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Deic amplia investidas 
ao tráfico de drogas 

A Divisão Especializada de 
Investigações Criminais (Deic) 
da Polícia Civil de Sorocaba, 
cumpriu na manhã desta terça 
feira (23), dentro da chamada 
Operação Tabuleiro”, 16 ordens 
judiciais, dez delas mandados 
de busca e apreensão e seis man- 
dados de prisão. O trabalho de 
investigação apurou a prática 
dos crimes de tráfico de drogas 
e associação para o tráfico nas 
cidades de Sorocaba e Itu, com 
os acusados sendo vinculados 

anização criminosa 
todo o Estado de São 

Paulo. Pág. 4 

Sorocaba 
tem5 dias 
sem mortes 
por Covid 

Alunos com Covid-19 podem pedir reaplicação da prova 
* A medida já pode ser aplicada aos estudantes com Coronavírus que faltaram às provas do Enem aplicadas no último domingo, di 

valendo, também, para a prova do próximo domingo, dia 28. Pág. 5 

Venda de imóvel usado aumenta 46% 
Com o aumento dos fin: 

Sorocaba e outr 
ciamentos bancários, as vendas de imóveis usados cresceram 46,06% em outubro comparado a setembro em 

18 cidades da região. A pesquisa foi feita com 83 imobiliárias e corretores credenciados pelo Creci-SP. Pág. 7 

nc onaça China aceita carne do Brasil 
as ei que pune ifi é Sesc une malabarismo, als Cortra a certificada até 4 de setembro 

música e acrobacias dignidade ofertar 
de vítima e que tenha recebido certificado sanitário antes de 4 de setembro, po: 

tencialmente permitindo que os carregamentos retidos nos portos testemunha chineses, finalmente, sejam liberados na alfândega. 
O presidente jair Bolsonaro 

sancionou o projeto de lei que 
reprime a prática de atos aten 
tatórios à dignidade da vitima e 
de testemunha durante o julga 
mento. A nova lei foi publicada 
no "Diário Oficial da União” de 
ontem (23). Pág.5 

Vacinação 

O espetáculo circense 'Amálgama' será a atração desta sexta-feira estende dose 
(26) esábado (27) às 20 horas, no Sesc Sorocaba, no Jardim Faculdade. A de reforço a 
produção traz uma fusão das técnicas decirco em uma linguagempró- — partir de 18 anos 
priade malabarismo, acrobacia, dança, músicae improviso. São quatro 

lda 

O Brasil suspendeu as exportações de came bovina para a China em 4 
acrobatas e malabaristas resgatando as peripécias do Circo. Pág.8 Pág.3 de setembro após detectar dois casos atípicos de doença da vaca louca 
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EDITORIAL 

O varejo e as boas ações 
Apesar da inflação em 

alta, da pandemia que há qua- 
se dois anos vem atormentan- 
doa vida de todos e do desem- 
prego reinante no Brasil, o 
varejo brasileiro nunca deixa 
departicipar de uma ação que 
todos os anos vem se tornando 
cada vez mais conhecidae que 
costuma chamar a atenção 
de todos os consumidores 
na última semana do mês 
de novembro. Trata-se da 
realização da Black Friday, 
considerada uma das datas 
mais agitadas em inúmeras 
localidades do mundo e que 
sempre oferece promoções 
com descontos que chegam 
até 70% em muitos casos. O 
que muita gente não sabe é 
que estedia precede, também, 
no Brasil, outra importante 
data, ou seja, o Dia de Ação 
de Graças, cujo simbolismo 
também é cultivado em várias 
partesdo mundo. E esse Diade 
Graças também pode ser visto 
como um momento de reafir- 
mar aquilo que as empresas e 
suas entidades de classe fazem 
tão bem: a responsabilidade 
social, exatamente como ocor- 
reem Sorocaba. 

Dessa forma, o que se 
verifica é a possibilidade de 
o varejo brasileiro, além de 

vender muito mais, prota- 
gonizar uma ação voltada 
à comunidade na qual está 
inserida, visando estimular a 

Com o varejo como 
protagonista, a 
Black Friday 

também poderá se 
transformar num 
dia cheio de boas 
ações por parte 

de muitas empresas 

indústriaeo comércio a desen- 
volverem ações que, somadas 
pela grandeza do varejo, pode- 
rão se tornar mais uma ferra- 
mentade prosperidade social. 
Falamos aqui de retribuição e 
desenvolvimento de ações so- 
ciais que podem ser assumidas 
por muitas empresas. 

Resta saber, no entanto, 
se todos os envolvidos com 
esta data - consumidores, 
comerciantes e empresários 
- terão motivos suficientes 

para proporcionar a toda 
a população condições sa- 
tisfatórias para a compra 
de produtos, levando-se em 
conta que todo mundo anda 
cauteloso com o orçamento 
apertado. Não bastasse esse 
fato, é preciso que todos os 
consumidores sigam as reco- 
mendações do Procon, evitan- 
do as compras sem qualquer 
critério, principalmente não 
levando em contaa necessida- 
dedeseobservarospreçosea 
qualidade de toda e qualquer 
mercadoria. 

O importante é que todos 
possam se dar bem numa 
oportunidade de promoções 
como essa que se apresenta 
nesta semana. Com o varejo 
protagonizando como se deve 
o Dia de Ação de Graças, a 
Black Friday também poderá 
setransformar num dia cheio 
de boas ações por parte de 
muitas empresas. É o que se 
espera neste momento em 
que, com a chegada do final 
do ano, as atividades econó- 
micas começam a se mani- 
festar novamente após tanto 
tempo em que as empresas 
e a população vêm sofrendo 
com a tristeza dos impactos 
negativos causados pelo novo 
Coronavirus. 

OPINI 

Violência doméstica: denúncias 
ampliam proteção da mulher 

Fabricio Posocco 

O juiz Leonardo Grecco, da 
Comarcade Santos, que estavade 
plantão no domingo (14), conce- 
deu a uma mulher a autorização 
de sair imediatamente do lar 
conjugal, juntamente com seus 
pertences e, se necessário, com 
escolta da Polícia. A vitimavinha 
sofrendoconstantese desmotiva- 
dasagressões físicase verbaisdo 
companheiro, com quem dividia 
a residência há quatro anos. 
No início deste mês, o agressor 
ameaçou tirar a vida da mulher 
com uma faca. Em desespero, ela 
pegouofilho de2anos, frutodes- 
serelacionamento,esaiu decasa 
comaroupadocorpo.Commedo 
doagressor, que não aceita fim 
do casamento, ela vinha dormin- 
donocarro e se escondendo. 

Assim que este caso chegou 
ao escritório, acionamos a Justi- 
ca e conseguimos liminar para 
separação de corpos do casal e 
medidas protetivas. Até sair a 
sentença final, o réu está proibi- 
dodeseaproximar da vitimaedo 
filho, em um raio de 300 metros, 
está impedido de frequentar aes- 

coladacriançaedese comunicar 
coma mulher, 

Deacordo coma pesquisado 
Instituto Datafolha, encomen 
dada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, divulgadaem 
junho, uma em cada quatro mu- 
lheres acima de 16 anos de idade 
afirma ter sofrido algum tipo de 
violência no último ano no Pais. 

Para ampliar a proteção da 
mulher, entre 2019 2020 foram 
sancionadas 14 novas leis, den- 
tre elas a que estabelece como 
medidas protetivas de urgência 
frequência do agressor a centro 
de educação e de reabilitação e 
acompanhamento psicossocial: 
outra dispondo sobre a notifi- 
cação compulsória dos casos de 
suspeita de violência contra a 
mulher; umaque responsabiliza 
o agressor pelo ressarcimento 
dos custos relacionados aos 
serviços de saúde prestados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) às. 
vitimas de violência domésticae 
familiar e aos dispositivos de se- 
gurançapor elas utilizados;leide 
2019 garantindo a matrícula dos 
dependentes da mulher vítima 
deviolência domésticae familiar 

eminstituiçãode educação básica 
mais próxima de seu domicilio; e 
autorização de aplicação de me- 
dida protetiva de urgência, pela 
autoridade judicial ou polici 
mulher emsituação de violência 
doméstica e familiar ou a seus 
dependentes e determinando 
o registro da medida protetiva 
de urgência em banco de dados 
mantido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CND. 

A mulher vitima de violên- 
cia fisica, psicológica ou sexual 
pode buscar ajuda ligando para 
onúmero 180.A Centralde Aten- 
dimento à Mulher registra e 
encaminhadenúncias aosórgãos 
competentes. A ligação é gratuita 
eoserviço funciona 24 horaspor 
dia, todos os dias da semana. 

Para mais informações, as 
vítimas devem procurar um 
advogado de sua confiança, a 
Casa da Mulher Brasileira, o 
Centro de Referência, a Delega- 
cia de Atendimento à Mulher. a 
Defensoria Pública ou o Núcleo 
Integrado de Atendimento às 
Mulheres da sua cidade. - Fa- 
bricio Posocco é professor 
universitário e advogado 

FATURAMENTO MENOR EM SETEMBRO 
A inflação elevada, que tem ofuscado o poder de compra das 
famílias, também acabou por derrubar o consumo de bens em 
setembro. De acordo com os dados disponíveis, a quantidade 
vendida pelo comércio varejista encolheu 1,3% em relação ao mês 
de agosto. Foi a queda mais acentuada para o mês de toda a série 
histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada no ano 2000 
pelo IBGE. O recuo no varejo de setembro sucede a um tombo de 
4,3% no mês anterior. Das oito atividades que integram a pesqui- 
sa sobre o desempenho do comércio varejista, seis registraram 
retração nas vendas em setembro. 

SEM REFERÊNCIA DE PREÇOS 
Sabe-se que em meio ao aumento da inflação, que nos últimos 12 
meses está chegando a 10,67%, a Black Friday terá dois grandes 
desafios nesta semana. Um deles será mostrar ao consumidor que 
os preços serão menores que no passado recente, enquantoooutro 
é fazer a oferta caber no bolso do consumidor. É preciso levar em 
conta que o consumidor perdeu a referência de comparação de 
preços por causa da disparada da inflação. Neste ano, por exem- 
plo, por causa da escassez de matérias-primas e da alta do dólar, 
houve um reajuste médio de 30% nos preços dos eletrodomésticos 
ao consumidor. 

