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Resumo 
 
Projeto de Iniciação Científica Morada de Herois, Descrição: Projeto de iniciação científica que 
objetiva empregar conhecimentos disciplinares de Matemática Discreta, Interação Humano 
Computador, Programação Linear e Programação de Dispositivos Móveis do Curso Superior 
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Itapetininga para a 
concretização de ações diversas de cunho cívico e social, a citar, a 1) otimização de caminhos 
de visitação à túmulos de ex-combatentes (https://qrgo.page.link/w54M), 2) Digitalização de 
livros de históricos de instituições (https://qrgo.page.link/U1gJv) e de biografias de ex-
combatentes (https://qrgo.page.link/mzKd6) e (https://qrgo.page.link/xCEch) via tecnologia QR 
Code, 3) inclusão digital tecnológica via QR Code para preservação e divulgação de 
monumentos locais e regionais (https://qrgo.page.link/cWa8z) bem como do Monumento Marco 
da Paz de Itapetininga (https://qrgo.page.link/bmtUw), 4) inclusão digital tecnológica via QR 
Code da Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara Municipal de Itapetininga 
(https://qrgo.page.link/q7Gzw), da Galeria dos Pracinhas Itapetininganos da Força 
Expedicionária Brasileira (https://qrgo.page.link/odcfm) e da Galeria dos Patronos do Exército 
Brasileiro no Tiro de Guerra 02-076 (https://qrgo.page.link/BvHoM). Em outubro de 2019, 
Morada de Heróis propiciou também o 5) desenvolvimento e doação do sistema SYSCEMIT 
para a informatização do acervo documental centenário do Cemitério Municipal de Itapetininga 
(https://qrgo.page.link/4T6U4) e, em abril de 2020, o 6) desenvolvimento e doação do sistema 
COVIDMAP19 para mapeamento e monitoramento da expansão do COVID-19 no município de 
Itapetininga (https://youtu.be/ADOGXsqnpCE).  
 
I) Morada de Heróis 

 
Morada de Heróis é um Projeto de Iniciação Científica instituído em 2015 do qual 

participam alunos e professores das disciplinas de Matemática Discreta (MD), Programação 
Linear (PL), Interação Humano Computador (IHC) e Programação de Dispositivos Móveis 
(PDM) pertencentes ao Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Itapetininga em parceria com o Portal dos 
Ex-Combatentes de Itapetininga e o Portal Paulistas de Itapetininga, entidades cívico-culturais 
que objetivam resgatar a memória e os feitos de cidadãos itapetininganos em conflitos 
armados que foram decisivos na História do Brasil. 
 
 
II) Do surgimento de Morada de Heróis 
 

O surgimento da iniciativa Morada de Heróis foi motivada pela apresentação de um 
trabalho de conclusão para a disciplina de Matemática Discreta, esta pertencente ao primeiro 
ciclo do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento  de  Sistemas (ADS)  da  
Faculdade  de  Tecnologia  de  Itapetininga (Fatec) no segundo semestre de 2013.  

 Intitulado “Ex-Combatentes e Teoria de Grafos: otimização de caminhos para visitação  
de  túmulos  de  heróis  no  Cemitério  de  Itapetininga”  este trabalho foi desenvolvido  pelos  
acadêmicos Airesphy Pantojo Viotto, Aydil Marques de Souza e Renan Arantes Ferreira da 
Silva e orientado pelo Prof. Dr. Jefferson Biajone, docente responsável pela disciplina. 

O objetivo do trabalho de conclusão foi o de aplicar o conceito de caminho fechado do 
conteúdo de Teoria de Grafos pertencente à disciplina para a geração de um passeio  que  
permitisse  a  um  visitante  partir  da  entrada  principal  do  Cemitério  Municipal  de 
Itapetininga e visitar todos os túmulos de personalidades, heróis e ex-combatentes das 
revoluções de  1924,  1930,  1932  e Segunda Guerra Mundial  ali  sepultados,  passando  em  

https://youtu.be/ADOGXsqnpCE


cada  túmulo  uma única vez e no tempo de deslocamento e distância a serem percorridos 
otimizados. 

