
MÚSICA NA CÂMARA Funcionários que atuam em unidade 
de Covid-19 estão sem receber 

Orquestra Mundana Refugi Urbes pe 
encerra 'Encontro Cultural esclarece . 

queda de 
serviços 

no sistema 
da empresa 

Pág sa 

Matador diz 
Um su a e ao ar livre dentro da pri ção de jet ' i “Encontro Cultural 201: da Ma Iternatioma ccomeusadorindo ter “perdido 

exímio músicosorocabano Marco de Almeida, encerra esta temporada aca beça' 
no final da tarde deste sábado (4), na praça Frei Baraúna (Fórum Ve E 
lho). A principalatração da programação seráumaorquestra formada em crime 
por músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes A funcionária Márcia de Jesus usou a tribuna da Câmara ontem 
do mundo, a Orquestra Mundana Refugi. Pág. 7 Pág. 4 (2) para falar em nome dos funcionários 

espe 1958 diariodesorocaba.com.br facebook.com/diariodesorocaba 
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PIB tem queda de 0,1% no 
terceiro trimestre do ano 

O Produto Interno Bruto 
(PIB) recuou O 1% no terceiro tri 
mestre desteano, nacomparação 
como trimestre anterior. Nesse 
período, o PIB somou R$ 22 tri 
Ihões.Os dados foramdivulgados 
nesta quinta-feira (2) pelo IBGE. 
Na comparação com o terceiro 
trimestre de 2020, no entanto, 
houve uma altade 4%. O PIB tam 
bém acumulaalta no periodo de 
12 meses (3,959. N 

undo para o te 
d 

ot 
tre deste ano, a queda foi puxada 

pelosetor agropecuário, que teve 
perdas de 8%. 

Pág.s 

Fatores 
climáticos 
fizeram o 
PIB cair 

a 
Flexibitização das máscaras foi suspensa pelo governo do Estado 

Máscaras serão mantidas em ambientes abertos 
Tendoem vista as incertezassobreo impacto do surgimento da variante Ômicron, o governador João Doria determinou nesta quinta-feira 

(2) que o uso de máscaras em ambientes abertos será mantido. Anteriormente. havia sido anunciada flexibilização da medida a partir do EPTIT ção DIGITAL 
próximo dia Il. Pág.5 
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EDITORIAL aa cora creo mr 

Problemas da 
inflação em alta 

Por mais que as previsões gás, ii estão entre os que — brasileira fosse mais impactada 
sejam no sentido de que as ven: mais cresceram, endividando a. entre a população de baixa ren- 
das neste final de ano poderão — grande maioria dos brasileiros, — da. O fato é que a situação dos 
corresponder àsexpectativasdo — inclusive ameaçando-os de não — trabalhadores em geral, notada- 
comércio em geral, o fato é que passar um final de ano feliz O menteados informais, estácada 
as coisas devem ser vistas com — aumento de tudo tem levado . vez mais dramática e também 
alguma cautela, principalmente se refletindo nas vendas e nas 
em razão do alto risco que a eco- perspectivas do varejo. Não há je 
nomia ainda apresenta e segue 66 como negar que o efeito de tudo 
sufocando muitas atividades issoé desanimador para a família 
comeriis Como creia, por Não são poucos comum e para os comerciantes DS INFORMAÇÕES) 
exemplo, que a comercialização ã cujos produtos demoram muito 
demercadorias deverá ser muito aqueles que estão mais para ser vendidos, princi DIREITOS DAS MULHERES 
melhor se grande parte da popu- endividados e palmente para aqueles que não — A advogada Regina Maura Esgalha Castelli esteve ontem (3) na redação do 
lação continua desempregada ' entendem o momento delicado — DIÁRIO anunciando que os 21 Dias de Ativismo que o Conselho da Mulher 
aii eco REBeia tis Leio, inseguros, que o Pais vive e costumam co. promove pelo fim da violência contra amulher está com seu encerramento 
sem condições de embalar as preferindo não locar a esperteza acima de todos . marcado parao próximo dia 10, na sede da OAB Sorocaba, na rua 28 de Ou- 
e a rp y tubro,840, no Alto da Boa Vista. Na ocasião, será realizado, das & às 12h30, 

ico? º salári continuar hand: aberto à participação de todas as pessoas interessadas, o 1º Encontro de 
méstico? Claro que o 13º salário 3 Naturalmente. todos sabem Conselhos Municipais de Direito das Mulheres da região, quando, também, 
e os auxílios emergenciais que arriscando-se que nesta época do ano, com O. serálançada a campanha CMDM de Sorocaba sobre Dignidade Menstrual. É 
o governo vem liberando devem na acumulação aumento das festas familiares, . importante destacar que, em todas as partes do mundo, mulheres ativistas. 
ajudar muito, mas o problema E do consumo e dos presentes, as trabalham de forma incansável para defender seus direitos, apesar das 
é o alto preço dos produtos em de novas dívidas vendas realmente acabam au- — ameaçase da violência. Há que se ressaltar que sua coragem éextraordiná- 
razão da disparada da inflação mentando, até porqueos cartões . ria e sua atividade é crucial para o avança dos direitos humanos. 
ao longo doano. utilizados sem critérios adequa Diante disso, as pesquisas 99 Gossempreacadamajudandoa— HOMENAGEM A SÉRGIO MORO 1 
mostram a comprovação de que embalar a movimentaçãocomer- — Oex-juiz Sérgio Moro, que esteve no comando da Operação Lava-fato antes 
seis em cada dez brasileiros. muitas dores de cabeça a todos cial. O fato, porém. é que muita dedeixar a Magistratura. será agraciado como título de Cidadão Sorocaba tiveram aumento no custo de . osconsumidores mostrandoque gente, assustada com os preços. 0.0 Projeto de Decreto Legislativo” 64202) que prevê homenagem, de 
vida nos últimos meses, tudo. asdívidas de muitas famíliasvão — elevados de tudo, está bem mais — Gotan ca feira (30) As despesas com a concessão da honraria serão pagas 
indicando que o despropósito aumentando sem parar. conscienteda necessidadedenão — pelo vereador. 
do processo inflacionário deverá. Dados colhidos antes e de- | se aventurar nas compras. Não 
comprometer, e muito, os gastos — poisda pandemia maisacelerada são poucos aqueles que estãoen- rERec dear podem pormenor HOMENAGEMASÉRGIOMORO2 
lação. Alémdisso,oscustosfixos, mal a pior, inclusive fazendo — donãosearriscar naacumulação — Moro, “ao contrário da que muitos pensam, não nasceu em berço de ouro”, 
como serviços de água, energiae com que a desigualdade social de novas dívidas. mas numa Família de professores (o pai, professor de Geografia; a mi 

e entendeu o quanto a educação é importante na vida das pessoas. Seus 
OPI NIA país, professores, tiveram uma grande influência nesse processo”, afirma 

o vereador. Paranaense de Maringá, Sérgio Fernando Moro nasceu em 
de agosto de 1972 filho dos professores Dalton Áureo Moro e Odete Stake 
Moro, ambos descendentes de italianos. Graduou-se em Direito pela Uni- 

Os gastos do trabalhador na ponta do lápis versidade Estadual de Maringá em 199, Concluiu o mestrado (300) € o 
doutorado em Direito (2002) na Universidade Federal do Paraná. Durante 

GregórioJosé 79,90; de transporte, 200; diferença social aumenta . avidaacadêmica, participou de um programa de instrução de advogados de 
Internet para casa mais a cada dia e joga muitas . Harvard. aprofundando seus estudos sobre lavagem de dinheiro. Tornou- 

Muitas pessoas, incluin- 109; se pagar aluguel, uns famílias para uma catego- Je juiz federal do Tribunal Federal da 4*Região aos 24 anos e é professor 
do eu, não coloca na ponta 550; TVacaboou pagamais ria a menos, um degrau 
do lápis, como diriam no 79,90. Não fecha. Nãosobra- — abaixo, nunca acima. Nesta 
passado ao mais antigos,os rá muito do pagamento. R$ simples conta, não pôde DIÁRIO DE SOROCABA 
gastos mensais e, principal- 1.288,90. Isso mesmo! ser colocado o gasto com RS A SACA 
mente, os anuais. Afinal, vi- Agora, já parou para ensino superior ou curso Fundadores: 
vemosnodiaadiaumacor- versedestesgastosmensais técnico. Não dá. Prepa- banda Ses Lessons eat Dad : rela vetor - Fernando de Luca Neto - (1978-1996) rida desenfreada em busca. alguns poderiam deixar de rar-se para algo melhor 
de um salário para manter — existir? Não dá. Paraterum — vai exigir sacrifício, mas. | Diretor Executivo: Maurício de Luca 
as contas correntes do mês, pouquinho de tranquilida- cortar onde no pequeno | Editor Responsável: Cláudio Grosso 

: ni i. ári ini Redação, administração e publicidade alimentar, usar transporte de, o mínimo deveria ser, — salário mínimo? Aveia Gonçalves Mages 346 Troia CEP 18060240 -Sorocaba-SP 
público ou prover gastos. pelo menos, o dobro. Não sou economista, Telefone 3224-4123 
comcombustíveisquenem Viu que nem os gastos mas neste momento em que Redação (reportagemíadiariodesorocaba com.br) 
nos damos conta do quanto mensais de alimentação - o País sobrevive à crise de == === ni 
desperdiçamos com contas e vestuário foram inseri- fechamento de empresas, 
banais. dos? Não tem como; ou se eliminação de postos de As matérias assinadas não refletem necessariamente aopinião do jornal 

Vejamos um trabalha- entra no cartão de crédito trabalho, aumento dos tra- 
dor que sobrevive com todo mês ou nãoseviveno  balhadores migrando para Í 
um salário minimo de R$.. Brasil. Ai tem que ter uma . aplicativos de transporte, MAIS NOTÍCIAS 
1.100,00. Se der sorte, pode família para 'ajudar' nestas mototaxistas (onde foi im- 
atéser que ganheaíunsR$ despesas. Mas todos ne- plantado), é sonhar com B issuu.com/diariodesorocabaontine 
300,00 a mais. Tudo bem, - cessariamente precisarão algo melhor no futuro. Só e 
mas vamos aos R$ 1.400. trabalhar. não podemos indicar onde facebook.com/diariodesorocaba 
Tirarei o cifrão para ficar Ir a cinema, sho- ele está. - Gregório José 
mais fácil a leitura. Com  pping, restaurante ou é jornalista, radialista (0) storm com rindeorcato fia 
energia, ele gasta cerca passear, nem pensar. e filósofo, pós-graduado 
de 150; água e esgoto, 120; Fora de cogitação. em Gestão Escolar e em www.diariodesorocaba.com.br 
celular num pacote básico, Por esta razão é quea Ciência Política 
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DE 5 PARA 4 MESES 

Governo reduz intervalo de 
dose adicional contra Covid 
Medida se dá pela proximidade das festas de fim de ano 

ha 44 

A medida considerou também que São Paulo é porta de entrada de pessoas de todo o mundo 

Ointervalo da dose adicional 
da vacina contra a Covid-19 será 
reduzido de cinco para quatro 
meses no Estado de São Paulo. 
A medida foi anunciada nesta 
quinta-feira (2) pelo governo 
estadual e se trata de uma reco- 
mendação do Comité Científico 
doCoronavirus do Estado diante 
do atual cenário epidemiológico 
da doença no mundo e a proxi 
midade das festividades do fim 
de ano. À medida vale para as 
pessoas quetomaram duas doses 

dosimunizantes Butantan/Coro- 
navac, da Fiocruz/AstraZeneca/ 
Oxford e da Pfizer/BioNTech e 
vaibeneficiar cercade 10 milhões. 
de pessoas que foram vacinados 
nos meses de julho e agosto. 