O ALTO PREÇO DA ENERGIA 
Asclasses menos favorecidas continuam sendo as maisatingidas pelo 
pesodesproporcionaldos preços dacontadeluzedobotijãode gás. Por 
essasemaisaquelas, asinstituiçõesquerepresentamos consumidores. 
deenergiaelétricado Paísestão cobrando medidas urgentes do gover- 
no para resolver o que chamam de caos financeiro no setor. Além de 
tudo, osreajustesestão sendo puxados pelo aumento de importaçãode 
energia através de contratos firmados coma Argentinae o Uruguai. 
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Novo calendário de 
vacinação estende 
dose de reforço para 
a partir de 18 anos 

Intervalo para aplicação da dose 
extra foi reduzido para cinco meses 

Desde segunda-feira (22), 
após determinação do Ministério 
daSaúde edo Governo do Estado, 
omunicípio de Sorocaba também 
estendeu a aplicação da chamada 
“dosedereforço' da vacinacontra 
aCovid-19 para toda a população 
a partir de 18 anos de idade que 
já tenha tomado as duas doses 
anteriores ou dose única. O inter- 
valo para aplicação dadose extra 
também foi reduzido de seis para 
cinco meses. Inclusive, uma 
nova programação da Campanha 
Municipal de Vacinação contra 
à Covid-19 foi estabelecida pela 
Secretaria da Saúde da Prefei- 
tura envolvendo as 33 Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) da cida- 
de, embora as ações divulgadas 
anteriormente, para o período 
de 12329 de novembro, também 
continuem valendo, englobadas 
nesta nova programação. 

A aplicação diária, de segun- 
da à sexta-feira (ver calendário 
semanal detalhado estampado 
nesta página), acontece das 9às 12. 
horaspara pessoas quenasceram 
entreos meses de janeiroe junho. 
Já os nascidos entre os meses de 
julho e dezembro são vacinados 
das 12 às 15 horas, sempre res- 
peitando o intervalo de cinco 
meses da segunda dose ou da 
dose única. Há, assim, dias fixos 

paraarealizaçãoda vacinaçãode 
determinados grupos nas UBSs 
e para a aplicação da primeira, 
segunda ou terceira dose. 

Continua obrigatória igual- 
mente a apresentação de docu- 
mento de identidade com foto 
e do comprovante de aplicação 
das doses anteriores (primeira, 
segunda ou dose única) eaSecre- 
taria Municipal deSaúdereforça 
que o vacinado deverá saber 
informar o número do seu CPF 
ou portar o documento, assim 

como conscientiza, solicitando 
um comprovante de residência, 
paraquesejam vacinadossomen- 
temoradores dacidade. 

Novo calendário de vacinação 
O novo calendário semanal 

de vacinação contra a Covid-19 
em Sorocaba, para a aplicação 
da primeira, segunda ou terceira 
dose, está assim estabelecida: 

« SEGUNDA-FEIRA - Se- 
gunda dose da CoronaVac/Bu- 
tantan para adultos (a partir de 
18 anos) e idosos que tomaram a 
primeira após 28 dias. Terceira 
dose para adultos (a partir de 
18 anos) e idosos que tomaram a 
segunda aplicação (Coronavac/ 
Butantan, Astrazeneca/Oxford 
ou Pfizer) ou a dose única da 
Janssen após 152 dias (5 meses). 
E primeira dose (xepa) para po- 
pulação a partir de 18 anos que 
ainda não foi imunizada. 

e TERÇA-FEIRA - Segunda 
doseda Pfizer para adolescentes 

(a partir de 12 anos), adultos e 
idosos que tomaram a primeira 
há 21 dias. Terceira dose para 
adultos (a partir de 18 anos) e 
idosos que tomaram a segunda 
aplicação (Coronavac/Butantan, 
Astrazeneca/Oxford ou Pfizer) 
ou a dose única da Janssen há 
152 dias (5 meses). E primeira 
dose (xepa) para população a 
partir de 12 anos que ainda não 
foi imunizada. 

+ QUARTA-FEIRA -Segun- 
da dose da AstraZeneca/Oxford 
paraadultos (a partir de 18 anos) 
eidososque tomaram primeira 
após 56 dias. E primeira dose 
(xepa) para população a partir 
de 18 anos que ainda não foi 
imunizada. 

+ QUINTA-FEIRA - Se- 

gunda dose da AstraZeneca/ 
Oxford para adultos (a partir de 
18 anos) é idosos que tomaram a 
primeira há 56 dias. E primeira 
dose (xepa) para população a 
partir de 18 anos que ainda não 
foi imunizada. 

«SEXTA-FEIRA - Segunda 
dose da Pfizer para adolescentes 
(a partir de 12 anos), adultos e 
idosos que tomaram a primeira 
aplicação após 2! dias. Terceira 
dose para adultos (18 anos ou 
mais) e idosos que tomaram a 
segunda aplicação (Coronavac/ 
Butantan, Astrazeneca/Oxford 
ou Pfizer) ou a dose única da 
Janssen após 152 dias (5 meses). 
E primeira dose (xepa) para po- 
pulação a partir de 12 anos que 
ainda não foi imunizada. 

Cinco dias sem mortes, mas 
notificações prosseguem 

Já são cinco dias consecuti- 
vos, desde quinta-feira (18), quea 
SecretariadaSaúdeda Prefeitura 
não registra novas mortes por 
Covid-19 em Sorocaba, com o nú- 
merode recuperados alcançando 
nesta terça-feira (23) o total de 
83.558. Já os casos confirmados 
(coma doença passaram de 86.418 
para 86.432 na cidade. Os óbitos 
confirmadossemantémem2.847. 

Ataxadeletalidade no Município 
é de 3,29%, abaixo da taxa esta- 
dual, queéde 3,5%, eacimadataxa 
nacional queseencontraem28%. 

Sorocaba recebeu a notifica- 
ção demais ld casos confirmados 
ontem, e 12 recuperados. Do total 
de confirmados, quatro estão 
internadosemUTI ototaldepes- 
soasem recuperação (isolamento 
domiciliar) é de 23. 

Acidadeteveaindaquedano 
número de pessoas com suspeita 
de contaminação pelo coronavi- 
rus e que aguardam resultados 
de212paral21 Entreossuspeitos, | 
14 estão internados em hospitais 
da cidade, sendo cinco em UTIL. 
Não há óbitos em investigação. 
O número de descartados por 
resultados negativos da doença 
aumentou para 173.470. 

*f NECROLOGIA 

OFEBAS 
HELENA DASILVA SOUZA 
Recém-nascida. Será sepultada 
hoje, dia 24, às 8h30, no Cemité- 
rio Santo Antônio. 

CATHARINA 
CHIARELLO LISBOA 

Tinha 85 anos. O sepultamento 
ocorre hoje, às 13 horas, no Ce- 
mitério Consolação. 

ALICIA BATISTA DE ARAÚJO 
Recém-nascida. O sepultamento 
deu-se ontem. dia 23, no Cemité- 
rio Santo Antônio. 

SRA. ANA MARIA 
VIEIRA IGNÁCIO 

Tinha 60 anos. Era casada com 
Ednei Pereira Ignácio, deixando 
as filhas, Mariana e Marília. O 
sepultamento ocorreu dia 23 no 
Cemitério Saudade. 

SRA. CAROLINE 
MIRANDA MARQUES 

Tinha 32 anos. Deixou os filhos, 
Lara e Heitor. Foi sepultado dia 
23no Cemitério Memorial Park. 

OSSEL 
SR ADENIR INOCÊNCIO 

Tinha 60 anos. Deixou a filha 
Franciele. O sepultamento dar- 
se-à hoje e o féretro sairá às 10 
horas do Velório central (Sala 
Azálea) para o Cemitério Santo 
Antônio. 

SRA.MARIA 
ROMILDA CONSORTE 

Tinha 71 anos. Será sepultada 
hoje no Cemitério Municipal de 
Laranjal Paulista (SP) o féretro 
sairá às 9 horas do Velório Cen- 
tral(Sala Bromélia) de Sorocaba. 

SRA. THERESA 
CONCEIÇÃOSILVA 

Tinha 86 anos. Era casada com 
Deny Leme da Silva, deixandoos 
filhos, Sueli, Marli, Clodoaldo, 
Celso, Angélica, Rosângela, Da- 

niele e Alex. Foi sepultada dia 
23no Cemitério Memorial Park. 

SRA. LEONOR 
FIOROTTO DE ALMEIDA 

Tinha 94 anos. Deixou os filhos, 
Francisco, Maria Aparecida, João 
CésareClaudete. O sepultamento 
deu-se dia 23 no Cemitério Pax. 

SR JOSÉ 
DAVID DOSSANTOS 

Tinha 45 anos. Deixoua filha Ra- 
faela. O sepultamento deu-se dia 
23 no Cemitério Santo Antônio. 

SRA. GISELE ARRUDA 
DOS SANTOS TRINDADE 

Tinha 38 anos. Deixou os filhos, 
Isabela, Kauê e Manuella. Foi 
sepultada dia 23 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SR APARECIDO 
DOMINGOS DOS SANTOS 

Tinha 51 anos. Era casado com 
PatriciaSeverinados Santos, dei- 
xandoas filhas, Sheila, Cristina e 
Verônica. O sepultamento foidia 
23 no Cemitério Santo Antônio. 

SRA. VIVIANE 
MARTA PEREIRA 

Tinha 56 anos. Deixou os filhos, 
Tatiane, Cássio e Caíque. Foi 
sepultada dia 23 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SR. CARMO JOSÉ FACI 
Tinha 73 anos. Era casado com 
Rosa Maria da Fátima Cintra 
Faci, deixando os fill 
Augusto e Marcos Vi 
sepultado dia 23 no Cemitério 
Consolação. 

SRA. GISLENE CARMONA. 
DOSSANTOS FERREIRA 

Tinha 47 anos. Era casada com 
Milton Luiz Ferreira, deixandoa 
filha Jessilin. Foi sepultadadia 23 
no Cemitério Consolação. 

GABRIEL APARECIDO 
RODRIGUES DA SILVA 

Tinha 53 anos. O sepultamen 
to foi dia 23 no Cemitério 
Consolação. 

SRA. PRISCILA GOMES 
DE BRITO CAMARGO 

Tinha37anos. Eracasada com Ra- 
fael Camargo. Foi sepultada di 
23em Votorantim, no Cemi 
São João Batista. 

CLASSI ON LINE 

O mais completo Portal de 
Classificados » Guia local 
de Produtos « Serviços que 
oferece uma ferramenta onde 
você anuncia & encontra tudo o 
que precisa dentro da sua cidade. 

www.classionline.com.br q 
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AVANÇO NA SAÚDE 

Sorocaba terá transplante de 
medula óssea a partir de 2022 

Pelaprimeiravezemsuahis- 
tóriamédica, Sorocaba passaráa 
contar, a partir do ano que vem, 
com o serviço de transplante 
de medula óssea para atender a 
cidade e toda a região. A assis- 
tênciaserá realizada no Hospital 
“Sarina Rolim Caracante”, fun- 
dado e administrado pelo Gpaci 
(Grupo de Pesquisae Assistência 
ao Câncer Infantil). Inclusive, o 
Hospital, no Jardim Paculdade, 
já tem praticamente instalada 
a área, inicialmente com 10 lei- 
tos, onde o setor funcionará e 
só aguardava autorização para 
operar por parte do Ministério 
da Saúde, A previsão é de que o 
primeiro transplante jáaconteça 
em fevereiro de 2022. 