 

|   
Imagem 1) Detalhe dos pôsteres apresentados no 11º CONTECSI (USP) e na 8º Mostra (Fatec) 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
No primeiro semestre de 2014,  este  trabalho  foi  objeto  de  apresentação  na  forma  

de pôster com comunicação na 8° Mostra de Projetos e Inovação Científica da Fatec 
Itapetininga , esta  ocorrida  nos  dias  7,  8  e  9  de maio  daquele  ano  e  também  na  11º  
edição  do Congresso  Internacional  de Gestão  da Tecnologia  e Sistemas  de  Informação  
(11° CONTECSI) ocorrida na Universidade de São Paulo de 28 a 30 daquele mesmo mês. 

 

 
 

Foto 1) Prof. Jefferson e alunos Airesphy, Renan, Ivan, Guilherme e Aydill, partícipes  
do projeto de iniciação científica Morada de Heróis em agosto de 2015 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
 
Já em início do mês de agosto de 2014, o curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Itapetininga  recebeu o convite do Portal dos Ex-
Combatentes de Itapetininga para que o trabalho de conclusão apresentados pelos alunos 
Airesphy, Aydil e Renan nesses dois eventos viesse a  integrar iniciativa  daquela entidade  
junto aos cemitérios Municipal de Itapetininga e o da Irmandade do Santíssimo  Sacramento no 
sentido de resgatar a participação de personalidades nesses cemitérios sepultadas em 
momentos decisivos na história brasileira e promover ambos os cemitérios enquanto locais  de  
visitação  histórica para a população e, em  especial para estudantes, historiadores e 
entusiastas da vida e da obra dessas mesmas personalidades. 



 
Com o aceite e efetivação da parceria em 31 de agosto de 2014, o Prof. Dr. Jefferson 

Biajone, docente da disciplina de Matemática Discreta do curso superior de tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Itapetininga  houve por bem formalizar a a 
iniciativa, denominando-a de “Morada de Heróis”, a qual posteriormente foi incrementada com 
a inauguração de um canal de vídeos de no Youtube®1 produzidos pelos alunos Airesphy, 
Aydil e Renan demonstrando os caminhos aos túmulos e monumentos, todos tendo como 
ponto de partida a entrada do Cemitério Municipal de Itapetininga. 

 
Já no mês seguinte, em setembro de 2014, Morada de Heróis doou aos dois cemitérios 

itapetininganos um mapa constando a posição dos túmulos das personalidades otimizados 
segundo um caminho fechado de grafo tanto na forma de um banner, além de uma centena de 
folders, ambos apoiados pela Fatec Itapetininga  e pelo Plano Familiar Camargo. 

 

 
 

Imagem 2) Banner que foi doado pela Fatec Itapetininga  e exposto na entrada do  
Cemitério Municipal no Dia dos Finados 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
 
Para a realização do levantamento da planta dos cemitérios de Itapetininga e da 

Irmandade, bem como a produção dos mapas na versão banner e na versão folder foram 
convidados os acadêmicos Guilherme Rosa de Moraes e Ivan da Silva Rodrigues, então no 
terceiro e quinto ciclos do curso de ADS, respectivamente. 
 

                                                           
1
 https://www.youtube.com/channel/UCpx56BBbbabRW--eK0SvXQg 

https://www.youtube.com/channel/UCpx56BBbbabRW--eK0SvXQg


  
 

Foto 2) Banner que foi doado pela Fatec Itapetininga  e exposto  
na entrada do Cemitério Municipal no Dia dos Finados 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
Com a produção desses dois itens, visitantes dos cemitérios no Dia de Finados poderão 

doravante contar com a presença de um mapa afixado no local, bem como de uma cópia do 
mesmo em folder que poderá trazer consigo para lhe servir de guia para a realização da visita 
aos túmulos das personalidades históricas. 

 

 
 

Imagem 3) Frente e verso de 100 exemplares do folder que disponível estavam à população que visitou os 
cemitérios municipal de Itapetininga e Irmandade do Santíssimo no dia de Finados de 2014 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
Em 31 de março de 2015, os acadêmicos do curso ADS Sérgio Peiretti e Fabrizio 

Fernandes De Freitas aceitaram o convite do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga para 
integrarem a iniciativa Morada de Heróis com a possibilidade de se implementar nos túmulos 
das personalidades históricas um código de barras que permitisse ao visitante acesso a 
conteúdos sobre a história de vidas dessas personalidades. 

