Gar- 
anunciou na ma- vemo do Estado cia e ao Secretário 
nhã desta sexta- de São Paulo. Desenvolvimento 
-feira (26), recur- “Itapetininga es- Regional, Marco 
sos que somam tou feliz pela nossa Vinholi por enten- 
R$ 5 milhões para cidade! Conquista- derem as neces- 
a continuidade do mos nesta sexta- sidades do nosso 
Programa 100% -feira, cinco mi município”,  agra- 
Asfalto, maior obra. lhões de reais para deceu a chefe do 
de infraestrutura já o Programa 100 % Executivo. 

ER 

p= upa CAMARGO 

Solicite a visita de um dos nossos vendedores 
e conheça as vantagens do nosso plano 
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Presidente Jair Bolsonaro sanciona 

Projeto de Lei que estabelece o Programa 
Nacional do Bioquerosene 

Projeto incentiva a dade da aviação bra- pa, o combustivel sus- 
pesquisa e o fomento  sileira. tentável de aviação 
da produção de ener- O programa busca pode ser produzido 
gia à base de biomas- incentivar o desen- por diversos proces- 
sas, visando à susten- volvimento e a pro- sos e  matérias-pr- 
tablidade da aviação dução de biocombus- mas, como biomassas 
brasileira tiveis, tendo em vista de origens vegetais, 

O programa busca que uma das maiores além dos mais varia- 
incentivar o desenvol. ameaças ao aumento dos resíduos 
vimento e a produção de temperatura dopla- Ainda hoje, os de- 
de biocombustíveis - neta é causada pelo safios das estratégias 
Foto: Secretaria Geral. acúmulo de gases do do desenvolvimento 
OPresidente da Re- efeito estufa na at- da cadeia de produ- 

pública, Jair Bolsona- mosfera. Nesse con- ção de combustiveis 
ro, sancionou o Proje- texto, a redução das sustentáveis de avia- 
to de Lei nº 9.321, de emissões de gases é ção (SAF, do inglês, 
2017, que estabelece de suma importância. Sustainable Aviation recursos em projetos QAV, estão a criação atender tanto o mer- 
o Programa Nacio- Assim, à aviação bra- Fuel) no Brasi pas- com foco no desen- de mecanismos de cado nacional quanto 
nal do Bioquerosene, sieira poderá contri- sam por gargalos volvimento do merca- incentivos fiscais e a o internacional. Um 
para incentivo à pes: buir com a sustenta- técnico-científicos- do de combustiveis estruturação de pro- levantamento — feito 
quisa e fomento da blidade ambiental ao -policos relativos à sustentáveis de avia- gramas de financia- pela da RSB -- Roun- 
produção de energia “utlizar biocombustível disponibilização de ção. Vale ressaltar mentos de projetos  dable on Sustainable 
à base de biomassas, em suas aeronaves. matérias-primas, pro- que o Combustivel do para a produção de Biomaterials (Mesa 
visando à sustentabil- Segundo a Embra- cessamento industrial Futuro foi incorporado SAF, que serão apoia- Redonda sobre Bio- 

é à integração com à estratégia nacional dos pela Lei do Pro- materiais Sustentá- 
MES TG cascas prossiivos ro- para neuraidade ci- grama Nacional do veis) demonstrou que 

- Mico, Seatios mático, lançada polo Bloquerosene. & possivel. produzir 
nm nana. CAN RGO Além disso, o Pro- Brasil na COP-26, na Por fim, o Brasil um volume de até 9 
ISS grama” Nacional do qual O SAF desem- pode ser consido- bihões de liros de 

SOARES FURTADO DATA/LOCAL Bioquerosene se in- penhará papel funda- rado um dos países combustível susten- 

DATAILOCAL DO FALECIMENTO: sere no contexto do mental no processo mais privilegiados em  tável de aviação ten- 
DO, FALECIMENTO: 28/11/2021 ÀS 19:40 programa Combus- de reduções de emis- termos de vocação do como matérias-pe 
HS EM ITAPETININ- GA-SP. tivel do Futuro, cria- sões no setor aéreo. agrícola no mundo. mas resíduos, como 
GA.sP IDADE: STANOS | do pela Resolução nº Cabe — destacar, O país possui locali- aqueles oriundos do 

IDADE: MESES | PROFISSÃO: FUN: 7/2021 do Conselho ainda, no âmbito do zação estratégica na processamento e 
AO DE: RS CIONARIO PÚBLICO. Nacional de Política Programa Combusti- região tropical, com cultivo de cana-de- 
RODRIGUES FURTA- SOLTEIRO Energética (CNPE), vel do Futuro, que um alta incidência de açúcar e madeira, da 
DO É KATIANE SO: | FILHO DE: AMA: que visa incrementar dos subcomitês temá- energia solar, regime indústria siderárgica, 
PIRES DOR ANTONIO SILVA q uso de combustiveis ticos criados para o pluviométrico ade- do processamento de 

LOCAL DO VELO. GUES sustentáveis na matriz desenvolvimento dos quado e conta com proteinas animais e 
RIO: CAMARGOUNI. | NÃO DEIXA Fl. energéica nacional. trabalhos foi o sub- grandes reservas do. óleo de cozinha usa- 
DA A OS 1 DO VELO. O Programa Combus- comi ProBioQAV. terras  agricultáveis, do. 

CENTRAL o ml. ris CAM DOS VELO: tvel do Futuro apre- que conta com apoio o que permite plane: . Assim, anova liirá 
ci ÀS GO DIA DADE, NAPETINI sonia, dentre cutos a paricpação de de. Jar ouso agricola em, fomentar o desenv 

ECENTRAL is relaci ima nt is > SEPULTAMENTO: CSREA GICOM In. OI objetivos rela zenas de insiuições bases sustentáveis, vimento de novas tec ao SEPULTAMENTO: (SALA: 01 COM IN nodos direlamente so e representantes de sem. comprometer nologias de produção 
a O Saga ogt ao DO DA Proto de Li enc ato nl, contribui. os biomas nacionais. de  biocombustives, 

E : nado: o primeiro é a do para debates com Todas essas condi- os quais poderão ser 

VÃO BATISTA EM 29/M2021 ÀS 1400. porsducao do SAE nã. a garanta de ampla ções fazem do Brasi utizados: por vários 
CEMITÉRIO: SÃO matriz de transportes; participação social na um país com grande setores da economia 

VALTER GRACI JOÃO BATISTA EM o segundo é a cria formulação da políica capacidade para a nacional e internacio- 
MANO! DOMINGUES TRAPETINDA. ção de estimulos para pública. Como produ- produção de biocom- nal, especialmente a 

que sejam aplicados tos finais do ProBio- bustíveis, podendo aviação. 

olução 
ontábil 
sam -r8ã0, caminhão e ônibus. 

Nosso diferencial: Habilitação para pessoas 
(fosso escrtro visa pianejamentoiutário e com deficiência com eso à redução os impostos a 

Nossa conlatildade estar sema disponivel 
cuando precisar entrar em cont 
Vamos além da emissão de quis, pos le 
oferecemos otntação assessora completa 
éra 0 crsemant da sua erresa. 

Rua Prudente de Moraes, 740 - Centro Sar 

PORTUGUÊS INGLÊS 
(D1599625.4025 0)(1593272.6436 

Itapetininga - Centro 

RO Okumonitape 

Rua Coronel Afonso, 770 
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Em seminário sobre economia sustentável, 

Giriboni destaca importância do papel dos 

municípios. 