O ministro da Saúde, Marce- 
lo Queiroga, esteve em Sorocaba 
na segunda-feira (22) para, pri- 
mordialmente, oficializar essa 
aguardada habilitação do Hospi- 
tal do Gpaci), de Sorocaba como 
unidade de alta complexidade 
oncológica para realizar trans- 
plantes de medula óssea, a partir 
de fevereiro, pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).O Hospitalatende 

POLÍCIA 

crianças eadolescentes, de0a 18 
anosde idade, comdiversostipos 
decâncer,eem junho completou 
38 anos deexistência. A portaria 
do Ministério da Saúde, que com- 
cedeu autorização ao Gpaci para 
arealização dos transplantes de 
medula óssea foi publicada em 
agosto desteano. 

Serão realizados procedi- 
mentos autógenos (coma medula 
do próprio paciente) e também 
os halogênicos (com medula de 
doador). Deverão ser atendidos, 
pelo menos na fase inicial, 10 
pacientes por período - cada pe- 
ríodo é de 60 dias. Atualmente, 
o Gpaci oferece atendimentos 
em, pelo menos, 14 áreas, para 
as 48 cidades do Departamento 
Regional de Saúde de Sorocaba 
(DRS16). 

O prefeito Rodrigo Manga 
e outras autoridades acompa- 
nharam o ministro da Saúde na 
visita ao Gpaci para o anúncio 
oficial da homologação, onde 
pode conhecer “in loco' a nova 
ala que realizará o transplante 
demedula óssea outros setores 
do Hospital do Câncer Infantil, 

recebendo detalhadas explica- 
ções e esclarecimentos de parte 
da presidentedaentidade, Maria 
Lúcia Neiva de Lima e da vice 
Gláucia Blazeck, assim como do 
diretor técnico Gustavo Neves e 
do diretor clínico Fábio Bernar- 
des, Na ocasião, a diretoria tam- 
bém solicitou ajuda ao ministro 
Queiroga para aumentodo MAC 
(Teto Financeiro de Médiae Alta 
Complexidade) para Oncologia 
do DRS XVI (Departamento Re- 
gional de Saúde). 

COM GESTORES DA SAÚ- 
DE - Durante sua estadia em 
Sorocaba, o ministro Marcelo 
Queiroga também almoçou 
com o prefeito e os principais 
gestores de Saúde do Muni- 
cípio, como o presidente da 
Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia, padre Flávio 
Miguel Júnior, e os diretores 
do Grupo BOS (Banco de Olhos 
de Sorocaba), Sérgio Gabriel 
e Pascoal Martinez Munhoz, 
ese colocou à disposição para 
ajudar no que for preciso. 
Também esteve na sede da 

Associação de País e Amigos 
de Deficientes Auditivos de 
Sorocaba (Apadas), conside- 
rada centro de referência na 
área da deficiência auditiva, 
atendendo mais de 20 milcrian- 
cas, jovens, adultos e idosos 
dos 48 municípios da região de 
Sorocaba. A fonoaudióloga Ma- 
ria Angelina Nardi Martinez, 
sua fundadora, solicitou ao 
ministro aumento de repasse 
à instituição, para ampliar o 
atendimento em toda a região. 

Pela manhã, Queiroga, este- 
ve em Porto Feliz, onde visitou 
a Santa Casa de Misericórdia 
local e participou do anúncio da 
construção do primeiro Pronto- 
“Socorro 24 horas do Município 
elançamentodesua pedra funda- 
mental. Como explicou, a unida- 
de de urgência e emergência vai 
atender a mais de SOmil morado- 
reseterá investimento federalde 
cerca de R$3 milhões, alémdeR$ 
500 mil da Prefeitura. No total, a 
unidade terá, aproximadamente, 
milmetrosquadrados eirárefor- 
car os atendimentos de urgência 
emergência do SUS na cidade. 

'Operação Tabuleiro' apura crimes de tráfico de drogas 
A Divisão Especializada de 

Investigações Criminais (Deic), 
da Polícia Civil de Sorocaba, 
cumpriu na manhá desta terça- 
“feira (23), dentro da chamada 
“Operação Tabuleiro”, 16 ordens 
judiciais, sendo dez mandados 
de busca e apreensão e seis 
mandados de prisão. O trabalho 
deinvestigação apuroua prática 
dos crimes de tráfico de drogas. 

e associação para o tráfico nas 
cidades de Sorocaba e Itu. Os 
acusados são vinculados a uma 
organização criminosa atuante 
em todo o Estado de São Paulo. 

O objetivo da “Operação Ta: 
buleiro' é desarticular o núcleo 
quegerenciadiversos pontos de 
tráfico, com alta lucratividade, 
nas duas cidades limítrofes. A 
ação desencadeada ontem con- 

tou com a participação de 30 
policiais civis lotados na Deic 
local. Quatro pessoas foram 
presaseuma grandequantidade 
de drogas prontas para venda 
apreendida. Os presos foramen- 
caminhados para a sede da Deic, 
nos altos da avenida General 
Carneiro, onde os procedimen- 
tos de polícia judiciária foram 
formalizados e, na sequência, 

levados para unidades prisio: 
nais da região, onde ficarão à 
disposição da Justiça. 

Foramapreendidas cercade 
2 mil porções de drogas, entre 
cocaina, maconha e crack. Além. 
de meio litro de lança-perfume e 
cerca de 200 pontos de LSD. Os 
mandados foram cumpridos em 
Itue Salto; nenhumem Sorocaba. 
Os presos são dessas cidades. 

Pedreiro é preso acusado de 
matar mulher em Itapetininga 

A Polícia Civil de Itape- 
tininga prendeu na noite de 
domingo (21) o suspeito de 
roubar e matar a vendedora 
Susana Dias Batista, de 47 anos. 
de idade. Trata-se do pedreiro 
identificado como Raimundo 
Nonato da Silva Pessoa. 

Susana desapareceu na 
quarta-feira (17) depois de sair 
para almoçar com a picape da 
empresa onde trabalhava como 
gerente no Centro de Itapeti- 
ninga. Ela foi achada morta no 
dia seguinte, em uma área de 
mata na periferia da cidade. 

Com auxílio das câmeras 
de segurança de lojas e condo- 
mínios e de uma testemunha 
que solicitou anonimato ab- 
soluto à Polícia, os investiga- 
dores confirmaram que ele é 
o homem que entrou no carro 

de Susana. 
Raimundo confessou o 

homicídio, praticado após 
premeditação do roubo, mas 
negou o estupro ao delegado 
Agnaldo Nogueira Ramos, 
titular da Dise (Delegacia de 
Investigações Gerais) de Ita- 
petininga. Porém, a mulher foi 
encontrada seminua. Por isso, 
a Polícia investiga se houve 
também o crime relacionado 
àesfera sexual. 

O acusado apresentou for- 
te resistência ao ser detido, 
após várias diligencias, na 
Vila Nastri II, na periferia de 
Itapetininga. Contribuíram 
para o cerco ao homem ima- 
gens de câmeras de segurança 
dos condomínios Ouroville e 
Golden Ville. A ação começou 
por volta das 14h30, quando 

a vítima foi vista pela última 
vez. Às 15h36, o acusado foi 
flagrado pelas câmeras de 
segurança, após abandonar o 
veículo que estava com a vi- 
tima, e, às 1Shs0, adentrando 
pela portaria ao condomínio 
Golden Ville, onde trabalhava 
como pedreiro numa das cons- 
truções, já vestindo a mesma 
camiseta que trazia nas mãos. 
quando abordara Susana. 

O CERCO - O pedreiro de 36 
amos de idade foi encontrado es- 
condido na casa de um amigo, onde 
estava escondido desde o dia que 

legacia, contou também que 
ficou dez minutosnocarro com 
ela, mas como à mulher dizia 
não ter dinheiro, ele a levou 
para a estrada que liga que 
liga ao município vizinho de 
Alambari. Aoentrarem na área 
demata, a Susana teria gritado 
por socorro e, nesse momento, 
eleaatingiu com uma pedrana 
cabeça. Segundo a Polícia Civil, 

Raimundo é natural do 
Maranhão e já morou em di- 

São Paulo, trabalhando com 
construção civil. É casado, 
tem três filhos e não possui 
passagens pela Polícia. O sus- 
peito ainda não teve defesa 
constituida. 

BOULOS 

vidopeloPsollocaleacontecea partir 
das1Sh30, noCentro Arquidiocesano 
de Pastoral, que fica na avenida Dr. 
Eugênio Salerno. 60 fundos. 

“Aos 39 anos, Boulos é um dos 
principais expoentes da esquerda 
brasileira na atualidade, tendo con- 
corrido a presidente da República 
em 2018. Bacharel em Filosofia, psi- 
canlista e escritor pertence à Coor- 
denação Nacionaldo Movimentodos 
Trabalhadores Sem Teto(MTSTeda. 
Frente Povo Sem Medo. 

NEUROBUSINESS 

Para fechar a programação do 
seu mensal Café da Manhá de Negó- 
cios/ a Associação ComercialdeSoro- 
cabaescolheuotema Neurobusiness: 
Um novo modelo de negócio” para a 
edição de dezembro, queacontecena 
quinta-feira dia 2 às 8h30, no Teatro 
Municipalde Votorantim. A palestra 
será ministrada por Valdner Papa, 
diretor-presidentedaConsultMotors. 
econselheirodos grupos Abrão Reze, 
Canopus Nasa Santa EmiliaeMarajá. 

Os empreendedores interessa- 
dosemparticipardevemseinscrever: 
gratuitamente pelo site cafedenego- 
cios aeso.com-br. Todas as medidas. 
de segurança serão tomadas e as. 
inscrições são limitadas. 

PROJETO GURI 

O vereador Luís Santos (Repu- 
blicanos) defende a transferência do 
ProjetoGuriparao prédiodo Fórum. 
Velho, na praça Frei Baraúna, uma 
vez que este prédio histórico retor- 
mou à posse da Prefeitura, por meio 
derequerimentoaprovadonasessão 
ordinária desta terça-feira (2) da. 
Câmara. Ele solicita do Paço estudos 

Ao utilizar a tribuna para falar 
de seu requerimento, Luís Santos, 
aliás, teceu críticas ao Governo do 
Estado pela demora, segundoele, em 
efetivar a transferência do referido 
prédio para o Município, Criado 
em 1995 e mantido pela própria 
Secretaria de Cultura do Estado, o 
Projeto Guri tem um polo regional 
em Sorocaba desde 2004, que, após 
funcionar no Parque dos Espanhóis, 
pessouater comosedeaantiga Escola 
Sesi no Jardim Sandra, iberando-a 
para abrigar uma escola municipal 
de Ensino Fundamental. 