 
Essa possibilidade surgiu da ideia que ambos tiveram em implementar a tecnologia dos 

códigos em prédios históricos de Itapetininga, tendo sido publicada com a apresentação do 
trabalho “APP IMV: visita a pontos históricos por leitura de QR Code e geolocalização”, tanto 
na 9º Mostra de Projetos e Inovação Científica da Fatec Itapetininga  (12 a 14 de maio de 
2015), quanto na 12º edição do Congresso Internacional  de Gestão  da Tecnologia  e 
Sistemas  de  Informação  (12° CONTECSI) na Universidade de São Paulo (20 a 22 daquele 
mesmo mês). O trabalho nas suas duas versões apresentadas logrou menção honrosa em 
ambos os eventos. 
 



 
 

Imagem 4) Detalhe dos pôsteres apresentados na 9º Mostra e no 12º CONTECSI 
Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 

 
Entrementes, os trabalhos desenvolvidos pela iniciativa Morada de Heróis em 2014 

foram igualmente apresentados na 9º Mostra de Projetos e Inovação Científica da Fatec 
Itapetininga  e na 12º CONTECSI no ano de 2015, tendo neste último sido objeto de menção 
honrosa como pôster denominado “Morada de Heróis: grafos para visitação de túmulos de ex-
combatentes” da autoria dos acadêmicos de ADS Ivan da Silva Rodrigues, Guilherme Rosa de 
Moraes e Gabriel de Melo Dantas Ceglio. 
 

 
 

Imagem 5) Certificados de Menção Honrosa agraciados aos trabalhos apresentados no 12º CONTECSI 
Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 
 
III) Morada de Heróis: Projeto de Iniciação Científica da Fatec Itapetininga 
 

Em 25 de agosto de 2015, a iniciativa Morada de Heróis tornou-se o projeto de Iniciação 
científica Morada de Heróis pertencente ao curso superior de tecnologia em ADS da Fatec 
Itapetininga . Projeto esse mantido e realizado em conjunto pelas disciplinas de Matemática 
Discreta e de Arquitetura e Organização de Computadores, ambas do 1º ciclo daquele curso, 
com a finalidade de promover o resgate da memória e dos feitos de personalidades 
itapetininganos partícipes das revoluções e guerras de momentos decisivos da História do 
Brasil por meio da promoção dos cemitérios municipal e irmandade do Santíssimo Sacramento 
de Itapetininga como pontos turísticos de visitação histórica para a população e, em especial 
para estudantes, historiadores e entusiastas da vida e da obra dessas mesmas 
personalidades. 



Para tanto, ambas as disciplinas contribuem com conhecimentos especializados que 
possibilitam aos alunos da Fatec Itapetininga  participantes desse projeto de iniciação científica 
a 1) elaborar e atualizar caminhos otimizados para a visitação de túmulos das personalidades 
históricas (disciplina de Matemática Discreta e Programação Linear) e 2) elaborar  e manter 
base de dados que disponibiliza o histórico de vida dessas personalidades com acesso via 
WEB por leitura de código de barras (QRCODE) existente em seus túmulos por dispositivo 
móvel de posse do visitante do cemitério (disciplinas de Interação Humano Computador e 
Programação de Dispositivos Móveis). 

 
Quanto a participação do Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga neste projeto de 

iniciação científica, seus pesquisadores associados contribuem com a realização das 
pesquisas relativas ao histórico de vida das referidas personalidades, trabalho esse que conta 
com o apoio de genealogistas, historiadores, escritores, e  intelectuais integrantes de diversas 
entidades culturais locais, entre elas o Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de 
Itapetininga, a Academia Itapetiningana de Letras, o Portal Paulistas de Itapetininga, o Museu 
da Imagem e do Som de Itapetininga, o Instituto Júlio Prestes e a Associação de Jornalistas e 
Radialistas de Itapetininga. 