O deputado Edson. Com o tema "A eco- 
Giribon foi o media- nomia verde, solu- 
dor de um seminá- ções e estratégias 
rio sobre economia de políticas públicas 
verde, realizado no de — sustentabiida- 
auditório Paulo Ko- de, para empresas e 
bayashi da Assem- municípios”, o even- 
bleia Legislativa to contou com a 
nesta segunda-feira. participação da eco- 

nomista Maria Te- de qualidade de vida, é uma das bandeiras destinadas à produ- 
reza Umbelino; do emtermosde susten- do deputado Edson ção agrícola susten- 
professor da Unesp tabilidade”, afimou Giriboni, que neste tável. O projeto está 
Iraê Amaral Guemini; o professor Guerri- ano apresentou pro- em tramitação na As- 
da Coordenadora de ni. Os palestrantes jeto de lei criando o sembleia Legisiativa 
Sustentabilidade da apresentaram —nú- Selo do Investimento Também é de sua 
SGS (Société Géné- meros do impacto da Verde, uma certifi- autoria o projeto 
rale de Surveillance), ação do homem no cação para securiti- do ICMS Verde, de 
Luiza Toscan e do climae a importância zadoras, fundos de 2007, que serviu de 
advogado Frederico da preservação am- investimentos em modelo para ICMS 
Favacho"O grande  biental, “que tem um direitos  creditórios, Ambiental, lei san- 
desafio é sair da teo- alto custo”, disse Ma- instituições financei- cionada este ano 
ria da defesa do meio ria Tereza. Para o dr. ras, distribuidoras ou pelo govemo esta- 
ambiente para ações Favacho , há “uma emissores de títulos dual que aumenta o 
concretas”, disse Gi- pressão mundial em verdes instalados no repasse do imposto 
boni em uma de cima do Brasi" em Estado que atuam para municípios com 
suas intervenções. relação a preserva- em operações de in- políticas ambientais, 

“Estamos — aqui ção, mas “para man- vestimento e finan- “um grande incentivo 
hoje para mostrar ter uma floresta em ciamento, ligadas à para a preservação 
que queremos me- pé, alguém tem que práticas ambiental: do meio ambiente no 
lhorar o Estado de arcar”, concluiu mente sustentáveis, Estado”, afirmou Gi- 
S. Paulo, em termos A sustentabilidade em especial aquelas. riboni. 

José Hércules Ribeiro de Almeida 

ADVOCACIA GERAL 

Escri. Av, Domingos José Vira, 1561 
-fonoifax 3271-1088. 

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

Médicos e Dentistas 

Doenças reumáticas e da coluna 
Osteoporose - Clínica Médica 

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

bjsampaio(? yahoo.com.br 

COLABORE COM A APAE 
DE ITAPETININGA 

A SUA DOAÇÃO POR UM CLICK! 

Grande evento em Campinas festeja os 
130 anos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo. 

Hoje, 3º fa, 30 de Térmico do Inst de pauistas er as mais. 130 ANOS DA SE nove, “Secretaria. Tecriopa de Almen-. poderosas do gro bra CRETARIA DE, AGR. de Rgreuturacomemo:. tos da Reforma do. alero latas pla Ro. CULTURA E ABASTE ra 180 anos com metas. Laboratório de Boer. vista Forte. CIMENTO DO ESTADO 
ações e novidades. ças de Suínos do Inst A — comemoração DE SÃO PAULO. Pie ergadero, a fo Bológeo contará com a preste. LOCAL IRC int. partidas ih na sede “e ao Homenagens a alem do Secretário to Agronômico de Cam: BE IAG, em Campinas. aos tertcores ervas MAMAR BORGES e. pras à Secroária de Estado. valade com mais tem” do Secrlaro-Execui. Avenida Bardo de da fores. resta. po de serviço da SAR. vo FRANCISCO MAT. tapura. 1481, Bairo Sa Comemoração dos. Ros exsecitárica de TURRO, do Vce-Go: Botafogo,“ Câmpirasi “88 ancucom Tb ações Agric, e Abastec. veado do Entidade SÊ imporiantes meto do Estad, à pri. São Paulo, RODRIGO, Horário 100 “camara do Novo mera ertdade ria do GARCIA Decreto de inspeção do. estado e de mulheres E podendo “Adesão so SIS8! Es 'o aa, vero com a pac o Bronca Pro BLZ IRD] =] AMIN “Eenéuca NAN 
RE ela [QUALIDADE DE VIDA EU; 
Ema CEPE fara Pesa com sn. 
Portal de Valor da Pro gução “Agropecuária ES ““Eregas tecno. less "G8º8 novas ES a tejo é ovas cares de andoçã e da Ração 
Sustentável para Aqui- cura “paugurações do Laboraõdo dé fe e PR Os do Inst de Sogieta, cão Laos Fabri de Espere À tação de Sanidade de Bias do irttto de Pesca da Paniapio: lo de” Processamento 
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Brasil e Colômbia trocam experiências 

sobre políticas da agricultura familiar 
Os debates fazem 

parte do projeto Se- 
meando Capacida- 
des 
Representantes 

do governo da Co- 
lômbia, acadêmicos 
e produtores agro- 
ecológicos partici- 
pam, até o dia 26 de 
novembro, em Bra- 
silia, das atividades. 
de encerramento do 
projeto de coopera- 
ção Trilateral Sul-Sul 
“Semeando Capaci- 
dades”. 

Nesta quarta-feira 
(24), a delegação 
esteve no Ministério 
da Agricultura, Pe- 
cuária e Abasteci- 
mento (Mapa), onde 
participou de deba- 
tes sobre Assistên- 
cia Técnica e Ex- 
tensão Rural (Ater), 
bioeconomia, agro- 
ecologia, orgânicos 
e acesso a merca- 
dos. O encontro pro- 
moveu a troca de 
experiências entre 
Brasil e Colômbia, 
com foco no aprimo- 

ramento e fortaleci- 
mento de políticas 
públicas — voltadas 
para a agricultura fa- 
miliar. 

“As políticas pú- 
biicas — brasileiras 
de inclusão produ- 
tiva da agricultura 
familiar chamam a 
atenção do mundo 
e, atualmente, de- 
sempenhamos um 
importante papel na 
disseminação de 
boas práticas. E um 
exemplo disso é o 
projeto Semeando 
Capacidades”, des- 
taca o assessor da 
Secretaria de Agri- 
cultura Familiar e 
Cooperativismo do 
Mapa, Nelson de 
Andrade Júnior. 

O diretor de Ca- 
pacidades  Produti- 
vas e Geração de 
Renda do Ministério 
da Agricultura e De- 
senvolvimento Rural 
da Colômbia, Sergio 
Ramirez, conta que 
o projeto tem con- 
tribuído de diversas 

formas para fomen- 
tar as iniciativas no 
país. “A cooperação 
do govemo do Brasil 
e da FAO tem sido 
fundamental para a 
caracterização dos 
produtores, a pes- 
quisa em agroeco- 
logia, a promoção 
de circuitos curtos 
de comercialização 
e o fortalecimento 
da assistência téc- 
nica, hoje conhecida 
como extensão agri- 
coia, atividades que 
permitem aumentar 
a produtividade e 
melhorar a qualida- 
de de vida das famí- 
lías rurais em nosso 
país”. 

Nesta quinta-fei- 
ra (25), a delegação 
participará de visita 
de campo para co- 
nhecer — experiên- 
cias de Ater e de 
acesso a mercados 
para agricultura fa- 
miliar, por meio das 
compras públicas. A 
programação con- 
tará com o apoio 

da Empresa de As- 
sistência Técnica 
e Extensão Rural 
do Distrito Federal 
(Emater-DF) 
Semeando capa- 

cidades 
O Projeto Seme- 

ando Capacidades 
é uma iniciativa de 
Cooperação  Trila- 
teral Sul-Sul en- 
tre os govemos do 
Brasil, da Colôm- 
bia e a FAO, inicia- 
do em 2019, com o 
objetivo de melho- 
rar a oferta de pro- 
gramas e serviços 

para a Agricultura 
Camponesa, Fami- 
liar e Comunitária 
(ACFC) na Colôm- 
bia. A estratégia é 
baseada no desen- 
volvimento de ca- 
pacidades técnicas, 
organizacionais e 
institucionais dos 
atores envolvidos, 
em tono de qua- 
to componentes: 
extensão agrícola, 
agroecologia, mer- 
cados — diferencia- 
dos e sistemas de 
informação. 
Em dois anos, fo- 

ram realizados 45 
espaços de inter- 
câmbio com mais de 
850 atores e mais 
de 6 mil participan- 
tes diretos; e produ- 
zidos 17 documen- 
tos técnicos sobre 
políticas públicas 
para a agroecolo- 
gia, experiências 
de — comercializa- 
ção, boas práticas 
de extensão, entre 
outros. Também 
foram . elaborados 
podcasts e vídeos 
informativos. 