A medida considerou tam- 
bém que São Paulo é porta de 
entrada, via portos e aero 
portos, de pessoas de todo o 
mundo, e o Brasil ainda não 
tem aobrigatoriedade da apre 
sentação de comprovante de 
esquema vacinal completo para 

ga ba 

osviajantes. Nesta semana, São 
Paulo confirmou trés casos da 
variante Ômicron, que também 
já havia sido diagnosticada 
em diversos países, podendo 
impactar no cenário epide- 
miológico mundial. “O Estado 
tem hoje condições logísticas 
e técnicas de ampliar a vaci 
nação e reduzir o intervalo de 
aplicação das doses para que 
todos possam estar ainda mais 
protegidos”, disse o secretário 
de Saúde, Jean Gorinchteyn. 

'Sorocaba Iluminada - Natal 2027' 
oferece atrações para toda família 
Com o objetivo de reunir 

as famílias e celebrar o espírito 
natalino, data em que se celebra 
o Nascimento de Jesus Cristo, a 
Prefeitura lançou a “Sorocaba 
Huminada - Natal 2021", no esta 
cionamento frontal do Paço Mu 
nicipal, com a presença de mais 
de 5 mil pessoas, entre crianças 
eadultos. A programação segui 
rá ao longo deste mês e contará 
com iluminação nas principais 
avenidas da cidade, decoração 
natalinaem três praças doCentro 

deSorocaba, Carrossel. Presépio 
de Natal, Casa do Papai Noel. 
apresentações musicais, coral, 
Águas Dançantes, passeio de 
Maria Fumaça, entrega de brin- 
quedos a milhares de crianças, 
entre outras atrações. 

“Que noite maravilhosa, 
com tanta gente reunida e tan: 
tas crianças bonitas. Um dia 
para ficar marcado na história 
de Sorocaba”, disse o prefeito 
Rodrigo Manga. O prefeito 
ainda destacou o espírito soli- 

dário do evento de abertura da 
programação natalina. “Esta 
mos arrecadando brinquedos 
novos e usados em bom estado 
deconservação, para distribuir 
para as crianças em situação 
de vulnerabilidade social na 
nossa cidade. E o legal é que 
todo esse espírito de solida- 
riedade foi mantido em nossa 
cidade durante o ano inteiro, 
coma campanha “A Fome Não é 
Fake" e, agora, coma “Sorocaba 
Iluminada”, enfatizou Manga. 

Atividades prosseguem 
na próxima semana 

A programação especial a alegria de toda família, mas — cial e um minicarrossel para a 
na semana. principalmente das crianças, o diversão das crianças. A Prefei- 

Na terça-feira (7), a Prefeitura Papai Noel estará presente na tura de Sorocaba, em parceria 
lançará a decoração natalinaem — praça, de segunda a sexta-feira, comainiciativa privada, também 

três praças do Centro. Às 18h30, das I8âs 22horas, enossábados,  iluminaráas principais avenidas 
será a Praça Coronel Fernando  das9àsl3horas. do município. No dia 11, a ilumi- 
Prestes, que terá, além de uma Ainda na terça-feira, às nação abrangerá os Terminais 

iluminação especial, Carrossel, 19h30, será a vez de o Largo do do BRT nas avenidas Itavuvu 
Presépio de Natal, Casado Papai Rosário inaugurar a decoração e Por fim, no dia 18, 
Noel, Águas Dançantes, passeio natalina. Por fim, às 20 horas,o o Terminal Santo Antônio e a 
de Trenzinho da Alegria da As- lançamento será feito na Praça Árvore de Natal da Avenida São 
sociação Comercial de Sorocaba, Frei Baraúna. Os dois espaços Paulo ganharão as luzes que sim- 
entre outras atividades. Para terão também iluminação espe-  bolizamestaépoca festivadoano. 

(O TAN 
SR WELLINGTON 
PONTES RANGEL 

Tinha 30 anos. Deixou o filho 
Kauã. O sepultamento ocorre 
hoje, dia3,eoféretrosaiàs 10h30 
do Velório Ofebas (Sala2) parao 
Cemitério Santo Antônio. 

SR FRANCESCO OLIVERI 
Tinha 92 anos. Deixou o filho 
Marco. Será sepultado hoje 
eo féretro sairá às 13h30 do 
Velório Ofebas (Sala 7) para o 
Cemitério Pax. 

SR OSWALDO RAMOSFILHO 
Tinha 72 anos. Era casado com 
Maria Helena de Souza Ramos, 
deixandoos filhos, Vanessa Os- 
waldo. O sepultamento dar-se-á 
hoje eo féretro sairá às l3horas 
do Velório Ofebas (Sala 3) parao 
Cemitério Consolação. 

SR FERDINANDO 
RUZZANTE NETTO 

TinhaS4anos. Eravitivode Rosa 
Maria de Ambrósio Ruzzante, 
deixando as filhas, Rosane e 
Eliane. Foi sepultado ontem, dia 
2, no Cemitério Pax. 

SRA. PURESA 
SILVEIRA DASILVA 

Tinha 98 anos. Era viúva de 
Cristino Mariano da Silva. Foi 
sepultada dia 2 no Cemitério 
Consolação. 

SRA.ELZIRA 
SIEDLER DE OLIVEIRA 

Tinhag9anos. Eraviúvade Ary 
de Oliveira, deixando os filhos, 
Sandra e Paulo. O sepultamen- 
to deu-se dia 2 no Cemitério 
Saudade. 

SR JOSÉ CLÁUDIO 
BERNARDO OLIVEIRA 

Tinha 53 anos. Era casado com 
Cláudia Maria de Jesus deOlivei 
ra deixando os filhos, Williame 
Douglas. Foi sepultado dia 2 no 
Cemitério Consolação. 

OND 

SR PAULO 
RODRIGUES DA SILVA 

Tinha 63 anos. Era casado com 
Tercinda Gomes Rodrigues da 
Silva, deixando os filhos, João, 
Márcia, Priscila, Ana Paula, Pau- 
lo, Marcelo, Jéssica e Alex. Será 
sepultado hoje e o féretro sairá 
às9 horas do Velório Vila Assis 
(Sala Jasmim) para o Cemitério 
Consolação. 

SRA. APARECIDA 
NOTARINARDINI 

Tinha 79 anos. Deixou os filhos, 
Ana Hilda, Edson Antônio e Gui 
Therme Antônio. O sepultamento 
dar-se-á hoje e o féretro sairá 
às 13 horas do Velório Central 
(Sala Azálea) para o Cemitério 
Saudade. 

JOÃO BATISTA CAMARGO 
Tinha 72 anos. O sepultamento 
deu-se dia 2 no Cemitério Santo 
Antônio. 

SR DERNIVAL 
GARROSSINO DA COSTA 

Tinha 57 anos. Era casado com 
Valda Sebastiana de Souza 
Costa, deixando os filhos, Ma- 
riana, Juliana e Fábio. O sepul- 
tamento foi dia 2 no Cemitério 
Memorial Park. 

SR. CARLOS DONIZETE ROSA. 
Tinha 65 anos. Deixou os filhos, 
Daniela Aparecida, Luiz Fran- 
cisco, Elias Fabiano e Thiago. 
Foi sepultado dia 2 no Cemitério 
Memorial Park. 

DANIEL 
FERNANDES DE MELO 

Tinha 57 anos, Foi sepultado dia 
2no Cemitério Santo Antônio. 

SR.ITAMAR PINTO 
1a76 anos. Deixou ofilho Bru- 

no César. O sepultamento deu-se 
dia 2 no Cemitério Saudade. 

SRA. TEREZINHA 
RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Tinha 81 anos. Deixou o filho 
Marcos. Foi sepultada dia 2 no 
Cemitério Santo Antônio. 

SRGINALDO 
APARECIDO DE LIMA 

Tinha S4 anos. Era casado com 
Marlene Francisco de Lima, dei- 
xando os filhos, Anderson Apa- 
recido e Joice. Foi sepultado dia 
2em Votorantim, no Cemitério 
São João Batista. 

Dr satono ma 
SÃOFRANCISCO XAVIER 

Presbítero (+ 1522) 

Francisconasceuem 1506 na Espanha. Defamilianobre,foiconvertido 
por-Santo Ináciode Loyola, quandoambosestudavamna Universidade 
de Paris. Pertenceu ao núcleo inicial dos Jesuitas que se consagrou. 
a Deus em 1534. Foi enviado como missionário para a Índia, de onde 
passou ao Japão. Sua meta, porém, era a China. Embarcando para lá, 
adoeoeu gravemente durantea viagem emorreu comapenas 46anos. 
Havia batizado mais de 30 mil pagãos e feito inúmeros milagres. 
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SÃO GUILHERME 

Funcionários de unidade de 
Covid-19 estão sem receber 
Segundo funcionária, Prefeitura comprometeu-se com pagamento 

[Es 

A funcionária Márcia de Jesus usou a tribuna para falar em nome dos colegas 
Funcionários da Associação 

Brasileira de Educação e Saúde 
(Abrades), responsável pela ges 
tãodoCentro de Estabilização da 
Covid9no Pronto-Atendimento 
do São Guilherme, estiveram 
na Câmara Municipal, durante 
a sessão desta quinta-feira (2), 
para reivindicar o pagamento 
dos salários que estão sem rece- 
der, Comanuência do plenário, a 
funcionária Márciade Jesususou 
atribuna para falar em nomedos 
funcionários. Segundo ela, a Pre 
feiturarecebeuos colaboradores 
da empresa por várias vezes, a úl 
tima das quais na segunda-feira 
(29), quando lhe foidito que, por 
medida cautelar, seriam pagos 
pelo próprio Municípioem lugar 
da Abrades. 

