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Município 
DO CIO não dará 

para 

camaval 
Oprefeito; drigo Manga anunciou nesta terça-feira (16) que Sorocaba não vaiaplicar 

Secretários municipais, inclusive, já fo- 
ic rr 

Joana Prieto trabalha com diversas vertentes da dança 

Rodovias Garoto autista Polícia ainda Arma de fogo 
federais têm éencontrado busca quadrilha apreendida em 
78 acidentes com sinais de queassaltou caso de violência 
no feriado espancamento shopping doméstica 
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EDITORIAL 

Modernidade assustadora 
Mais uma vez, na semana 

passada, chamou a atenção de 
Sorocaba e região a notícia de 
umameninadeISanosqueteria 
sido vitima do assédio sexual 
de vários indivíduos ao partici- 
par de uma festa de Halloween 
realizada num condomínio em 
Votorantim. Ela chegou ao local 
por volta das 19 horas e deveria 
voltar para casa às 23h30, con- 
formehaviacombinadocomsua 
mãe.Porém, como não voltou no 
horário previsto nem atendeu 
ao celular, a mãe passou a pro- 
curáa, quando descobriu que 
afilha se encontrava numa casa 
aoladodolocalda festa. A garota 
foi encontrada desorientada, 
revelando que teria sido vitima 
de violência sexual por parte 
de várias pessoas, sendo, então, 
encaminhada a uma unidade 
hospitalar, enquanto oliciaisde 
Votorantim de Sorocaba eram 
acionados para apurar 0s fatos, 
tendoaocorrênciasido registra- 
da como estupro de vulnerável. 
Nuncaé demais lembrar que 

nostemposatuais fatos lamentá- 
veiscomoesseestãosetornando 
cada vez mais comuns em todo 
o Brasil. Pior é que, em muitos 
deles, não raras vezes, as ocor- 
rências acabam terminando em 
tragédias que se estendem aos 
pais, familiares e amigos. Nem 

sempre chega ao conhecimento 
de todos as dores silenciosas e 
osriscos não dimensionados de 
tudo aquilo que ocorre de pior. 

É preciso fazer 
de tudo para que 

o mundo dos moços 
e moças não se 

transforme 
cada vez mais 
em prematuras 
ruínas humanas 
incontroláveis 

Desnecessário é falar sobretudo 
aquilo que não raras vezes se 
esconde em meio a tantas festas 
onde a presença de jovens é 
predominante. Não são poucos 
os casos de polícia a queelas dão 
origem, tudo em razão da falta 
deresponsabilidade, da desorga- 
nização e do excesso de drogase 
deoutras patifarias que causam 
danos irreversíveis à vida dos 
adolescentes. 

Naturalmente, não é fácil 

apontar o dedo para quem quer 
que seja, mas o fato é que todoo 
conjunto da sociedade tema sua 
parcela de responsabilidade em 
fatos como esse, que vão se ex- 
pandindo cada vez mais. Quem 
pode contribuir para controlar 
amodernidade desenfreadaque 
vai se impondo contra tudo e 
contra todos? Quando os piores 
casosacontecem, a perguntaque 
fazquestãodenãocalaréesta-de 
quem é a responsabilidade por 
tudo? É dos pais? É das escolas, 
dos professores, da igreja, dos 
governantes, dos políticos em 
geral, da polícia, daimprensaou 
dos conselhos tutelares? 

É de se lamentar como as 
drogas e a perda de valores es- 
senciais não param de impactar 
a vida de toda a humanidade, 
contribuindo para que tudo 
se torne pior para todos. Basta 
atentar para as cracolândias 
que não param de se expandir 
por todas as partes. São muitas 
as deformações de conduta 
envolvendo crianças, adoles- 
centes e jovens que precisam 
ser corrigidas com urgênci 
Antes de mais nada, é preciso 
fazer de tudo paraqueo mundo 
virtual dos moços e moças não 
setransforme cada vez maisem 
prematuras ruínas humanas 
incontornáveis. 
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Preparado para a grande transição? 

José Renato Nalini 

ATerraestáenfermaenem 
todos se dão conta disso. É que 
os ouvidos para a Ciência estão 
surdos e os olhos humanos não 
conseguemenxergaratragédia 
que a insensatez causou ao Pla- 
neta. Poucos os que se motivam 
aalertar a consciência dos que 
se dizem racionais, quanto ao 
pavoroso porvir quenosespera, 
se nada for feito e coma urgêm- 
ciarequerida. 

Recentemente, mais de 250 
organizações firmaram um do- 
cumentocomvistasa promover 
a Grande Transição" em favor 
da sustentabilidade e da pros- 
peridade global. Valeram-se da 
advertência que a Covid-19 fez 
aos terráqueos: o Planeta está 
gravemente enfermo, com à 
doença da poluição, mudanças 
climáticas, desmatamento, de- 
gradação ambiental, extinção 

causadas pelo bicho-homem. 
O paradoxal é que a Hu- 

manidade é, a um tempo, a vilã 
— a algoz do ambiente -, mas 

tambéma vitimae, de qualquer 
forma, a única alternativa para 
a solução. Só que não há mais 
tempo. Há quem sustente que o 
pontode inflexão já passou. Mas 
sempre resta uma esperança. 

A declaração emitida é con- 
tundente, embora não tenha 
produzido o alarde que seria 
necessário: “Nós, a comunida- 
de global de saúde planetári 
emitimosoalarmedequeadete- 
rioração contínua dos sistemas 
naturais de nosso Planeta é um 
perigo claro e presente para a 
saúde de todas as pessoas em 
todos os lugares”. Chamada 
“Declaração de São Paulo sobre 
Saúde Planetária”, foi redigida 
em conjunto pela USP e pela 
Planetary Health Alliance, con- 
sórcio internacionalsediado na 
Faculdade de Saúde Pública de 
Harvard, com apoio do PNUD, 
o Programa das Nações Unidas 
parao Desenvolvimento. 

Tudo converge para um 
porvir tenebroso, se não se 
tomar providênciaséria,consis- 
tente e imediata. A pandemia é 
umrecado explá pedido 

com tantos outros, em todo o 
globo. As mudanças climáticas, 
a perda da biodiversidade e a 
destruição da qualidade do ar, 
da água e do solo corroeram 
os sistemas de suporte de vida 
fundamentais e dos quais todos 
osviventes dependem. 

Nenhuma possibilidade 
de proteger a saúde humana, 
se não cuidarmos também - e 
primeiro - da saúde da Terra. 
Nãoéapenas reflorestar, apoiar 
aeconomiacircular ealogística 
reversa. A mudança de curso é 
mais ambiciosa. Precisaser um 
girocompletonaformacomose 
vivenaTerra:aGrande Transi- 
cão. A exigir reformas estrutu- 
rais que mudarão a maneira de 
produzir. consumir, construir 
e cuidar do ambiente natural. 
Não faltamleis Elasatésobram. 
Falta é cumpri-as. Falta é um 
comportamento racional. Você 
está preparado para isso? - O 
professor dr. José Renato Na- 
lini é jurista, ex-presidente 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, ex-secretário de Estado 
da Educação e presidente da 
Academia Paulista de Letras 

SAÚDE ANUNCIA TERCERA DOSE DE REFORÇO PARA TODOS ACMADE 8. 

DS INFORMAÇÕES 

DE OLHO NA NOVA RODOVIÁRIA 
A Prefeitura de Sorocaba convida a imprensa para participar 
de entrevista coletiva, ao meio-dia desta quarta-feira (17), no 
Paço Municipal, quando será apresentado o local tecnicamente 
indicado para a instalação da nova rodoviária de Sorocaba. O 
prefeito Rodrigo Manga já recebeu, da Secretaria de Mobilidadee 
Desenvolvimento Estratégicos (Semob), três opções de locais para 
essa finalidade e as análises estão sendo feitas para a indicação. 

POLÍTICAS PARA A AMAZÔNIA 
O desmatamento ilegal da floresta amazônica, uma das princi 
pais fontes de descrédito para o Brasil na recente Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, virou tema de um 
documento assinado por quase vinte CEOs de grandes empresas 
que operam no Brasil. Trata-se de uma lista que deve aumentar 
nos próximos dias. No documento, eles cobram a necessidade 
de políticas para combater a derrubada irregular da floresta, e 
apontam soluções, como o uso intensivo de tecnologia de rastrea- 
mento e a inclusão econômica das comunidades locais. 

MELHORIAS PARA CEI-B4 
A troca das cadeiras por uma mobília adequada às crianças 
e a aplicação da dedetização contra escorpiões foram feitas 
no Centro de Educação Infantil "Osmar de Almeida” (CEI 84), 
no Jardim São Guilherme. À solicitação foi apresentada pelo 
vereador Ítalo Moreira (PSC). De acordo com o parlamentar, 
a CEI 84 ainda apresenta diversos problemas de falta de in- 
sumos básicos e estruturais que põem em perigo os alunos e 
funcionários da unidade. Em razão disso, continua cobrando 
providências do Poder Executivo para que sejam sanados os 
problemas da escola. “Continuaremos cobrando para que os 
outros problemas sejam resolvidos”, afirmou. 
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Carnaval'2022 não 
terá dinheiro público 

Manga esclarece que decisão não representa 
cancelamento dos festejos momísticos, que podem 

ser realizados com parcerias com a iniciativa 
privada ou recursos das próprias escolas de samba 

O prefeito Rodrigo Manga 
anunciou, nesta terça-feira (16), 
que o Município não aplicará 
um centavo derecursos públicos 
municipais para a realização do 
Carnaval em 2022 em Sorocaba. 
Acrescentou, inclusive, que já 
oficiou os secretários Luiz Antó- 
nioZamuner (Cultura) e Marcelo 
Regalado (Fazenda) a respeito 
dessa decisão. 

Manga contudo, falando à 
imprensa, fez questão de acen- 
tuar ser importante acentuar 
que a decisão da Administração 
Municipal não se trata de uma 
medida contrária à realização 
do Carnaval no Município. “As 
ações eeventosdessa importante 
festa popular brasileira poderão 
ocorrer normalmente na cidade 
o ano que vem, desde que reali 
zadas por meio de parcerias com 
a iniciativa privada ou recursos 
das próprias escolas de samba e 
blocos carnavalescos por exem 
plo”, asseverou o chefe do Exe 
cutivo. “Todo e qualquer evento 

CONTRA COVID 

deCarnavalemnossacidadeterá 
que ser feito em parceria com 
outrosagentes, como a iniciativa 
privada. O dinheiro público tem 
que continuar sendo investido 
na Saúde, na Educação e em Se- 
gurança, áreas que há anos vêm 
sendo deixadas de lado e negli- 
genciadas por administrações 
anteriores”, esclareceu ainda. 