Brasil lidera produtividade agropecuária 

entre 187 países, aponta estudo do USDA 

253 

Investimentos 
em pesquisa e ado- 
ção de práticas da 
agricultura de baixa 
emissão de carbono 
impactaram no ga- 
nho de produtivida- 
de no país 

Desde os anos 
2000, o Brasil tem 
liderado a produti- 
vidade — agropecu- 
ária mundial entre 
187 países. É o que 
mostra um estudo 
do Economic Rese- 
arch Service, órgão 
do Departamento de 
Agricultura dos Esta- 
dos Unidos (USDA, 
sigla em inglês), di- 

vulgado em outubro. 
De acordo com a 

pesquisa, o produto 
da agricultura bra- 
sileira cresceu, no 
período de 1961 a 
2019, 3,75% ao ano, 
abaixo apenas da 
China com 4,41% 
aa. O produto inclui 
162 lavouras, 30 ti- 
pos de produtos ani- 
mais e insetos e oito 
produtos da aqui 
cultura. Os insumos 
são terra, trabalho, 
capital e materiais. 
Quando a compa- 

ração é feita a par- 
tr dos anos mais 
recentes, 2000 a 

2019, a produtivida- 
de da agropecuária 
brasileira aumen- 
tou 3,18% ao ano, 
a maior taxa entre 
os países seleciona- 
dos. 

Diversos - fatores 
explicam como o 
agro nacional che- 
gou a tal patamar. 
De acordo com o 
coordenador-geral 
de Avaliação de Po- 
líticas e Informação. 
da Secretaria de Po- 
litica Agrícola (SPA) 
do Mapa, José Gas- 
ques, nos últimos 
anos, o Brasil fez 
várias reformas no 

005 

182 | 

sistema de financia- 
mento, política de 
preços, corte dos 
subsídios, seguro 
rural e outras medi- 
das que impactaram 
na — produtividade 
agropecuária. “En- 
tre elas, aumento de 
recursos, com ênfa- 
se no crédito de in- 
vestimento, e várias 
linhas de financia- 
mento foram criadas 
para a agricultura 
comercial e familiar” 
explica o pesquisa- 
dor, que analisou os 
dados do USDA. 
Entre 200062018, 

por exemplo, o volu- 

103 

a 
067 047 

a 
me de recursos para 
o crédito rural (cus- 
teio, investimento e 
comercialização) su- 
biu 298% em valo- 
res reais, conforme 
o Banco Central. 

Investimentos em 
pesquisa, adoção de 
práticas da agricultu- 
ra de baixa emissão 
de carbono, como 
plantio direto e sis- 
temas de integração 
entre lavouras, pecu- 
ária e florestas, tam- 
bém impactaram no 
ganho de produtivi- 
dade. Há pesquisas 
que apontam que o 
plantio direto pode 

jilái 
aumentar a produ- 
tividade de uma la- 
voura de milho em 
até 30%. “Esses 
sistemas trouxeram 
acentuados ganhos 
de produtividade da 
agricultura”, conclui 

A análise teve a 
participação da Se- 
cretaria de Política 
Agricola do Mapa 
do Centro de Estu- 
dos Avançados em 
Economia Aplicada 
(CepealUSP), com 
uso de dados do De- 
partamento de Agri- 
cultura dos Estados 
Unidos. 
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Ação integrada do Governo 

Federal e estados combate crime 

organizado no país 
Mais de R$ 2 bi- 

Ihões já foram inves- 
tidos em operações 
simultâneas de com- 
bate a organizações 
criminosas em todo 
o Brasil 

Operação Pecu- 
lium aconteceu no 
município de São 
Borja (RS), na última 
terça-feira (23/11). - 
Foto: Polícia Federal 

APolicia Federal 
desarticulou organi- 
zação criminosa de- 
dicada à prática de 
crimes contra o sis- 
tema financeiro na- 
cional e lavagem de 
dinheiro na fronteira 
com a Argentina. A 
ação, que movimen- 
tou 70 policiais fede- 
rais para o cumpri- 
mento de 60 ordens 
Judiciais, aconteceu 
no município de São 
Borja (RS), na última 
terça-feira (23/11), 
na Operação Pecu- 
lium. 

Na ação, foram 
cumpridos 15 man- 
dados de busca 
e apreensão, seis 
mandados de pri- 
são, sequestro de 14 
veículos, 11 imóveis 
e o bloqueio judicial 

de até 21 milhões de 
reais em contas ban- 
cárias vinculadas a 
13 pessoas fisicas 
e empresas. Esta é 
uma das operações 
coordenadas — pelo 
Governo Federal no 
combate ao crime 
organizado. 

De 2018 até omo- 
mento, mais de R$2 
bilhões foram inves- 
tidos em operações 
simultâneas de com- 
bate a organizações 
criminosas no Brasil 
inteiro, trazendo re- 
sultados  expressi- 
vos. “Já foram mais 
de 22 bilhões de 
reais descentraliza- 
dos para os estados 
para que possam in- 
vestir em tecnologia, 
em veículos, investir 
nas suas polícias, 
Esse recurso do 
fundo nacional aju- 
da muito os estados 
e essa é uma das 
principais — formas 
que o Governo tem 
ajudado”, explicou o 
ministro da Justiça e 
Segurança Pública, 
Anderson Torres. 

Descapitalização 
das — organizações 
criminosas 

De acordo com 
o ministro da Justi- 
ça, uma das estra- 
tégias utilizadas no 
combate ao crime 
organizado é a des- 
capitalização das 
organizações cri 
minosas. “A desca- 
pitalização dessas 
organizações ela é 
básica, é um resul. 
tado eficaz do com- 
bate ao crime orga- 
nizado. Isolar suas 
lideranças — depois 
de presas e diminuir 
o poder financeiro 
dessas  organiza- 
ções é o segredo 
para o combate ao 
crime organizado, 
nós temos feito 
isso - sistematica- 
mente no Gover- 
no”, destacou o 
ministro Anderson 
Torres. 
Um — exemplo 

dessa ação é a 
Operação Égide, 
que já contabili- 
zou cerca de 2 mil 
prisões e 448 ve- 
ículos — recupera- 
dos. Além disso, 
a ação apreendeu 
84 armas de fogo, 
33.774 kg de ma- 
conha, 3.287 kg de 

cocaina, 6.968.227 
maços de cigarro e 
R$ 427.042,79 de 
origem não decla- 
rada no estado do 
Rio de Janeiro 

Outro exemplo 
importante é a Ope- 
ração Narco Brasil, 
a maior operação 
já feita de combate 
ao Narcotráfico no 
Brasil. Foram mais 
de 535 toneladas 
de drogas apreen- 
didas, — quantida- 
de que represen- 
ta cerca de 745kg 
de entorpecentes 
retirados de circu- 
lação a cada hora 
no país. A ação 

resultou na prisão 
de mais de 12 mil 
criminosos, apre- 
ensão de mais de 
4 mil armas, 3.970 
veículos e confisco 
de quase R$ 6 mi- 
lhões em bens. 

Bens apreendi- 
dos 

Já foram reali- 
zados mais de 200 
leilões de bens 
apreendidos  nes- 
te ano. A venda 
destes bens faz 
com que o dinhei- 
ro possa retornar é 
ser utilizado para 
investimentos no 
combate ao crime. 
“A gente chama 

isso de uma vi- 
são capitalista de 
combate ao crime 
organizado, é tirar 
o dinheiro do cri- 
me, tirar o dinheiro 
do tráfico e voltar 
esse dinheiro no 
combate ao tráfi- 
co,” explicou o mi- 
nistro da Justiça. 
O dinheiro ar- 

recadado é usado 
para compra de ar- 
mamento,  investi- 
mento nas polícias 
e em tecnologia e 
inteligência, bem 
como outras ne- 
cessidades do se- 
tor. 

Mais 600 kg de materiais são recolhidos 
durante limpeza às margens de córrego 

A Prefeitura de 
ltapetininga, em 
uma ação multidis- 
ciplinar que envol- 
ve as secretarias 
de Meio Ambiente, 
Serviços Públicos 

no gs em pes, 

e apoio de diversas 
outras pastas, rea- 
lizou neste domin- 
go, dia 28, mais um 
Arrastão de Limpe- 
za, às margens do 
córrego do bairro 

Central Parque 4L. 
De acordo com 

os coordenadores 
da ação, mais 600 
kg de materiais fo- 
ram — recolhidos. 
Para realizar a re- 

tirada em locais de 
difícil acesso, foi 
necessária a utili 
zação de um barco 
a motor da Defesa 
Civil do município. 

Todo o mate- 

ral. irregularmente 
descartado reco- 
Ihido foi levado ao 
Ponto de Entrega 
Voluntário — PEV, 
mais — conhecido 
como Novo Eco- 

ponto, onde pas- 
sou por triagem 
para — destinação 
correta à coopera- 
tiva de recicláveis 
da cidade, a Coo- 
perita. 