ELEIÇÕES NA OAB 

“OAB para Todos” é uma das 

25,das9 às 17 horas, na nova Casado 
Advogado/OAB de Sorocaba. Neste 
ana pela primeiravezavotação será. 
por meio da urna eletrônica - antes 
somente as capitais tinham acesso a 
esserecursa Paravotar,osadvogados 
precisam estar em situação regular 
juntoàOABeo voto éobrigatório. 
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ENEM Publicada lei que 

Provas serão reaplicadas pune atos contra 
R a dignidade de vítima 

para estudantes com Covid e tastenumiia 
Os novos exames serão nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022 

OpresidenteJair Bolsonaro agressores por receio de não 
ancionou o projeto de lei que . encontraremo apoio necessário 
eprime a prática de atos aten- quando do julgamento”, justifi 

É tatórios à dignidadedavitimae  cou,emnota, a secretaria. 
É detestemunha duranteo julga A nova lei estabelece o de: 

mento. A nova lei foi publicada — ver a todos os envolvidos nos 
no "Diário Oficial da União” de — julgamentos processuais nosen 
ontem (23) tido de assegurar a integridade 

A Lei nº 14.245 possibilita, física e psicológica das vítimas 
também, o aumento da pena — de violência sexual, bem como 
no crime de coação quando — das testemunhas durante as 
praticado durante o processo. audiências. 
O aumento pode variar de um Institui, também, a res: 
terço da pena atéa metade, caso ponsabilização civil, penal e 
oprocessoenvolvacrimecontra administrativa nos casos em 
a dignidade sexual que houver desrespeito dos 

De acordo com a Secreta- — direitos da parte denunciante. 
ria-Geral da Presidência da Para tanto, confere, ao juiz, à 
República, a iniciativa pela. atribuição de zelar pelo cum- 

primento da medida. A medida também vale para o segundo dia de prova, no próximo domingo criação desta lei surgiu após o 
caso da influenciadora digital Entre as ações previstas 

O Exame Nacional do En- tomas da doença até o segundo — de inscrição em 2020, que por Mariana Ferrer, que foi alvo à 
sino Médio (Enem) 2021, assim dia de prova, no próximo do- — decisão do Supremo Tribunal. de ofensas e humilhações por. que, nas fases de instrução e 

ento do proc 
nifestação sobre 

como o Enem 2020, tem uma mingo (28). Federal (STF) tiveram nova — parte do advogado do acusado julg: 
série de medidas de segurança Areaplicação seránosdias — oportunidade de inscrição no durante audiência judicial, em — vedadas a m 

19. As provas 9e 16 de janeiro de 2022, m Enem que afirmava ter sido vítima de s ou elemen 
data da aplicação do: eaplicação deverá ser — violência sexual. aos fatos objeto de 
Pessoas Privadas d na Página do Parti “De acordo com a justifica- — apuração nos autos, bem como 
erra medida oheioeafira tiva do projeto, casos como ode a utilização de linguagem, de 

á pedir para pó que privação de li Mariana Ferrer podem fazer informações ou de material que 
n ção do dade (enem PPLJ 302 eparaos com que outras vítimas sejam  ofendam a dignidade da vítima 

desestimuladas a denunciar — ou de testemunhas”. “a quemapresentarsin-— participantes isentos da taxa 

os | - 

ÚNICO | COM PISCINA SEMIOLÍMPICA 
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AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

O INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, por intermédio 
do seu Presidente, tona público a quem interessar que dia 24/11/2021, 
abrirá processos de contratação de empresa para fornecimento de 
refeições coletivas para a Unidade de Pronto Atendimento da UPA — 24h 
de Piraquara, localizada na cidade de Piraquara/PR; 
O Termo de Referência na integra estará disponível através do site 
ww ines org br. 

Sorocaba/SP, dia 24 de novembro de 2.021 

EDITAL DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOROMÁRIA Cooperativa de Produtos Rgreoas e Anesanao da Pacenda ipanema: COOPRAFL inscrts no CNP sob nº 14 804 853/0001. representada pelos trabaadores ruas. com Bins de 

Produção agricola, com sede na Estrada Fazenda Ipanema: - Ares. SM - Sao Cagerê Lota 16, pero: SP atraves da sua dretra presdente. convoca os cooperados em concições. de ota para comparecarem 8 ASSEMEI EIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. que resizar se & no Estrada Facenda ipanema - Ar S/N - Barro Cagerá, Lote 16, fera S2 às 1000 Poxas do di 11 de dezemro de 2021, em poeira comocação com 2º (dos terços) dos. 
cooperados: caso esse número não for ineo, reura- se em segunda Chacra as às. 100 oras, com metade mais um de seus cooperados cu em ercera convocação. às 1200 “com o mínimo de 10 cooperados para rt e deliberar a segue 
ORDEM DO DIA 

) Fomalzação do lanio em covo de snana Nana, 
E) Ouros assuntos de meresse dos cooperados 

IRS 4 de novembro de 2021 

TIA PERMENTADOS LTDA tara pablo qu a Scrtara de Mio ret SEA 
= Prfofura de Sorocaba, EAR de Operação para FABRICAÇÃO DE PRODUTOS PARA EUNÃO (EMA MATE ET à Fu Pos Louro 40 Sua Jardim Santa Roni, Sorocab/SP. CEP 18990 

be de gr de iu To Decente Ps 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOINA AVISO DE ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO PE 262021 ÓRGÃO: Prefoiura de Botuva. EDITAL: 121/2021. MODALIDADE: Pregão Elrênico OBJETO: Aquisição de Ka Esccare para Alunos e Professores. Fica alada a Sessão para o da 06,2 202 às 09h00m, duatiativa: Adequação na Termo de Referência. O eai Completo poda er acpasado wav Beeeetctacoas Lim cu suaves ds at vs Bota 
Eogoute Prlotura de Boluva, em 23 de noventro de 2021. Suei Aparecida Hungaro — Bocretári Murcpa ca Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA. AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 282021 
Achas aba na Proesura de Bt Tomada da Preços 287202 eleven a EXECUÇÃO DE OBRAS PARA MELHORIAS NA UBS RECANTO MARAVILHA. Os envelopes. “Documentação” “Proposta” erão recebidos no setor de at a 10/00 a do a OGVA220R, Com aberta prvi para a 10h08 mi o cia 0172021. Neres srmações estarão  caposição dos meressados na sede da Prefira sta Av. Tancredo Neves. 1 01 
Canto BonkwaiBP. no erário das 0830 à 17:00 hora, pe sto (915) 3363-8812 ou ravês do st Wo Dove o gOVty Prafetura de Botuva, am 23 da novembeo da 2027 Ara Paula Sapo Moura Pares - Secretária Munispal da Sat 

SOROCABA GRANTOS EIREL > EPP, Ch 20454 251900108 Tama pltco que à dio Arre SEMA — Preoura de Sorocaba defru Prius a Deançado kstlação para APAREL MAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRRGALHOS EM MÁRMORE: GRANITO, ARDÓSIAE OUTRAS PEDRAS. COMERCIO ATACADISTA DÊ MÁRMORES E GRANITOS E SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA. À Fua Caro Lana. 29, Ja Reta, SorscabarsP. CEP 16 045.50. 

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA de Sora 
FORO DE SOROCABA 
4º VARA CÍVEL 
Ra 28 de Ou. 1 Ada lg Va CEP 1804706. Fame 
(SD Some SP- Email sereno pd 
Morri de Atendimentos Pau das LO nim 

SP) 

E TONTALDECITAÇÃO ] 
usares oem ama 
acao de Tito Era Prtçã de eco 
Onça Serena Edna! Lda Epp 
na Chi de sv 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 39 DIAS. 
PROCESSO Nº DISGI-8S2018 260687 
ORA) MM uia e Diet da 4º Va Cedo Eno de Soc, Estado de São Pao, Dt 
DANILO FADEL DE CASTRO, na forma da Li ee 

FAZSAMER a ROSANGELA CIZINO DA SILVA, Brass Sos Prendas do Lar CPF 
2554605806, com eder à Avenida Goncalves Magalhaes, 2, ua 1, Vila Tr. CEP 
18060-240 Somncba- SP, que De bi proposta ua ação de Enuçã de Tino Eta po 
pe de Omega Srocahuta Educacional Ta Ep, land estes), em sit, que es 
eta e cu iadimplim “cota de prstção de serviços ecacionas”cdetado ee 
às paris. Enctrando-e fa) negada) em lagar nar não sido fi determi + 
ua CITAÇÃO, pr el para que o peso de 05 (das, que Mr pés o desu do 
a do presente a, pe) divida de RS 5 32717 (load em 13123019 14-40 a 
“al deverá sr anlizada a ad do evo pagamento, criado omissos 
da pat enquete, arados cm 1 (de pr eso) sabe o valer nlirado do de, 
cafe pel sia, 0 pea de esa de tuts ben quo base ara ação da 
exução. Cn (as) excuado(as) cfc) pagamento ig no pers res, os 
arrasada serão rourds pla metade (1 7º, do Cio de res Ci) 
PRAZO PARA EMBARGOS. 8 (quinze) dis, que Hã após decurso ope do peree 
sal Não sendo embaend ção, 25) extndos) sro) consideradas vel 
so cm que e) ei nemedo cdr espe Ser o peste dal po xr, ficado € 
picado na foma da let NADA MAIS. Ds e pasado nesta cidade de rca o 2º de Emir de 20 

lume Vivas po Loo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Assu Gram Erroroeuam 
o uses e Dr Messe 5 Qu Vs so La o a otuções ue ne corte o 

ae rece em Asa e Emacs 2 e 10 ECO. pr A o Cu Verá 8 Lago e na ua en Cro RD Seco no 
[no 10122021 do x Ou e mero coração, om src memo de 
ese ma um x ecc cu Tás e Do 2 OG e seguro e do 
| ui ram de Rocas o Tres de Des pos BG « BS 2 eua 

e due os tum 
e Como ua Dec a A ee aca 

28. once vo Gu 
Rot scam a: 
& Arecacão a ts rs Come ns acuecacio she 

38 Ame Ce o memos 

CLASSIDIÁRIO 
het 
imóveis 

[CAMPOLIM WAY 
PS 3.200,00 

F: 15 991281360 (104647/2) 
[CENTRO R$ 1.500. 3 dormitórios 2 vagas 
F: 15 991281380 (104647/4) 

IMPERIAL 
miórios suite 

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

APARTAMENTO VENDE-SE 

| dormsuito, 
F: 15 991281360 (10465014) 

2 dorm R$ 190 mil 

novos finan 2 dormitórios 
F 15 991281360 (10485011) 
VILA JARDINI NOVO 
| dorm/suíto 130 metros 
F 15 991281360 (10465012) 

rios 
F 15 99128130 (10464911) 
rRusILO R$ 800 
2 dormitórios. 
F: 15 991281360 (10464912) 