“Mas isso não foi feito”, afir- 
mou Márcia, cobrando concreti 
zação do pagamento dos salários 
atrasados. Ela relatou, ainda, as 
dificuldades enfrentadas pelos 
trabalhadores. “Temos famílias 
sendo despejadas, por falta de 
dinheiro para pagar aluguel. E 
temos cinco grávidas. Foram seis 
meses trabalhando e expondo 
nossas vidas e a vida dos nossos 
familiares. Nosso psicológico 
está muito abalado. Salvamos 
muitas vidas, mas vimos mui: 
tas mortes. Fariamos de novo, 
porque somos profissionais da 
Saúde, mas precisamos dos nos- 
sos salários”, afirmou, pedindo 
“apoio dos vereadores. 

Por sua vez, o vereador 
João Donizeti Silvestre (PSDB). 

líder do governo na Casa, so- 
lidarizou-se com os funcioná 
rios, ressaltando a importância 
quetiveramno combate à doen 
ça, muitos com o sacrifício da 
própria vida, e se comprome- 
teuatratar docaso, juntamente 
com os demais vereadores, 
como Rodrigo do Treviso (PSL), 
Para o vereador, o prefeito 
Rodrigo Manga é sensivel à 
causa, como foi com o caso das 
merendeiras, que passaram 
por situação semelhante. Já 
avereadora Fernanda Garcia 
(PSOL) criticou a terceiriza 
ção dos serviços públicos de 
saúde, citando outros casos 
de funcionários de empresas 
terceirizadas que ficaram 
sem receber. 

Franchim esclarece queda de 
serviços no sistema da Urbes 

O diretor-presidente da Ur- 
bes Trânsito e Transportes, Luiz 
CarlosSiqueiraFranchim.compa- 
receuasessãoordináriadaCâma- 
ra Municipal, nesta quinta-feira 
(2) para prestar esclarecimentos 
acerca de queda que ocorreu no 
sistema da empresa. Os escla- 
recimentos foram a pedido do 
vereador Fernando Dini (MDB), 
que disse ter recebido denúncias 
de umataque de hackersao siste- 
ma da empresa. “Muitas pessoas. 
reclamaramdas dificuldades para 
acessar o site da Urbes e havia a 
suspeita, possivelmente, de um 
ataque de hacker. Gostaríamos 
de saber se está acontecendo 
isso, de fato, desde quando, e 
quais os prejuízos causados à 
população”, indagou. 

Com anuência do plenário, 
o presidente da Casa, Cláudio 
Sorocaba (PL), franqueou a tri- 
buna para os esclarecimento: 
“Nós tivemos um virus que não 
estava sendo reconhecido no 
sistema. Esse vírus derrubou 
o sistema na madrugada de 
terça para quarta-feira, então, 
mobilizamos a nossa equipe 
de informática e conseguimos 
levantar o sistema de venda de 
passagem, tanto social quanto 
escolar. O sistema de aten- 
dimento à população já está 
estabelecido”, disse Franchim. 
acrescentando que. até o final 
desta quinta-feira ou, no mais 
tardar, nesta sexta, serão res- 
tabelecidos os sistemas que 
faltam, como a internet. 

Respondendo à indagação 
de Fernando Dini quanto aos 
prejuizos para a população, 
o presidente da Urbes disse 
que não houve prejuízos, mas 
alguns transtornos para a po- 
pulação utilizar os serviços, 
como a Zona Azul. Mas garan- 
tiu que ninguém será multado 
naZona Azul até que osistema 
seja restabelecido. Ele refor- 
cou que, desde que o sistema 
foi comprometido, equipes de 
profissionais da tecnologia da 
informação da Urbes traba- 
lharam para resolver o caso. 
Por fim, os vereadores fize- 
ram outros questionamentos, 
sobretudo, solicitando mais 
ônibus nas linhas para evitar 
superlotação. 

Sema 

Rapaz diz ter 'perdido 
a cabeça' em crime 

Preso depois de ter matado 
a mulher de 25 anos e a sogra, 
de 41,0 homem de 30 anos disse 
à polícia ter “perdido a cabeça” 
e, por isso, cometido o crime na 
quarta-feira (17. FilipeRenovato 
entregou-se à polícia dentro da 
residência, no Jardim Itanguá, e 
foi presoem flagranteapós duas 
horas de negociação. Conforme 
o boletim de ocorrência, o rapaz. 
disse aos policiaisqueeracasado 
coma vítima, Isabela Rosa Reno- 
vato, eosdois tinham um filhode 
4 anos, Contudo os dois estavam 
emum processo de separação hã 
cercade um mês, quando eleteria 
vistoconversasentreamulhere 
outra pessoa no celular dela. 

“Ainda de acordo com o re- 
gistro policial, ele disse ter des- 
ferido diversos golpes de faca 
ma esposa e na sogra, Daniela 
Rosa, de 41 anos, ao descobrir 
um possívelrelacionamento por 
parte da moça. Isabela chegou a 
ser socorrida às pressas, contudo 
não resistiu; já a mãe morreu no 
local, Segundo a polícia, as duas 
foram achadas com dezenas de 
facadas em partes do corpo e o 
imóvel estava com manchas de 
sangue. À defesa de Filipe não 
foi localizada. No momento da 
rendição, em imagens, Renovato 
aparece em meio ao quarto com- 
pletamente em desordem e com 
marcas de sangue. 

Indiciado vai esperar 
julgamento em CDP 

O farmacêutico Filipe Re: — perfil do indiciado é diferente 
novato, 30 anos, permanecerá — do de outros casos já registra- 
preso no Centro de Detenção — dos. "Atualmente, não temos 
Provisória, onde deve esperar um perfil de agressores de 
julgamento. Ele foi presoemfla- violência doméstica, mas 95% 
grantenaquarta-feira (1) depois — costumam ter problemas com 
deter assassinadoamulher de23 álcool ou drogas, o que não 
anosea sogra, de 41, com golpes — é o caso do Filipe”, explicou. 
de faca. À audiência de custódia Veraly também se mostrou 
deu-se nesta quinta-feira (2), comovida como caso, inclusive 
quando tambémsaiuo resultado. chegou a se emocionar durante 
Deacordo comadelegada Veraly — a entrevista coletiva. “Quando 
Ferraz, titular da Delegacia de. acontece um crime doméstico, 
Defesa da Mulher, o inquérito. é muito triste ver que um pai 
prossegue e será encaminhado mata a mãe de uma crianç 
em 10 dias. Neste período, fami- — Pensamos como esta criança 
liares e amigos serão ouvidos — vai crescer, a estrutura que ela 
para que seja traçado um perfil . vai ter na vida, como ela vai se 
do relacionamento do casal e — relacionar depoiscomo parque 
para se entender o caso. ela escolher e que exemplo que 

A delegada ressaltouqueo ela vaiter”, disse. 

Procon Móvel estará em 
quatro locais da Cidade 

.. 
Consumidor receberá orientações e encaminhamentos 

O Procon Móvel estará em 
quatro locais da cidade na prí 
xima semana, de 6 a 10 deste mês. 
De acordo com a Prefeitura, o 
serviço atenderá na Praça Coro- 
nel Fernando Prestes, no Paço 
Municipal, no Terminal Santo 
Antônio e no Residencial Caran- 
dá. Na unidade móvel, os profis- 
sionais do órgão municipal de 
defesa do consumidor farão re- 
gistros de solicitações, abertura 
de reclamações referentes ao di- 
reitodo consumidor, assimcomo. 
orientaçõeseencaminhamentos. 
Na segunda e na terça-feira, das 
9às 13 horas, o Procon estará na 
praçacentral;naquarta-feira(s). 
das8às17 horas, no Paço Munici- 
pal, no Alto da Boa Vista. 

Jánaquinta-feira(9),das9 às 
13horas, o morador poderá pro- 
curar a unidademóvel no Termi- 
nalSanto Antônio; na sexta-feira 
(10), das 9 às 15 horas, o serviço 
será oferecido no Residenci 
Carandá. O Procon, da Secretá- 
ria Jurídica, é de importância 
para a proteção e a defesa dos 
direitos do consumidor, como 
um importante veículo de valo- 
rização e respeito à cidadania. O 
cidadão também pode procurar 
pelo atendimento presencial, de 
segunda a sexta-feira, na sede 
do Procon Sorocaba, situada na 
Avenida Antônio Carlos Comi- 
tre, 330, no Parque Campolim, 
ou nas Casas do Cidadão, das 9 
àsiShoras. 
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Economia brasileira cai 0,1% 
no 3º trimestre deste ano 

Queda foi puxada pelo setor agropecuário 
O Produto Interno Bruto 

(PIB), a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no País, 
recuouO %noterceirotrimestre 
deste ano, na comparação com 
o trimestre anterior. O PIB, no 
período, somou R$ 2,2 trilhões. 
Osdados foram divulgados nesta 

quinta-feira (2) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografiae Estatis- 
tica (IBGE). Na comparação com 
o terceiro trimestre de 2020, no 
entanto, houveumaaltade 4%. O 
PIB também acumula alta no pe- 
ríodo de 12 meses (3,9%). Na 
sagemdosegundo parao terceiro 

trimestre deste ano, a queda foi 
puxada pelo setor agropecuário, 
queteve perdasde 8%. 

Segundo a pesquisadora Re- 
beca Palis, do IBGE, o resultado 
foi influenciado pelo encerra- 
mento da safra de soja, que fica 
mais concentrada no primeiro 

Fatores climáticos levaram à 
queda do PIB, diz secretaria 

Fatoresclimáticos levaramã 
quedade0,1%do Produto Interno 
Bruto (PIE, soma de todos os bens. 
e serviços produzidos no País), 
no terceiro trimestre deste ano, 
nacomparação como períodode 
abrila junho. Essa é a conclusão 
da Secretaria de Política Econó- 
mica do Ministério da Economia, 
que divulgou nesta quinta-feira 
(2) notasobre o resultado do PIB 
do terceiro trimestre. "A queda 
da agropecuária teve impacto 
relevante no PIB do terceiro 

ordem de 0,3%a 0,4% no terceiro 
trimestreemrelaçãoao segundo 
trimestre de 2021”. diz a nota. 