Página 8 | Edição nº 7.609] Folha de Itapetininga, Terça-feira, 30 de novembro de 2021 

Brasil e Paraguai debatem autorização 

para a criação de tilápia em Itaipu 

A ministra disse Nacional de Águas terada. Estamos fa- 
que o assunto é de (ANA) mostram que zendo as tratativas 
grande importância a capacidade de não só com o poder 
e relevância para os produção de peixe executivo, mas tam- 
produtores brasilei- no reservatório da bém no legislativo 
roseparaguaios Usina Hidrelétrica para avançamos 

Acriação de tilá- de Itaipu é de 400 nessa grande pauta 
pia no lago da Usina mil toneladas por para a aquicultura, 
Hidrelétrica de Itai- ano. Atualmente, o para a piscicultura, 
pu foi um dos temas cultivo de tilápiasem para a tilapicultu- 
tratados em reunião tanques no reserva- ra e também para o 
nesta — quarta-feira tório de Itaipu não é Paraná, que já é o 
(24) entre o presi- permitido pela legis- maior criador de ti- 
dente Jair Bolsonaro lação do Paraguai. lápia do Brasil, ex- 
eopresidentedoPa- — Segundo o secre- plicou o secretário 
raguai, Mario Abdo  tário Seif, a autoriza- após a reunião. 
Benítez, que contou ção para a criação A ministra disse 
com a participação de tilápia no reserva- que o assunto é de 
da ministra Tereza tório possibilitará um grande importância 
Cristina (Agricultura, aumento de 40% na e relevância para 
Pecuária e Abasteci-. produção do Brasil e os produtores brasi- 
mento) e do secretá- de 20 vezes no Pa- leiros e paraguaios. 
rio de Aquicultura e raguai. “Existe uma “Isso é desenvolvi 
Pesca do Mapa, Jor- lei dentro do par- mento, isso é traba- 
ge Seif Jr. lamento paraguaio lho para os produ- 

Dados da Agência que precisa ser al- tores tanto do lado 

brasileiro quanto do 
lado paraguaio”. Ela 
informou que a le- 
gislação brasileira já 
permite a produção 
de tilápia e que o 
Brasil vai realizar um 
seminário em feve- 
reiro do ano que vem 

com parlamentares 
e produtores do 
Paraguai para pos- 
sibilitar “um grande 
entendimento sobre 
esse. investimento 
que será importan- 
tissimo para os dois 
países amigos” 

Segundo Boisona- 
ro, há uma enorme 
vontade do govemo 
Paraguaio para au- 
torizar a questão. “É 
muito bom para os 
dois países”, ressal- 
tou. 

Campanha “Natal Solidário 2021” recebe 
apoio de vários empresários de Itapetininga 

O “Natal Solidá- — —- =x 2 
rio”, uma das princi- 
pais campanhas da 
Prefeitura de Itape- 
tininga recebe apoio 
de vários empresá- 
rios de Itapetininga. 
Nesta segunda, dia 
29, mais doações de 
brinquedos foram en- 
tregues para a presi- ajudar, disse Sueli “A gente sabe que 
dente do Fundo So- Esteves. nós tivemos  gran- 
cialde Solidariedade, Paracontribuircom des perdas na pan- 
Suel Esteves a doação de brinque demia, mas aqueles 

“Agradeço de co- dos para Campanha que estão conosco, 
ração todas as do- Natal Solidário 2021 vamos fazer a dife- 
ações que chegam basta entregar sua rença, com um Na- 
diariamente para que doação na sede do tal com brinquedo 
nossas crianças se- Fundo Social de So- para que as crianças 
jam presenteadas no lidariedade que fica possam sentir essa 
natal. A meta da pre- à Praça Gaspar Ri- realização que toda 
feita Simone é atingir Cardo, 01, na área criança espera na 
10 mil brinquedos e central, na antiga Es- Natal, um brinquedo. 
se Deus quiser, va- tação Ferroviária. As Conto com vocês. É 
mos conseguir. Meu doações podem ser só procurar o Fundo 
muito obrigado e feitas de segunda a Social”, destacou a 
conto com & colabo- Sexta, das 9 às 17 prefeita Simone Mar- 
ração de quem possa. horas. quetto. 

ROUPAS E CALÇADOS 
INFANTIS, MODA 

GESTANTE, JUVENIL E 
ADULTO 

+55 15 3271.0414 

Rua Campos 
utiquekarin 

Ceu das Artes em Itapetininga 
receberá duas apresentações 

do Clube do Livro 

KATHERINE PATERSON 1 

PONTE PARA 

TERABITIA 

[EE 
AL). FINN 
A MULHER 

NA JANELA 

Local: Biblioteca Lia Cauchiol Teixeira 
Rua Francisco Senger, 420, Parque São Bento. 

Ariadne Pereira AM 
A Biblioteca Lilia 

Cauchioli Teixeira, 
da Praça Ceu das 
Artes em Itapeti- 
ninga, — receberá 
dois encontros pre- 
senciais do Clube 
do Livro, por meio 
da Lei Aldir Blanc 
A mediação será 
feita pela psicólo- 
ga Ariadne Pereira 
e como contrapar- 
tida, a Biblioteca 
ganhará um kit de 
livros, que poderão 
ser emprestados à 

toda a população. 
Os encontros se- 

rão na próxima ter- 
ca-feira, dia 30. De 
manhã, às 9 horas, 
a obra será “Ponte 
para Terabitia”, de 
Katherine Paterson 
À tarde, às 14h45, 
a conversa será so- 
bre “A Mulher na Ja- 
nela”, de A. J. Fimn. 
O objetivo é envol- 
ver os alunos do 
Movimento Jovem, 
mas toda a popula- 
ção pode participar. 

qd ce 
| Cube do Ivo 

Os livros trazem 
temáticas - interes- 
santes para deba- 
te com os jovens, 
como o valor da 
amizade e a agora- 
fobia, que é o medo 
de conviver com 
outras pessoas, 
A Biblioteca Lilia 

Cauchioli Teixeira 
fica na Praça Ceu 
das Artes, à Rua 
Francisco Senger, 
420, Parque São 
Bento. 
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Fapesp: Simulação computacional 

pode acelerar a busca de 

medicamentos contra a COVID-19 
Estudo conduzido 

por pesquisadores 
do Brasil, da Ale- 
manha e Finlândia 
promete acelerar a 
busca por compos- 
tos bioativos contra 
o coronavirus 

Estudo — condu- 
zido por pesquisa- 
dores do Brasil, da 
Alemanha e da Fin- 
lândia propõe um 
novo padrão para 
simulações, utilizan- 
do técnicas com- 
putar que 
promete acelerar a 
busca por compos- 
tos bioativos contra 
o vírus causador da 
COVID-19. O proce- 
dimento foi aplicado 
no estudo de uma 
das principais pro 
teinas atuantes no 
cido reprodutor do 
SARS-CoV-2, que 
tem recebido grande 
atenção dos clen- 
tistas e da Indústria 
farmacêutica por ser 
considerada um alvo 
para drogas antivi- 
rais. Os pesquisa- 
dores estimam que 
o método por eles 
desenvolvido pos- 
sa reduzir o tempo 
gasto na fase inicial 
da pesquisa básica, 
que dura de dois a 
três anos, para me- 
nos de um ano. 
Como - explicam 

os autores, o SARS- 
-CoV-2 apresenta 
uma camada ex- 
tema de proteinas 
repletas do amino- 
ácido cisteina, que 
precisa estar intacta 
e ativa para que o 
virus mantenha sua 
atividade. A princi 
pal protease, enzi- 
ma que quebra as 
ligações peptídicas 
entre aminoácidos e 
proteinas, é a Mpro 
(sigla derivada do 
termo em inglês 
main protease), res- 
ponsável por clivar 
poliproteinas  (ca- 
delas proteicas) em 
proteinas. menores. 
Estas, por sua vez, 
estão relacionadas 
à produção do RNA 
que codifica prote- 
inas estruturais do 
patógeno, como a 
spike (que se liga ao 
receptor da célula 

humana viabilizando 
a infecção) e as que 
formam o envelope 
viral (camada mais 
externa que protege 
o material genético), 

Pesquisadores e 
a indústria de fárma- 
cos olham a Mpro 
como alvo para o 
desenvolvimento de 
medicamentos con- 
tra a COVID-19 por- 
que a possibilidade 
de influenciar ou bio- 
quear essa clivagem 
representa a quebra 
de uma das etapas 
iniciais do ciclo de 
reprodução do virus. 
Um dos caminhos 
é a sintetização de 
componentes  qui- 
micos — projetados 
para se ligar a pon- 
tos específicos da 
proteina, de forma a 
bloquear esse pro- 
cesso e inativá-la. 