Manga também cita investi 
mentos importantes que são ex 
tremamente necessários na área 
daSaúde, comoosmutirões para 
zerar as filas de consultas, exa- 
mesecirurgias, quese estendem 
há anos na cidade; a contratação 
de mais médicos e a construção 
donovo Hospital Municipal, para. 
justificar sua decisão de não libe- 
rarrecursos da Prefeituraparao 
Carnaval'2022. Já na áreada Edu- 
cação, segundoaindao prefeito a 
prioridadedo Governo é investir 
na manutenção, modernização e 
construção de novas escolas ena 
qualidade do ensino oferecido 
aos alunos da Rede Municipal. 

“Em Segurança, a Prefeitura de 
Sorocabaaplicará recursos, den 
tre outros programas, na Ope 
ração Delegada entre a Guarda 
Civil Municipal (GCM) ea Polícia 
Militar na implantação do COI 
(Centrode Operações Integradas 
e Inteligentes), sistema que uni- 
ficará as informações coletadas 
por videomonitoramento, que 
serão compartilhadas com todas. 
as forças de segurança pública 
do Municipio”, acrescentou, 
lembrando que com essa inicia 
tiva de implantação do COI no 
item Segurança, “serão utiliza- 
dos equipamentos e sistemas 
analíticos, inteligentes e inte 
grados, compostos de sensores 
perimetrais externos, sensores. 
internos, softwares e câmeras 
em todos os próprios públicos 
de Sorocaba”. 

“Entendemos assim que, 
neste momento, a prioridade 
é resgatar a nossa cidade, que 
estava abandonada”, finalizou 
oprefeito. 

Sorocaba adota nova 
estratégia de vacinação 

Imunização começa nas 33 UBSs nesta semana 

Uma nova estratégia de va 
cinação contra a Covid-19 está 
sendo adotada na cidade nesta 
semana. Comaalta taxadecober- 
tura vacinal da população soro- 
cabana e próximo ao término da 
imunização de grandes grupos, 
a partir desta quinta-feira (18) 
a ação passará a ser em todas as 
33 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) - e não mais em sistema 
drive-thru-, sem necessidade de 
agendamento. A aplicação será 
das 9 às 12 horas para pessoas 
que nasceram entre janeiro 
junho edas 12às IShoras paraos 

nascidos entre julho e dezembro. 
Nesta quinta-feira, haverá 

imunização da terceira dose em 
idosos que tomaram a segunda 
aplicação (CoronaVac/Butantan 
ou AstraZeneca/Oxford) até o 
dia 18 de maio, em uma das 33 
UBSs. Na sexta-feira (19), a imu 
nização com a segunda dose da 
AstraZeneca/Oxford será para 
pessoasquetomarama primeira 
aplicação até 18 de agosto. Em 
Sorocaba, 1.135.606 doses já fo- 
ram aplicadas na população. das 
quais 575.040 foram da primeira 
aplicação, 505.352 da segunda 

dose, 18.035 dadoseúnicae 37.179 
da terceira aplicação ou dose 
de reforço. Será obrigatória a 
apresentação de documento de 
identidade com foto e do com 
provante de aplicação das doses 
anteriores. 

A Secretaria da Saúde do 
Município reforça que o vaci- 
nado deverá saber informar 
o número do CPF ou portar o 
documento, assim como cons- 
cientiza solicitando um com 
provante de residência para 
que sejam vacinados somente 
os moradores da cidade. 

Vereador manifesta preocupação 
com aumento de casos de Covid 

O vereador Fernando Dini 
(MDB) está manifestando-se, no 
Legislativo sorocabano, preocu- 
pado com percentagem de 494% 
amais de vítimas de Covid-19 em 
um único dia no Município, na 
comparação à média dos 7 dias 
anteriores. Só no sábado (13), se- 
gundo Dini, foram confirmadas 
quase cinco vezes mais vitimas 
da Covid-19 em Sorocaba, em 

relação à média da semana, 
com divulgação oficial da Se 
cretaria da Saúde do Município 
informando 122 novos casos 
confirmados de pacientes infec- 
tados, enquantoa médiados dias 
anteriores ficou inferiora25.0 
vereador está inclusive, diante 
do aumento repentino, solici- 
tando informações à Prefeitura. 

No período de 6 a 12 de 

novembro, a média diária foi 
de 24,7 novas confirmações, 
enquanto sábado passado eram 
122. Os números oficiais di- 
vulgados pela Prefeitura sãe 
sábado (6), 23 confirmações; 
domingo (7), 37; segunda-feira 
(8), 30; terça-feira (9), 26: quar- 
ta-feira (10), 30; quinta-feira (1), 
13; sexta-feira (12), 4, e sábado 

(13), 122 confirmações. 

L 

OFEBAS 
SRA. MARLÚCIA 
LEONOR BOMFIM 

Tinha 64 anos. Deixou os filhos, 
Juliana, Luiz António, Mauro 
Célio, Jucineia, Marileide, Mau- 
rícioe Marivaldo. Foi sepultado 
ontem, dia 16, no Cemitério Santo 
Antônio, 

SR ODAIR RIBEIRO 
Tinha 70 anos. Era viúvo de Ana 
Rosa Pinedo Ribeiro, deixando 
a filha Kéli. O sepultamento 
deu-se dia 16 no Cemitério Santo 
Antônio. 

SR DAVID OLIVEIRA SOUZA 
Tinha 39 anos. Deixou os fi 
lhos, Leandro e Deise, Foi 
sepultado dia 16 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SR WALDIRSTADLER 
Tinha 75 anos. Deixou os filhos, 
Renata, Jaqueline, Jhonny e Wel 
bert. O sepultamento deu-se dia 
16 no Cemitério Memorial Park. 

SRA. EDIVÂNIA 
BATISTA DASILVA 

Tinha SI anos. Deixou as filhas, 
Pâmela e Talita. O sepultamento 
foi dia 16 no Cemitério Santo 
Antônio. 

Tinha 58 anos. Dei 
Vanessae Válter. O sepultamen- 
to ocorreu dia 16 no Cemitério 
Memorial Park. 

KELLY CRISTINA ANTUNES 
Tinha 66 anos. Foisepultada dia 
l6no Cemitério Santo Antônio. 

ALICE JESUS DE OLIVEIRA 

Recém-nascida. O sepultamento 
deu-se dia 16 no Cemitério Santo 

SRA. ROSÁLIA 
ANTUNES FERREIRA 

Tinha 76 anos. Deixou os filhos, 
Vânia, Valdirene e Valdomiro. 
O sepultamento ocorre hoje, dia 
17,e 0 féretro saí às 11 horas do 
Velório Central (Sala Bromélia) 
parao Cemitério Saudade, 

JOSUÉ ABRAÃO 
DE ALMEIDA RAMOS 

Tinha 18 anos. Será sepultado 
hoje e o féretro sairá às 9h30 do 
Velório Central (Sala Bromélia) 
parao Cemitério Santo Antônio. 

SR VILMA 
LEME DE CAMARGO 

Tinha70anos. Deixou filho Da 
vidson. O sepultamento dar-se-á 
hoje e o féretro sairá às 9 horas. 
do Velório Central (Sala Azálea) 
para o Cemitério Saudade. 

SR JOSÉ HELENO 
MARINHO DASILVA 

Tinha 67 anos. Deixou os filhos, 
Alexsandro e Arlessandro. Foi 
sepultado dia 16 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SR ERNANDE 
MATEUS ERCOLIN 

Tinha 71 anos. Era casado com 
Ana Maria Alves Ercolin, deixan- 
doafilha Gabriele. Foi sepultado 
dia 16 no Cemitério Pax. 

SR ANTÔNIO 
GONÇALVES DOS SANTOS 

Tinha 71 anos. Era casado com 
Maria Aparecida Fagundes de 
Carvalho, deixando os filhos, 
Silvana Aparecida e André. O 
sepultamento deu-se dia 16 no 
Cemitério Memorial Park. 

Db sanrono na 
SANTA ISABEL DA HUNGRIA 

Rainha e religiosa (+1231) 

Isabel, filha do rei André, da 
Hungria, casou-se com o duque 
da Turíngia. Nacortedo marido, 
sofreu perseguições por ajudar 
os pobres. Com três filhos, ficou. 
viúiva;o marido, Luis IV,morreu 
em uma guerra e ela foi expulsa 
da corte pelo tio dele, que se tor- 
mou o encarregado da regência. 
Ela e os filhos ficaram em um 
curral até serem socorridos 
como pobres por franciscanos. 
Foi chamada para voltar para a 
corte com seus direitos reconhe- 
cidos, porque os companheiros 
deCruzada de seu falecido mari- 
do voltaram com a missão de lhe 
dar proteção. Ela renunciou a 
seus títulos, entrando na Ordem 
Terceira de São Francisco. Fun- 
dou um convento e se colocou a 
servir enfermos até sua morte, 
comapenas24 anos de idade. 
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POLÍCIA 

Quadrilha que assaltou o 
shopping ainda não foi encontrada 
Diligências e investigações prosseguem. Carros utilizados na fuga foram encontrados na Castelinho e são periciados 

IR 
| 

Horas de tensão marcaram o assalto cinematográfico de sábado à 

A Polícia continua procu- 
rando a quadrilha que assaltou 
uma relojoaria no Iguatemi 
Esplanada Shopping, nos altos 
do bairro do Campolim, na Zona 
Sul, por volta das 20h30 de sába: 
do (13). De seis a dez criminosos 
estavam envolvidos. 

O boletim de ocorrência foi 
registrado na Delegacia de Polí 
cia de Votorantim, mas o caso é 
investigado sob a responsabili 

jo Especializada de 

noite no Iguatemi Esplanada Shopping 
Investigações Criminais (Deic) 
de Sorocaba. O tradicional cen- 
tro de compras, entretenimen: 
to, lazer e gastronomia fica na 
divisa entre os dois municípios. 
Segundo o boletim de ocor- 

rência elaborado pela Polícia 
Militar, o bando invadiu o local, 
rendeu uma vigia na entrada e 
fez de refém outro segurança 
que estava na porta da relojoa- 
ria, entrou, rendeu as funcio- 
nárias e as obrigou a abrir o 

8 cofre.Osbandidos pegaram um 
[É relógio avaliado em R$ 101 mil, 
[É outrostrésorçados, ao todo, em 

R$ 187.950 e diversas joias que, 
somadas, chegam a R$ 500 mil.O 
prejuizo total foi de R$ 708.950. 

O grupo ainda tentou assal- 
tarumaoutra joalheria, mas não 
conseguiu, pois foi abordado 
pelos vigilantes. Durantea fuga, 
a quadrilha efetuou diversos 
disparos para o alto, atingindo 
oteto, pilastrasevidros. As fun 
cionárias da joalheria disseram 
tervistoduas pistolas nacintura 
de um dos criminosos. Já outras 
testemunhas disseram que eles 
estavam com uma arma longa 
também. A Polícia encontrou 
ainda duas cápsulas deflagradas 
em frente à relojoaria enove no 
estacionamento do shopping. 

Os assaltantes também rou 
baram dos vigilantes um revól 
ver Taurus, calibre 38, com seis 
munições intactas, mais uma 
arma do mesmo modelo e cali- 
bre, com 12 munições intactas, 
além de um colete balístico. 