 
No Dia dos Finados de 2015, o projeto de iniciação científica Morada de Heróis, em 

parceria com a empresa InTheApp, esta fundada pelos alunos do curso de ADS da Fatec 
Itapetininga  Sérgio Peiretti e Fabrizio Fernandes De Freitas, tornou público os três primeiros 
QRCODEs afixados em azulejos em três túmulos das quase duas dezenas de personalidades 
históricas sepultadas nos referidos cemitérios. A leitura desses QRCODEs por dispositivos 
móveis de visitantes dos cemitérios por intermédio do aplicativo Visitare possibilitou o acesso 
ao conteúdo textual e audiovisual referente à história de vida dessas personalidades. 
  

 

   

   
 
 

Imagem 6) Francisco Fabiano Alves, Antenor de Oliveira Mello Jr. e José Ribamar de Montello Furtado e os 
respectivos QRCODEs que foram impressos em azulejos afixados em seus túmulos. 

Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 



 

   

Foto 4) Colocação dos azulejos nos túmulos dos ex-combatentes em 26 de outubro de 2015. 
Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

 

Apesar das personalidades históricas escolhidas para o Dia dos Finados de 2015 terem 
sido o capitão Francisco Fabiano Alves (revoluções de 1924, 1930 e 1932), o soldado Antenor 
de Oliveira Mello Júnior e o 1º Tenente José Ribamar de Montello Furtado (Força 
Expedicionária Brasileira – Segunda Guerra Mundial), outras vieram a ter o QRCODE 
implementado em seus túmulos a medida que os trabalhos de resgate de história de suas 
vidas foram sendo encaminhado pelas instituições partícipes de Morada de Heróis.  
 

  

Foto 5) A leitura do QRCODE tanto no Banner a entrada do Cemitério e no azulejo afixado no túmulo 
Fonte: Arquivo Morada de Heróis 

  

Com a inauguração desses três primeiros QRCODEs, o projeto de iniciação científica 
Morada de Heróis tornou-se destaque em vários programas e canais de notícias locais, 
regionais e inclusive nacionais, a exemplo do Jornal “O Estado de São Paulo”2, do Portal G1 
de notícias3, do Noticiário Jornal Hoje4 (Rede Globo) e da Rádio Bandeirantes5 em matérias do 
Dia dos Finados de 2015. 

                                                           
2
 http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/pelo-interior/projeto-conta-historias-de-herois-em-cemiterios-de-itapetininga-2/ 

3 http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/bom-dia-cidade/videos/v/estudantes-instalam-qr-codes-em-tumulos-de-ex-combatentes/4579506/ 
4
 http://globoplay.globo.com/v/4580484/ 

5
 http://radiobandeirantes.band.uol.com.br/audios_rb/15_11/151102_mnb_podcast.mp3 



 
 

Imagem 7) Notícia sobre Morada de Heróis na edição do Estadão de 26 de outubro de 2015 
Fonte: http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/pelo-interior/projeto-conta-historias-de-herois-em-cemiterios-de-itapetininga-2/ 

 
 

 
 

Imagem 8) Notícia sobre Morada de Heróis na edição do Jornal Hoje de 2 de Novembro de 2015 
Fonte: http://globoplay.globo.com/v/4580484/ 

 
 
V) Morada de Heróis inaugura a primeira galeria de ex-combatentes da Segunda Guerra 
Mundial em QR CODE do país 

 
Nas comemorações dos 72 anos do Dia da Vitória (1945-2017) ocorrido na manhã do 

dia 6 de maio de 2017 em solenidade comemorativa para este fim e para o Dia das Mães, o 
projeto de iniciação científica Morada de Heróis da Fatec Itapetininga teve um de seus mais 
recentes projetos concretizados, qual fora, a completa digitalização e acesso por QR CODE da 
galeria dos trinta e quatro ex-combatentes itapetininganos da Força Expedicionária Brasileira 
existentes no Museu Pracinha Victório Nalesso no Tiro de Guerra de Itapetininga. 

Com efeito, a galeria deste órgão de formação de reservistas para o Exército Brasileiro 
contem as fotos e os nomes dos trinta e quatro ex-combatentes do município que lutaram pela 
liberdade e pela democracia durante a Segunda Guerra Mundial nos campos da Itália. 