Segundo o Instituto Brasi- 
leiro de Geografia e Estatística. 
(IBGE), o setor agropecuário 
registrou perdas de 8%. “É 
fundamental distinguir o que 
é política econômica de fatores. 
climáticos adversos e pontuais. 
da natureza. A maior crise 

hídrica em 90 anos de história 
ea ocorrência de severas gea- 
das tiveram impacto tanto em. 
setores intensivos em energia 
comoem setores que dependem 
do clima, como agricultura”, 
avaliou à secretaria. À SPE 
ressaltou que mais importante 
do que considerar o número 
do crescimento, é observar a 
sua qualidade. “Há elevação da 
taxa de poupança e da taxa de 

SP mantém exigência do uso de 
máscaras em ambientes abertos 

O governador de São Paulo, 
João Doria, determinou nesta 
quinta-feira (2) que o uso de más- 
caras em ambientes abertos será 
mantido, devido às incertezas 
sobre o impacto do surgimento 
da variante Ômicron. Anterior- 
mente, havia sido anunciada a 
flexibilização da medidaa partir 
do próximo dia 11. A recomenda- 
cão foi feita pelo Comitê Cientifi- 
co, que mencionou os riscos das 
aglomerações em festas de Natal 
eRéveillon. EmSão Paulo, avaci- 

Em São Paulo, as incertezas da variante Ômicron levaram a essa medida 

nação contra a Covid-19 registra 
78 milhões de doses aplicadas nos. 
645 municípios paulistas; 76,15% 
da população tem esquema va- 
cinal completo e 84,7% está com 
uma dose de imunizante. 

Já o Rio de Janeiro ampliou 
a lista de locais que deverão 
exigir comprovante de vaci- 
nação contra Covid-19. Agora, 
para entrar e permanecer em 
bares, lanchonetes, restauran- 
tes, salões de beleza, shoppings 
centers e centros comerciais 

será necessário comprovar que 
está em dia com o calendário 
de vacinação do município, 
ou seja, com as duas doses ou 
dose única. A exigência vale 
também para qualquer meio de 
hospedagem, táxis e veículos de 
transporte privativo acionados 
por meio de aplicativo. No fim 
de agosto, a Prefeitura do Rio já 
tinha publicado decreto exigin- 
do comprovante de vacinação 
para entrar em academias, clu- 
bes, estádios e cinemas. 

semestre do ano. “Como ela é a 
principal commodity brasilei- 
ra, a produção agricola tende a 
ser menor à partir do segundo 
semestre. Além disso, a agro- 
pecuária vem de uma base de 
comparação alta, já que foi a 
atividade que mais cresceu no 

período de pandemia e, para 
este ano, as perspectivas não 
foram tão positivas, em ano de 
bienalidade negativa parao café 
e com a ocorrência de fatores 
climáticos adversos na época do 
plantio de alguns grãos”, afirma 
a pesquisadora. 

Grupo com atuação no tráfico 
internacional é alvo da PF 

A Polícia Federal (PF) de- 
flagrou nesta quinta-feira (2) 
a "Operação Manifest” para 
combater uma organização cri- 
minosa com atuação no tráfico 
internacional de cocaina através 
da rota Bolívia-Paraguai-Brasil, 
com uso de aviões. Segundo à 
PF, a organização é formada por 
empresários do setor de aviação 
agrícola, advogados, pilotos e 
indivíduos ligados a uma facção 
criminosa de atuação nacional 
“As investigações iniciaram-se 
em dezembro de 2020 a partir 
de um acidente aéreo ocorrido 
no município gaúcho de Muitos 
Capões. Naoportunidade,oavião 
utilizado paratransportaradro- 
gasofreuavariasnomomentodo 

pouso e permaneceu escondido, 
emmeioà plantação, por cercade 
uma semana”, diz a PF. 

Cerca de 150 policiais fede- 
rais cumprem, desde o início da 
manhã de ontem, 15 mandados 
deprisão preventiva e 30 de bus 
ca e apreensão. Também estão 
sendo executadas ordens judi 
ciais para bloqueio de imóveis 
e contas bancárias, sequestro e 
apreensão de dez aeronaves e 
outros veículos, assim como de 
bens que estiverem em poder 
do grupo. As ações estão sendo 
praticadas nos Estados do Rio 
Grande do Sul, de Santa Catari 
na, do Paraná, de São Paulo, Mi, 
nas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Roraima e no Distrito Federal. 

Vale-gás começa 
a ser pago neste mês 

A partir deste mês, o gover- 
no federal pagará um vale-gás 
a famílias de baixa renda para 
recompor a alta do preço do gás 
de cozinha; e ficará em vigor 
por cinco anos. O benefício é 
destinado a famílias inscritas 
no Cadastro Único para Progra 
mas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), com renda familiar 
mensal per capitamenor ou igual 
a meio-salário mínimo nacional 
ou famílias que tenham entre 
seus integrantes quem receba 
o Benefício de Prestação Conti- 
nuada (BPO). 

Cada família elegível rece- 
berá, a cada dois meses, o valor 
correspondente a uma parcela 
de, no mínimo, S0% da média do 

preço nacional de referência do 
botijãode 13 quilos de gás de cozi- 

família deve receber R$ 5124. 
Não é necessário cadastra: 

mento, será usadaabasededados 
doCadUnicoe do BPC.O governo 
utilizar aestruturado Programa 
Auxílio Brasil paraefetuar ospa- 
gamentos do vale-gás, por meio 
da Caixa Econômica Federal. 

Ele será concedido, prefe- 
rencialmente, às famílias com 
mulheres vítimas de violência 
doméstica que estejam sob o mo- 
nitoramento de medidas proteti- 
vasdeurgência. A preferênciade 
pagamento também será para a 
mulher responsável pela família. 

Nova tecnologia 
lançada pelo Facebook 

O Facebook deixou de ser uma 
redesocialapenas Aempresamudou 
denomee passou asechamar Meta. 
Essa alteração marcou a união de 
diferentesaplicativosdogrupo(como 
Instagram e WhatsApp) em sua 
marcae indicou a valorizaçãodesua 
nevaapostatecnológicaedenegócios 
ochamado “metaverso”. O Faoebook 
definiu o metaverso como combina 
cão híbrida das experiências sociais dindefie 

três dimensões ou se projetando no 
mundo fisico. A empresa argumen- 
ta que será possível compartilhar 

mesmosemestar presente. 
Em carta divulgada há alguns 

dias ofundadorediretordaempresa, 
MarkZuckerberg declarouqueessa 
experiência imersiva consistirá em 
uma vivênciaem que a pessoa “está” 
messa atividade ou conteúdo intera- 
tivo, enãoapenasolhandoparaele. 
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CLASSIDIÁRIO 

IMoveIS 

[CAMPOLIM WAY 
AS 3.200,00 
F. 15 99281360 (1046472) 
[CENTRO R$ 1.500 
3 dormitórios 2 vagas 
F. 15 991281360 (104647/4) 
[PAÇO IMPERIAL 
3 dormitórios suíte 
FÉ 15 991281360 (10464719) 
TRUNILO R$ 1.000 
com condomínio 
F: 15 991281380 (104647/8) 
[TRUNILO R$ 800 
2 dormnórios/suito. 
FU 15 991281380 (104647/1) 
IWANEL VILLE 
RS 1.400 2 dormitórios 
F: 15 991281360 (104647/5) 

APARTAMENTO VENDE-SE 

[CAMPOLIM JK JD 
5 dormisuito 
F 15 991281960 (10465014) 
[JD LEOCÁDIA 
RS 230.00 
2 dormitórios suíte. 
F: 15 991281360 (104648/1) 
HD. MAGNÓLIA 
2 com R$ 190 mi 
F: 15 991281960 (104648/2) 
[PARADA DO ALTO 
2 dorm finan 

RESID. FAZANO 
novos finan 2 dormitórios 
F 15 991281980 (10465071) 
VILA JARDINI NOVO 
3 dormisulto 130 metros 
F 15 991281380 (10465012) 
[ND SAÍRA PS 190mi 2 dorm 62m 
F: 15 991281360 (10466212) 
[JD TATIANA 
2 dom RS BO mi + parcelas 
F: 15 991281980 (104662/1) 

CASA ALUGA-SE 

[CENTRO R$ 2.600 
5 dormitórios. 
F: 15 991281980 (10464911) 
TRUNILO R$ 800 
2 dormitórios. 
15 991281360 (10464912) 

[CENTRO R$ 215 MIL ua Miranda Azevedo 
Fº 15 991281360 (10465343) 
ICENTRO R$ 800 MIL ua Prof Toledo F: 15 991281360 [nosesaia) 
ICENTRO R$ 800 MIL Fua Ramos Azevodo 245 SONZ8 1560 (10465315) 
IcoNo HORTO. [idorm suite F: 15 091281360 [rasos 
IMASCARENHAS CAMELO e dorm RS 260 mil [Fº 15 991281380 (104653/1) 

São JoÃo ES 250 2 dorm 300m F: 15 
[o9128 1460 (104653/2) 

SANTANA AS 120 mil F: 15 901281360 
[466 1/4) 
(TRJILLO R$ 350 MIL fsdom F: 15 851281360 (104661/2 
ÃO GUILHERME dorm R$ 290 mil F: 15 991281360 
[10466 1/3)] 
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ASSIDIÁRIO 

COMERCIAL ALUGA-SE 

Jav são PAuLO 
[800m RS 7.500 F: 15 991281360 
(104651/2) 
[CENTRO R$ 1.200 
F: 15 991281360 (104651/4) 
[CENTRO R$ 710 
12 metros wc 
FF: 15 991281360 (1046511) 
[CENTRO R$ 2 MIL 
|Rua Santa Cruz, 58 F:15 
[891281360 (1046591 
[CENTRO R$ 2.600 
|Rua Salvador Correia 272 
Fone 15 991281360 (10465912) 

[SANTA ROSÁLIA 
JAS 25 mil pronto para rest 
FF: 15 991281360 (104651/3) 

Jav sÃo PAULO 
1 tom AS 350 mil 
FF: 15 991281360 (10465211) 

WD PAULISTA 
[comercio e resid. 
F: 15 991281360 (10465272) 

TERRENO VENDE-SE 

[CaMPoLIM 20,000 F: 15 991281360 (10466016) 
[CaMPoLIM [55,000 F 15 991281360 (19466015) 
[COND PRIMAVERA [500m R$ 260 mil F: 15 991281380 (10466011) 
ÉDEN 50.000m E: 15 991281460 
(10460017) 
ÉDEN [Galpão Industrial F: 15 991281360 Mof66o) 
HORTO FLORESTAL [5000 F: 15 991281360 (104660/4) 
[JO EMILIA 7.000 F. 15 991281360 
(ioaodora) 
VL BARÃO 360M [R$ 280 mi: 15 091281260 [Nácsd) 

aa pa sa 
a au 

ET 

feto fartas ama EE 
PALIO WEKEND 99 1 AS 7.550,00 F: 15 951281350 (10466371) 

outros 
| oweRsos | 
[ALEX MOTOBOY 
Entregas rápidas F: 15 99197] 
[1035/99790-0678 (1045851) 
GESSOS E DRYWALL 
Molduras, sarcas e diisóias. Orçament) 
stompromissoF(15)99613-1241 Edgar] 
[EMPRÉSTIMO PESSOAL E 
[Consigrado c/antecipação de FGTS 
F:98122.6540 Tatiane “HELP 
ICARRETOS E FRETES 
Pequenas mudanças, coletas e entregas 
rápidas. F-o9744 6852 Leandro 