FUGA RUMO A RAPOSO 
= Os assaltantes fugiram em um 
Volkswagen Virtus prata e em 
um Honda Civic branco, ambos 

Garoto autista é encontrado 
com sinais de espancamento 

Um garoto autista de 8 anos, 
encontrado gravemente ferido 
após ter desaparecido na noite 
de domingo (14), na região da Vila 
Barão, Zona Norte, teve parte da 
orelha decepada com um alicate, 
segundo a PolíciaCivil. Omenino, 
que segue internado no Hospital 
Regional, foi encontrado na se 
gunda-feira (15) pelamadrugada, 
no Jardim Nova Esperança, com 
sinaisdetorturae espancamento. 
Eleestavadesnorteado quando foi 
achado por um morador e levado 
para um comércio, de onde a 

Polícia foi acionada. Um pedaço 
de sua orelha foi arrancado e a 
suspeita é de que a criança tenha 
sidoatingida por uma facaetenha 
levado socos por todo a corpo. 
Conforme familiares, foram seis 
horas de buscas. 

Encontrada acriançarelatou 
ter parado em frente a uma resi- 
dência no bairro para arrumar 
uma câmera de segurança que 
estavatorta, quando foi abordada 
porumhomem e uma mulher. Ele 
teria sido jogado dentro de um 
carro, levado a um matagal e es- 

pancado. O garoto também disse 
que foiameaçadodemorte várias 
vezes pelo suspeito. “Foi tortu 
rado. Se quisessem matar ele, 
matavam, porque é umacriançae 
fizeramparatorturar mesmo. Ele 
fala que o cara era muito bravo e 
dizqueamulher tambémeramui 
tobrava. A gente quer justiça”, 
comentam os familiares. 

Aocorrência foi registrada 
na delegacia. O estado de saúde 
da vítima é considerado estável 
e o Conselho Tutelar acompa- 
nhao caso. 

Deic investiga caso de vendedora achada morta 
A Divisão Especializada de 

Investigações Criminais (Deic) de 
Sorocaba investiga o caso da ven- 
dedora e estudante Anna Carolina 
Pascuin Nicolett, 24 anos, encon- 
tradamortaemumapartamentono 
bairro Wanel Ville, na Zona Oeste, 
nosábado (13) A Policiaapreendeu 
o celular do namorado de Anna 
Carolina e também imagens de 
câmeras de segurança. 

Ocorpodavitimafoiencontra- 
do pelo namorado, que chegou ao 
local por voltadas 1 horas do sába- 

do. À Polícia, eledisseter percebido 
a porta meio aberta, sem sinais de 
arrombamento. A vendedoraestava 
nacama, comuma marca de tiro na 
cabeça. O rapaz teria acionado o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu 192), que confir- 
mouoóbito. 

Amigos e familiares lamenta- 
ram a morte nas redes sociais. Em 
um texto, um familiar disse que 
Anna Carolina era linda, jovem 
e cheia de vida, com um futuro 
brilhante. “Uma menina incrível. 

Descanse em paz. minha linda Im 
possivelacreditar, masqueajustiça 
seja feita Teamarei eternamente”, 
escreveu. já outra publicação fazia 
referência ao sorriso da jovem: “Eu 
sempre dizia que o seu sorriso era 
encantado. Eu sempre dizia que 
vocêeralindaporforaepor dentro. 
Semprediziaquevocêeraumaprin- 
cesa Querolembrar devocêsempre 
assim, Carol sorrindo”. 

OcorpofoiveladonaOfebasna 
manhãdasegunda feira(1S)esepul- 
tado no Cemitério Memorial Park. 

constados depois roubados 
Eles saíram sentido à portaria 
de um hipermercado situado 
próximo ao Iguatemi Esplanada 
Shopping adentrando à Rodovia 
Raposo Tavares, sentido Capital 

Não houve confronto en- 
tre os policiais e os bandidos. 
Ninguém ficou ferido, como de 
início chegou-se a propalar pe- 
las redes sociais, atemorizando 
muitagente, porém houvemuita 
correria, tensão e desespero no 
interior do Shopping, queestava 
relativamente bem frequentado 
no momento do assalto e seus 
desdobramentos. Muitos fre 
quentadores, principalmente 
aqueles que se encontravam no 
momento no piso da ocorrência, 
buscavam abrigo no interior 
das lojas próximas ou mesmo 
corriam em fuga desesperada 
pelas escadas rolantes, 

Na tarde de domingo (14), 
Polícia Rodoviária foi acionada 
e localizou os dois automóveis 
usados pela quadrilha em fuga 
no posto de combustíveis situa 
dono Km 12 da Rodovia Senador 
José Ermírio de Moraes (SP-75), 
a Castelinho, isto por volta das 
16h30. Segundo o boletim de 
ocorrência, a equipe da Rodo 

viária encontrou os carros utili- 
zados no assalto durante patru- 
lhamento de rotina. Os policiais 
viram os veículos estacionados 
de forma suspeita, atrás de um 
caminhão baú, e decidiram ave 
riguar. Em consulta às placas, 
nenhuma irregularidade foi en- 
contrada. Porém, ao verificar os 
números dos chassis dos vidros, 
constatou-se que a numeração 
não condizia com as placas - as 
placas estavamadulteradas, Por 
meio de mensagens em grupos 
no WhatsApp, os policiais con 
cluíram, então, tratar-se dos 
automóveis utilizados no assalto 
e, em pesquisas nos sistemas de 
informação, descobriram que 
eram roubados, embora sem 
poder precisar data e local dos 
roubos. Um deles estáregistrado 
com endereço de Sorocaba. 

Imediatamente, à área foi 
isolada até a chegada dos inves 
tigadores da Deie de Sorocaba 
que, por sua vez, acionaram 
a perícia. Após as análises, os 
carros foram levados para a 
Delegacia de Polícia de Itu. De 
acordo com a Polícia Militar, os 
veículos podem ter sido clona 
dos, mas também isso ainda não 
é possível afirmar. 

Arma de fogo apreendida em 
caso de violência doméstica 

Equipe de policiais milita- 
res acionados para atendimento 
de ocorrência de violência do- 
méstica no bairro do Cajuru do 
Sul, no final da tarde do feriado 
da proclamação da República, 
dia 15, acabou também apreen- 
dendo uma arma de fogo. No 
local, a vítima informou que 
havia sido ameaçada e agredida 
pelo seu companheiro, e que 
ele teria também uma arma de 
fogo guardada no interior de 
sua residência. Após uma breve 
busca pela residência, a vitima, 
juntamente com sua filha, con- 
seguiu encontrar a arma, uma 
pistola cal 765, com 7 munições 

decalibre 38, entregando-a para 

o agressor 
veio apareceu, informando ter 
agredido sua esposa por ciúmes 
e que a arma localizada na rest 
dência não era sua, mas estava 
com ela porque iria consertá-la 
para um amigo. Diante dos fatos, 
foidada vozde prisão ao agressor 
eas partes envolvidas encam 
nhadas para a Delegacia de Po- 
lícia de Defesa da Mulher, onde 
a autoridade de plantão, após 
tomar conhecimento dos fatos, 
elaborou boletim de ocorrência 
de violência doméstica/posse 
ilegal de arma de fogo. 

Sem mortos nas estradas no 
'feriadão' da República 

A Operação Proclamação da 
República terminou sem mortes 
nasrodoviasdaregião deSorocaba, 
mesmo se o Sistema Castello-Ra- 
poso apresentou muita lentidão e 
gargalos na tarde/noite de segun- 
da-feira, ISde novembro. noretor- 
noparaa Capital. A CCR ViaOeste, 
concessionáriaquer administraas 
rodovias Castello Branco Raposo. 
TavaresentrearegiãodeSorocaba 

ea Grande São Paulo, registrou, 
entrea O hora de sexta-feira (12) e 
meia-noite de segunda-feira (15), 
movimentação típica de feriado 
de 545 mil veículos. Superando à 
previsão da concessionária, que 
eradeSlOmilveículos. 

Nos quatro dias da Operação 
Proclamação da República, a CCR 
ViaDeste registrou 31 acidentes, 
com IS feridos. 
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CONTRA COVID 

Saúde reduz intervalo de 

FERIADO PROLONGADO 

Acidentes matam 78 
nas rodovias federais 

reforço e amplia público 
Reforço será aplicado 5 meses após segunda dose 

ú 9 

o e, 

5U 

Os detalhes foram dados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga 

O Ministério da Saúde ecretarias de 
anunciou nesta terça-feira (16) 
aredução do intervalo de tempo 

plementada pelas 
Saúde dos Estados e municípios, 
contempla todas as pessoas aci 

para aplicação da dose derefor- — made 18anos, inclusive aque 
ço da vacina contra a Covid-19 que receberam a Janssen, que 
dosatuais seis meses paracinco — passa a contar com uma segun 
meses, À decisão, que será im: da dose - aplicada dois meses 

2 dorms 
UEL 
a partir de R$. 

F FcTs 
ENTRADA 

ITBle 
Registro 
GRATIS! 

CASA VERDE 
EAMARELA 

E apósa primeira-ea dose de re- 
forço."Játinhamos autorizadoa 

É aplicação desta dose de reforço 
ouadicional para todos aqueles 
que tinham tomado a segunda 
dose há mais de seis meses e 
que tivessem mais de 60 anos”, 
explicou o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga 

“Agora, graças às informa. 
ções advindas dos estudos cien 
tíficos para avaliar a aplicação 
da terceira dose, e dos quais 
já temos dados preliminares, 
decidimos ampliar esta dose 
de reforço para todos aqueles 
acima de 18 anos de idade que 
tenham tomado a segunda dose 
há mais de cinco meses”, disse. 
Ele garantiu que o estoque de * 
imunizantes será suficiente 
paraatender à demanda. Atual: 
mente, há 12,47 milhões de 
pessoas aptas à receber a dose 
adicional. Segundo o Ministé 

de doses das vacinas contra à 
Covid-19 já foram distribuídas 
para todo o País, e mais d 
milhões já foram aplicadas ao 
longo de onze meses. 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) contabilizou 78 mortes 
nas rodovias federais de 12 a 15 
de novembro, segundo balanço 
da "Operação Proclamação da 
República 2021", divulgado nesta 
terça-feira (16). Por se tratar de 
feriado prolongado, que incluium 
fim de semana, a comparação do 
resultado tem por base o mesmo 
feriado de 2019, quando houve 80. 
mortes. Segundo a pesquisa, os 

2021 
% 

comparação com os 889 acid 
do mesmo período em 2019. Se o 
recorde abranger os acidentes, a 
queda é de 9% (210 acidentes, ante 
os 232 de 2019). O total de feridos 
ficou em 888, número 18% menor 

queos 1077 de 2019. 
Os 8,455 policiais que atua- 

ramnosserviçosoperacionaisem 
todo o País fiscalizaram 142.152. 