CASA VENDE-SE 

O R$ 215 MIL Fiua Miranda Azevedo, 15 987881380 (Ibdssara) 

RO a Rs oorestaço Pesto) 
R$ 00 ML ua Ramos, 

6 SONZENSGO (10405015) 
HORTO, gun F: 15 901261360 

SANTANA 420 mil F: 15 991281360 18) 
BS gsO ML fidorm F: 15 831281350 (10466172 

GUILHERME dorm RS 290 mil F: 15 991281360 
10466 1/3) 
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Imoveis 

[av são pauLO 
jgo0m RS 7.500 F: 15 991281360 
(1046512) 
[CENTRO R$ 1.200 
F: 15 991281360 (104651/4) 
[CENTRO R$ 710 
12 metros wc 
F 15 991281360 (10465171) 
[CENTRO R$ 2 MIL 
[ua Santa Cruz, 58 F:15 
[991281360 (10465971 
[CENTRO R$ 2.600 
Rua Salvador Correia 272 
Fone 15 991261360 (10465912) 

ISANTA ROSÁLIA 
R$ 25 mil pronto para rest 
F: 15 991281380 (104651/3) 

jav são pauLO 
1 10m R$ 350 mit 
F: 15 991281360 (10465211) 

fo PAULISTA 
[comercio e resid 
F: 15 991281360 (1046522) 

TERRENO VENDE-SE 

(campoLIM 
20,000 F: 15 991281360 (10466016) 
(CAMPOLIM 
35,000m F: 15 991281360 (10466015) 
COND PRIMAVERA 500m R$ 260 mil F: 15 991281360 
[104660/1) 
ÉDEN 0,000m F: 15 991281360 
(1046607) 
ÉDEN Galpão Industrial F: 15 991281360 
[1o4s608) 

veículos 
CARRO VENDE-SE 

FORD vo R$ 8 mil 
15 991281360 (104663/2) 

PAREDÃO 19 48aosaco 
(104663/1) 

outros 

ALEX MOTOBOY 
Entregas rápidas F: 15 99197. 
1035/99790-0678 (104685/1) 

[ 

sompramiso (15) 9616-1247 Edgar] 
[EMPRÉSTIMO PESSOAL E 
[Consigrado c/antecipação de FGTS 
F.98122:6540 Tatiane HELP 

ADVOCACIA 
José Ary Domingues Advogado 7 OAB/SP 365467 

«DIREITO COML ' 
«CAUSAS TRABALHISTAS 
*DIRETO: CONSUMIDOR / 
BANCÁRIO E IMOBILÁRIO É 

+ ASSESSORIA PEQUENAS EMPRESAS 

3329.4541 / 99162.3399 
so cena dai Bronca, 9! Jr 

METRÓPOLE 

fes a pen mm re e ec 

Pe pais de nt Proa co 

a ha e Fr sas Vs prrterpert ta 
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HABITAÇÃO 

Financiamento cresce 
e venda de imóvel 

usado aumenta 46% 
O aumento dos financia- 

mentos bancários fez com que 
as vendas de imóveis usados 
crescessem 46,06% em outubro 
comparado a setembro em So- 
rocaba e outras 18 cidades da 
região, segundo pesquisa feita 
com&3 imobiliáriasecorretores 
credenciados pelo Conselho Re- 
gional de Corretores de Imóveis 
do Estado deSão Paulo (Creci-SP). 
O volume de casas e apartamen- 
tos vendidos com empréstimos 
de bancos públicos e privados 
subiu de 49,06% das vendas rea- 
lizadas emsetembro para 62,96% 
emoutubro, umaaltade 13,9%. As 
vendas emoutubro seconcentra- 
ram em imóveis mais baratos do 
que em setembro - 61,22% delas 
compreços médios de até R$ 200 
mil contra 64,51% até R$ 300 mil 
mo mês anterior. 

Foram vendidos em outu- 
bro nessas cidades mais casas 
(57,81%) do que apartamentos 
(42,19%). A maioria desses imó- 
veis é de bairros de periferia 
(66,6779 e tem padrão constru- 
tivo standard (52,177). As casas 
mais vendidas têm? dormitórios 
(55.172), área útilentre 101e 200 
metros quadrados (37,93% do 
total) e uma ou duas vagas de 
garagem (44,83%). Apartamentos 
de 2 dormitórios somaram 95% 
das vendas, 85% deles com uma 
vaga de garagem e 65% com área 
útil de até O metros quadrados. 
“Os resultados dessa pesquisa 
comprovam, mais uma vez, a im- 
portânciado financiamento para 
omercado de imóveis usados eo 
quanto ele é fundamental para 
a realização do sonho da casa 
própria, especialmente para as 
famíliasdemenor renda afirma 
o presidente do Creci-SP, José 
Augusto Viana Neto, ressaltan- 
do que foram os empréstimos 
bancários, especialmente para a 
construção, que permitiram ao 
setor imobiliário crescer nesses 
quase dois anos de pandemia. 

Segundo o Banco Central e 
a Abecip, entidade que reúne as 
empresas de crédito imobiliário 
e poupança, os financiamentos 
equivaliam a 1,87% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2001 e, 
neste ano, já chegaram a 9,83%, 
só abaixo dos 9,93% de 2020. “A 
altados juros deve arrefecer um 
pouco o crescimento no anoque 
vem, mas a expectativa é de que 
os bancas continuem a finan- 
ciar a construção e a compra de 

imóveis usados, ofertando as 
melhores condições possíveis”, 
acrescenta Viana Neto. 

Por outro lado, o presidente 
do Creci-SP não vê a concentra- 
ção das vendas nos imóveis mais 
baratos como característica 
única de Sorocaba e cidades 
vizinhas, mas sim como uma 
tendênciaemtodoo Estado, como 
mostram as pesquisas regionais 
do Conselho e que refletem a 
perda de renda provocada pelo 
aumento da inflação e reajustes 
salariais abaixodaalta de preços. 
Viana Neto lembra também que 
essasituação impacta igualmente 
omercado de lançamentos, "com 
as incorporadoras investindo 
crescentemente nos imóveis 
quechamam de compactose com 
preçosque, em muitos casos, não 
chegam a R$ 300 mil 

LOCAÇÃO EMQUEDA - De 
outro lado, segundo a mesma 
pesquisa do Creci-SP em Soroca- 
dae na região, a locação de casas 
e apartamentos caiu 12,15% em 
outubro comparado a setembro. 
Os novos inquilinos deram pre- 
ferênciaaos imóveis comaluguel 
mensal de até R$ 1 mil (51,61%), 
divididos entre casas (54,35%) é 
apartamentos (45,65%). Quase a 
metade (47,92%) é de bairros de 
periferia ea maioria tem padrão 
construtivo médio (79,41%). 

A pesquisa aponta ainda 
que 50% das casas alugadas tém 
2 dormitórios, 27,78% têm 1 dor- 
mitório, 16,67Xtêm 3dormitórios 
e 5,56% dispõem de 5 ou mais 
quartos. Aáreaútilde 50% dessas 
residências varia entre 51 e 100 
metros quadrados e 66,67% con- 
tam com uma vaga de garagem. 
Os apartamentos com 2 dormi- 
tóriossãoamaioriados alugados 
em outubro (69,23%), seguidos 
pelos de 3 dormitórios (30,773). 
Quasetodos (92,31%) têmárea útil 
entreSle 100 metros quadrados; 
7,69% dispõem de até 50 metros 
quadrados. Têm uma vaga de 
garagem 53,85% desses aparta- 
mentos e duas vagas, 46,15%. 

A pesquisa Creci-SP foi 
feita com 83 imobiliárias das 
cidades de Angatuba, Araça- 
riguama, Araçoiaba da Serra, 
Boituva, Cerquilho, Guarei 
Ibiúna, Itapetininga, Itu, Mai- 
rinque, Piedade, Porto Feliz, 
Salto, São Miguel Arcanjo, São 
Roque, Sarapuí, SOROCABA, 
Tatuíe Votorantim. 
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CIRCO 

Espetáculo no Sesc une malabarismo, 
acrobacias, dança, música e improviso 

O circo também está de tes. Então, essas pesquisas ções e trouxe em 2020 uma 
volta ao Sesc Sorocaba no em cena deram origem ao série de atualizações nas 
pós-pandemia. O espetáculo espetáculo e ao grupo com- cenas, figurino, música e 
circense 'Amálgama' será. posto pelos artistas Artur diálogos. Atualmente, a Cia 
ali apresentado nesta sex-  Faleiros, Gui Bressane, Lau- segue em processo de cria- 
ta-feira (26) e sábado (27), ra Faleiros e Marina Viski. ção, investigação e circula- 
às 20 horas, ocupando o ção. Além do coletivo, cada 
palco do teatro da Unidade, ACIA AMÁLGAMA E  artistatemumtrabalhosolo 
à rua Barão de Piratininga, SEUS CIRCENSES - Apesar que desenvolve também 
555, no Jardim Faculdade. denova,a Companhia Amál- dentro de uma linguagem 
Produzido pela companhia gama acumula e aposta na  própriaentreocirco, a dan- 
homônima, 'Amálgama'traz experiência de 10 anos de ça eo teatro, que suporta 
uma fusão das técnicas de carreira de cada a compa- os processos criativos da 
circo em uma linguagem nhia acumula e aposta na companhia. 
própria de malabarismo, experiência de 10 anos de Arthur Faleiros é mala- 
acrobacia, dança, música e carreira de cada integrante — barista há mais de 10 anos 
improviso. e nas relações que ligam o e sua última criação foi o 

A idealização do projeto quarteto. Já realizou quatro espetáculo 'Malabamétrico: 
começou no final de 2018,a imersões criativas. Com Sob Medida”, que depois de 
partir de imersõescriativas uma pré-estreia e mostra quatro anos de investigação 
com exercícios cênicos pro- de processo em 2018, traba- rodou São Paulo pelo Edital 
postos uns aos outros para lhou com o espetáculo no de Apoio à Criação de Circo 
estimular o fluxocriativoe | primeiro semestre de 2019, da Secretaria Municipal 
as interseções entre as ar- voltou atrabalhar nascria- de Cultura de São Paulo - é 

“Cio da Terra - Entre Escutas' traz 
sorocabano adepto ao hip hop 

k ” TER fi 
Ê Ra 7, 
Cantor e compositor, no encontro Marcus Zalves fala sobre seus lançamentos mais recentes e interage 
com o público via chat 