MÚSICA 

Orquestra Mundana Refugi encerra temporada 
imóveis de 'Encontro Cultural nos jardins do Fórum Velho 

Crpuestra Mandana Refugi é formada por músicos brasileiro, imigrantes e refugiados, com instru- 
mentos dos mais diversificados e inusitados 

Umshowextraeaoarlivre 
dentro da programação do pro- 
jeto “Encontro Cultural'2027', 
da MdA International e com 
curadoria do exímio músico 
sorocabano Marco de Almeida, 
encerra esta temporada ainda 
bastante prejudicada pelos des- 
dobramentos da pandemia de 
Covid+19, no final da tarde de 
amanhã, sábado (4). Será, como 
define Marco de Almeida, “um 
show especial para celebrar 
Sorocaba como uma cidade com 
a disposição e o talento para as 

“CICABA' 

atividades culturais. Um show 
para remarcar que a praça Frei 
Baraúna (Fórum Velho) sempre 
foi palco de ações culturais im- 
portantes. E continuará sendo. 
Umshowpara celebrar avida,o 
mundo, a convivência, a música 
easartes”. 

A principal atração da pro- 
Eramação será uma orquestra 
formada por músicos brasilei- 
ros, imigrantes e refugiados 
de diversas partes do mundo, 
a Orquestra Mundana Refugi. 
Sob a direção musical de Car- 

Municipal sedia edição'2021 
do Festival do Circo 

Nestes três dias, desta sexta- 
feira (3) a domingo (5) o Teatro 
Municipal, no Parque da Boa 
Vista, sedia a segunda edição do 
Festival de Circo de Sorocaba, o 
Circaba. A novidade desta edi 
ção é que o Festival vai receber 
artistas circenses nacionais - e 
não só da região. 

A programação tem sua 
abertura às 18 horas desta sexta 
feira (3), com roda de conversa 
com estrelas do circo-teatro na 
região de Sorocaba - Nair Osó- 
rio, do Circo Ordep, e Iracema 
Cavalcante e Guaraciaba Malho- 
ne, do Circo Guaraciaba -, com 
mediação do administrador da 
Biblioteca Infantil, José Rubens 
Incao, historiador e pesquisador 
docirco-teatro nacidade, seguida 
às20horas por espetáculo de va- 
riedades circenses, com artistas 
do grupo “Barracão da Vó; Usi- 
narte e convidados. O mestre de 
cerimônias será Marcelo Carnei- 
ro, artista decircos tradicionais, 
vindo de uma família circense. 

Amanhã, sábado (4), o se- 
gundo diado Cicaba'2021 começa 
com a sessão das 18 horas, com 
a estreia da 'peça-filme' (longa- 
-metragem) 'O Circo Sinfônico. 
projeto que celebraos 15 anosdo 

“Barracão da Vó. Às 20h30, tem 
novo espetáculo de variedades 
circenses, agora com artistas 
nacionais. A mestre de cerimô 
nia será Geisa Helena, Palhaça 
Chiquita, de Sorocaba. 

Domingo (5), às 18 horas, a 
última noitada começa comshow 
de variedades circenses com ar 
tistas nacionais e, às 20h30, será 
apresentado, no palco do Munici 
pal, o espetáculo de circo-teatro 
“Carrilhão”, com a Companhia 
Nopok, do Rio de Janeiro. A mes- 
tre de cerimônia será Caroline, 
Palhaça Severina, de Salto. 

SERVIÇO - A realização do 
festival Cicaba'2021 é uma parce- 
ria entre o grupo de circo-teatro 
“Barracão da Vô e a a Escola de 
Circo e Artes Culturais Usinarte, 
com recursos do ProAC Lab - Lei 
Aldir Blanc'2020, da Secretaria 
da Cultura e Economia Criativa 
do Estado e Secretaria Especialda 
Culturado Ministériodo Turismo. 

O público será limitado a 
S0% dacapacidade do Teatro por 
sessãoeseráobrigatórioousode 
máscaras. Os ingressos gratuitos 
serão distribuídos a partir de 
uma hora antes de cada noite de 
espetáculo. 

linhos Antunes, a Orquestra 
apresentará temas tradicionais 
da Palestina, Irã, Guiné, Congo 
e Brasil, além de composições 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS 
www coquetel com br 

E £ próprias do diretor musical, 
an é através de vozes desses países. 

É Os instrumentos vão do kanun 
ao acordeom, passando pelo 
piano, violino, citara chinesa, 
bouzouki, etantos outros. 

Como abertura da tarde, 
haverá ainda apresentação da 
cantora sorocabana Márcia 
Mah, com um repertório auto- 
ral expressando a riqueza dos 
ritmos brasileiros e dos versos 
que evocam esses brasis tão 
gritantes e que ganham voz em 
suas canções, 

Márcia Mahseapresentará 
às 17 horas e a Orquestra Mun- 
dana Refugiàs 18. Tudo degraça, 
comoo projeto Encontro Cultu- 
ral'2027 realizado entre julhoe 
agosto, com apresentações pre- 
senciais no Teatro Municipal, 
com público reduzido, e a MMA 
disponibilizando todas as gra- 
vaçõesnoseucanaldo YouTube. 
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'Feijoada do Gastão' 
O tradicional bar sorocabano Gastão organizou a segunda edição de sua já tradicional Feijoada no Clube de Campo Sorocaba, ao som da Banda Eva, para mais de mil pessoas. 

O evento, muito aguardado, foi um dos primeiros que ocorreram com a presença de público em Sorocaba pós-pandemia da Covid-19. Antes dele, nossa cidade sediou o último 
show em vida da cantora Marília Mendonça, tragicamente falecida em um acidente aéreo no início de novembro. 

Com a retomada gradual e após quase dois anos, estão programados muitos outros grandes eventos em Sorocaba para as próximas semanas, com a presença de cantores e 
bandas de renome nacional, entre elas Roupa Nova e o Barão da Pisadinha. 

K 

id 
André Cardoso e Laiz Steininger Tuta Menezes e Yazmin Stefan Hatem 
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ENCANTO - Animação - Duração: 
1h43 = Classificação: livre - Elenco: 
Filipe Bragança, Stephanie Beatriz e Joho. 
Leguizamo. Nova animação da Disney 
situada na Colômbia sobre a extraoriná- 
fia família Madrigal, que vive escondida 
em uma região montanhosa isolada 
conhecida como Encanto. À magia da 
tegião abençoou todos os meninos e 
meninas membros da familia com poderes. 
mágicos, desda supertorça até o dom da 
cura, Mirsbel é a Única que não tem Um 
dom mágico. Mas, quando descobre que 
a magia que carca o Encanto está sm 
perigo, ela decide que pode ser a última 
esperança de sua famlia excepcional 
Sorocaba: Sala 5 (dublado), 15h30, 
17h30 e 19h30, 
Iguatemi: Sala 5 (dublado), 14h40, 17h 
10h30, Sala 9 (3D dublado), 14, 16h40 
e 19Mia, 
Panorâmico: Sala 5 (dublado), 14h 
16h, 1Bh 6 20h 
CASA GUCCI - Blografia, drama - Du- 
ração: 2h37 - Classificação: 14 anos 
- Elenco: Lady Gaga, Adam Driver o A! 
Pacino. Baseado na história de Patrzia 
Reggiani, ex-mulher do Maurizio Gucci 
mombro da famlia fundadora da marca 
Italiana Gucci, Patrizia conspirou para 
matar o marido em 185, contratando um 
matador de aluguel e outras três pessoas, 
Incluindo o terapeuta. Ela oi considerada 
culpada e condenada a 29 anos de prisão. 
Quase trós décadas de amar, traição. 
decadência, vingança e assassinato, o 
fimo revela a importância e poder que o 
nome Gucci carrega e o quanto a famlia 
faz para tr 0 controle. 
Iguate 
WMO o 21h. Sala 9 (legendado), 21h40. 
Panorámico: Sala 2 (dublado), 15h. 
GHOSTBUSTERS - MAIS ALÉM - Aven- 
tura, ação, comédia - Duração: 2h04 
=Classlcação; 12 anos - Elenco: Carrie 
Coon, Finn Wolfhard a Mckanna Grace. 
Uma mãe solteira resolve mudar-se para 
“uma pequena cidade da interior com seus. 
filhos. o chegar a nova casa, ainda sem 
sabor BO corto o que vai acontecer, ela é 
seus filhos acabam descobrindo uma co 
nexão com os Caça-Fantasmas originais 
SO que o seu avô, um dos integrantes dos 
Caça-Fantasmas, deixou para tás como 
legado para sua família. Mas nem tudo & 
brincadeira, com a descoberta de objetos 
e a chegada a casa, acontecir 

os Caça-Fantasmas! 
Sorocaba: Sala 5 (dublado, 21h30. 
Iguatemi: Sala 5 (dublado), 21h50. 
Panorâmico: Sala 7 (dublado). 14h30 
e 18h30, 
ETERNOS - Fantasia, ação - Duração: 
2h37 - Classificação: 12 anos - Ele 
co: Gemma Char, Richard Madden e 
Salma Hayek. Originários dos primeiros 
seres que habitaram a Terra, os eternos. 
fazem parte de uma raça modificada 
geneticamente pelos deuses espaciais 
conhecidos como Celestiais, Dotados 
de caraciarísticas como imoralidade e 
manipulação de energia cósmica, eles 
são frutos de experiências fracassadas 
de seus próprios criadores, que também 

Áries (20/03 a 20/04) 
enlossão cad 
L ainda mais ap 

daáinti 

RESIDENT EVIL: BEM-VINDO A RACCOON CITY - Ação, terror - Duração: 1h47 — 
Classificação: 14 anos - Elenco: Kaya Scodelaro, Hannah Joho-Kamen e Roi Amei 
O lime passa se quando uma vez próspera empresa faracáutca Corporação Umbreta 
que atuava em Reccoon Cy agua é nada mas que uma cidade fanizema. Q êxodo da 
empresa demou a cidade cheias de perigos ainda a ser descoberos. Mas quando o mal é 
ferado, a população local é ameaçada e apenas um guço de sobreivenes sotrou para 
descotwr o ma qu se esconde na cede € na aniga Umbreta para scbreer à note 
Sorocaba: Sea 1 (dubiado) 18h, 181, 20n e 22h (exceto sábado & domingo) Saia 1 
(dublado) 14, 18, 18h, 20h 22h (sábado e domingo 

