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POR MAIS DOIS ANOS 

Governo amplia desoneração 
de impostos para 17 setores 

* Empresas serão beneficiadas com a redução dos encargos trabalhistas 

Câmara aprova programa de parcelamento de dívidas municipais 

'Novas estações' retorna 
para mais uma temporada 

O espetáculo teatral 'Novas estações”, recriação de montagem 
anterior intitulada simplesmente Estações”, retorna agora para nova 
temporada, que começa neste sábado (13) e vaí até 18 de dezembro. 
As sessões serão sempre às 20 horas, aos sábados, domingos e se- 
gundas feiras, em vagão de trem garageado junto à histórica Estação 
“Paula Souza”, de onde no passado partiam as composições férreas de 
passageiros com destino a Votorantim. Pág. 8 

IBGE prevê safra recorde de grãos em 2022 

Vice-governador 
em Sorocaba hoje 

O vice-governador Rodrigo 
Garcia visita a cidade nesta sex- 
ta-feira (17) A partir das 9h30,no 7 
Parque Tecnológico de Sorocaba, 
participa de encontro de empre: É 
sários da região, promovido pela 
Invest SP, a agência paulista de 
promoção de investimentos e 
competitividade. Depois, às 10h30, 
estará no Retoma SP, na Uniten, 
participando deevento comações 

autorizará as obras de 280 casas 

areias dêside Ens aesdreça 
detitulosde regularização! 
riae vouchersdo ValeGás. 

Durante evento realizado 
no Palácio do Planalto, nesta 
quinta-eira(1),opresidenteJair 
Bolsonaro anunciou que o over 
no vai prorrogar a desoneração 
da folha de pagamentos de 17 

impostos de 
setores como têxtile de calçados, 
construçã 
transporte rod 

Senador diz 
que Moro será 
candidato à 
Presidência 

Pág.s 

Pág.s 

PRE EDIÇÃO DIGITAL 

Mais 2/1 milhões de doses 
da Pfizer chegam ao Brasil 

Pág.5 

Ç um) 
EIA “a 
Governo já distribuiu 344 milhões de vacinas a todos os Estados 
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EDITORIAL 

Forma e vida à República 
Na próxima segunda-fei- 

ra, dia 15, feriado que celebra 
a passagem dos 132 anos da 
República brasileira, nunca 
deixa de ser oportuna e ne- 
cessária uma ampla reflexão 
sobre os rumos do País. Nunca 
é demais raciocinar um pou- 
co mais sobre até que ponto 
vivemos sob um regime que 
todos podem chamar de efeti- 
vamente republicano. É bom 
lembrar que, de acordo com os 
registros históricos, as ideias 
republicanas reapareceram 
commaior força no Brasil após 
1850, ou seja, quase 40 anos 
antes de sua proclamação pelo 
marechal Deodoro da Fonseca. 
Através delas, surgiu a essên- 
cia do modelo republicano, 
que está justamente na ques- 
tão da representatividade. 

Eimportanteressaltar que 
sem um modelo eficiente de 
representação política, com 
claros limites constitucionais 
ao poder do Estado, não é ade- 
quado chamar de República 
o regime. Através dos anos, 
ela até chegou a ser possível a 
partir do rompimento dentro 
da classe dominante, mas não 
resultou em uma mudança 
estrutural para o País, já que 
não se concretizou como um 
estágio superior de benvestar, 
progresso e desenvolvimento 
como muitos esperavam. Na 
verdade, a República cons 

truída conservou muitos dos 
problemas existentes antes da 
Proclamação em 1889. 

Pode-se dizer que sob esta 
ótica, o Brasil ainda não está 
nada bem na foto neste século 
21, considerando-se que feu- 
dalismo, patrimonialismo ou 
mercantilismo são os termos 
mais adequados para descre- 

Uma das 
características 

marcantes do Estado 
brasileiro sempre 
foi a de uma 

máquina incansável 
especializada em 

distribuir 
privilégios a 

apaniguados que 
não acabam mais 

ver o modelo brasileiro. O que 
vem se constatando ao longo 
dos anos é que há uma extre- 
ma concentração de poder 
no governo central, com tudo 
dominado por gente que se 
acostumou à ver a coisa públi- 

ca como sendo uma verdadeira 
coisa nostra. 