O projeto mensal 'Cio da será transmitida ao vivo no Conhecido por fundir diversos 
Terra - Entre Escutas, do Sesc canal do YouTube da Unidade . estilos ao hip hop, o artista 
Sorocaba, recebe nesta quar- — (youtube.com/sescsorocaba) e. listacomo referências emseus 
tafeira 24), às 19 horas, o can- contacomaparticipaçãodopro- — trabalhosmais recentesnomes 
tor e compositor sorocabano — dutor musical Matheus Zanetti. como Racionais Mc's, Criolo, 
Marcus Zalves. Nesta edição de Ed Motta, Jorge Benson e até 
novembro, o artista convidado VERSÁTIL EM ESTILOS, Daft Punk. 
fala sobre sua carreira e co- HOJE FOCADO NO HIP HOP O projeto “Cio da Terra - 
menta questões relacionadas. - Amante da músicabrasileira, Entre Escutas' trata-se de um 
produçãodeseus maisrecentes— Marcus Zalves já transitou . encontro com artistas-criado- 
trabalhos, o álbum 'Queda Pra por diversos estilos e ritmos — res de música da região de So- 
Cima”, lançado em 2020, eo EP musicais, reproduzindo obras rocaba, para falar sobre ques- 
“Labuta”, de 2021. O encontro de outros artistas, até se en-— tões de produção e carreira, 
também contará com momen-  contrar no mundo da auto- abordando seus lançamentos 
tos especiais para audição de ralidade, onde suas canções, fonográficos mais recentes, 
algumas canções presentes primeiramente concebidasem . com momentos especiais para 
nosdiscos. um violão, foram usadas para. audição econversasobre algu- 

A atividade, ainda virtual, dar corpo às suas inquietações mas músicas. 

um dos professores de Ar- 
tes Circenses do Tendal da 
Lapa, com o “Laboratório 
de Criação Circense”. Outro 
malabarista, Gui Bressane 
também é comunicador 
e dançarino e sua última 
criação solo é o Projeto 'Ver 
o Cubo”, que foi contem- 
plado pelo Edital Xamego, 
Fomento a Circo na Capital 
e Prêmio Carequinha. Mala- 
barista, acrobata e dançari- 
na, Laura Faleiros tem mais 
de 15 anos de experiência 
com circo; formou-se na 
Escola Nacional deCirco, no 
Rio de Janeiro, e Faculdade 
Angel Vianna de Dança, é 
fundadora da Cia. Bapho e 
artista convidada de outras 
companhias, como Irmãos 
Brothers, Cia. Crescer e 
Viver e Circo Amarillo, e 

Marina Viski, aerealista e 
acrobata, também é comu- 
nicadora e pós-graduada 
em “Corpo: Dança, Teatro 
e Performance”, pela Es- 
cola Superior de Teatro 
“Célia Helena". Sua última 
criação foi o solo de lira 
“Cotidiano”. É professora 
de aéreos no Galpão do 
Circo e artista convidada 
da Cia. do Relativo. 

SERVIÇO Os ingressos 
para o espetáculo custam 
R$ 20,00 (credencial ple- 
na, idosos, pessoas com 
deficiência, estudantes e 
servidores de escola pú- 
blica) e R$ 40,00, inteira. À 
venda on-line pelo portal 
sescsp.org.br/sorocaba, ou 
presencial na bilheteria do 
próprio Sesc Sorocaba. 
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A PROFISSIONAL - Ação, suspense — Duração: 
1h4t - Elenco: Mogge Q, Samuel L. Jadson e 
Metad esto Ar é ua matr de sugus 
entemamena tapa iramada pelo lendário 
ssa Moody qu a escudo qu sabe e 
“ra aúica gua pata que da já av. Quando 
My tamanha sessao or rmgos dor 
(ras gare acaba cando emum jogo de qto e 
a com um manicohoiia cuja chssão er la vai iém de ae haicdads como mata 
Iguatemi: St 6(ubado 1420. 
DEUS NÃO ESTÂMORTO O PRÓXIMO CAPTU 
LO- Drama Duração: 1h  Ciasficação re. 
Elec Vilam Forsõe DovdA R Whdo lar 

Wasbingion Após uma inspeção esperada de uma 
unconária do gem nal falas que cucam 
ss fo em asa são cbrgadas a oecãios ra 
ade pub da aro A ucorara acrtaque as. 
crianças ado ecbendo una educação enero em 
elação desu padecona o sto saco ra. das por suas famis a caem ra Bia Suprso 
cm à vein do orem. acreano ro 
reto d eucar sous pros los, o reverendo 
Dave assuma a deles das lamas jtoa vão a 
Washngon para uma auânca hatrea. 
Iguatemi: Bla 1 [blad), 13h20 (dbado e 
demingo) 
Panorâmico: Sea 2 (dublado), 14530 18530, 
BRO o. 
Sorocaba: aa (sado 2. 
QUERIDO EVAM HANSEN - Comba musa duma Duração: 247 lc Ban Pula. 
re a Rain Dona de una ria cu gr do rd da Err ars, rem arc 

com dade d de Conacr om ouros. 
cuca erra mara sbre coça du clasa ua come são apcumando-secs ea do decido. Agapação cnaoátca da 
muscle do ey o Grey 8 im aver Br Pak a Jur Pad Iguatemi: Sa 10 [legendado 229 (eco 
Sono) 
ETERNOS — Fanta, ação - Duração: 247 - 
Clstcação: 12 aros Eure Gamma Ch 
Rar Man à Sima Haja. Orgs dos 
pn gre a lar Pata à Tera ca ota 
fazem pato ma raça moda percarare 
pros deusas espaciais cores como Colesais 
Dotado da caractciscas como imoraidade a 
manipulação do enerç cómica, es sd fls 
a uspnánca cantadas e ma réros ca 
e que bém eram ronda pr pre cs 
Devia vu porcgs mimgos 
Iguatemi: Sala 2 (ba), 4. Sua 2 (opa 
lido 18h15 21h45. Sa (30 dublado Mn, 
ANÃO o 2080 (axcato domingo Sala 8 (30 
Jogando), T4O, Sala (3 legendado) 17h e 
ADO (sc demo Sala 0 oanado, nt 
Incra demo Panorâmico: Sal? (ibldo 14, 1a 20 Sala 
Elo), 15 Ba 2096 
Sorocaba: Sul 1 fia, 1 13h22 eceo 
oiço), Sl 1 lado 169 (doing) Sala 2 
ditiato) 18, Iho 2 
Clande Seta 2 (ubado, 13, 10 19 0 2d 
bao dor) Sala à (lblado 18. 19h 2 
Sal 3 (VÊ legendado 2120. St 5 (ado 
1400, TN o 20090. Sala 5 (ubado), 1n36 
21h Su 6 (lado), 3H (dbado Sala 6 
(ado), 1845 (esco sado a domingo 
MARIGHELLA - Drama, biografia - Duração: 
2415 -Cisaficação 16 aros - Banco: Su ego 
Adriana Esteves é Bruno Gagéaso. Nose fime 
biográfico, acomparha-s a tia da Caros Mo. 
aaa em 969, um fo qu não leva lego 
ala medo. De um lado, um venta regime “ar do oo, uma ecquerda imita Carcado 
pr guahatos 30 anos mais rev dpois 
reagir, older revdluionário escoa à ação 
Maghaera palco ecra puemero esta 
eee tr asi. 

Áries (20/03 a 20/04) - Secar 
vai terminando sob lima de re 
Visãoe não é pecado voltar atrás. 
em decisões anteriores. 
Touro (21/04 a 20/08) - 
de fazer uma compra que possa 
comprometer seu orçamento 
pesquise melho. 
Gêmeos (sa 2006) - Eee 

O ir Penim 
Câncer (206 a2107)- Asc Lixas eneciomas serão mini 

E nisados com descanso. Como 
feriado chegando, nada mal 

HARRY POTTER E A PEDRA FLOSOFAL - Fantasia, aventura - Duração: 2332 - Casfcção 
ve — Blncr Dari Race. Paes Gm é Era io Hay Petr 4 um go e de 10 
aros que ve ir com es os cs Dude é que, pertrament, e rec maca contendo 
um cod ara cream oa, ra famosa escoa espiada em eras pn bos 
Inciient, Hary é impedido de jr cata ger su o Vais. mas lo le receio à sta de agr o 
gua caça d Hogwarts, que chega a sa casa pra lá ecoa Aa de ent amy passa 
char um mundo mágico que Amas impar wendo s mas esa metas com seis mas 
nov ago. Rony Wen e Marmore Gang 
Ip Sta 4 lado 13 manta domo Sta 10 tado, 140. 2 (to 
doing) aa (0 áato 1 omerta dr Sta 83 legend) 230 (some do 
Pancrâmr Sua 4 (lado 198 fomento domo 
Sora: Sa 1 (30 ditado, 3h a 20 (somente domingo) Sat 2 (30 dado, 189, 1 e 2 
somo comigo, 
Cod Sala 1 3 tado, 10, 131 16%, 13221 Se 3(VO 30 endado Be 2 ing 
Sala 6 30 bad, 1250, 1930 NO e 2130 

GHOSTENUSTERS - MAIS ALÉM - Aventura. ação, comédia Duração: 2304 - Casscação 12 
aros - lr Came Com Fim Wolhar e Mea Grace. Uma mãe soeca rscive musa pra 
ma pena ola do tro om seus os A caga à ova casa ara sem tao oco sa 
“a aorta é sus cs acabam dsccêno una corno Com s Caça Ftamas crgeas 
0 geo sau um o etgraros dos Caça Fastasnas. dou pra ás Como legado pr ia 
fm Mas pm o é trrcaora cem a descartada ec chega casa esrimomeros 
peranormas Começa à ga So le Um ja ds cab Cem ls, cando s Caça Farta 
uatom:Sla 1 (dado 16h48 18h30 Sa 1 legendado 21h15. Sa 3 (tado 1h 16 
Sa 3 flogao) 8MO o 22h Sala 4 (tado, 4 Sea 4 (lado, TAS 6 20540 (ereto 
“dom Sua 9 (legend 18h10. BN 21h 
Panorâmica: Sl 5 (lutado 15h30. 18500 2145 Sa 6 (lado 1800 17N3 020 
Sorocaba: Sa (lado) 180, 1590 622 
Clan: Sl 1 (bla, MP. 9 22185 Sat 4 (lado 4, 1830 1902125 (do 
dor, Sala 4 (bad, ENO, 19 6 2125. Sl 8 lo) 1310 e 18295 (domege Saia 
gundo 21h45. 
NOITE PASSADA EM SOHO -Suspeno, ur - Duração: 1hS7- Camcação 16 arca - Beco 