Sola 3 (dublado), 14850, T7M15 e 19h40. Sei 3 (legendado, 22h10. Saia 4 
(dublado), 13h40, 18 e 20h50. Set 4 (legendado, 1820. 
Panorâmico: Sala 6 (dublado, 14h, 16h. 18ne 2. 
A BABÁ: O CHAMADO DAS SOMBRAS - Terror - Duração: 1h37 - Clssiicação: 14 
aros - Elenco: Svefana Lstnova, Maryana Sprak e Denis Sivedoy. Uma famia muda-se 
fecentemente para a nova casa após o rascmento do bebé. Logo. els contratam uma 
babá para cudar da recêm-casca. No entanto Ego o fino mais veio, ta sobre o com 
portamento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele Então um da Egor 
chega a casa e não encontra vetigos da babá nem da crença. também degara com os. 
pais em iranse gem ao menos lemérar que bvecam uma ira. 
Sorocaba: Saia 2 (dublado) 18h30 e 21h30. 
Panorâmico: Sala 7 (dublado) 16h40 e 20n45 
CLIFFORD, O GIGANTE CÃO VERMELHO - Familia, aventura - Duração: 1h37 - 
Classicação: Ive - Elenco: Russal Peters, Darby Camp e Jack Wintehal À estudante 
do Ensino Médio, Emiy Elizabeth, corheci um Crader de emas mágeo que Me dá um 
cachorrinho vermelho, Entao ei nunca imaginou acordar e encontar um cão gigante de 
três metros em seu pequeno apartamento em Nova York Enquanto sua mão está vagando 
a negécos, Emily e seu to divertdo, Casey, vão viver uma grande aventura pets nas do 
Nova Yok com à chegada do novo membro da tamiia 
Sorocaba: Saia 4 (dublado) 14130 e 17h 
Iguatemi: Sta 1 (dublado) 13h30 (sábado e domingo) Sala 2 (ubiado) 14h30, 16h45 
eim 
Panorâmico: Sala 4 (dublado 14130, 16h30 18h30 e 20130. 
KING RICHARD: CRIANDO CAMPEAS - Drama, biografia - Duração: 2n18 - Cos 
slicação: 14 anos — Elena: Wil Smam, Saya Sidney e Jon Berral Trata-se de um 
ima Doryáficoinsprado em Rechara Wikas. pi das famosas testa Serena Vilams. 
e Venus Wiliams.Destrado a tazer de suas finas futuras campeds de ns Rchard usa 
métodos próprias e nada convencionais, segundo sua são clara que construiu para as. 
finas Serana e Verus. Determinado. o ps das garotas va tenta udo para faze com que 
las saiam das ruas de Complon para as quadras do mundo ado. 
Sorocaba: Sala 4 (dublado 19h30 e 22h 
Iguatemi: Sal 10 fegendado, 14h45, 
Panorâmico: Sala 3 [dublado ne 20h 
MISSÃO RESGATE - Ação, suspense - Duração: 1h49 - Csssiicação 14 anos - Ben 
co- am Neeson, Laurence Fishbure e Hof McCalany Deços que uma start mena 
de demantes desmorona na regão norte do Canadá, um morta de camião faz o 
impossivel para consegur aFavessar o gel resgatar com vida os minerados scterrados 
durante acidente Mas as condições câmáticas peram a cada minto, tomando a massão 
cada vez mas dl 
Sorocaba: Sala 6 (dublado) 18h e 22h 
Iguatemi: Sal 2 (gandado, 21h30. 
Panorâmico: Sala 2 (dublado 18h 20h 

foram responsáveis por garar os De 
tes, seus principais inimogos. 
Sorocaba: Saia 3 (dublado), 14h e 21h 
Iguatemi: Saia 1 (dublado). 15h40 e 18h. 
Sala 1 legendado), 21h15 
Panorâmico: Sala 8 (dublado), 14h 
1The 20h, 

Sorocaba: Saia & (dublado), 16h e 20h 
temi: Sala 1 (dublado), 14h, 16h 
n 

VENOM - TEMPO DE CARNIFICINA 
- Ação, fantasia - Duração: 2h - Cias 
sificação: 14 anos - Elenco: Tom Hardy 
Stephen Graham é Woody Harraison 
Depois de um ano dos acontecimentos 
do primeiro fime, Eddie Brock está com 
problemas para se acostumar na vida com 
o symbiote Venom. Eddie tanta restab 
lecer-se como jornalista ao entrevista 
o serial kiler Cletus Kasady. também 
portando um symbicte chamado Carmage. 
é que acaba escapando da prisão após 
sua execução falhada. 
Sorocaba” ala 3 bldo, tha 16h 

A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA 
- Animação, família - Duração: 1h33 - 
Classificação: 10 anos - Elenco: Oscar 
isapc, Charfize Theron e Chioé Grace 
Moratz. Perturbados que seus fihos es 
tão crescendo rápido, Martcia e Gomez 
decidem colocar à familia inteira no tréier 
assustador para uma miserável viajem 
de férias. Percorrendo os EU inteiro, a 
família Addams encontra primos distantes. 

râmico: Saia 3 (dublado 15h e navas amigos. 

Globo mantém tradição em 
programação de fim de ano 

“Especial Roberto Carlos" será exibido no dia 22 deste mês 
Já na noite de Natal, dia 25, 
inho Groisman comanda 

uma edição especial do “Altas 
Horas”. Seguindo a programa 
ção, Glória Maria e Sandra An- 
nemberg destacam o que de 
mais importante ocorreu neste 
ano no Brasil e no mundo na 
Retrospectiva 2021, que vai ao 
ar dia 27. Retomar os planos que 
foram interrompidos por conta 
da pandemia é uma das resolu 
ções defim deano para a maioria 
dos brasileiros. Os repórteres 
Murilo Salviano e Tábata Polini 
viajam pelo País para contar 
algumas dessas histórias no Es 
pecial “Fé na vida”, que vai ao ar 
entreos dias 2830, 

Ofimdeano é época de man 
ter a tradição. No dia 22 deste 
mês, a programação da TV Globo 
faz um reencontro muito espe 
cial do rei com seu público, com 
um inédito “Especial Roberto 
Carlos”. Repleto de convidados, 
o show promete emocionar com 
seus maiores sucessos e versões 
inéditas de músicas já conhecidas 
amadas pelos fis do cantor; sob 
direção de gênero de Boninho, di 
reção artística é de LpSimonettie 
direção geral de Mário Meirelles 
E, falando em música, um show 
especial está sendo preparado 
para a grande final da 10º tem 
porada do “The Voice Brasil”, ao 
vivo, no dia 23. 

MARIA DO CARITÓ (Globo, 15h) - Comédia - Às visperas ce completar 50 anos, Maria 
do Car vive em uma pequena cxdade do Nordeste em meio a simpatias para que, em, 
consiga se casar Prometi a São Djaminha assim que nasceu, devido a um parto dci 
“Sa munca encontrou um companher de verdade. Entretanto suas esperanças ressurgem 
com a chegada de um Grco, que uma cartomante le dissera que seu pretendente seria. 
am homem de fora 
VOVÔ..ZONA 3: TAL PAL, TAL FILHO (SET, 23h15) - Comédia - Trent, 17 ano, ão quer 
para univesdade , porisso, o procurar o pa, Sem saber que o agente do Fl estavam 
plena missão, ostemanha um assassinato Temendo poa veado filho, hábil Tuner ama um 
ano para concluir suas invesigações e proteger a fa: les ransforma na bem-humorada. 
& amiga Votó Zona e Trent na jovem pouca deicada Charmesne. 
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título do Torneio de Manaus 
Vitória sobre o Chile garante primeira conquista da era Pia Sundhage 

PREPARAÇÃO - O Corinthians prossegue com a preparação para o 
penúltimo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro 2021, 
no domingo (5), às 16 horas, na Neo Química Arena, quando recebe 
o Grêmio, em partida da 37º rodada da competição nacional. Após 
dois dias de descanso, os atletas foram ao campo 1 e participaram 
do aquecimento. Depois, no campo 2, o técnico Sylvinho separou os 

A competição foi a sexta com participação canarinha desde a chegada de Pia “Jogadores de linha em quatro times para duas atividades simultã- 
neas. Enquanto duas destas equipes participavam de um trabalho 
de posse de bola com o objetivo de acertar passes entre estacas, 
as outras duas disputavam em campo reduzido. 

A Seleção Brasileira conquis- chegadade Pia. Noprimeiroano, oficial da era Pia, a Olimpíada 
tou o Torneio Internacional de. o Brasil foi vice-campeão deste — de Tóquio (Japão), caindo nas 
Futebol Feminino, disputado em mesmo torneio, naépocaemSão — quartas de final, nos pênaltis, 
Manaus, ao derrotar o Chile por Paulo, superado pelo próprio. para o futuro campeão, Cana 
2a0na Arena da Amazônia. Foio Chile na final, nos pênaltis. Em dá. As brasileiras iniciaram 
primeiro título da era Pia Sundha- seguida a Seleção foiàdecisãodo o jogo tentando impor uma 
Ee, iniciada em agosto de 2019.0 Torneio Internacional daChina, postura mais ofensiva, mas 
triunfolevouoBrasilanovepontos — perdendo o título para as anfi-. encontraram dificuldades na 
na competição em solo manauara,  tríãs, também nas penalidades. bem-postada defesa chilena 
contra seis das chilenas. Antes, a Em 2020, as brasileiras dispu- Na primeira chance, aos 12 

eleção derrotara a Índia (6a )e — taram outro evento amistoso, — minutos, a meia Ary Borges foi 
Venezuela (4a 1).O terceiro lugar desta vez na França, ficando na . lançada na pontadireitada área 
ficou com as venezuelanas, que, — terceira posição entre quatro por Kerolin e tentou encobrir 
mais cedo na quarta-feira, supera: equipes (as francesas levaramo — a goleira Christine Endler, mas 
ramas indianas por 2a 1,também — título). Em fevereirodesteano,o mandou por cima. A segunda 
na Arena da Amazônia, ence Brasil competiu no Torneio She investida só foi possível aos 
do o torneio com trés pontos. A — Believes, nos Estados Unidos, — 34, depois da zagueira Antônia 
meia Kerolin, com quatro gols, foi. ficando com o vice-campeonato, (atuando como lateral-direita) 
aartilheira do evento amistoso. atrás das donas da casa. quebrar a linha de marcação 

A competição foia sexta com Em julho, a Seleção dis-  aoencontrar Debinha próxima 
participação canarinha desde a putou o único campeonato à pequena área. CRIAS - O ano de 2021 tem sido bastante especial para as Crias da 

Academia. Embalados pela conquista do tricampeonato da Liberta- 
: dores, os garotos palestrinos deram conta do recado e ajudaram o 

WTA su spende torneios Verdão a vencer o Cuiabá por 3 a 1 na terça-feira (30), na Arena 
. o . Pantanal, pela 36º rodada do Brasileirão. Além dos gols marcados 

por situacao de Pe ng Sh ual por três Crias (Gabriel Silva, Giovani e Gabriel Veron), a noite foi 
5 ainda mais especial para o zagueiro Lucas Freitas e para o atacante 

Kevin, que saíram do banco de reservas no segundo tempo e estrea- 
ram profissionalmente pelo clube. “Fiquei muito feliz de estrear com 
a camisa do Polmeiras. É um sonho que carrego”, declarou Lucas. 