O acadêmico Sérgio Augusto Peiretti, aluno do 6º ciclo do curso superior de tecnologia 
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) da Fatec Itapetininga e iniciando científico 
do projeto Morada de Heróis, juntamente com o Prof. Dr. Jefferson Biajone, docente da Fatec 
Itapetininga e responsável pelo projeto, ao lado dos pracinhas Victório Nalesso e Argemiro de 



Toledo Filho e do subtenente Valmir Bispo dos Santos, chefe da instrução do Tiro de Guerra, 
inauguraram a galeria ex-combatentes de Itapetininga em QR CODE em uma simples, mais 
significativa solenidade para o resgate da memória e dos feitos da Força Expedicionária 
Brasileira nos seus 72 anos do Dia da Vitória (8 de maio de 1945). As palavras proferidas pelo 
acadêmico Sérgio Augusto Peiretti melhor ilustram o significado desta solenidade: 
 
É uma grande honra representar a Fatec Itapetininga e seus acadêmicos de tecnologia em 
ADS nesta inauguração da galeria dos ex-combatentes de Itapetininga em QR CODE no Tiro 
de Guerra 02-076, colaborando assim para as homenagens desse 72º Dia da Vitória que 
nossos trinta e quatro heróis febianos, em especial, os pracinhas Victório Nalesso e Argemiro 
de Toledo, são de todos merecedores por defenderem o nosso Brasil nos campos da Itália. 
Acredito que todas as formas para cultuar e preservar os feitos desses heróis são bem vindas 
e foi pensando nisso que o projeto de iniciação científica Morada de Heróis da nossa referida 
Fatec foi idealizado em 2015 pelos professores Jefferson Biajone, Marcelo Antonio Ribeiro 
Camargo e os alunos Airesphy Pantojo Viotto, Aydil Marques de Souza, Renan Arantes 
Ferreira da Silva, Guilherme Rosa de Moraes e Ivan da Silva Rodrigues, todos também 
acadêmicos em ADS. Com efeito, a inserção do QR CODE na galeria dos ex-combatentes de 
nosso município, neste dia 6 de maio de 2017, concretiza uma das aspirações do projeto em 
ter o histórico de vida de cada um deles divulgado também via disposto móvel, o que poderá 
atingir a um número cada vez maior de pessoas por conta do exponencial crescimento de uso 
que esses dispositivos têm apresentado na atualidade. Dessa forma, podemos contribuir para 
reverter a triste tendência de se valorizar a história de outros países e culturas estrangeiras, 
em detrimento da história de nossa pátria e mesmo da história esquecida de nossos heróis 
mais locais e próximos de nós. Ademais, considero que iniciativas tecnológicas como a que 
hoje inauguramos propiciam a difusão de conhecimentos significativos para a formação cívica, 
moral e cidadã de nossa juventude, nação brasileira que é do século XXI. Encerro 
agradecendo em nome da Fatec Itapetininga, de sua direção, professores e alunos ao Tiro de 
Guerra e ao Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga pelo privilégio que concederam a nós, 
tecnólogos em formação, de resgatar a história de nossos heróis concidadãos cuja necessária 
valorização de seus feitos podem bem ser resumidos nos sábios dizeres do estadista Winston 
Churchill (1874-1965): “Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão 
poucos”. 
 

  
 

Imagem 9) Inauguração da galeria em QR CODE com os pracinhas  
Victório Nalesso e Argemiro de Toledo Filho no 72º Dia da Vitória (2017) 

 
 



 
Imagem 10. QR Code que dá acesso por dispositivo móvel  

à Galeria dos trinta e quatro Ex-Combatentes Febianos de Itapetininga 

 
VI) Morada de Heróis inaugura a primeira galeria de Patronos do Exército Brasileiro com 
acesso via QR CODE em Tiro de Guerra do país 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 11. QR Code que dá acesso por dispositivo móvel  
à Galeria dos Patronos do Exército Brasileiro existente no  

Tiro de Guerra 02-076 de Itapetininga/SP 

 

  

  

 