-ulos e 141.310 motoristas. Dos 
15.245 testes feitos com bafôme 
tros, 93 resultaram em prisão, 
em meio a 920 autuações por 
alcoolemia. “A cada I6 testes feitos 
em condutores, um resultou em 
flagrante por condução sobefeito 
deálcool;eacadanovecondutores 
flagrados, um foipreso” informou 
aCoordenação de Policiamento de 
Trânsito da PRF, Ao todo, foram 
feitas 41.528 autuações, das quais 
5.270 por ultrapassagensem faixa 
contínua;2.105decondutores sem 
cintodesegurança;e 2.005 de pas- 
sageiros sem cinto de segurança. 

Segundo a pesquisa, os 779 acidentes anotados em 2021 represen- 
tam queda de 12% na comparação com os 889 acidentes do mesmo 
periodo em 2019 

NICO NO LAZER, 
COM PISCINA SEMIOLÍMPICA 

E PLAYGROUND AQUATICO 

(915 

TANTES 
Rua Adelina Mona 

Vila Santo Antônio - Votorantim /SP 

Fale agora com um consultor! 

98148-0051 |º! 
te plantão de vendas 

EE 

REA [=] 
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Sorocaba 17 de novembro de 2021 

LIGUE E ANUNCIE 
(15) 3224-4123 

AUDIÊNCIA PÚBLICA — PPA 2022-2026 E LOA 2022 A Câmara Municpsi de Pis do Sul aravês da Comasão de Praças e Orçamento em cumprimento a LE TON, at. 48 parâgeaio únco. comida os munícpes para discutir em Ausénca Púbica os progeias de ll da LDA 2122 & PPA 20227225, no dia 18 de novembro e 2021 às 18:30h no Pero da Câmara Municpal so a Fa Coronel Moraes Cura, 457 Cesto Pior do SuSe Pardo Sul, 18 de novembro de 2021 - Claudia Maria de B. Garcia - Presidente CFO 

CLASSIDIÁRIO 
hmm 
imóveis 

CAMPOLIM WAY 
PS 3.200,00 

F: 15 991281380 (104647/2) 
[CENTRO R$ 1.500. 3 dormitórios 2 vagas 
F: 15 991281380 (104647/4) 

IMPERIAL 
miórios suite 

F: 15 991281360 (104647/3) 
TRUJILO R$ 1.000 
[com condomínio. 
F: 15 991281960 (104647/6) 
TRUJILO R$ 800 
2 dormitórios/suite. 
F: 15 991281960 (10464711) 
IWANEL VILLE 
PS 1.400 2 dormitórios 
F: 15 991281960 (104647/5) 

APARTAMENTO VENDE-SE 

5 domsuito 
F: 15 991261360 (10465014) 
O LEOCÁDIA as 250.00 
2 dormitorios sun 
15 91281960 (10464811) 
JD. MAGNÓLIA 
2 dorm R$ 190 mi 15 991281360 (10464812) 
[PARADA DO ALTO 
2 dorm finan 15 gotaBia6o 
(10465013) 
RESID. FAZANO novos finan 2 dormuários. FS 091281360 (10485011) 
VILA JARDINI NOVO 3 dormvulte 130 metros 
15 991281360 (10465012) 

SAÍRA so 
ÍAS 190mil 2 dorm 62m 
F: 15 991281360 (10466212) 
ND TA 
|2 dorm R$ 80 mil + parcelas. 
F: 15 991281360 (11 1 

CASA ALUGA-SE 

[CENTRO R$ 2.800 
5 dormitórios 
F: 15 991281360 (10464971) 
|TRUJILO R$ 800 
2 dormitórios. 
F: 15 991281360 (10464912) 

 R$.215 ML Faia gana Aee 15 987881380 (IUdssara) 

Ro a Ms oorestaço Pesto) 
R$ 00 ML Fa Rare 

6 OONZENSGO (10405015) 

dorm R$ 260 mi 
18 991281260 (10465311) 
são soÃo 2 dorm s00m F:15 BB dSO (TOSGSS] 

uz SANTANA RS ZO A F: 15 901281560 Das 1a) 
[TRUJILLO R$ 350 Ma fidorm F: 15 831281350 (10468172 

GUILHERME dam 18290 mi F. 15 os12B1s60 1DaG6 1a) 
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CLASSIDIÁRIO 
—— 
imóveis 

jav são pauLO 
(1046512) 
[CENTRO R$ 1.200 

[CENTRO R$ 710 
12 metros wc 

[CENTRO R$ 2 MIL 

[CENTRO R$ 2.600 
ua Salvador Cor 

ISANTA ROSÁLIA 

jav são pauLO 
1 10m R$ 350 mit 

fo PAULISTA 
[comercio e resid 

(ros 

(10466015) 
COND PRIMAVERA [500m R$ 260 mil 
[104660/1) 

(1046607) 
ÉDEN [Gaição Industrial F 
[104660/8) 

jgo0m RS 7.500 F: 15 991281360 

F: 15 991281360 (104651/4) 

F 15 991281360 (10465171) 

[Rua Santa Cruz, 58 F:15 
[991281360 (10465971 

Fone 15 991281380 (10465912) 

AS 25 mil pronto para rest 
F: 15 991281380 (104651/3) 

F: 15 991281380 (10465211) 

F: 15 991281360 (1046522) 

TERRENO VENDE-SE 

[campoLIM 
a 0Gm E: 15 991281360 

Neo 
35,000m F: 15 991281360 

ÉDEN Ã0.000m E: 15 991281360 

la272 

15 991281960 

15 991281360 

FORD [Motor novo RS & mil 

(roads! 

ALEX MOTOBOY 
Entregas rápidas 

«DIREITO COML 
«CAUSAS TRABALHISTAS. 
«DIREITO: CONSUMIDOR 

3329.4541 /€ 
so Vicenda dai Brnc 

veículos 
CARRO VENDE-SE 

F- 15 991281360 (1046632) 

PS TRABEBRO FB dfssaso 

outros 

1035/99790-0678 (10468511) 

Orçamento 
|sfoompromisso (15) 9613-1247 Esdgarl 
[EMPRÉSTIMO PESSOAL E 
[Consigrado c/antecipação de FGTS 
96122.6540 Tatiane “HELP 

ADVOCACIA 
José Ary Domingues Advogado “OAB/SP 365467 

BANCÁRIO E IMOBILÁRIO 
+ ASSESSORIA PEQUENAS EMPRESAS 

99162.3399 

F; 15 99197. 

| 

99101 ia Ji 

ES 

ASo e ticrração PE 270 ORGÃO: Prefere tia EDITAL: eU 1 MOGALIDADE: Pr 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS | Aeha-se aberta na Profetura de Botuva, Tomada de Preços 29/2021 1 
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ASSUMPTA PIERONI LABRONICE E MARIO envelopes. Decumertação” Proposta serão receidos no seis ce icrações atá às 10.00 
a Soda 0222021, com abechra preta para 8 10P0S mr do Sa 02/2302! Mascres Inomações estarão à dposçã des reressaos. na seda a Prefira ata A Prece Tancredo de Aimesta Naves. 1º 0 = Cano = Botas ro hoc das 08 30 da 1700 eras pel iii (015) 3365 881 2 ou atras o sã wir Bosuva 2 gov Prtesa c Boxora. 16 de rorumro de 2021 Rafa Goa Bco —Socrtirs de Cras e Servço Murça 

AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL he 8172021 ur de Hotuvã, EDITAIS 145, ORIETO; REGISTRO DE PREÇOS PARA 
OUTER da Eb O ea conpeo poder ve eta na Pretta de Busta, o de de tação au Ar pe rodo ra o 

[e ad pe pr foda it, pel qd A ie ee A a tao MS dE ap VA ne “e pp 
AVISO DE LiCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL je 8072024 ÓRGÃO: Prefeitura de Botuva; EDITAL: 143. OBJETO: Aquisição de Matenais de Cama, Mesa a Barho para Rusidância Trapâvica. MODALIDADE: Pregão Presercia ENCERRAMENTO 02.12.2021 de N4n0Omr. O esta! completo poderá ser reirado na Presta de Botuva, no depto. de ietação, 1 Au. Present Tancredo de Arma Nove. 01, Cento. Bota. no horário das 0610 de 1115 e as 12.00 ds 17-00 horas cu atravis do st ir Dol sp go be Presta de Gestuva em 18 de nove de 2027 Ara Pauta Sampaio Moura Peres º Cecreira Municpai da Saúde 

A pare o a 1/2021 lá 122021 de O roxas o Muneipo da Sarau recenerá a documentação para cedenciamento e o anveloçe Cortando a docueriação de rabatação do obg aigractado. No dis 20722021, a Gónôme sera restrado a sessão puts 3 “ealza-se no Sala de Lictações, na Praça 1á de Março 26 - Saapui- SP. CEP 18225060. 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

: TORALDEINTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DESENTENCE ] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 

do, to do artigo 513, 2 IV do CH for deemmiada a sa INTIMAÇÃO por 
se” Gb! pague quai de RS 657422 (onda em SORO), devidamente 

io, afinado e pobicado na forma da lei NADA MAIS. Dado e pasado nesta 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS £ ADQUIRENTES DE LOTES DO VILLAGE IPANEMA 2 Rua Damasquero, Quadra D Ito 1, Loteamento Vila Ipanema 2, Batro Ro Verde vaca da Serras? - CEP 18160-000 
8 30281 571/0001-02 

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 

tem contormidade com & Estao Soc da Associação, cam os senhores proprietário na Rd Campo, Qu 
reias ro dia 04 de Dezembro de 2021, no oa da Quadra 8 em 

e ao lotes da Astciação, com estrutura adequado para sender as contingências impostas pet pandemia do Coronavire da SARS CV“, à 08 horta é 30 minutos em 
premsra CNVOCaçÃo, com o número regimenta da assciados. Se não houver quárum Em primera convocação, intalar-se- à Assembleia à 03 horas (manh) em Segunda 

Diante de importância ds assuntos, contamos com à presença de todo a fem de que as 

Qseuação: Some cs peopietâias ametetos Leão gato hoo. 

Associação dez Proprietários e Adqretes de Lotes d Vitae Ipanema 2 

” TODO SUPORTE QUE A 
SUA EMPRESA MERECE 

gd ts ts ção tp Eemcripesaelrresi poser cos 
—eNGrupoReche 

(15) 3232-6250 

Fone: (15) 3318 5941 
Av. Moreira Cesar, 299 
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ARTES CÊNICAS 

Sesc promove performances em 
encontros virtuais do 'Arte em Domicílio 
Público pode assistir apresentações inéditas de teatro e dança, além de participar de bate-papo com as artistas 

O Sesc Sorocaba promove 
novas apresentações artísticas 
dentro do projeto “Encontro: 
Arte em Domicílio”, atividade 
que busca aproximar o público 
dos artistas e vice-versa, através 
de apresentações exclusivas e 
rodas de conversa sobre a arte 
em um ambiente virtual. Neste 
mês denovembro, teatroedança 

são destaques. 
Assim nesta quarta-feira 

(17),s 20 horas, a atriz e perfor 
mer Ketlyn Azevedo traz uma 
apresentação teatral inspirada 
naarte postal'Por Trás da Rasga 
dura, de Fernanda Monteiro. Já 
a performance de dança fica por 
conta da artista Joana Prieto, na 
quinta-feira da próxima semana, 

dia 25, às 20horas. 
Osencontros acontecem via 

plataforma Microsoft Teams. O 
link de acesso é https://bit.ly 
encantro-arteemdomicilio. 