FESTIVAL PARALÍMPICO - A terceira edição do Festival Paratímpico 
será neste sábado (4), das 8h30 às 12 horas, em 70 cidades de 
25 Estados e do Distrito Federal. O evento organizado pelo Comitê 

A Associação de Tênis Fe- — plas.“Nãovejocomo posso pedir — disseopresidenteda WTA.Steve Paralímpico Brasileiro (CPB) proporciona a experimentação de 
minino (WTA) informou ter — aos nossos atletas para competi- — Simon, em comunicado. “Dadoo — esportes paralímpicos a jovens de oito a 17 anos com, ou sem, 
decidido suspender os torneios — rem lá quando Peng Shuai não — atual estado de coisas, também — deficiências físico-motoras, visuais ou intelectuais. Cada sede ofe- 
naChina por causadas preocupa- — está autorizada a se comunicar estou muito preocupado comos — recerá três modalidades para ser experimentadas, como goalball 
ções com a segurança da tenista livremente e tem sido aparente. — riscos que todas as nossas joga- — (voltado a pessoas com deficiência visual), bocha (praticado por 
chinesa Peng Shuai, ex-número doras e funcionários poderiam — atletas com paralisia cerebral severa ou lesões medulares), vôlei 
um do mundo norankingdedu- — suaalegaçãodeagressãosexual”, enfrentar”, acrescentou. sentado e parabadminton. 

Tenista chinesa acusou ex-vice-premiê Zhang Gaoli de abuso sexual 
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ECONOMIA 

Ceia de Natal fica 27% mais cara 
Carnes de frango e bovina, ovos, pães, bacalhau e vinhos fazem 

parte da lista de produtos que registraram aumento de preços em 2021 
Oalerta de início de dezem- — dez produtos, cuja variação de criaçãodefrangosena produção — demanda aquecida no mercado Diante da escalada inflacio- 

bropartedeeconomistas ligados — preços consta no IPC-10 (Índice. de ovos. Durante a pandemia, internacional também incen- — nária, a substituição de itens da 
àFundaçãoGetúlio Vargas/FGV, — de Preços ao Consumidor-10), o item foi pressionado pela tivou exportações durante a . ceia de Natal e réveillon virou 
pelo seu Instituto Brasileiro de — calculado pela FGV/Ibreemsete — valorização da soja e do milho pandemia, elevando os preços uma tarefa mais complicada 
Economia/Ibre. Emumanomar- — capitais -Belo Horizonte, Brasí- no mercado internacional. Es-— dentro do País. Essa pressão, . neste ano, aduz Peçanha ainda. 
cado pela inflação galopante, | lia, Porto Alegre, Recife, Rio de. sas commodities subiram com . contudo, ficou menor após os O único dos dez produtos da 
a ceia de Natal deve ficar mais Janeiro, São Paulo e Salvador. o dólar mais alto e a demanda embarques para a China serem — listaelaborada pelo pesquisador 
cara para as famílias brasilei-— NoacumuladodeI2meses, entre. aquecida. Também houve im- suspensos em setembro, quan-— que registrou queda foi o arroz 
ras em 2021, Carnes de frango — dezembro de 2020 e novembro — pacto da seca e do registro de — do houve registro da suspeita — (4,45%). A redução, segundocle, 
ebovina, ovos, pães, bacalhaue — de 2021, o frango inteiro é o — geadas no País, que causaram — de dois casos atípicos de vaca — ocorreu após disparada no ano 
vinhos fazem parte da lista dos item da ceia de Natal que mais. perdas em parte das lavouras. Jouca'no Brasil. passado e, em parte, está rela- 
produtos mais procurados para subiu:disparou 27,34%. seguido “Os preços para o consumidor cionada a melhores condições 
compor aceia natalinaetambém pelo aumento dos ovos(20,05%). — refletem uma soma de fatores, IMPACTOS DA INFLA-  desafranosuldo País. 
a de réveillon, na passagem de Para Peçanha, o forteavançodos — Houve problemas climáticos e — ÇÃO - Em doze meses, a infla- Para o ano que vem, a es- 
anoqueregistraramaumentode — preços reflete uma combinação impacto dataxade câmbio além — ção da ceia de Natal tambémé — perança de todos é por uma 
preços significativos no período de ingredientes, que vaidesdea — dos custos logísticos maiores — impactada, por outro lado, pela. estabilização dos preços ou até 
de I2meses. demanda aquecida no mercado . com a alta do óleo diesel, por. elevação dos preços de azeite uma baixa. “A inflação não é 

O avanço dos itens no acu- — internacional por proteina ani- — exemplo”, aponta Peçanha. (13,69%), pães de outros tipos boa paraninguém. À gente vive 
mulado vai até a faixa dos 27%, — malaté a pressão de custos para Apósfrangoeovos,amaior — (11,12%). bacalhau (7,98%), vinhos de vender em volume e não de 
apontaum levantamento doeco- os produtores no campo. alta entre os produtos associa- (7,77%), lombo suíno (6,48%) e — vender caro, Cada centavo faz 
nomista Matheus Peçanha, do Rações, por exemplo, fazem — dos ceiade Natal foiregistrada — pernil suíno (3,44%), segundoos — diferença”, completa umempre- 
FGV/Ibre. Peçanha selecionou — parte dos insumos usados na — pelas carnes bovinas: 18,68%. A dados do IPC-10. sário do setor. 

“CUFA CONTRA A FOME" 

'Central de Favelas pede doações 
de alimentos e produtos de higiene 

A Cufa (Central Única das rabilidade social nesta época às uma vez que muitas famílias — da higiene menstrual. Por conta tuação de vulnerabilidade 
Favelas) de Sorocaba está arre- vésperas do Natal. perderam suas fontes de renda. da pandemia, tambémpedeadoa- social atendidas pela Ong. As. 
cadando alimentos, produtos Mensalmente, aCufaatende — De acordo com a presidente da cãodeálcoolemgelemáscarasde — doações podem ser deixadas no 
de higiene e limpeza, como ação — cerca de 1.500 famílias carentes Cufa Sorocaba, Drika Martim, a — proteção, de preferência PFF-2 Mofo, à rua Duque de Caxias 
dentro da campanha "Cufa con- — que vivem na Região Metropo- — Ong aceita doações de todos os sem filtro. 194 (Galpão Duca), ou na Afro 
tra a fome”. Com um número . litana de Sorocaba. Durante a — tipos de alimentos não pereci Os produtos arrecadados — Máxima, à rua Padre Luiz, 39 
baixo de itens no estoque, a Ong — pandemia de Covid-19, esse é o. veis e produtos de limpeza e de serão utilizados para a mon-  - Loja 9. Para mais informa: 
encontradificuldadesemmontar — único trabalho da Ong que não — higiene pessoal no geral, com — tagem de cestas básicas e de — ções, o telefone de contato é o 
cestas básicas para destinar às foi suspenso; pelo contrário, a. destaque para os absorventes — kits de higiene e de limpeza, — (15)98107-0531 ou e-mail: cufa. 
famílias em situação de vulne- — demanda aumentou ainda mais, — íntimos, que visam à dignidade — destinados às famílias em si- — sorocabaGgmail.com. 

OAB realiza ação natalina para famílias e idosos 
Organizados pela Comissão. conservação, alimentos eoutros — doslocalizadaárua JoséMartins, da é bem-vinda. Os interessa- As doações podem ser en. 

de Cidadania e Ação Social da . itens. 95, na Vila Hortência. O valor — dosem contribuir, elaafirma, — tregues até 16 de dezembro 
OAB/Ordem dos Advogados do A segunda das atividades. simbólico de R$ 15 cobrado pelo — tanto podem levar os sapatos nos seguintes postos de arre- 
Brasil em Sorocaba pelo grupo acontece no dia 20 no Lar São Vi- — atendimento será revertido in- para hidratar, quanto doar.  cadação: Casa da Advocacia e 
“Amigos Unidos, dois eventos centede Paulo, âentradade Vila tegralmente à campanha. Quem — “Recorremos à solidariedade Cidadania de Sorocaba, sede 
vão arrecadar donativos parao — Bethânia, nos altos da avenida — puder colaborar, só precisa se e generosidade das pessoas da Subseção da OAB, à rua 28 
Natal de quase 400 pessoas, das — Ipanema evaiatender aosidosos — dirigir ao endereçoàs segundas, a quem pedimos que, sendo — de Outubro, 840, de segunda à 
quais cerca de 200 crianças. O — residentes daquela instituição, terçasesextas-feiras,nohorário — possível, doem cestas básicas, sexta-feira, da 9 às 18 horas, é 
primeiro deles está programado . aos quais serão também destina- comercial. alimentos, panetones, brin- na Trujillo Aquatic Center, à 
parao dia 19, quando 60 famílias — das doações (sacolas natalinas”, A titular da Comissão de. quedos, sucos, refrigerantes rua Professora Irene Tienghi 
do Parque das Laranjeiras rece Ainiciativaconta,inclusive,com Cidadania e Ação Social da edoces.Quemquiser.também — Púglia,54,nobairrodo Trujillo, 
Derão cestas básicas, brinquedos aparceriadeumaempresaespe- OAB Sorocaba, Milena Rocha pode apadrinhar um idoso”, de segunda à sexta das 9 às 18, e 
novos ou em bom estado de — cializadaemhidrataçãodecalça- — Siandela, explica que todaaju- conclui. aos sábados, das 8 às 12 horas. 