 
Antônio de Sampaio nasceu em 24 de maio de 1810, na cidade de Tamboril, 

estado do Ceará. Filho de Antônio Ferreira de Sampaio e Antônia Xavier de 
Araújo, foi criado e educado pelos pais no ambiente simples dos sertões. 
Cedo revelou interesse pela carreira militar, galgando postos por merecimento 
graças a inúmeras demonstrações de bravura, tenacidade e inteligência. Foi 
Praça em 1830; Alferes em 1839; Tenente em 1839; Capitão em 1843; Major 
em 1852; Tenente-Coronel em 1855; Coronel em 1861 e Brigadeiro em 1865. 
Sampaio teve atuação destacada na maioria das campanhas de manutenção da 
integridade territorial brasileira e das que revidaram as agressões externas na 
fase do Império: Icó (CE), 1832; Cabanagem (PA), 1836; Balaiada (MA), 1838; 
Guerra dos Farrapos (RS), 1844-45; Praieira (PE), 1849-50; Combate à Oribe 
(Uruguai), 1851; Combate à Monte Caseros (Argentina), 1852; Tomada do 
Paissandu (Uruguai), 1864; e Guerra da Tríplice Aliança (Paraguai), 1866. Foi 
condecorado por seis vezes, no período de 1852 a 1865, por Dom Pedro II, 
então Imperador do Brasil. Recebeu três ferimentos na data do seu aniversário, 
24 de maio, na Batalha de Tuiuti, em 1866. O primeiro, por granada, gangrenou-
lhe a coxa direita; os outros dois foram nas costas. Faleceu a bordo do vapor 
hospital Eponina, em 06 de julho de 1866, quando do seu transporte para 
Buenos Aires. Homem puro e patriota, Sampaio destacava-se por ser 
capacitado e corajoso, inteiramente dedicado à vida militar. Exemplo de 
exponencial bravura, foi consagrado Patrono da Arma de Infantaria do Exército 
Brasileiro, pelo Decreto 51.429, de 13 de março de 1962. 



VII) Resumo das principais realizações do Projeto Morada de Herois desde a sua 
fundação no ano de 2013 

 

Projeto de iniciação científica criado em 2013 que objetiva empregar conhecimentos 
disciplinares de Matemática Discreta, Interação Humano Computador, Programação Linear e 
Programação de Dispositivos Móveis do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas (TADS) da Fatec Itapetininga para o atendimento de demandas 
cívico-sociais diversas, dentre as quais, destacam-se a: 

1) Otimização de caminhos de visitação à túmulos de ex-combatentes de revoluções e 
conflitos armados, a citar revoluções de 1924, 1930, e 1932 e Segunda Guerra Mundial 
(https://qrgo.page.link/w54M) 
 

2) Digitalização de livros de históricos de entidades e instituições diversas 
(https://qrgo.page.link/U1gJv), bem como de biografias de ex-combatentes de revoluções e 
conflitos armados (https://qrgo.page.link/mzKd6) e (https://qrgo.page.link/xCEch) via tecnologia 
QR Code 
 

3) Inclusão digital tecnológica via QR Code para preservação e divulgação de monumentos 
locais e regionais (vide https://qrgo.page.link/cWa8z) 
 

4) Inclusão digital tecnológica via QR Code para preservação e divulgação do Monumento 
Marco da Paz de Itapetininga (vide https://qrgo.page.link/bmtUw) 
 

5) Inclusão digital tecnológica via QR Code da Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara 
Municipal de Itapetininga (vide https://qrgo.page.link/q7Gzw) 

 

6) Inclusão digital tecnológica via QR Code da Galeria dos Pracinhas Itapetininganos da Força 
Expedicionária Brasileira (vide https://qrgo.page.link/odcfm) 

 

7) Inclusão digital tecnológica via QR Code da Galeria dos Patronos do Exército Brasileiro no 
Tiro de Guerra 02-076 (vide https://qrgo.page.link/BvHoM) 
 

8) Desenvolvimento  do  sistema  SYSCEMIT  para  informatização  do  acervo documental 
centenário do Cemitério Municipal de Itapetininga (vide https://qrgo.page.link/4T6U4) 
 

9) Desenvolvimento e doação do sistema COVIDMAP19 para mapeamento e monitoramento 
do novo coronavirus no município de Itapetininga (vide  https://youtu.be/ADOGXsqnpCE). 
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