OS ARTISTAS EM DES- 
TAQUE EM NOVEMBRO - 
Ketlyn Azevedo, atração de 
hoje do projeto “Encontro: 

Joana Prieto trabalha com diversas vertentes da dança e é destaque na semana que vem em Encontro: 
Arte em Domicílio” 

ARTES PLÁSTICAS 

Telas retratam 'História 
& Movimento' em shopping 

O movimento mesclado à história é destaque nos obras de Rudnei 

Desde esta terça-feira (16), a 
exposição “História & Movimen 
to”, do artista plástico Rudnei 
Vieira, pode ser vista no Pátio 
Cianê Shopping. Realizada pela 
Secretaria da Cultura da Pre 
feitura, a atração gratuita pode 
ser vista no andar superior do 
Shopping, próximo à escada ro- 
ante que dá acesso ao segundo 
pavilhão, até 29 de novembro. 
A mostra cultural tem como ob- 
jetivo levar a arte sempre para 
perto da população e valorizar 
osartistas da cidade. 

Estão expostas 23 obras do 
artista plástico, sendo onze dese 
nhos de retratos feitos no estilo 

realista, além de 12 pinturas. As 
telas retratam movimento, seja 
pelas pinturas do mar, nuvens 
e ondas, assim como por uma 
alusão aos movimentos históri 
cos negros que ajudam a trazer 
visibilidade para os artistas 
negros atualmente, às vésperas 
do Fia da Consciência Negra 
(20 de novembro). Os trabalhos 
foram produzidos por Rudnei 
ao longo de sua trajetória desde 
1985, utilizando técnicas em 
lápis, óleo, pastel aquarela. Nas 
cido em Sorocaba em 1964, ele 
é aposentado da Rede Estadual 
de Educação, onde atuou por 36 
anos, nos cargos de professor. 

coordenador, vice-diretor edire- 
tor. Iniciou seu gosto pelas Artes 
Plásticas desde muito cedo, a0s7 
anos, desenhando rostos de per- 
sonagens da história do Brasil. 
Já na adolescência, desenhava 
os amigos em sala de aula. Mais 
tarde, teve como professor de 
desenho artístico Beto Cury. Fez 
parte do Grupo Imaginação em 
1885, do qual participavam ou- 
tros artistas expressivos, como 
Zezé Corrêae Ettore Marangoni 

A exposição “História & Mo- 
vimento” pode ser apreciada de 
de segunda a sábado, das 10 às 
22 horas, e aos domingos, das 
12ãs21 

Arte em Domicílio”, é atriz, 
artista do corpo, figurinista e 
caracterizadora. Atua na cena 
teatral desde 2005. Como atriz, 
participou de mais de 40 espe 
táculos, entre eles 'O Esperto 
Imaginário”, que circulou por 
13 estados do Brasil entre 2012 
e 2017. Conduziu o módulo 
'Corpo em Processo" nos cursos 
de teatro da Trupé de Teatro. 
Integroua Incubadora de Estu 
dos Performativos do Festival 
de Artes Híbridas, em 2021, e, 
atualmente, é atriz da Trupé 
de Teatro, de Sorocaba, e figu 
rinista para projetos de teatro 
e audiovisual. Seu trabalho 
mais é recente é o espetáculo 
'O Hibrido 

Joana Prieto, destaque da 
semana que vem, por sua vez, é 
bailarina, possuindo graduação 
em Dança (2013) e mestrado em 
Comunicação e Cultura (2017) 

pela Universidade de Sorocaba 
(Uniso), onde atua como do: 
cente no curso de Licenciatura 
em Dança e orientadora no 
Grupo de Estudos: Expressão e 
Movimento, Como artista, tei 
experiência mais relevante 
com improvisação/cria 
laboratórios coreográficos e 
performance, Na Educação, tra- 
balhacomdiversas vertentesda 
dança, principalmente o festejo 
afroperuano e a salsa cubana 
contemporânea entre outras. 

Mensalmente, artistas de 
dança, teatro ecirco são convi 
dados a criar uma performance 
de curta duração inspirada em 
uma arte visual para este pro. 
jetovirtual do Sesc Sorocaba. A 
performance é transmitida em 
um encontro on-line, onde o 
público ten 
car ideias e impressões sobre o 
trabalho artístico. 

liberdade de tro- 

wwrw. coquetel com br 
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ETERNOS - Fantasia, ação - Duração: 
2h37 - Classificação. 12 anos - Elenco: 
“Gemma Chan, Richari Madden e Salma Ha- 
ye. Ongnários dos primeiros seres a lerem 
abiado a Tera, 0 etemos fazem pari de 
“uma raça modficada geneiicamerte pelos 
deusas espaciais conhecidos coma Cestas 
Detados de carctarscas como moralidade 
e manipulação de energia cósmica, eles 
são frutos de expenências fracassadas de 
Seus próprios criadores, que também foram 
responsáveis por gerar os Deviantes, seus. 
goncças imengos 
Iguatemi: Sata 2 (legendado) 19h. Sala 2 
(bado), 15h45 22h10. Saia 3 (30 dubla 
do) 15h15 e 18h30. Sal 3 (30 legendado) 
21h45. Sal é (30 dublado, tá 21h. Sala 
4/30 legendado, 17h85. Sala 5 (30 ubiado) 
14h30, 16h45 e 20h. Sala 8 (30 legendado) 
14h40, the 21h20. Sala legendado) 4h, 
TTRZO «20440 
Sorocaba: Sala 1 (dublado), 16h 19h02 
Sala 2 (dublado), 15h, 18h e 21h. Sala 3 
(dublado, 14h, The 2. 
Panorâmico: Sia (dublado, 13h30, 16130 
e 19h30. Sal 6 (dublado tá, 17h o 20h 
Sola (dublado) 14h30, 17h30 20h30. Sala 
B dublado), 15h. 1Bho 20h45, 
Cland: Sal 1 (dublado) 21h30. Sa? (dubla 
do) 13h, 18, 19h 22h (sábado domingo) 
Sala? (dublado), 18. 18h e 22h Sala3 (VI 
dublado, tGhe 19h. Sala 3 (VIP legendado) 
22h, Sata 4 (dublado), 14h30, 17h30 e 20h00 
Sala 5 (dublado) 15h, 18h021h 

trenada pel lendário assasaro Macy que 
patema que et já teve. Quando Moody é bs 
Jura se vingar a acaba caido em um ago de 

MARIGHELLA - Drama, biografia - Dura- 
(ão: 2h35- Clssficação: 16 nos — Elenco 
Seu dog, Adriana Esteves Bruno Gaga. 
30. Neste fimo biográfico, acompanhamos a 
história do Caros Marigheda, em 1968, um 
homem que não tee tempo para tr medo 
De um lado, um govemo multar. do outro, 
uma esquerda inimidada. Cercado por quer 
rieiros 30 anos mais ovos e dispostos a 
reg o der revolucionário escolheu a ação 
Marghela era pico, escore guerreiro 
contra o governo miar trasdoio 
Iguatemi: St 6 (nacional 16130 e 15h50. 
Cant: Soa 6 (dublado, 21h30. 

Iguatemi: Sal 7 (duiado), 16h15 e 22 
Sorocaba: Sala 6 (dublado) 17h e 1 
Panorâmico: Sala 1 (dublado 14h 18h 

cação Ivra Elenco 

sendo dovtrnadas por suas familias a crerem 

A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRA- 
DA - Animação, familia - Duração: th33. 
- Classicação 10 anos — Elenco: Oscar 
Isaoc Char Theron a Cho Graca Moretz 
Pertubados que sous finos estão crescendo 
rápido, Morcia e Gomaz decidem colocar a 
ari infor notar assustador para uma 
miserável viajem de férias. Percorrendo os 
EUA oiro, a ama Addams encontra primas 
stato e novos amigos 
Iguatemi: Ss 1 (lado tos 

ba; Sal 5 (dublado) 14%, 18 18h 
ámico: Sala 3 (dublado. táh 18530 

Cianô: Saia 1 (dublado), 13h30 a 15h30 
(stbado e domingo). Sala 1 (dublado, 15930. 

Iguatemi: Sala 7 (duiado), 13h45 e 19h30. 
Sorocaba: Sala 5 (dublado) 20h e 22h 
Panorâmico: Sala 2 (dublado, 14130, 
Cland: Sala 6 dublado, 1 

Hansen, jovem ansioso e 
famía do talcido.Acaçtação cnematográfica 
de Steven Leverson. Ben Pasek e Justn Pau 
Iguatemi: Sai 10 (legendado, 157, 18540 e 
Sorocaba: Sea 6 (dublado) 14h30 e 21h 
Panorâmico: Sea 3 (dublado) 16n 8 20h30 

DUNA- Ficção científica, drama - Duração: 
236 — Ciasalicação: 14 aros - Elenco: 
Timolhóe Chalamet, Rebecca Ferguson e 
Oscar Isac. Inspirado na série de vos de 
Frank Harbert. Duna passa-se em um futuro 
enginquo O duque Leto Arades administra o 
planeta dórico rraki, também conhecido 
como Dura lugar de única fone da substán 
da rara chamada de “melangs”, usada para 
estenda a vida humana e garair poderes 
Paraisso, ale manda seu fio, Pau Atreides 
um jovem brilhante e talentoso que nasceu 
para ter um grande destino alêm de sua 
“maginação, e seus servos e concuina Lady 

Jessica, que também é uma Bene Gesso 
Eles vão para Duna a fimde garantir ht 
de sua famiia e seu povo Porêm uma tração 
amarga pla posse da melange fz com que 
Paul é Jessica fam paraos Frame, naívos 
do planeta que vvem nos cantos mas longes 
do deserto 
Iguatemi: Sala 5 fegendacio 14h15 
Cianê: Sola 6 (dublado), 4h 
VENOM- TEMPO DE CARNIFICINA Ação, 
fantasia - Duração: 2h - Cissiicação: 14 
anos - Elenco. Tom Hardy, Steghen Graham 
é Woody Harrison. Deçoss de um aro dos 

BEE A 
de fazer uma compra que pa 
pesquise melhor 
Gémeos (21/05 20/09): 

uduas pesseascapa: 

e pre 

volvdo numa mertra sobra um colega de classe que cometeu sui 

A PROFISSIONAL - Ação, suspense - Duração: 1h41 - Elerca: Magge Q. Samuel 
Jackson e Michael Keaton. Arma é uma mat V266ra Os Sugui extemamerte habudosa 

een tudo que sab e era a única fura 
aalmerte astassrado por mumigos, Anna. 
galo e rato com um manico homo. cuja 

obsessão por aa vai além de suas habicades como matadora 

e2h. 
DEUS NÃO ESTÁ MORTO - O PRÓXIMO CAPÍTULO - Drama - Duração: 1h50 - Cas 

diam Forsyihe, David AR. Vito o lah Wastenon. Após uma 
inspeção iesperada de uma unconára do govemo 
em casa são obrigadas a colocá-los na rede púbca da ensino, A funcionária acredita que 
as cranças esto recebendo uma educação inferir em relação à escola racional e estão 

famias que educam seus hos. 