AÇÕES PARA A CIDADANIA 

Websérie sobre acessibilidade aborda simbologia 
da cadeira de rodas para além da locomoção 

O Sesc Sorocaba disponibi- comuns para pessoas com de- — logia tem para além da loco- auditiva, visual, intelectual A ação integra a progra- 
liza em seu canal do Youtube — ficiência, a cadeira de rodas. moção, como no significado ou com autismo. O vídeotam- mação da quarta edição da 
nesta sexta-feira (3) mais um Além de mostrar os tipos do pictograma universal da bém apresentará maneiras Semana Modos de Acessar do 
episódio da websérie “Pílulas — de cadeiras de rodas que são deficiência, caracterizado de se transpor as barreiras — Sesc São Paulo, que promove 
de Acessibilidade”. Nestemês, - utilizadas (convencionais, por um ícone de uma pessoa enfrentadas com o uso da diversas atividades artísticas 
a série apresenta as especifi- motorizadas, esportivas), o em cadeira de rodas, mas que. acessibilidade atitudinal, que . e formativas para incentivar 
cidades e curiosidades sobre . episódio também abordará representa todas as pessoas visa a diminuição deatitudes - a participação social das pes- 
uma das tecnologias mais a simbologia que essa tecno- com deficiência, seja física, capacitistas. soas com e sem deficiência. 
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Papa visita Chipree Grécia SD /acasto 

e se preocupa com migrantes Contemplar o Presépio: 
A Data do Natal 

ca e à subclasse sacerdotalde Abiase que, 
Dom Julio Endi Akamine, SAC quandoteveaaparição 'desempenha- 

vaas funções sacerdotais noturno da 
O presépio não é somente um sua classe”. Ora, no antigo Israel, os. 

enfeite natalino. É um sacramental. que pertenciam à classe sacerdotal 
Por isso, meditando diante dele, po- estavam divididos em 24 subclasses, 
demosabter muitos frutosespirituais as quais alternando-se segundo uma 
se estivermos unidos à fé da lgrejae — ordemfixac imutável deviamprestar 
confiarmos na intercessão dela em o serviço litúrgico no Templo por 
nosso favor. uma semana, duas vezes por ano. Jáse 
Proponho uma série de medita- . sabia que a subclasse de Zacarias - a 

qões diante do presépio coma finali- — de Abias -eraa oitava na listaoficial. 
dade de receber as graças deste belo Quando é que ocorriam os seus. 
sacramentaldalgreja Nestaprimeira, . turnos de serviço? Ninguém o sabia 
chamoaatenção paraadatadoevento até há pouco tempo. 
salvador representado pelo presépio. Esse enigma foi desvendado 

Há muito tempo aprendi nos pelo professor Shemarjahu Talmon, 
estudos de Teologia que a fixação da — docente na Universidade Hebraica 
data da celebração litúrgica do Natal de Jerusalém. Ele, utilizando inves: 
eraumaescolhaarbitráriaesemqual-  tigações desenvolvidas também por 
quer ligaçãocomadatadonascimento outros especialistas e trabalhando, 
de Jesus, pois ninguém estaria em — sobretudo, com textos encontrados. 

12 DIÁRIO DESOROCABA H 

Migrantes que chegam ao Chipre aumentaram 38% 

condições de determináda na Biblioteca de Qumran, conseguiu 
Outros estudiosos afirmaram — determinar com exatidão em que 

4 queodia2Sde dezembro foiescolhido ordem cronológica sucediamr-se as 
numatentativade substituiras festas. 24 subciassessacerdotais. A de Abias 

Viagem do Papa deve durar cinco dias pagãs da Romados séculos tell(onas- — prestavaserviçolitárgicono Templo 
ia cimento de Mitra ocultoaDionísio,o — duasvezesporano talcomoasoutras, 

O papa Francisco iniciou da migração, assim como da — alguns migrantes que se en- — festivaldo solinvicio - Saturno etc) cumadasvezeseranaiiltimasemana 
nesta quinta-feira (2) viagem — divisão do Chipre, ao chegar à contram em Lesbos também  peloNatal desetembro. Portanto, era verosímila 
ao Chipre e à Grécia, onde — Nicósia para a primeira etapa possam ser transferidos para Na realidade, hoje - graças tam. tradiçãodoscristãosorientaisqueco 
pretende apelar à situação do de uma visita de cinco dias. A — a Itália após a visita do Papa. bémaosdocumentos deQumran "há locaentreos dias 23e25 de setembro 
migrantes nas fronteiras da passagem também prevêvisita  Nacidade de Nicósia, Francisco Frevo ssacaratod oi rmipesa? ur be ESTE 
Europae contrariar a relutân- à ilha grega de Lesbos, que o vai permanecer na Nunciatura mais precisão: Jesus nasceu mesmo centou-se também o resultado de 
cia dos países sobre a entrada Santo Padre já visitou em 2016. — Apostólica, localizada na zona numdia25 de dezembro! a ca as 
de pessoas, apesar dos apelos Francisco vai organizar — tampão controlada pelas Na Como se chega a essa evidência reconstruir o caminho da tradição 
do Vaticano. O número de mi uma nova transferência demi- ções Unidas. A ilha de Chipre . histórica? Isso se deve a um estudo. oriental que celebra o anúncio à 
grantes que chega ao Chipre — grantes nesta semana, quando — encontra-se dividida desde a — muitominuciosodeumdocentejudeu Zacarias. Estudos evidenciaram que 
aumentou 38% nos primeiros — cerca de SO que se encontram — invasão da Turquia em 1974, da Universidade Hebraica de jerusa- a tradição oriental da festa do anún- 
dez meses do ano, em compara: no Chipre foram identificados — e apenas o governo de Ancara mo professor ShemariahuTalmon. cio a Zacarias provém diretamente 
ção com 2020. Pontificecome- e vão viajar para a Itália. O — reconhece a República Turca Nesse sentido, essa descoberta ex da primitiva larcia judaico cristá 
couaabordar, ainda, aquestão Vaticano não descartou que do Chipre do Norte. feio beber bsrvedmsespando o fnlatreneabo nt oiço 

Procuroexplicaroscálculosque a tradição oriental é muito antiga, 
deram origem à essa evidência Se pode-se chegar a quase uma certeza 

Coreia do Sul volta a impor quarentena isuiseiasiciznmo ams ErdiadoanincoaZacarãs 
concepção virginal ocorreu, obvia Dessa forma aquilo que parecia 

a h mente 9 meses antes, ou seja, no dia . arbitrário ganha repentinamente uma 
Medida entra em vigor nesta sexta-feira (3) 25 de março, De fato, essa é a data da... nova verossimilhança Há umencadea- 

celebração itúrgicada Anunciaçãodo — mentodeacontecimentos queseestende 
AnjoS. Gabriela Maria Mas sabemos, por 15 meses:em setembro o anúncio a 

|3. pelo próprio Evangelho de $. Lucas, — Zacariase, nodia seguinte, a concepção 
que, precisamente seis mesesantes,o de João; seis meses depois, emmarço, o 
precursor, João Batista tinhasidocon-  anúncioa Maria: trés meses depois, em 
cebido por Isabel À Igreja Católicado junho, o nascimento de João; mais seis. 
Ocidente não tem uma festa litúrgica... meses, o nascimento de Jesus. Com este 
para esta concepção, mas a Igreja do último acontecimento, chegamos preci 
Oriente celebra-a solenemente entre  samente ao dia 25 de dezembrodia que 
osdias23e25 desetembro.seismeses não foi portanto, fixado ao acaso, mas. 
antes da Anunciação a Maria. por fidelidade histórica. 

Por muito tempo julguei essa Depois de tantos séculos de in- 
sucessão lógica de datas algo bascado  vestigação encarniçada, os Evange 
em tradições não verificáveis. Essas lhos não deixam realmente de nos 
datas, portanto, não coincidiriam — reservar surpresas. Parecia um de- 
com acontecimentos localizáveis no . talhe aparentemente insignificante: 
tempo, mas, narealidade,nãoéassim. o que é que importava se Zacarias 

Se alguma das datas da série — pertencia à subclasse sacerdotal 
acima elencada for localizávelno de Abias ou não? Nenhum exegeta 
tempo e não for uma data arbitrária. cristão tinha prestado atenção a iso. 
consequentemente a data do Natal Bastou o estudo de um docente He- 
também poderá ser fixada com pre- — breupara fazer brilhar, derepente,o 
cisão temporal e correspondente ao . significado histórico e a razão de ser 
acontecimento histórico. daquele detalhe: Zacarias eradaclasse 

O Evangelho de S. Lucas narra de Abias! E só isso revelou o caráter 
a história do velho casal, Zacarias e de uma historicidade tão escondida 

Os viajantes devem submeter-se a um teste PCR antes do embarque 

A Coreia do Sul anunciou naemcasadurante dez dias,eos— de Doenças da Coreia (KDCA).Só 
nesta quinta-feira (2) que está — que têm vistos de curta duração — serão abertas exceções para Ipe) já resignado a esterilidade equanto essa (e Vittorio Meco 
retomando as quarentenas obri- (como os viajantes de negócios) . alguns altos executivos, altos Zacarias pertencia iclasse sacerdotal Hipóteses sobre Jesus, Porto Edições 
gatórias paraquemchegaao país. — serão obrigados à isolar-se du- funcionários do governo eos  enodiaemqueestavadeserviçono — Salesianas, 1987, p. 01), O mistério 
independentemente de terem — rante dez dias nas instalações — que assistem a funerais. Além — Templode erusalém.teveavisáode que os Evangelhos proclamam em 
sido vacinados, apósconfirmara governamentais. disso, os certificados de isenção Gabriel(omesmoanjoqueaparecerá. nossas pobres palavras, o presépio 
detecção davarianteÔmicronno Os viajantes devem subme- de quarentena emitidos pela . seis meses mais tarde a Maria. em — nospóediantedosolhos.Endosetrata 
território. A medidaentraemvi- ter-se a um teste PCR antes do Coreia do Sul para viajantes — Nazaré), o qual lhe anunciou que, de relato mítico nem de elaboração 
gor nesta sexta-feira (3)evaiaté embarque e a dois testes PCR vacinados, serão invalidados Bo! e Ent E Gas pl pare Pando 
opróximodia16.0ssul-coreanos — adicionais em solo sul-coreano entre 3 e 16 de dezembro. O Garihco nome de joão e cle seria Encontro Domajélo End Alcanine, 
eosresidentesestrangeirosque . umdiaapósodesembarqueeno — anúncio coincide comadetecção  grande“diantedo Senhor” SÃO é arcebispo netropelitano de 
desembarcaremnaCoreiadoSul — nono dia de quarentena. dissea — dos primeiros casos da variante [E a ande 
serãoobrigadosaumaquarente-  AgênciadeControleePrevenção — Ômicron no pais. com precisão que Zacarias pertencia sextas-feiras no DIÁRIO 