Para desenvol. 
ver novos medica- 
mentos a indústria 
farmacêutica leva, 
em média, 20 anos. 
Um dos resultados 
do estudo publica- 
do no Journal of 
Biomolecular Struc- 
ture and Dynamics 
foi a construção de 
um padrão para si- 
mulações que pode 
reduzir para menos 
de um ano o tempo 
na busca por novos 
compostos — bioati- 
vos contra o SARS- 
-CoV-2. A procura 
pelo composto ativo 
é feita logo no inicio 
do desenvolvimen- 
to do medicamento, 
fase que normal 
mente leva de dois a 
três anos 

“Para produzir as 
vacinas, foram usa- 
das informações já 
relatadas do SARS- 
-CoV-1, de quem o 
SARS-CoV-2 é uma 
evolução, aceleran- 
do a fase pré-clínica. 
Não podemos fazer 
o mesmo na pes- 
quisa básica para 
desenvolver medi- 
camentos — porque 
não temos as infor- 
mações de base 
necessárias para 
tar, explica Glaucio 
Monteiro Ferreira, 
do Departamento de 
Análises Clínicas e 

Toxicológicas da Fa- 
culdade de Ciências 
Farmacêuticas da 
Universidade de São 
Paulo (FCF-USP) 
e autor principal do 
artigo. Ele conduziu 
parte da pesquisa 
no Departamento de 
Oncologia e Pneu- 
monologia, Medicina 
Interna VIII do Hos- 
pital Universitário de 
Tobingen, na Ale- 
manha, com apoio 
da FAPESP (Fun- 
dação de Amparo à 
Pesquisa do Estado 
de São Paulo), 

Outro fator que 
demanda mais tem- 
po para a pesquisa 
e desenvolvimento 
de um novo fárma- 
co são os estudos 
sobre a forma como 
ele será disponibi- 
lizado — se por via 
oral, como compri- 
mido ou líquido, ou 
se na forma injetá- 
vel, por exemplo. 
“Se for um medica- 
mento para ser inge- 
ido, precisamos ga- 
rantir que ele passe 
por todas as barrei- 
ras do corpo huma- 
no para chegar aon- 
de ele tem de fazer 
a ação. São deta- 
lhes que demandam 
mais tempo para 
desenvolver um fár- 
maco se comparado 
a uma vacina”, com- 
pleta. 
Dados inéditos 
Utilizando uma 

combinação de fer- 
ramentas, como a 
bioinformática e a 
biologia. estrutural, 
Ferreira investigou a 
Mpro (também cha- 
mada de 3CLpro) — 
uma das proteinas 
virais que precisam 
tero aminoácido cis- 
teina como substra- 
toou alimento” para 
cumprir sua função. 

Diversos estudos 
anteriores mostram 
que existem protei- 
nas que funcionam 
no estado monomé- 
rico, aquelas que 
têm apenas uma 
cadeia de proteina. 
“Mas sabíamos que 
o SARS-CoV-1 tem 
a cadeia de prote- 
ina duplicada, são 
dimeros. Isso com- 

plica a busca de um 
fármaco, pois preci- 
samos encontrar um 
composto que con- 
siga impedir que se 
forme a cadeia du- 
pla”, conta. 

Estudo - anterior 
para o SARS-CoV-1 
já tinha chegado a 
resultados  promis- 
sores, usando ini- 
bidores covalentes 
ligados à cisteina 
— ou seja, um com- 
posto que se ligava 
de forma mais “for- 
te” a esse aminoáci- 
do, Aintenção desse 
estudo era encontrar 
um meio de impedir 
que a cisteina ficas- 
se disponível para 
que a proteina se 
“alimentasse” dela, 
inibindo sua ação. 
O SARS-CoV2 

também é um di- 
mero. Para iniciar a 
busca por um com- 
posto que possa in- 
terferir na formação 
das duas cadeias, 
entram então as si- 
mulações. Usando à 
dinâmica molecular, 
método de simula- 
ção computacional 
que estuda o movi- 
mento físico dos áto- 
mos e moléculas, foi 
simulado um ataque 
do virus em uma cé- 
lula humana. 

A equipe de cien- 
tistas integrada por 
Ferreira começou a 
fazer simulações em 
que a proteína tinha 
um e dois ligantes. 
Desse modo eles 
descobriram que as 
pesquisas focadas 
na análise das pro- 
teinas com uma ca- 
deia utilizavam um 

experimento, a difra- 
ção de raios X, que 
captava resultados 
depois que a prote- 
ina já tinha consu- 
mido a cisteina e se 
separado. Com isso, 
não conseguiam fo- 
car no processo de 
interesse, o bloqueio 
dessa fase na repi- 
cação da proteina. 
Como forma de 

aplicar a simulação 
para o estudo do 
potencial de novos 
fármacos para com- 
bater o virus da CO- 
VID-19, foram usa- 
dos dois inibidores, 
o Nie o N3, que 
afetam a ação da 
proteína Mpro. Os 
pesquisadores ob- 
servaram que o pri- 
meiro é mais eficaz, 
não permitindo a do- 
ação de carga elé- 
trica para a cisteina, 
ou seja, bloqueando 
a “alimentação” da 
proteina. 

“Com as simula- 
ções que fizemos, 
chegamos mais ra- 
pidamente a esse 
inibidor, que pode 
realmente — acabar 
com a enzima. Nos- 
sas simulações in- 
dicam o potencial 
desse composto ser 
um — medicamento 
muito mais potente 
e estar muito mais 
próximo de virar um 
fármaco”, — aponta. 
Coincidentemente, 
a Pfizer divulgou re- 
centemente uma ini- 
ciativa de busca de 
medicamento para 
o SARS-CoV:2 que 
tem como alvo, jus- 
tamente, um inibidor 
da proteina Mpro, 

o que ocorreu bem 
depois de iniciada a 
pesquisa de Ferrei- 
ra 
O — pesquisador 

brasileiro trabalhou 
em conjunto com 
Thales Kronenber- 
gerb e Antti Poso, 
que atuam no De- 
partamento de On- 
cologia e Pneumo- 
nologia, — Medicina 
Interna VIII, Hospital 
Universitário de Ta- 
bingen, na Alema- 
nha, e na Escola de 
Farmácia, Faculda- 
de de Ciências da 
Saúde, — Universi- 
dade da Finlândia 
Oriental, na Finlân- 
dia; Arun Kumar 
Tonduruc, do mes- 
mo — departamento 
no Universitário de 
Túbingen; Rosario 
Dominguez Crespo 
Hirata e Mario Hi- 
royuki Hirata, ambos 
do Departamento de 
Análises Clínicas e 
Toxicológicas da Fa- 
culdade de Ciências 
Farmacêuticas da 
USP. A pesquisa foi 
feita durante o pós- 
-Soutoramento de 
Ferreira, no Labo- 
ratório de Biologia 
Molecular Aplicado 
ao Diagnóstico e 
Farmacogenômica 
(LBMAD), sob su- 
pervisão do profes- 
sor Hirata. 

Todos assinam o 
artigo SARS-COV-2 
Mpro conformational 
changes induced by 
covalentiy bound Ii- 
gands, que pode ser 
lido em: wwwlan- 
dfonline.com/doiltull 
110.1080/07391102 
2021.1970626, 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

folhadeitapetininga.e 15 997110205 
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Junta Militar de Itapetininga realiza o 
EXAR - Exercício de Apresentação 

da Reserva 2021 
convocados os Reser. 
vistas de 1º e 2º Cate. 
goria para o Exercicio de 
Apresentação da Reser- 
va (EXAR/2021) 

1º a 4º Apresentação 
pelaintemet: 

Para quem prestou o 
Serviço Mir fo licen- 
ciadono periodo de 1ºde 
dezembro de 2017 até o 
dia 30 de novembro de 
2021, e estando em da 
com as suas apresenta- 
ções, fazer sua apresen 
tação pela intemet no 
portal do EXAR (ww 
exametebmal), de 01 
de dezembro de 2021 a 
31 de janeiro de 2022. 