guto: Sua (lado 1880 Sua (ogendado 2180 
Panerdmca: Sal 3 (lado, 14, HO 18920 e 20100 
Sorocaba: Sta 3 (lato 16, 1, 2h 422 
Clan Sa 3 (UP Igor, 165. Sl 3 (VP lado 13 (go 
CHERNOB.— Terror Duração: 1526 - Casfcação 12 aos - E Dev Kate, Jam 
Sat lngrá Bora. Se jr Lutas rs far um pat ico ão ara he da 
raca porn toc cn per is ão à es de Pres 2. a 28 os a era 
pd de cer Cr. apo ma vota pu loca. es ordem qu eres eras 
do acompanhando o q a rota que não estão sbos cos marorcare ccrucm 
guatem: Sata 7 gnt) 13h 0215 
Sorocaba: St 3 VP cublado 13545 dba 
Clan Sua 3 (Igor, 18h. Sl 3 (VP lado 18220 (meo 
ACRÔNICA FRANCESA Comédia drama romance - Duração: 1548 - im Tess Cratmt 
Lda Sep BI Mura Trata-se do fia qua save CO ua carta e sr ac atas 
Aberta em mpi rato de um foral maia em ra de pata áica ra França do 
cado XX o meme à veda ca e clções tras puta o fra” Fr Deh 
Magaora” O fera cota com rasa como Tim Creta Secr Jay es Saara 
Roman Tia Ser Wilam af outros grandes comes de Heyucos 
gquate:St 0 Paga) 1 [cas ado go) Sa 10 gerado 1640 Sat 10 
agendado, 19h15 eco começo 

poste: Sao 7 rc, 18 
A FAMÍLIA ADDANS 2: PÉ NA ESTRADA - An 
mação ami - Doação: 103 - Conscação 
O ac — Eae Que Isa. Cr Tr é 
Cê Geno Mete Paratados porque mu ás 
std crmscado tá Meia e Gamer deccem 
oca a tania ma ro bis assustador para 
rasa am rs Prcorrcocs EUA 
“ec, lama aa encena pros detates 
aros ago 
Panorâmico: Saa (tato, 1 1 18ne 2 

tati - Duração: 21 - Csatcação 4 aros 
Enc Tem Hay Seçõen Gram é Neody 
His Dep de um a des accrmcmerca o 
primero Sie, Ed Bu está co pras poa 
Sa cosas a vid com spa Vere Ea 
eta estacas se coa poeta ao eretas 
o sei bles Cls Kasa, as ocando um 
“Spec chamado Caraça. que acata escapando 
da pro pós ca eacção tapa 
guide: Sa é ado 19500 Panorâmico Sa (ado ve 16 sine 
Sorocaha: Saia 4 (dtindo 15530, 19h15 é 

“Sorocaba: Sala (bic) 15. 17h e 1 E 
Clank Soa 6 óutiado 1654 (enceo sstiado 

VENOM - TEMPO DE CARMFICINA - Ação, adomaço 

Leão (22/07 a 22/08) Se não for 
viajar, a boa pedida para hoje 

A é ceusir um pequeno grupo de 
amigos e brindar comeles. 

Sagitário (221 a 2112) 
ânsia de explicar ese f 
tender pelas pessoas pode e 
atrapalhando a comunicação 

Virgem (23/08 32209) Segure 
a press e respeito o tempo dos 
outros. Gaste com algo que valo 
rize sa bee 
Libra (23/09 a 22/10) - A vinca 
ção de descoberta de horizoo 
Estresse deve ser 
Escorpião (23/10 a 217) - 
nosemtam de reperte: podeser 
uma viagem que será suspems 

Peixes (2002 a 1903) - esmo, 
querer sucé está emitindo 

mais eicas que podem ser mal 
interpretadas pelos próximos 

Orgão 

“Law & Order: Organized Crime" 
estreia nesta quarta-feira 

Christopher Meloni e Mariska Hargitay 

temidas da cidade e dos EUA. 
Confirao queo público pode 

esperar da série: após dez anos. 
desde sua saída, Stabler está de 
volta à polícia de Nova York. 
Mais evoluído, ele entende que 
há novas maneiras de fazer as. 
coisas e, após uma perda pessoal 
devastadora, precisa enfrentar 
seus próprios demônios enquan 
toseadapta a um novosistema de 
justiça criminal, 

Com a volta de Stabler, o 
encontro mais esperado pelos 
fãs finalmente acontece! O re 
torno do personagem incluí um 
crossover com a série original 
“Law & Order”, trazendo à tona 
as emoções não resolvidas entre 
ele e Olivia Benson (Mariska 
Hargitay). 

A nova série de drama po- 
licial americana “Law & Order: 
Organized Crime” estreia hoje 
(24), no Star». Derivada de “Law 
& Order: Special Victims Unit” 
(SVU), e a sétima série da fran- 
quia Law & Order, a produção 
conta com duas temporadas e 
chega com exclusividade no 
streaming. 

Em “Law & Order: Organi- 
zed Crime”, Elliot Stabler (Ch 
ristopher Meloni) volta para a 
polícia de Nova York, após uma 
grande perda pessoal, e precisa 
adaptar-se na nova dinâmica 
do departamento da polícia. 
Stabler busca reconstruir a vida 
enquanto lidera uma equipe de 
elite focada em desmontar as 
organizações criminosas mais 

ACRECHE DO PAPAI (Globo às 15 horas). Nesta quara fia (24, a Rede Giobo exe 
a Sesso da Tede fimo “Acha do Pee uma comédia com ão Me def Gar. 
fe. Steve Ze, Regina King, Kevin Naglon é Ajpica Houston com direção de Sisve Car. 
A produção de 2003 conta a hitôia dos personagens pubcários que foram demos e 
sem dinhero para pagarem a creche dos filhos, criam uma insiluição que cuida de crianças 
enquano seus pais tabaham 
ROLLERBALL - (Band às 22h49). Fime de ação de 201 com deeção de John Ntenan, e 
lenço com Chris Ki. den Reno, L Cool 1. Rebecca Romin. Jonathan é o jogador mais. 
poguiar no mas ápiio e mais exiremo espore de todos os tempos, o rolerhal. Com seus 
companhecos de equipe, Marcus e Aurora, Jonathan dá os espectadores oque eles querem, 
ou se, emoção exrera. vlosdade limiada e cabeças se chocando. 
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Neymar está entre finalistas 
da 'The Best Fifa Awards' 

Equipe de Sorocaba 
obtém seis medalhas | 
na Copa Lino Barros 

Luiz Carvalho representará o Estado no 
Campeonato Brasileiro, de 4 a 12 de dezembro 

Neymar é o único brasileiro indicado 

A Fifa anunciou, na se- de melhor jogador da Fifa, 
Ediipe di Ba dê Sae gunda-feira (22), a lista de Neymar concorre com os co: 

indicados para cada uma das. legas de elenco no PSG, Kylian 
A equipe de boxe Ghimper — de prata para acidade. lhas de prata. categorias da premiação “The. Mbappé e Lionel Messi, com 

Academias/Prefeitura de So: Os boxeadores que ganha O jovem pugilista Luiz Best Fifa Awards”. que define Karim Benzema, Kevin De 
rocaba participou, no domingo ramotítulode campeão foram Carvalho ainda temoutrocom- Os melhores futebolistas da Bruyne, Cristiano Ronaldo, 
(21), da final da Copa Lino Bar- Leandro Coelho (60 kg), Luiz. promisso neste ano, quando temporada no futebol inter: — Robert Lewandowski, Erling 
ros de Boxe Olímpico, no My- Carvalho (81 kg) e David Guie- representará o Estado de São . nacional. O atacante Neymar — Haaland, Jorginho, N'Golo 
2Gloves Performance Center, — des (92 kg). Já os pugilistas— Paulono Campeonato Brasilei- Fepresentao Brasilentreosil Kanté e Mohamed Salah. Os 
em Carapicuíba (SP). Os atletas — Gilberto Cunha (57 kg), Gabriel . ro,queserádisputadode 4a 12. selecionados para disputa do. vencedores serão anunciados 
conquistaram, no total. seisme- Miller (67kg)e Vitor Conceição . de dezembro, no Mato Grosso . prêmio de melhor jogador. em cerimônia marcada para o 
dalhas, três delas deouroetrês (92 kg), conquistaram meda: do Sul. Na disputa do prêmio dia17 de janeiro de % 

Atletas conquistam ouro, prata São Paulo e Athletico-PR 
e bronze do Meeting Paraolímpico em duelo decisivo hoje 

O técnico Rogério Cei Por outro lado, o Interna: 
o Paulo, fez mais umensaioda — cional é o 8 posicionado no 

equipe que enfrentará o Athle- Campeonato Brasileiro. Ness 
tico-PR, campeão da Copa Sul-A- — hiato, o elenco tem 47 pontos. 
mericana, nesta quarta-feira, às Desse modo, o Colorado totaliza 
21h30 (de Brasília), no Morumbi, 12triunfos, Iempatese 1 derro- 
em duelo decisivo pela 34º roda: tas no torneio. Por isso, a equipe 
dado Campeonato Brasileiro. é um adversário direto do Flu, 
Rogério Ceni segue semcon-  vistoquetambém visa alcançar o 

tarcom Luan, ainda em trabalho G-ódo Brasileirão, para disputar 
de transição para se recuperar — a Libertadores em 2022. 
de uma lesão muscular. Willian O Fluminense apresenta 
e Galeano, que passaram por uma baixa confirmada em seu 
processos cirúrgicos recentes, — elenco. Desse modo, André será 
também não estão à disposição — desfalque no TimedeGuerreiros. 
dacomissão técnica. Com isso, o volante terá de cum- 

Luciano. que fezcirurgiano — prir suspensão, após receber o 
punho, será reavaliado nesta se- — terceiro cartão amarelo, porém, 

Os atletas da equipe da — tocolos sanitários desegurança— Thamyris Calderan (medalhas manaeaindanãotemprazopara — naúltimarodada, o líder Fredre- 

Sorocabanos brilharam no Meeting Paraolímpico Loterias Caixa 2021 

Natação ACD SEAS/Sesi/Semes — em razão da Covid-19. de ouro nos 100 Metros Costas retornar às atividades. O camisa — tornou ao time. Assim, o plantel 
conquistaram, na sexta-fei As cinco atletas medalhis- e nos 100 Metros Peito). 1 machucou-se logo após anotar — apresenta confiança para a reta 
ra passada (19), 16 medalhas — tas de Sorocaba foram Kevelyn Henrique Barros (medalhas o segundo gol na vitória sobreo . final do Campeonato Brasileiro. 
na maior etapa do Meeting Vitória (medalha de ouro no deouronos 100 MetrosCostase — Palmeiras. Em contrapartida, no Inter- 
Paraolímpico Loterias Caixa 100 Metros Peito e medalhasde — nos SO Metros Livre e medalha nacional, Yuri Alberto é uma 
2021, competição realizada pelo prata nos 50 e nos 100 Metros — de prata nos 100 Metros Livre). FLUMINENSE X INTER- dúvida para o duelo contra o 
Comité Paraolímpico Brasileiro Livre), Thais Vinholo (meda- — Luís Rodrigues (medalha de NACIONAL-OFluminenseéo7' — Tricolor. A saber, oatleta foi cor- 
(CPB), em São Paulo (SP). Foram — lhas de ouro nos 100 Metros — prata nos SO Metros Livre) e — colocadodatabeladoCampeonato tado do elenco, um pouco antes, 
nove medalhas de ouro, seisde — Livre e nos 100 Metros Costas). Frederico Camargo (medalha — Brasileiro. Desse modo, o clube. dojogocontrao Flamengo. Desse 
prata uma de bronze. Isabelly Fernanda (medalhas — debronzenos 100Metros Livre) totaliza 48 pontos conquistados. modo, recupera-se de uma lesão 