ne Bl Sorpreso com a eertrêna do 
governo, acreditando no creo de educar seus próprios fios, o reverendo Dave assume 
a defesa ds falas, e juntos vão à Washinglon para uma audéncia hstrca 

do muscalvenceda do Tony e do Grammy 
2140 

acontecimentos da primeiro fime, Eddie 
Brock está com problemas para se acostumar 

vida com o symbsci Venom Ed tenta 
restabelecer se como jomalsta do entrevistar 
sal ilrCiis Kasa, também portando 
um symbicta chamado Carnage, que acaba 

-apando da prisão após sua execução 
tahada 
Iguatemi: Sia 4 legendado eso ns. 
Sorocaba: Sea 4 futiado), 15h, 19h30 e 
21080. 
Panorâmico: Sai (ubtado) tá, 16 t8h 
em 
Ciand: Saia 1 (dublado, 7130 e 19h30 

[4] Sagitário (221 a 2112) 
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'Amor com amor se paga” 
está de volta ao Viva 

O personagem Nonô é interpretado por Ary Fontoura 

Reedição de “Camomila e 
bem-me-quer”, de Ivani Ribeiro, a 
novela "Amor com amor se paga” 
estreou no canal Viva nesta sema- 
na. A partir das 14h1S, o público 
poderá relembrar a história do 
pão-duro Nonô, interpretado pelo 
ator Ary Fontoura. O personagem 
marcouateledramaturgiabrasilei 
ra com sua economia ao extremo; 
ele coloca cadeados na geladeira e 
nosarmáriosdadespensa desliga 
luzdacasaa partir de determinada 
hora da noite e anda com roupas 
velhas, Deacordo coma gerentede 
programação do canal, Stephanie 
Purvin, aestreia no Viva, 37anos 
depois de sua exibição original, é 
umaoportunidade pararelembrar 
essa trama que está na memória 
afetiva do público. “Temos certeza 
dequeoSeu Nonóvaicativarnovos 

fas" adianta. 
Morador da fictícia cidade 

de Monte Santo, o protagonista 
desperta curiosidade em todos 
sobre sua personalidade. O que 
ninguém sabe é que ele é muito 
rico e esconde de todos um tesou 
ro em moedas de ouro e joias. O 
único que realmenteconhece seus 
segredoséo amigo Anselmo, papel 
de Carlos Kroeber, que também 
apaixonado, secretamente, por 

Elisa, na pessoa de Bia Nunes, filha 
de Nonô. A empregada Frosina 
(Berta Loran) também sofre com 
a mesquinharia do protagonista, 
mesmo sendo uma funcionária. 
com 20 anos de casa. O coração de 
avarentosó amolece comachega 
da do órfão Zezinho (Oberdan Jú 
nior);o vinculo afetivo deixa Nonó 
cada vez mais doce e sensível. 

MÃOS TALENTOSAS- A HISTÓRIA DE BEN CARSON (Globo, 15h) -Drama -Ummenino 
pobre de Der, desmotado, que irava nota insaisaória na escola sos 33 nos toma-se 
o diretor do centro de Neurologa Pedra do Hospital Universitário Johns Hoptns. Em 

acançou renome munda! por seu desempenho na bem-sucedida separação de dis. 
Sua her, profundamente humana, descreve o papel via que a mãe 

rmetamoosa do fiho 
RIO SANGRENTO (Band, 22h45) - Ação - As tranquilas águas do Mississippi ransbordam 
deter quando um grupo de criminosos começa buscar drogas e dinhero no fund da io. 
Ao mesmo tempo, um misterioso fere barão de água doc deixa um rastro de sangue 
portndo o curso do rio 
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BRASILEIRO 

Com desfalques, Corinthians 
pega Flamengo no Maracanã 

Partida será disputada às 21h30 pela 33º rodada 

O Corinthians enfrenta o 
Flamengo nesta quarta-feira 
(17), às 21h30, no Maracanã, pela 
33º rodada do Campeonato Bra 
sileiro, e Cantíllo será desfalque 
certo para o técnico Sylvinho, 
por estar à disposição de sua 
seleção - ontem, a Colômbia rece 
beuo Paraguai, em Barranquilla, 
pelas eliminatórias para a Copa 
do Mundo, Apesar das 25 horas 
e 30 minutos de diferença entre 
osjogos, mesmo quenãoentrasse 
em campo nesta terça-feira (16), 
o meio-campista voltaria direto 
para São Paulo para se reapre- 
sentar no CT Joaquim Grava. O 
jogador estrangeiro completará 
três partidas seguidas longe da 
equipe alvinegra. Devido à con- 
vocação, ele não participou do 
revés para o Atlético-MG e tam 
bém da vitória sobre o Cuiabá. 

O começo desta semana foi 
intenso para o Corinthians, com 
treinos seguidos. Os atletas que 
atuaram por mais de 45 minutos 
no sábado (13) participaram do 
aquecimento e de um trabalho 
de posse de bola que Sylvinho 
preparou no campo 4. Depois, 

Roger Guedes, do Corinthians, em preparação para jogo no Maracanã 
retornaram à parte interna do 
CTparatrabalhos regenerativos. 
Asexceções foram os meias Giu 
lianoe Renato Augusto, que fica 
ram o tempo todo internamente 
para controle de carga. Além do 
treino de posse de bola, o coman- 
dante promoveu um coletivo em 
campo reduzido com os atletas. 
O meio-campista Willian, ainda 
em transição com a preparação 
fisica, participou das atividades 
do dia com os demais jogadores. 

O lado adversário também 
se preparou para a noite, mes 
mo em meio às comemorações 
de 126 anos, na segunda-feira 
(15). Após ter quebrado um 
tabu de 10 anos sem vencer 
o São Paulo no Morumbi, no 
domingo (14), o Flamengo não 
teve descanso e voltou ao tra 
balho logo no início da semana. 
A representação no Ninho do 
Urubu deu-se com os titula: 
res na goleada por 4 a 0, com 
um trabalho regenerativo. 
enquanto os reservas e aque 
les que atuaram menos de 45 
minutos foram para o campo. 
Para o jogo desta quarta-feira, 

o técnico Renato Gaúcho man- 
terá o planejamento para a 
final da Libertadores e poderá 
fazer novas alterações na equi 
pe, assim como adiantou após a 
partida no Morumbi 

“É importante seguir o que 
eu falei. Nossa programação, 
nosso planejamento, é dar ritmo 
de jogo para todo mundo porque 
até o dia 27 tem muita coisa para 
acontecer. Então, se, por umaca- 
so acontecer alguma coisa com 
outro jogador, eu tenho certeza 
de que o jogador da posição vai 
dar conta do recado”, reforçou. 
Para enfrentar o Corinthians no 
Maracan, Filipe Luís, Diego Ri 
bas, Arrascaeta e Vitinho devem 
estar à disposição. A baixa será 
o zagueiro Rodrigo Caio, que 
sofreu uma pancada na pantur- 
rilha e aguarda o resultado dos 
exames; já o atacante Michael 
vive uma fase de elogios, prin- 
cipalmente do treinador, por 
conta dos dois gols marcados na 
partida passada e pelas assistên- 
cias, fazendo comqueo Flamengo 
chegasse à artilharia da Série A, 
com 13 gols. 

Allianz Parque recebe Choque-Rei 
São Paulo e Palmeiras enfrentam-se às 20h30 

O Allianz Parque também 
recebe o clássico entre São 
Paulo e Palmeiras nesta quar- 
ta-feira (17), às 20h30, pelo Cam- 
peonato Brasileiro. Notricolor, 
otécnico Rogério Ceniterámais 
opções para organizar a equipe, 
já que conta com a volta de três 
atletas que foram desfalque 
contra o Flamengo, com gran- 
de tendência para mudanças 
no meio-campo. Gabriel Sara, 
Rodrigo Nestor e Welington 
estiveram ausentes na goleada 
sofrida por terem de cumprir 
suspensão automática por acú- 
mulo de cartões amarelos. Sem 

Sarae Nestor no meio-campo, Ceni 
recorreu a Gabriel Neves, titular 
pela primeira vez sob o comando 
do novo técnico, Ígor Gomes e 
Liziero, autor do erro que termi- 
nounoprimeiro goldo Flamengo. 
assinalado por Gabigol. 

Por sua vez, o elenco pales- 
trino voltou do Rio de Janeiro e 
fezrecoverynaparteinternado 
centro de excelência. O restante 
foi a campo e desenvolveu uma 
atividade técnica em dimen- 
sões reduzidas. Preservado 
da última rodada, o lateral-di- 
reito Marcos Rocha trabalhou 
normalmente, assim como o 

lateral-esquerdo Jorge, em 
fase final de transição física. 
Os atletas aprimoraram ainda 
cruzamentos, ultrapassagens 
pelas laterais e finalizações. 
No primeiro turno, nodia 31 de 
julho, no estádio do Morumbi, 
Palmeiras e São Paulo empa- 
taram por O a 0. Na sequência, 
ambas as equipes enfrenta- 
ram-se pelas quartas de final 
da Conmebol Libertadores e 
o Verdão levou a melhor por 
1a I como visitante e 3a O no 
Allianz Parque. O alviverde é 
o atual terceiro colocado com 
S8 pontos. 

Drdpado 

Santos poderá quebrar 
jejum de vitórias na Vila 

A equipe de Fábio Carille 
terá a oportunidade ideal para 
estancar irregularidades e que- 
brar um jejum de quatro meses 
sem vitória na Vila Belmiro, 
Nesta quarta-feira (17), o Peixe 
encara lanterna Chapecoense, 
às 19 horas, pela 33º rodada do 
Brasileirão. A partida é uma 
chance de o alvinegro praia- 
no embalar a segunda vitória 
dentro de casa na temporada. 
Diante do Athletico-PR, pelo 
Campeonato Brasileiro, e Inde- 
pendiente, pela Sul-Americana, 
o Santos conquistou pela última 
vez duas vitórias seguidas como 
mandante, Desde o triunfo con- 
tra o Independiente, jogou 13 
vezes como mandante. Neste 
corte de partidas, o time venceu 
cinco jogos, empatou três e per- 
deucinco. 

SKATE STREET 

Apósaderrotaparao Athle- 
tico e eliminação da Copa do 
Brasil, o Santos recuperou-se, 
bateu o Grêmio e, na sequênci 
perdeu do América-MG. Press 
nada pela zona da degola desde 
então aequipe reagiuetriunfou 
diante do Fluminense, antes de 
ser derrotada no clássico contra. 
o Palmeiras e novamente res- 
ponder ao Red Bull Bragantino. 
A vitória contra a Chapecoense 
poderá aproximar a equipe da 
permanência na Série A para 
2022 e aliviar a pressão sobre o 
elenco nas semanas finais de Bra- 
sileirão. Para esta quarta-feira, 
Carille deve ganhar um reforço 
importante, Desfalque contra o 
Atlético-GO, Marinho treinou 
normalmente na segunda-feira 
(15), no CT Rei Pelé, com traba- 
lhos junto aos companheiros. 