Apresentação, obri- 

1º dezembro de 2016 
a 30 de novembro de 
2017, ou não estiver em 
da com suas apresen. 
tações, comparecer na 
Junta de Serviço Mit, 
situada a Rus Capitão 
José Leme, 563, centro, 
Repeininga, no período 
de 09 a 16 de dezembro 
de 2020, de segunda a 
quinta-feira das 08h às 
11h e das 13h às 16h, 
e sextafeira das 8h às 
12n 
Após essa data, ainda 
poderão ser realizadas 
apresentações, porém 
incorerão em muta, 
conforme previsto na lei 
de serviço miltar e seu 

O Exercicio de Apre- 
sentação da Resenva 
(EXAR) é realizado anu- 
almente no período de 
08 a 16 de dezembro, 
e tem como principais 
finalidades: praticar o 
mecanismo de convo- 
cação, atualizar dados, 
aulivar o espfrito cívico 
dos integrantes da reser- 
va, e consolidar os laços. 
de solidariedade entre o 
pessoal da ativa e da re- 
serva, 

Participam do Exer- 
cldio de Apresentação 
da Reserva os miltares 
que foram licenciados 
ou passaram para a re- 
serva nos úlimos cinco 
aros, gatoriamente presencial regulamento. 

RESERVISTA. deO9a 16 dedezembro: Mais — infomações 
A Junta de Serviço Para quem prestou pelo telefone (15) 3271- 

Mitar de Itapetininga - o Serviço Mittar e for b- 1178. 
SP informa que estão 

EXERCÍCIO DE 
APRESENTAÇÃO DA RESERVA 

cenciado no período de 

Reservista, você que deixou o serviço 
ativo nos últimos 5 anos, apresente-se 
na OM mais próxima! 

PRESENCIAL: 
SA 16 DE DEZEMBRO 

OU PELA INTERNET (*): 
www.exarnet.eb.mil.br 
DE 1º DE DEZEMBRO DO ANO ATUAL 
A 31 DE JANEIRO DO PRÓXIMO ANO 

5º E ÚLTIMA APRESENTAÇÃO — 
OBRIGATORIAMENTE PRESENCIAL NA. 
ORGANIZAÇÃO MIL 

(*) A apresentação pela intermi serreha 
todo, Porém se realizada após o Prazo previsto 
conforme previsto na Lei do Serviço Milita” e em seu De 

QUEM NÃO É VISTO 
NÃO É LEMBRADO 

www folhadeitapei iga.com.br (8) 15 997110205 

Governo Federal disponib 
liza instruções para acesso 

a processos minerários 

do MME. 
O acesso é con- 

cedido somente ao 
titular do processo 
ou por procuração 
de pessoas com- 
provadamente qua- 
lificadas nos autos. 
Todos os documen- 
tos solicitados pelo 
Sistema Eletrônico 
de Informação (SEI) 
devem ser enviados. 
O interessado em 

obter informações e 
acesso extemo ao 
seu processo mine- 
rário deverá acessar 
o site do MME na 
ala “Ao Minerador 

Além disso, o inte- 
ressado deve enviar 
o termo original ao 
endereço eletrônico: 
sei(Bmme.gov.br, 
juntamente com có- 
pia do comprovante 
de residência (jun- 
tamente com o origi- 
nal); Cópia de RG e 
cpF 

Emoutra forma de 
acesso, o interessa 
do pode Assinar o 
Termo de Declara- 
ção de Concordân- 
cia e Veracidade de 
forma online e enviar 
o original ao endere- 
ço eletrônico: seio 

Ação visa dar 
mais transparência 
aos processos mi- 
nerários conduzidos 
pelo MME 
MME disponibil- 

za instruções para 
acesso a processos 
minerários - Foto: 
MME 

OMinistério de 
Minas e Energia 
(MME), por meio da 
Secretaria de Geo- 
logia, Mineração e 
Transformação Mi- 
neral (SGM), visan- 
do dar transparência 
de suas ações, dis- 
ponibliza aos mine- 
radores o acesso às imprimir e assinar o mme.govbr, junta- 
informações de seus Termo de Deciara- mente com os docu- 
processos minerá- ção de Concordân- mentos . solicitados 
rios por meio do site cia e Veracidade. anteriormente 

Biblioteca recebe mais um en- 
contro de Contação de Histórias 

com Origami em Itapetininga 

com Irene Tanabe 

HISTORIAS 
CONTADAS COM 
ORIGAMIS 

tt 2 
Para participar se 

inscreva pelo telefo- 
ne (15) 3272-3265, 

ou pelo whatsapp 
(15) 99825-6949. A 
Biblioteca Municipal 

fica à rua Campos 
Salles, 175, centro. 

O horário de funcio- 

namento é de se- 

O segundo en- 
contro voltado para 
crianças e toda a 
família da Contação 
de Histórias com 
Origami será no pró- 
ximo sábado, dia 4 
às 9h30, na Biblio- 
teca Municipal “Dr. 
Júlio Prestes de Al- 

viabilizado por meio 
da Lei Aldir Blanc. 

“As lendas orien- 
tais foram transmit 
das de geração em 
geração e revelam 
os segredos, as 
crenças e os temo- 
res desse misterioso 
povo de tradição mi- 

buquerque”. lenar. Seus animais gunda a sexta-feira, 
O tema será “His- lendários e seres das 8h às 20he aos 

tórias — Orientais”, fantásticos aguçam sábados, das 9h às 
conduzido por Irene a imaginação do pú- 12h. 
Tanabe. O projeto é biico”, explica Irene. 
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4,1 milhões de pessoas ainda 

precisam tomar a 2º dose da 

vacina contra COVID-19 
Dose adicional já 

está sendo aplicada 
em toda população 
acima de 18 anos 
com esquema com- 
pleto há pelo menos 
5 meses 
O Governo de SP 

faz um alerta nesta 
quinta-feira (25) aos 
44 milhões de pes- 
soas que ainda não 
compareceram para 
tomar a segunda 
dose da vacina de 
Covid-19 para que 
busquem os postos 
para se imunizar, 
O número de falto- 

sos reduziu cerca de 
22% se comparados 
a 15dias atrás quan- 
to o estado tinha 5,3 
milhões de pessoas 
para se vacinar, mas 
ainda é considerado 
bastante alto pelos 
técnicos da Secre- 
taria de Estado da 

Saúde. 
O balanço da tar- 

de de hoje contabili- 
za 845 mil pessoas 
que ainda precisam 
completar o esque- 
ma vacinal com o 
imunizante do Bu- 
tantan/Coronavac. 
outras 971 mil da 
Fiocruz/Astraze- 
necalOxford e 23 
milhões da Pfizer/ 
BioNTech 

“Aqueles que to- 
maram a primeira 
dose precisam retor- 
naraos postos de va- 
cinação para tomar 
a segunda dose e 
desta forma estarem 
totalmente — protegi- 
dos. É fundamental 
que as pessoas se 
conscientizem so- 
bre a importância da 
segunda dose”, afir- 
ma a Coordenadora 
do Programa Esta- 

dual de Imunização 
(PEN, Regiane de 
Paula 

Para completar 
o esquema vacinal 
contra COVID-19, 
são — necessárias 
duas doses tanto da 
vacina do Butantan 
(intervalo de 28 dias) 
quanto da Fiocruz (8 
semanas) e Pfizer 
(21 dias). Caso o 
prazo seja ultrapas- 
sado, é fundamental 
que o cidadão pro- 
cure um posto assim 
que possível para 
orientações e para 
completar a imuni- 
zação. O esquema 
vacinal da Janssen 
prevê apenas uma 
dose. 

As Prefeituras são 
responsáveis pela 
busca ativa dos va- 
cinados, mas o Go- 
vemo de SP apoia a 

ação com o envio de 
mensagem via SMS 
e por e-mail à popu- 
lação para lembrar 
a data da segunda 
dose conforme pré- 
«cadastro realizado 
no site Vacina Já ou 
no momento da apli- 
cação da Vacina. 

Dose Adicional 
Além disso, toda 

a população adulta 
pode se vacinar com 
a dose adicional de 
COVID-19. A nova 

orientação do Plano 
Estadual de Imuni- 
zação (PEI) segue a 
diretriz do Programa 
Nacional de Imuni- 
zação (PNI) e vale 
para todas as pesso- 
as que tomaram as 
duas doses há pelo 
menos cinco meses, 
ou seja, quem com- 
pletou seu ciclo va- 
cinação até o mês 
de junho. 

Importante — des- 
tacar que os imuni- 

zantes disponíveis 
na rede pública de 
saúde são seguros, 
eficazes e podem 
ser utilizados nesta 
estratégia. vacinal 
Assim, em São Pau- 
lo o imunizante para 
a dose de reforço 
será aquele que es- 
tiver disponível no 
posto de saúde: Pf- 
zer, Coronavac e até 
mesmo Astrazene- 
ca. 