Infelizmente, uma das ca- 
racterísticas marcantes do 
Estado sempre foi a de uma 
máquina incansável especiali- 
zada em distribuir privilégios 
aos apaniguados do rei. E os 
custos de tudo nunca deixam de 
sobrar para toda a população, 
cuja vida é atormentada sem dó 
nem piedade por impostos que 
se multiplicam todos os anos. 
Por mais que se fale a respeito, 
a representação do povo em 
Brasília nunca corresponde às 
expectativas de ninguém. To- 
dos sabem que não são poucos 
os parasitas sustentados pela 
máquina governamental, E 
agora, para piorar a situação, 
acabaram até com a Lava-Jato, 
cujoobjetivo sempre foi evitar 
opior parao Brasil. 

O fato é que tudo conti- 
nuará na mesma se os brasi- 
leiros não fizerem a sua parte 
para mudar as coisas. Quando 
cada um perceber que, para 
produzir, é preciso autori- 
zação de quem não produz 
nada, será fácil constatar que 
a caminhada sempre estará 
na rota do mal à pior. O que 
falta é cada cidadão dar forma 
evidaà República, consagran- 
do-a com um conceito demo- 
erático e patriótico que possa 
ser muito mais abrangente em 
benefício de todos. 

OPINIÃO 

Perdas sentidas e o que delas podemos aprender 

Padre Inácio 
de Medeiros, C.Ss.R 

Periodicamente, somos aba- 
lados pela morte repentina de 
grandes nomesdo show business 
que se vai ainda jovem, no auge 
da fama e popularidade. Os mais 
vividos hão de se recordar de 
Evaldo Braga, cantor de música 
bregae black music que morreu 
em 1973, numtrágico acidente de 
avião. Ainda hoje, échorado por 
muitos e seu túmulo virou lugar 
de visitação. Outros vão se lem- 
brar dos Mamonas Assassinas, 
que morreram em 1996, também 
em acidente de avião. O cantor 
sertanejo Cristiano Araújo fale- 
ceu em 2015, num acidente auto- 
mobilístico. A lista pode ser bem 
maior, com nomes do mundo da 
artee da músicado cenário inter 
nacional, chegando até a última 
sexta-feira (5), quando morreu 
a cantora e compositora Marília 
Mendonça, também jovem, num 
trágico acidente de avião. 

Acidentes e perdas como es- 
sasprovocam indagações eobser- 
vações de atitudes questionáveis 
de pessoas e grupos. A multidão, 
bem sabemos, é mais fácil de ser 

manipulada, pois se deixa envol- 
ver pelaemoçãodo momento com 
mais facilidade. 

Mortes repentinas nos fazem 
pensar, sobretudo porque existe 
um fator novo que precisa ser 
analisado: Nós estamos na 'civi 
lização da imagem” e, com as fa- 
cilidades advindas dos celulares, 
muitosaproveitama chance para 
aparecer, nem que seja apenas 
por alguns minutos. As TV's sen- 
sacionalistas brigavam para ver 
quem conseguia exibir primeiro 
os corpos em tempo real e, se os 
bombeiros deixassem, entrariam 
até no interior da aeronave aci- 
dentada. Outras pessoas, infelizes 
emseuscomentários postadosem 
redes sociais, geraram a ira de 
quem viu, com respostas para lá 
de irritadiças e ofensivas. 

Políticos oportunistas qui- 
seram também tirar a 'sua cas- 
quinha' e houve até um padre 
midiático convidado a cantar 
músicas que não condiziam com 
suacondição deministrode Deus 
oucoma fé católica. 

Não se trata de menosprezar 
a referida cantora, porque tudo 
isso acontece quando a tragédia 
se repete. Os bons momentos que 

ela ofereceu ao seu público fiel, 
em sua maioria constituído de 
adolescentes, ficarão registrados 
para sempre. Graças a ela, a mu- 
her conseguiu abertura muito 
maior no mundo da música e do 
espetáculo, que ainda são bastante 
elitistasemachistas. Oseumodode 
se vestir, a preocupação com seu 
filhopequeninoeasua consciência 
politicasãooutrosbons elementos 
que ficam como testamento. 

Mas devemos pensar, isso 
sim, nos valores e no aprendiza- 
do que podemos tirar de um fato 
como esse. Cada morte repentina 
nos recorda que somos pó, que 
como a flor do campo caímos e 
murchamosquandomenosperce- 
bemos. Por isso, toca-nosa grande 
responsabilidade de viver. mas 
nãobastasó viver. É preciso viver 
bem, fazendo valer a pena! 