Pâmela Rosa é bicampeã 
mundial em dobradinha 

A coroa do skate street fe- 
minino continua pertencendo 
a Pâmela Rosa. À paulista de 22 
anos conquistou, em Jackson 
ville, no estado da Flórida (Es 
tados Unidos), o bicampeonato 
mundial da modalidade, que é 
praticada em obstáculos de rua, 
como escadarias ou corrimões, 
Medalhista de prata na Olim- 
piada de Tóquio (Japão), Rayssa 
Leal ficou na segunda posição. A 
maranhense de apenas 13 anos. 
repetiu o desempenho de 2019, 
quando também foivice-campeã. 
A japonesa Momiji Nishiya, ouro 
em Tóquio, completou o pódio. 
No primeiro momento, oito ska: 
tistasbrigaram por quatro vagas 
na segunda parte da decisão, 
ondeasatletas tiveram mais duas 
manobras para buscar o titulo. 
Rayssa avançou com a melhor 
somatória de notas (19.2). 

Pâmela classificou-se no 
limite, em quarto (16.7), mas 
brilhou nas manobras finais, 
com um 7.7 e um 8.1, descartan 
do notas mais baixas, enquanto 
as rivais não completaram os 
movimentos. A paulista foi a 
21.8 de somatória e garantiu o 
primeiro lugar. O título coroa a 
volta por cima de Pâmela após 
se recuperar de uma séria lesão 
notornozeloesquerdo,sofridadu- 
rante um treino, que atrapalhou o 
rendimento em Tóquio. A brasi 
leira, líder do ranking da World 
Skate (federação internacional da 
modalidade), ficou na décima posi 
cãonos Jogose não foialémcda fase 
eliminatória. Na final masculina 
do Mundial de street, Lucas Rabe- 
lo ficou com o vice-campeonato, 
superado pelo norte-americano 
Jagger Eaton, que iderouadisputa 
do começo ao fim. 

Magnus Futsal avança para 
semifinal da Liga Nacional 

O Magnus Futsal recebeu a 
equipe do Joinville no sábado (13)e, 
depois de perder no tempo normal 
por433 conseguiuavitóriapor1a0 
raprorrogação, garantindo vagana 
semifinaldaLigaNacional Apósven- 
cer no duelo de ida, otime sorocaba 
nousousuavantagemparabuscara 
classificação notempoextra. Agora, 
O time paulista aguarda o vencedor 
do duelo entre Faz Cataratas e São 
José.Osdonos dacasa aproveitaram 
oapoiodatorcidae partiramparao 
ataque. Logonos primeirosminutos, 
Sinoé recebeu no ataque e tentou 
duas vezesatéempurrarabolapara 
aredeeabrir oplscar. Osegundogol 
veio com Danilo Baron chutando 
de média distância e contando com 
desvionodefensor. Antesdo inter- 
valo, Dieguinho recebeu passena 
áreae descontou. 

Na segunda etapa, o goleiro 
Willian subiu ao ataque e chutou 
cruzado para empatar a partida. 
Em seguida, Leandro Lino roubou. 
a bola, avançou pelo meio e tocou 
paraCharuto finalizar com forçano 
En. Depois de um desentendimento 
na área, Machado e Leandro Lino 
foram expulsos. Usando goleiro 
nha. oJBCconseguiubuscaro placar. 
Dieguinhoaproveitoubolanaáreae 

tida. Comavitórianotemponormal, 
o duelo seguiu para a prorrogação. 
No primeiro tempo, igualdade e 
poucas chances. No fim, interrom- 
pendo uma jogada de ataque, otime 
do Joinville cometeu a sexta falta. 
Na cobrança. Rodrigo chutou forte 
entreaspernasdo goleiroegarantiu 
avitóriaeavaga 
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HABITAÇÃO 

CDHU alerta para ação de 
golpistas contra mutuários 

Estelionatários estão enviando carta usando 
o nome de escritórios de advocacia para oferecer 
falsos descontos para o morador saldar sua dívida 

A Companhia de Desenvol- 
vimento Habitacional e Urbano 
(CDHU), empresa vinculada à 
Secretaria de Estado da Habita- 
ção, alerta para um novo golpe 
praticado por estelionatários 
que usam o nome de escritórios. Internet) por estelionato ou tem- 
deadvocacia. Nascartasenviadas  tativa de estelionato. O mutuário 
para a casa dos mutuários, são também orientado a denunciar 
oferecidas falsas propostas de. seu recebimento para a Com- 
acordo com descontos para re- — panhia por meio de seus canais 
gularização da dívida. No texto, — oficiais: o site da CDHU (acessar 
é indicado também um número o menu no lado esquerdo, clicar 
de Whatsapp eume-mailparao emContatoeLocalização edepois 
mutuário dar sequência à nego- em Ouvidoria/Denúncias), pelo 
ciação fraudulenta. Alô CDHU 0800 000 2348 ou 

As cartas usam nomes de — pelo e-mail fraudesdeboletos& 
escritórios de advocacia, exis cdhu.sp.gov.bre anexar cartas, 
tentes ou não, e, inclusive, um — boletos recebidos, print de 
delesécredenciadopelaCDHU.O conversas e o BO, independen 
objetivo é ludibriar o mutuário, temente deter sido efetuado ou 
dando à falsa impressão de se — não um pagamento, 
tratar decorrespondência oficial 
da Companhia, Noboletoenviado 
aos mutuários, a CDHU aparece 
como beneficiária, mas ao digitar 
ocódigo debarras vem onomede 

DIA DO EMPREENDEDORISMO FEMININO 

outra pessoa. 
A orientação da CDHU para 

omutuário é desconsiderar essas 
cartas e registrar um boletim 
de ocorrência na Delegacia de 
Polícia (presencialmenteou pela 

ALERTAS - Outra modali 
dade de golpe usa o aplicativo 
de mensagens Whats App para 
oferecer falsas negociações 

financeiras. Por isso, a COHU 
reforça ao mutuário que não 
negocia, nem envia boletos por 
WhatsApp; não solicita qual- 
quer tipo de depósito ou trans- 
ferência bancária ou PIX para 
pagamento de boletos ou qui 
tação de débitos e seus boletos 
são emitidos apenas pela Caixa 
Econômica Federal ou Bancodo 
Brasil, cujos códigos de barras 
iniciam-se com 104 ou 001, 

Outra orientação é conferir 
sempre o nome do beneficiário 
doboletoquechegaao mutuário. 
Se foiemitido pelaCDHU, sempre 
terão nome da Cia como benefi 
ciário e o CNPJ 47.865.597/0001- 
09, poisaCDHU não emite boleto 
em nome de pessoas físicas ou 
CNPJ diferente do informado. 
Os endereços de e-mail oficiais 
da CDHU terminam sempre com 
Gtcdhu.sp. gov br ou Gapoiocdhu. 
sp.gov.br. A empresa não usa 
e-mail público (gmail, hotmail, 
igou outros). 

Grupo de Networking de Sorocaba já 
movimentou mais de R$ 5 milhões 

Já não é novidade que a 
pandemia do coronavírus não 
trouxeapenas isolamento so- 
cialeasmedidas de segurança, 
masserviutambémcomoa gota 
diágua para muitas mulheres 
que precisavam ressignificar 
a vida profissional. Pesquisas 
apontam quemais de 6 milhões 
de mulheres foram demitidas 
e viram suas rendas caírem 
drasticamente. Já a violência 
doméstica aumentou e ficou 
em evidência neste mesmo 
período. De acordo com o le- 
vantamento da Rede Mulher 
Empreendedora, 34% das mu- 
lheresjá sofreram algumtipo 
de agressão em relações con- 
jugais e, ao empreender, 48% 
delas conseguiram sair desses 
relacionamentos abusivos e 
até violentos. 

Vivendo sob pressão e sem 
perspectiva de voltar ao tra- 
balho anterior, várias dessas 
mulheres encontram no em 
preendedorismo a força que 
faltava para recomeçar. “Nós 
sabemoso quantoé importante 
ter um local onde a mulher se 
sintasegura e possa tirar dúvi- 
dasdecomo empreender, fazer 
networkingese sentir apoiada 
por pessoas que entendem sua 
realidade”, afirma Daniela 
Gyarfi, umadas organizadoras 
do grupo Lindas. 

Aqui em Sorocaba, a rede 
deapoio àsmulheresempreen- 
dedoras, o Lindas (Líderes 
Independentes Associadas), foi 
criado há 7 anos, com o intuito 
de incentivar o empreendedo- 
rismo feminino. Cerca de 40 
mulheres se reúnem mensal- 

mente e podem falar dos seus 
produtos e serviços, fazer par- 
cerias, indicar profissionais 
e falar das dores e belezas do 
mundo dos negócios. Desde a 
sua fundação, o grupo já movi 
mentou mais de R$ 5 milhões. 
Obalançoé feito mensalmente. 

“Antigamente a mulher 
quetinha umtrabalho próprio 
ou artesanal era vista como 
alguém que tinha um passa- 
tempo, não um negócio. Aqui 
nóstemos toda estrutura para 
fortalecer essa imagem e mos- 
trar que sim. somos mulheres 
de negócios, que podemos 
crescer juntas se tornando 
umarede, enãoconcorrentes”, 
finaliza Gyarfi. 

19 de novembro é conside- 
radooDiado Empreendedoris- 
mo Feminino. 

IGREJA 

Três novos jovens são 
consagrados ao sacerdócio 
ministerial pelo Arcebispo 

triz de São João Batista e da Imaculada Conceição, 
de Votorantim, toda engalanada, 

Belíssimo e comovente rito 
litúrgico-eucarístico marcou na 
tarde de domingo (14)a consagra 
ção de mais três jovens ao sacer- 
dócio católicoministerial. Egres- 
sos do Seminário 'São Carlos 
Borromeu'/Instituto Superior de 
Teologia João Paulo II, os agora 
néo-sacerdotes Bruno Bressani 
Navarro, Lucas Monteiro Nunes. 
eSérgio Murilo Sacudeler foram 
solenemente ordenados padres 
pela imposição das mãos episco- 
pais do arcebispo metropolitano 
de Sorocaba, dom Julio Endi Aka- 
mine, SAC, coma igreja matrizde 
São João Batista e da Imaculada 

Conceição, da vizinha cidade de 
Votorantim, acolhendo muitos 
padres e diáconos, assim como 
familiares, amigos e significativo 
número de fiéis, 

Os novos sacerdotes traba 
lharão pastoralmente inicial. 
mente, abrindo sua caminhada 
presbiteral, como vigário paro- 
quial, ou seja, auxiliares do titu 
lar. O padre Bruno na Paróquia 
de Nossa Senhora da Piedade, na 
cidade de Piedade; padre Lucas 
em Tietê, na Paróquia da Santís- 
sima Trindade, e o padre Sérgio 
Murilo na Paróquia de São João 
Batista, em Salto de Pirapora. 