Brasil aumenta capacidade de 

enriquecimento de urânio 
r Inaugurada 0º 

cascata da Usina 
de Enriquecimento 
de Urânio amplian- 
do capacidade para 
atender produção 
de energia de An- 
gra 1 

Brasil aumenta 
capacidade de enri- 
quecimento de urá- 
nio 

Inauguração da 
9º cascata de ul 
tracentrifugas da 
Usina de Enriqueci- 
mento Isotópico de 
Urânio - Foto: MME 

Alndústrias  Nu- 
cleares do Brasil 
(INB), órgão vin- 
culado ao Governo 
Federal, inaugurou 
nessa — sexta-feira 
(26/11) a 9º cascata 
de ultracentrifugas 
da Usina de Enri- 
quecimento  Isotó- 
pico de Urânio, na 
Fábrica de Com- 
bustível Nuclear 
(FCN), em Resen- 
de (RJ). Com o ini- 
cio de operação da 
cascata, será pos- 

sivel produzir 65% 
da demanda de re- 
cargas anuais da 
usina de Angra 1, 
um aumento de 5% 
em relação à capa- 
cidade atual 

A solenidade de 
inauguração  con- 
tou com a presen- 
qa do ministro de 
Minas e Energia, 
Bento Albuquerque. 
que destacou o de- 
senvolvimento do 
Programa Nuclear 
Brasileiro para am- 
pliar e diversificar 
a matriz energética 
do país, considera- 
da uma das mais 
limpas do mundo. 
Segundo ele, um 
exemplo apresen- 
tado a vários países 
durante a Conferên- 
cia da ONU sobre 
Mudanças Climá- 
ticas (COP26), em 
Glasgow, Escócia. 
O ministro res- 

saltou ainda a im- 
portância dos in- 
vestimentos — para 
ampliar essa diver- 

sificação e enfren- 
tar, por exemplo, 
situações como 
a recente falta de 
chuvas no país. 
“Superamos a 
maior crise hidroló- 
gica que o país já 
vivenciou. Supera- 
mos porque temos 
competência, sabe- 
mos estabelecer a 
correta governança 
e também estamos 
dando continuidade 
a todos esses pro- 
gramas. Se nós não 
tivéssemos a ener- 
gia nuclear, se não 
tivéssemos nossa 
matriz — hidráulica 

que foi muito pre- 
judicada pela crise, 
se não tivéssemos 
diversificado a nos- 
sa matriz, que hoje 
é composta basica- 
mente por nove fon- 
tes, não teríamos 
superado esse de- 
safio”, completou. 
O Governo Fede- 

ral investiu R$ 54 
milhões na constru- 
ção da 9º cascata 
de ultracentrifugas 
e pretende entre- 
gar a 10º até 2023. 
A inauguração faz 
parte da primeira 
fase de implanta 
ção da Usina de En- 

ER 
riquecimento Isotó- 
pico de Urânio, um 
projeto em parceria 
com a Marinha do 
Brasil 
Segundo o presi- 

dente da Indústrias 
Nucleares do Bra- 
sil, Carlos Freire 
Moreira, a previsão 
é que a Fábrica de 
Combustível Nucle- 
ar possa tomar o 
Brasil independen- 
te e suprir, no futu- 
ro, toda a deman- 
da por urânio das 
usinas de Angra 
1, Angra 2 e, em 
breve, de Angra 3, 
ainda em constru- 

ção. “Em seguida o 
nosso desafio será 
a implantação da 
Usina Comercial de 
Enriquecimento de 
Urânio, que prevê 
a instalação de 30 
cascatas de ultra- 
centrifugas.. Quan- 
do tudo estiver fun- 
cionando — vamos 
atingir o patamar 
para atender Angra 
1,283, explicou 

As usinas de An- 
gra 1.e 2 são capa- 
zes de gerar ener- 
gia suficiente para 
abastecer uma 
dade com 3 milhões 
de habitantes. 
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Mutirão contra a Dengue retira 147 

toneladas de resíduos das vilas Arruda e 

Paulo Ayres, em Itapetininga 

nº 7609] Folha de Itapetininga, Terça-feira, 30 de novembro de 2021 

Es 

A Prefeitura de sobre a eliminação chados. De acordo ter a cidade limpa água. Caminhões da também pode ajudar 
Itapetininga realizou do mosquito trans- com a Vigilância Epi- para combater a pro- prefeitura passaram no combate ao mos- 
mais um “Mutirão missor da Dengue, demiológica de lta- liferação dos mos- nas casas recolhen- quito Aedes Aegypti, 
contraa Dengue" que Zika e Chikungunya petininga, a organi- quitos da dengue. do os materiais. Fo- denunciando áreas 
retirou 147 toneladas e dos riscos para a zação dos mutirões Conforme ainda a Vi- ram utilizados quatro de descarte irregu- 
de resíduos nas vi- saúde da família. é o fato de ocorrer glância Epidemioló- caminhões e uma lar de materiais ou 
las Amuda e Paulo Durante os dois justamente em um gica, independente. retroescavadeira. terrenos com lixo. 
Ayres, neste final de dias de trabalho nas período de chuva, mente dos mutirões, Segundo a Vigilân- Basta enviar uma 
semana. Junto com vilas Amuda e Paulo quando os recipien- os munícipes devem cia Epidemiológica, foto com o ende- 
as atividades ante- Ayres, foram visita- tes que acumulam fiscalizar seus imó- a prioridade é fazer reço para o canal 
riores da administra- das 2.225 casas para água tornam-se mais. veis pelo menos uma o bloqueio da trans- via whatsapp Itape- 
ção municipal, foram eliminar — possíveis perigosos. vez por semana, a missão. Melhor (15) 99815- 
removidas 458 tone- criadouros do Aedes Todo o trabalho fim de prevenira for- O Arrastão contra 4635, ou ainda, 
ladas de materiais. Aegypti. Desse total, visava conscientizar mação de criadouros Dengue é uma ação acionar o SAC 156, 
Os moradores rece- apenas 158 imóveis a população sobre a do mosquito. multidisciplinar que sempre de segunda 
beram - orientações (7,1%) estavam fe- importância de man- A orientação aos envolve dezenas de a sexta, das 9 às 17 

moradores foi para servidores públicos horas. A denúncia 
que separassem e das pastas da Saú- será apurada pelos 
colocassem em suas de, Serviços Públi- setores de fiscaliza- 
calçadas todos os cos, Obras, Meio ção e esse descarte 
itens inserviveis que Ambiente e Educa- prevê multa de R$ 
pudessem acumular ção. A população 1,6 mil Organização Bandeirante 

procção 
BANDEIRANTE 

6) — CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL 

UM ATENDIMENTO FEITO 
m ESPECIALMENTE PARA VOCÊ! 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

FAÇA AQUI O SEU 
CERTIFICADO DIGITAL 

(15) 3271-7077 
Rua Saldanha Marinho, 238 - Centro 

Itapetininga-SP 

Extintores e Regularização de Imóveis para Bombeiros 

HL Engentiaria e Serviços Técnicos (6) | 

s, Ministério da Agricultura 
Inspeção em Vasos Sob Pressão, PPRA, PCMSO, 
Assistência Técnica, Assessoria Téc 
% 1599813 - 6320 
Wb 1599102 - 4483 [E)homeroprojetosQgmail.com 
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China libera entrada de carne bovina 

brasileira que já estava certificada 
Com a medida, lo- oBrasilsuspendeuno pela GACC represen- 

tes certificados até dia 4 de setembro as. ta um primeiro passo 
o dia 3 de setembro exportações de came rumo à retomada das 
deste ano estão au- bovina para a China exportações regula- 
torizados a ingressar em respeito 0 pro- res para a China. 
no país asiático tocolo firmado entre “Não existe motivo 
O Ministério da os dois países, que de preocupação nem 