O campeonato contou com — de ouro nos 100 Metros Peitoe — são os três atletas medalhistas — A saber, na temporada, o elenco — no péesquerdo. Rodrigo Moledo 
a participação de cerca de 200 . nos 50 Metros Livre e medalha. da cidade. Também participa- — venceul3,empatounoveeperdeu — também continua fora do time, 
nadadores com deficiências — de prata nos 100 Metros Livre), ram da competição os nadado- — outras I2disputas. Agora,oTrico- — haja vista que ainda se encontra 
física, visual eintelectual, de SO Anelise Cristina (medalha de - res Everaldo Junior, Michael . lor das Laranjeiras visa garantir emrecuperação, por umaruptu- 
cidades, e seguiu todos os pro- prata nos SO Metros Costas), — Alvese Gilson Monteiro. umavagana Libertadores2022  rado ligamento cruzado. 
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Almoço Beneficente 'drive-thru' da Integrar 
Aclínica-escola Integrar (Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação Reabilitação) promoveu, emoutubro, um delicioso almoço beneficente, pelosistema drive-thru”, 

em parceria com o Rotary Club de Sorocaba-Alvorada. O impecável cardápio italiano era composto por rondelli de presunto e queijo com molho bechamel, macarrão ao alho é 
óleo com brócolis e tomate cereja, macarrão à bolonhesa e antepasto de berinjela (caponata) 

A Integrar é uma entidade filantrópica fundada em 1993, pela iniciativa de pais de crianças com diagnóstico de paralisia cerebral. O trabalho por ela desenvolvido está ali 
cerçado em três eixos fundamentais para o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com deficiência: social, educacional e saúde. 

“Atualmente, a entidade atende, aproximadamente, 120 pacientes com diagnóstico de múltiplas deficiências, que encontram ali uma oportunidade de habilitação, reabilitação 
esocialização, gerando, assim, uma melhor qualidade de vida. 

1 

Araides Buganza, Clara Delgado e Regina Amaral Edair Buganza e Roberto Amaral, atual presidente da Integrar 

Wry reúne temas pessoais no 
sétimo disco de estúdio, 'Reviver' 

Grupo sorocabano referência no Brasil e passagens pelo Exterior revisita o passado mirando no futuro 

Banda sorocabana em suas — balho onde esta e outras nove — bou não dialogando com alguns onde tocou com The Subways, — entrou em dezenas de listas de 
origens com renome no cenário composições surgem após um — de nossos próprios momentos — TheCribs, Ashe The Joy Formi- — melhoresdoano,top 10 de vários 
alternativo, o grupo Wry olha — período de imersão no estúdio ounãotiveramaatençãodevida. — dable. Também trabalhou com — programas derádios brasileiras 
para o futuro com nostalgia. O da banda, 'Deaf Haus”. em So- — O objetivo do novo álbum éo Tim Wheeler (Ash) e Gordon . e norte-americanas e levou o 
álbum 'Reviver' o titulode seu rocaba, de março a maio. Entre — resgate, a reciclagem da arte e Raphael (The Strokes). No Bra- — Prêmio Dynamite de Melhor 
sétimo LP de estúdio que está . a familiaridade de habitar o. mostraro poderatemporalquea — sil, tocou com diversas bandas — Lançamento Indie de 2020. 
sendo agora lançado e que res: — repertóriodo grupoháanoseo — música podeter”.resumeMário importantes, como Make Up, Além do trabalho mais 
gata uma seleção de faixas com- — ineditismo nas plataformas digi- Bros (vocal, guitarra e synth).  Superchunk.ira!, Inocentes, Jota recente, os músicos trazem 
postas ao longo dos anos, com — tais,ascançõesencontramnovo Além dele, o Wry conta com — Queste Júpiter Maçã.Osquatro ainda na discografia do Wry 
letrasdetemasbem particulares — olhardeumgrupoquenãocansa Luciano Marcello (guitarra e — também passaram por festivais, “She Science” (2009), National 
e que não tiveram espaço na já desereinventareautodesafiar.— backingvocal), WilliamLeonotti. como o goiano Bananada (2017) Indie Hits (2008), “Flames in 
extensa discografia da banda. “Por maisquenossentimosalie- — (baixo ebackingvocaletaloRi- e o espanhol Primavera Sound the Head' (2005), 'Heart-Expe- 
Agora, elas estão conectadas por  nigenas,sejano Brasilcomouma . beiro (bateriae backing vocal). (2015). fizeram uma mini turnê. rience' (2000) e 'Direct' (1998), 
umolhar renovado queampliaa — banda de rock ou na Inglaterra emPortugal.etambémretorna- além de três EPs e diver. 
sonoridade shoegazee pós-punk como uma banda brasileira de UM POUCO DE WRY -O rama Liverpool e Londres, ten- sos singles. Agora, Wry está 
dogrupo. rock, sempre tivemos orgulho — novodiscovemparasomarátra- do todos os ingressos vendidos pronto para a próxima fase 

Depois de revelar o sin- — de nossa música. Ao longo dos — jetória de Wry, banda atuante — no prestigiado The Lexington. de sua trajetória. “Reviver” já 
gle power-pop solar "Where . anos, lançamos discos e EPs, po- na cena nacional e que já viveu Em 2020, o grupo lançou o . está disponivel nas principais 
T Stand", Wry entrega um tra- — rémumpunhadodecançõesaca- — em Londres entre 2002 e 2008, — disco “Noites Infinitas” o qual — plataformas de streaming. 
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AVANÇO DO CORONAVÍRUS Big Ben terá fachada renovada 
para anunciar Ano-Novo em Londres 

OMS anuncia quarta onda 
da Covid-19 no mundo 

À vacinação não interrompe a transmissão, atesta diretora-geral 

O mundo está entrando em — ro de Epidemiologia. "Estamos Segundo a diretora geral, 
uma quarta onda da pandemia — vendo a ressurgência de casos. o vírus continua evoluindo 
do novo Coronavirus. A avalia: deCovid-19na Europa. Tivemos com variantes mais transmis- 
cão é da diretora-geral adjunta nas últimas 24 horas mais de. síveis. Mas em razão da vaci- 
de acesso a medicamentos e — 440 mil novos casos confirma- — nação houve uma dissociação 
produtos farmacêuticos da — dos. E isso que há subnotifica- entre casos e mortes, pelo 
Organização Mundial da Saúde ção em vários continentes. O — fato de essa ação ter reduzi- 
(OMS), a brasileira Mariângela mundo está entrando em uma do os óbitos decorrentes da 
Simão. quartaonda, masas regiõestêm — Covid-19. Ela destacou que a 

Ela abordou a situação da — tido um comportamento dife- — imunização reduz as hospita- s s - 
pandemia em conferência na rente em relação à pandemia”, lizações, mas nãointerrompe — *elógio passa por maior reforma desde que foi construído em 1859 
abertura do Congresso Brasilei- — declarou Mariângela Simão. a transmissão, Os ponteiros do Big Ben — marcoenormeda empreitada de 

emergirão de um véu de an- 797 milhõesdelibras esterlinas. 
daimes a tempo de realizar seu “Até o Ano-Novo, as pes: 

Angela Merkel alerta papel mais importante em todo. s0as começarão a ver uma 
E “ano, que é anunciar a chegada grande diferença: começarãoa 

sobre Covid na Alemanha do Ano Novo para milhares de . recuperarsua torre” afirmou. 
pessoas nas ruas de Londresea “Os telhados serão totalmente 
milhões assistindo pela televisão visíveis, assim como as quatro 
em inúmeros países. fachadas do relógio.” 

A torre do relógio mun- O Big Ben, o maior e mais 
dialmente famoso, situada nas — preciso relógio de sino de quatro 
Casas do Parlamentobritânico, — fachadas quando foi inaugura: 
está oculta há três anosemeio, — do, é um símbolo de Londres e 
durante os quais centenas da democracia parlamentar do 
de artesãos consertaram a Reino Unido em todo o mundo, 
alvenaria, substituíram tra- e, também, um dos locais mais 
balhos em metal e repintaram — fotografados da cidade. 
e restauraram o dourado, na A reforma inclui substituir 
maior reforma desde que ele — todos os painéis das fachadas 
foi construído em 1859. do relógio, contou Sturge. Os 

Nick Sturge, gerente de — ponteiros, numerais e outros 
projetos especiais da constru- — detalhes foram repintados de 
tora Sir Robert Mcalpine, disse — azul brilhante, ao invés do preto 
que retirar os andaimes foi um tão familiar aos londrinos. 

Israel diz estar pronto para 
intensificar confronto com Irã 

; 

Primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett 

O primeiro-ministro de Is- — encerrar projetos com potencial 
rael, Naftali Bennett, indicou para a criação de bombas, uma 
ontem (23) uma prontidão para opinião compartilhada pelos 
intensificar oconfrontodelsrael israelenses. 
como rãe reiterou que seu país Desde o rompimento dos 
não se ateria a nenhum novo — Estados Unidos, o Irã, que nega 

Chanceler alemã Angela Merkel acordo nuclear iraniano com — buscar armas nucleares, viola o 
potências mundiais. acordo ampliando o enriqueci- 

A chanceler alemã, Angela Merkel fez a afirmação du- as atuais restrições no país não Negociações indiretascome- mento de urânio. 
Merkel, advertiuque,comaatual ranteumencontrode dirigentes — sãosuficientes diantedasituação — carãono dia29 próximo visando Bennett, que assumiu o car- 
evolução, os recordes diários de — de seu partido, a conservadora — dramática provocada pelo surto — reativar o acordo de 2015, queo . go em junho, disse em um di 
casoseabaixavacinação,asitua- União Democrata Cristã (CDU), — deinfecçõesda Covid-19 edefen- ex-presidente norte-americano, — curso que o Irá está no estágio 
ção da Covid-19 será pior do que de acordo com uma fonte da. deurestrições mais rígidas para Donald Trump, abandonou por mais avançado de seu programa 
tudo o quese viu atéagora. Bloomberg Segundoachanceler, — tentar conter o avanço dovirus. considerar insuficiente para nuclear. 