“ 

três novos jovens tornaram-se padres da Igreja em rito presidido 
por dom Julio Akamine 

Cai o número de adolescentes internados por infrações também em Sorocaba 
O secretário de Estado da 

Justiça e Cidadania, Fernando — agudo da pandemia. 
José da Costa, também presi- Nos últimos cinco anos, 
dente da Fundação Casa, visitou o número de adolescentes in- 

ternados nos quatro centros 
socioeducativos locais caiu de 
288, em outubro de 2016, para 
179 jovens neste mês de novem- 
bro. A queda segue a tendência 
estadual, segundo Costa. 

Durante a visita, o secre- 

restritasduranteo período mais 

os centros socioeducativos de 
Sorocaba. O foco foi observar o 
andamento do atendimento aos 
adolescentes na instituição, após 
a vacinação contra a Covid-! 

tário da Justiça conversou com 
os adolescentes e servidores 
e acompanhou as atividades 
realizadas nas duas unidades, 
instaladas no bairro de Apa- 
recidinha. Conferiu também 
o andamento das obras das re- 
formas já iniciadas nos centros 
socioeducativos da cidade, além 
deobservar a efetividade da im- 
plementaçãodo circuito fechado 

dentreoutros. 
Nos centros de Sorocaba, 

84,3% dos adolescentes rece- 

de TV(CFTV). 
Os centros socioeducativos 

do Município estão ainda no 
programa de inclusão digital. beram, pelo menos, à prime 
dosadolescentesquea Fundação ra dose das vacinas contra a 
Casa promove, com a aquisição Covid, o que corresponde a 
de 3.200 tabletse 600 smart TVs 151 adolescentes. Os outros 
deSS polegadas, paraseremusa- 28 jovens restantes aguardam 
dos em atividades pedagógicas, — para serem imunizados, pois 
como cursos de ensino à distân- acabaram de ingressar no sis- 
cia e visitas virtuais a museus, — tema socioeducativo. 
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Biden sanciona projeto de 
infraestrutura de USS 1 tri 
Medida visa criar empregos com obras e acesso à internet 

O presidente dos Es 
Unidos, Joe Biden, sancionou 
um projeto de lei de infraes; 
trutura de 1 trilhão de dólares 
no começo desta semana, em 
uma cerimônia na Casa Branca 
que juntou democratas e re 
publicanos que atuaram para 
fazer avançar a legislação em 
um Congresso profundamente 
dividido. A medida foi dese 
nhada para criar empregos em 
todo o país com a distribuição 
debilhões de dólares a governos 
estaduais e locais para conser 
tar pontes e estradas em ruínas 
e expandir o acesso à internet 

E . 

1 

de banda larga para milhões 
de americanos. À cerimónia, 
no gramado sul da Casa Branca 
paraacomodar um grupo gran- 
de, foi um caso cada vez mais 
raroem que membros de ambos 
os partidos dispuseram-se a 
ficar juntos e comemorar uma 
conquista bipartidária. 

Biden, cujos índices de 
aprovação caíram por causa da 
sua gestão da economia, ouviu 
gritos de apoio de "Joe, Joe 
Joe” de alguns na plateia e foi 
aplaudido de pé quando assu 
miu o microfone. Biden disse 
que a aprovação da lei mostrou 

V " 

que, apesar dos cínicos, demo- 
cratas e republicanos podem 
se unir e produzir resultados. 
Ele chamou o projeto de lei de 
colarinho azul para reconstruir 
a América. "Muitas vezes, em 
Washington. a razão pela qual 
não conseguimos fazer as coisas 
é porque insistimos em obter 
tudo o que queremos. Com esta 
lei, nós nos concentramos em 
fazer as coisas”, disse Biden. 
A Casa Branca disse que Biden 
nomeou o ex-prefeito de Nova 
Orleans, Mitch Landrieu, para 
supervisionar a implementação 
do esforço de infraestrutura. 

Peronistas 'limpam feridas' 
após dura derrota eleitoral 

Os peronistas argentinos 
ainda"limpam-suas feridas” após 
uma derrota eleitoral no Con- 
gressoem que aoposição ganhou 
vantagem em importantes cam- 
pos de batalhas em todo o país e 
eliminou a maioria da coalizão 
governistanoSenado. A coalizão 
deoposição Juntos”, 
derrotada nas eleições presiden- 
ciais de 2019, bateu a coalizão 
governista comunista "Frente 
de Todos” por quase 20 pontos 
em todo o país no Senado, onde 
um terço das cadeiras estava em 
disputa. Na Câmara, venceu por 

uma margem um pouco menor, 
mas ainda importante, de cerca 
de oito pontos percentuais, ven- 
cendo uma batalha acirrada na 
importante província de Buenos 
Aires, a região mais populosado 
país e reduto peronista. 

“As pessoas fizeram-se ou- 
vir”, disse Beatriz Arguello, uma 
dona de casa na capital. "Agora 
esperamos alguma mudança”, 
ressaltou. O presidente argenti 
no de centro-esquerda, Alberto 
Fernández, disse após a votação 
que ouvirá o povo e prometeu 
uma nova fase para o país. Ele 

pediu que a oposição chegue a 
umconsenso como governo. Isso 
será fundamental depois que os 
peronistas perderam a maioria 
noSenado, que mantinhamdesde 
1983, oque significaque Fernán 
dez e sua vice-presidente mais 
radical, Cristina Fernández de 
Kirchner. precisarão buscar o 
outro lado. Os jornais locais rea- 
giram à derrota com manchetes 
como “dura derrota eleitoral” 
e "diagnósticos devastadores”. 
Já o “Página 12" buscou pontos 
positivos, "Derrota, mas a luta 
continua”. 

Arca al 

Áustria inicia Lockdown em 
meio à nova onda de Covid 

Ogoverno austríaco decidiu 
impor um lockdown às pessoas 
não vacinadas contra o novo 
Coronavírus coma aproximação 
do Inverno e o aumento das in- 
fecções na Europa. A Alemanha 
também impõe limites decircula- 
cão mais rígidos eo Reino Unido 
expande a aplicação de reforço 
da vacina para incluir adultos 
jovens. Nas últimas semanas, 
a Europa tornou-se novamente 
o epicentro da pandemia, Com 
isso, alguns países voltaram a 
considerar a retomada de res 
trições no período que antecede 
o Natal e ampliaram o debate 
sobre as vacinas, se elas, por si 
só, são suficientes para conter a 
pandemia. A chegada do Inverno 
no Hemisfério Norte preocupa 
as autoridades, já que o vírus 
espalha-se mais facilmente nos 
meses de frio, quando as pessoas 

reúnem-se dentro de casa. 
Na semana passada, a Euro- 

pa foi responsável por mais da 
metade da média de infeeçõesem 
todo o mundo e cerca da metade 
dasúltimas mortes. Sãoos níveis 
mais altos desde abril do ano 
passado, quando o virus estava 
em seu pico inicial na Itália. Go- 
vernos e empresas temem que a 
pandemia prolongada atrapalhe 
a ainda frágil recuperação eco 
nômica. O governo da Áustria, 
conservador, disse que cerca de 
2 milhões de pessoas no país, de 
cercade9 milhões de habitantes, 
agora só têm permissão para 
deixar suas casas em alguns 
sos, como ir ao trabalho ou fazer 
compras de itens essenciais, Há, 
noentanto, umceticismo genera 
lizado, inclusive entreos conser- 
vadoresea polícia, sobre a forma 
como o bloqueio foi imposto. 

Alemanha e líderes de estados 
devem discutir novas medidas 

Ogoverno federal da Alea 
nha eos líderes dos 16 estados do 
país devem discutir novas me: 
didas nesta semana. Três minis- 
tros de saúde estaduais alemães 
pediram às partes que negociam 
para formar um novo governo. O 
objetivo é prolongar o poder dos 
estados de implementar medidas 
mais rígidas, como bloqueio ou 
fechamento de escolas, à medida 
que a taxa de incidência de Co. 
vid-19 de sete dias atingia níveis 
recordes. À chanceler Ângela 
Merkel pediu às pessoas não 
vacinadas que reconsiderem sua 
decisão, em mensagem de vídeo 
divulgada no sábado (13). "Sema- 
nas dificeis estão a nossa frente, 
e você pode ver que estou muito 
preocupada”, disse Merkel em 
seu podcast semanal. “Peço ur 
gentementea todos que aindanão 
foram vacinados:reconsiderem” 

A França, a Holanda e mui, 
tos países da Europa Oriental 
também estão enfrentando um 
surto de infecções. A Grá-Breta 
nhadeve estender aaplicação de 
doses de reforço da vacina pa 
pessoas entre 40e 49 anos, disse 
ram autoridades, para aumentar 
a imunidade em declínio antes 
dos meses mais frios de Inverno. 
Atualmente, todas as pessoas a 
partir de 50 anos, aqueles que 
são clinicamente vulneráveis 
e os profissionais de saúde da 
linhade frente, são elegíveis par 
reforços. O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, disse 
quenão vê necessidade de mudar 
para um "Plano B" de mandatos 
de máscaras e passaportes va 
cinais, embora esteja cauteloso 
com o aumento de infecções na 
Europa. "Estamos mantendo o 
Plano À”, d 

Ex-conselheiro de Donald 
Trump entrega-se ao FBI 

O antigo conselheiro do 
ex-presidente norte-americano 
Donald Trump, Steve Bannon. 
entregou-se na segunda-feira 
(15) às autoridades, depois de 
ter sido indiciado por se recu: 
sar a colaborar na investigação 
sobreo ataque ao Capitólio em 
6 de janeiro. No dia 12 deste 
mês, soube-se que Steve Ban- 
non, 67anos, tinha sido indicia- 
do por dois crimes de desacato, 
após ter-se recusado a depor 
peranteocomitêdaCâmarados 
Representantes queinvestigao 
ataque ao Capitólio. O primeiro 
crime diz respeito à recusa de 
testemunhar e o segundo, à 
recusa de apresentar documen- 
tos. Segundo o Departamento 
de Justiça norte-americano, 

esses crimes de desacato ao 
Congresso são puníveis com 
até um ano de cadeia e multa 
máxima de US$ I mil. 

Apenas três dias depois, o 
ex-conselheiro de Trumpentre 
gou-se diretamente ao Departa 
mento Federal de Investigação 
dos EUA. Ainda assim, manteve 
posturadesafiadora, afirmando 
aos jornalistas o seguinte: “Va 
mos derrubar o regime Biden. 
Quero que se mantenham foca- 
dos. Isso é apenas barulho”. O 
ex-estrategista da Casa Brancaé 
uma das mais de 30 pessoas pró- 
ximas do ex-presidente Donald 
Trump, que foram intimadas a 
testemunhar os eventos de 6 de 
janeiro pelo comitê das Câmara 
dos Representantes. 