Agricultura,  Pecuá-. determina esse curso para os nossos con- 
ria e Abastecimen- de ação no caso de sumidores nem para 
to (Mapa) recebeu, EEB, mesmo que de os consumidores ex- 
nesta terça-feira (23), forma atípica. O que temos. Essa libera- 
comunicado da Ad- significa que esses ção alivia os nossos 
ministração Geral de animais — desenvol- exportadores que t- 
Alfândegas da China veram a doença de nham muitos desse 
(GACC, sigla em in- maneira espontânea contêineres no mar 
glês) sobre a libera- e esporádica, não es- ou em portos, que 
ção dos lotes de car- tando relacionada à serão então libera- 
ne bovina brasileira ingestão de alimen- dos para entrarem na 
que receberam a cer- tos contaminados e China. Agora, temos 
tificação sanitária na- que não transmissão um próximo passo 
cional até o dia 3 de da doença entre os para liberar a suspen- 
setembro de 2021. animais. são da came brasiei 
As cargas de cames A OIE, que é a or- ra daqui para frente 
já estavam em trân- ganização intema- Estamos em anda- impactos registrados tos, que vai continuar Unidos — exportaram 
sito para a China, cional que acompa- mento neste proces- pelos produtores, a exportando e que a mais came para lá, 
quando o Brasil iden-. nha a saúde animal, so e espero que isso ministra reforçou o came brasileira tem tendo até uma rea- 
tifcou e comunicou analisou as informa- aconteça ainda no reconhecimento do sempre lugar nos ção dos produtores 
ao país asiático dois ções prestadas em próximo mês”, frisou Brasil como maior ex-. mercados, porque so- americanos. Have- 
casos atípicos da En. decorrência dos dois Tereza Cristina. portador mundial da mos os maiores pro- rá uma nova cota de 
cefalopatia Espongi- casos de EEBatpica O Brasil já enca- proteina e a força do dulores e exportado- exportação de came 
forme Bovina (EEB), e reafirmou o status minhou todos os do- setor para enfrentar res de came bovina bovina para a Rússia 
registrados em Nova brasileiro de “risco cumentos solicitados este momento. do mundo. Os produ- ao qual o Brasil terá 
Canaã do Norte (MT) insignificante” para a pelas autoridades — “O setor [pecuária] tores se movimenta- um acesso grande, 
e em Belo Horizonte enfermidade. chinesas, que estão mostrou que é for- ram rapidamente, as por ser um grande 
(MG) A ministra ainda analisando as infor- te, que tem que es- plantas que estavam exportador e por ter 

A ministra Tereza defendeu que a libe- mações enviadas. tar preparado para habiltadas para ex- plantas já hablitadas 
Cristina explicou que ração desses lotes Em relação aos eventuais fechamen- portar aos Estados para a Rússia”. 

A SUZANO 
PLANTA O 
FUTURO 
PRODUZINDO 
O FIO DE 
FONTE, 
RENOVÁVEL 
PARA TECIDOS. 
Nas árvores está o futuro 
sustentável da moda, como a fibra 
têxtil a partir da celulose que é de 
fonte renovável e não produz 
microplásticos. Em conjunto com a 
filandesa Spinnova, estamos 
investindo na primeira fábrica com 
essa tecnologia inovadora. 

Plantar o futuro é para o planeta. 
É para as futuras gerações, É para ontem. 

suzan 
HI NINO VAN SUGa o e 
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Precisamos estimular a reflexão e os 

valores internos, reforçando novos 

horizontes para as jovens gerações 
Silas Gehring Car- cias ocultas que es- para as questões que deveria ser ocu- ficio de ampliar as 

doso peram nosso pensa- mais profundas da pado pela análise liberdades democrá- 
O grande pensa- mento para emergir. vida humana com séria e imparcial e ticas, permitindo que 

dor francês Leon Hoje, quando vemos desprezo. Não de- pela avaliação cri- cada cidadão possa 
Denis disse, certa parcela de nossa veria, jamais ser as- teriosa de nossa se transformar em 
vez, que viveriamos sociedade marchar sim. À vida humana, realidade para que um formador de opi- 
numa época de ane- sob o impulso auto- a buscada felicidade soluções objetivas  niões, um inspirador 
mia intelectual, cau- mático do estímulo pelo serhumano são pudessem seralcan- das mais diversas 
sada pela raridade consumista, endeu- prioridades. Por isso çadas. Grande parte questões, É preci- O problema maior 
das análises e estu- sando as conquistas mesmo, querem lta- das pessoas per- so, porém, que os é representado 
dos sérios, atrope- materiais e sociais petininga, quer no de o senso crítico e usuários tenham um peja visão distorci- 
lados pela predomi- mais imediatas, com Estado de São Pau- fica literalmente hip- mínimo de conheci- da transmitida às 
nência das utopias, um enorme vazio de lo, quer no Brasil notizada pelo bom- mento e bom senso, jovens gerações. É 
caprichos e super- conteúdo, conclui- precisará existir um bardeio das redes e não sejam apenas preciso aprimorar 
ficialidades. Disse mos que Leon De- estímulo à avaliação sociais e dos pro- meros - repetidores não só conhecimen- 
mais que o estudo nis estava correto criteriosa de tudo , gramas — sensacio- de opiniões alheias, tos, mas também 
silencioso é sempre em sua previsão. As com isenção de âni- nalistas . É como o repetidores de cha- sentimentos e bom 
fecundo para o de- pessoas estão repe- mo e imparcialidade. famoso “estouro da vões, abraçando senso. Por tudo 
senvolvimento do lindo, de forma au- O individualismo e o boiada”, quando to- ideias que eles pró- isso é que precisa- 
pensamento, que tomática ou condi- imediatismo estão à dos , pela influência prios não sabem mos superar este 
precisa se aprofun- cionada, aquilo que solta, destituídos de recebida, começam explicar, aprego- estágio de anemia 
dar, porque a su- ouviram, sem uma qualquer sensibilida- a correr na mesma ando soluções que intelectual, se re- 
perfície sempre é avaliação criteriosa. de humana. O sen- direção, sem saber demonstram, à pri- almente quisermos 
agitada, como a do Em boa parcela da sacionalismo, toma para onde vão. meira vista, serem construir novos ho- 
mar, mas por baixo imprensa e das re- conta, vergonhosa- — As redes sociais oriundas de pro- rizontes para as jo- 
dormem as potên- des sociais, olha-se mente, do espaço trouxeram o bene- funda - ignorância. vens gerações. 

Presidente Jair Bolsonaro participa 

de Entrega de Espadas aos Novos 

Aspirantes, em Resende (RJ) 
Na ocasião, 391 fesa, Braga Netto, que terão pela fren- ressaltou o Presi- de toda a nossa po- vocês, é que eu ter- 

cadetes do 4º ano entre outras autori- te pelos mais varia- dente Jair Bolsona- pulação. Orgulhoso mino essas minhas 
da Academia Mi- dades. dos locais desse ro em seu discurso. novamente de estar palavras, muito 
litar das Agulhas — Durante a tradi- nosso imenso Bra- “Nós — atingiremos aqui, me sentindo obrigado por existi- 
Negras receberam cional solenidade, sil. O orgulho e sa- o nosso objetivo, um jovem aspirante rem, finalizou. 
a Espada de Oficial 391 cadetes do 4º tisfação ao dever que é o bem-estar exatamente como 

O Presidente Jair ano da Academia à Pátria não tem sy 
Bolsonaro partici- Militar das Agulhas erro. Agradeço, em 
pa da Cerimônia Negras, da Turma grande parte, tudo 
de entrega de Es- Dona Rosa da Fon- que tenho ao nosso 
pada e Declaração seca, receberam a Exército Brasileiro”, 
de Aspirantes da Espada de Oficial. completou. 
Turma Dona Rosa Além disso, esta foi O Presidente Jair 
da Fonseca. - Foto: a primeira vez em Bolsonaro fez a en- 
Clauber Cleber Ca- 210 anos que mu- trega da Espada de 
etano/PR lheres também se Oficial ao Aspirante 

OPresidente da formaram Aspiran- a Oficial de Cavala- 
República, Jair Bol- tes a Oficial. ria que ficou em pri- 
sonaro, participou, “Hoje é um dia meiro lugar na Tur- 
na manhã deste de superação, hoje ma Dona Rosa da 
sábado (27/11), de somam-se a nós Fonseca. Em segui- 
Cerimônia de En- um grupo de 23 da, o Comandante 
trega de Espadas mulheres, mostran- do Exército Brasi- 
aos novos Aspi- do para todos nós leiro, General Paulo 
rantes a Oficial. A que quem tem gar- Sérgio Nogueira de Aloja de 
solenidade foi re- ra, determinação, Oliveira, fez a en- borracha mais 
alizada pela Aca- força de vontade, trega da Medalha completa da região 
demia Militar das coragem e fé atin- Marechal Hermes - AAA es cora Er 
Agulhas Negras ge Os seus obje- Aplicação e Estudo wwwliflex.com.br á 
(AMAN) e ocorreu tivos. Parabéns a pela dedicação do 
no Pátio Tenente vocês todas”, enfa- primeiro colocado. 3271 8090 
Moura (PTM), na tizou o Presidente  “Juramos dar a 3271 2570 
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