A vida deve ser sempre a 
grande arte, na qual vamos nos 
aperfeiçoando enquanto nos 
restar um único dia que seja 
pela frente! - Padre Inácio de 
Medeiros, C.Ss.R é redento- 
rista, graduado em História 
da Igreja pela Universidade 

iana de Roma e diretor 
da Rádio Aparecida 

ENTREGA DE TÍTULO 
Está agendada para terça-feira, dia 16, na Câmara de Sorocaba, a 
cerimônia de entrega do titulo de Cidadão Sorocabano ao sr. Wal- 
ter Penninck Caetano. A homenagem é uma iniciativa do vereador 
Fernando Dini (MDB) e o início da solenidade está marcada para 
19horas. 

VERBA PARA BRIGADEIRO TOBIAS 
O vereador Fábio Simoa (Republicanos) destinou R$ 120 mil 
em emenda parlamentar para a implementação de câmeras de 
videomonitoramento na região de Brigadeiro Tobias. À ideia é 
que inicialmente sejam colocadas câmeras nas entradas e saídas. 
do bairro e nos principais pontos comerciais, porém, segundo o 
parlamentar, o número de câmeras deve crescer nos próximos 
anos.O prefeito Rodrigo Manga esteve emoutubro como vereador 
Fábio na Casa do Cidadão do bairro em reunião com a população, 
eaprincipal demanda dos moradores foi a segurança. 

DINI COBRA VOLTA DE BIKES 
Há mais de um ano sem as bicicletas públicas com empréstimos 
gratuitos, a volta do serviço para a população de Sorocaba con- 
tinua dependendo do avanço na fase burocrática. "O prefeito 
disse que quer uma empresa para prestar o serviço ainda neste 
ano, mas estamos a SO dias para acabar 2021 e não foi publicadoo 
edital para o processo de contratação”, expõe o vereador Fernan- 
do Dini (MDB). O vereador enfatiza tratar-se de um serviço que 
garante mobilidade, saúde, lazer e economia para quem precisa 
se deslocar. Conforme levantamento feito pelo vereador junto à 
Urbes - Trânsito e Transportes, o termo de referência do edital 
que permitirá a volta do serviço já está pronto e a expectativa é 
de publicar em cerca de mais 20 dias o edital de concorrência, na 
modalidade pregão eletrônico, para contratar o serviço. 
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MOBILIDADE SR JONAS PROENÇA 
NECROLOGIA  Tinha7;anos. Era casado com 

. Terezinha de Jesus Proença, 

Paço anuncia novo local pr tamento dar-se-é hoje e o féretro 

Ed Es 0) F E B W sairáàs 10h30 do Velório Central 
(Sala Azálea) para o Cemitério para rodoviária na quarta ae 

A: F | d bi á PAULOTADEU DECAMARGO ECA UTRAE 

ssunto já foi alvo de protestos e abaixo-assinado Tinha 66 anos. Será sepultado 
3 P hoje, dia 12, às 8 horas, no Cemi- ANDRADE LOURENÇO 

O local tecnicamente indi- para a indicação. A nova pro: nas imediações lançaram um — tério Santo Antônio. Tinha 74 anos. Era casado com 
cado para a instalação da nova posta se dá após o assunto já abaixo-assinado, em forma Diva Maria de Paula Lourenço, 
rodoviária de Sorocaba será — ter provado confusão, já que de petição on-line, contra a RONALDO deixando os filhos, Rodinei, 
apresentado no próximo dia 17 o projeto anterior apontava construção do novo terminal WILLIAM DOS SANTOS Renato e Renan. Será sepultado 
pelo prefeito Rodrigo Manga. o local para a construção nas rodoviário de Sorocaba em — Tinha 45 anos. O sepultamento — hojee o féretro sairá às 10 horas 
De acordo com comunicado da proximidades da Rodovia Se- um terreno na Avenida Dom dar-se-á hoje, às 8h30, no Cemi- do Velório Vila Assis (Sala Lótus) 
Prefeitura emitido nesta quin-  nador José Ermírio de Moraes, Aguirre. Eles também fixaram  tério Santo Antônio. para o Cemitério Consolação. 
ta-feira (11), no qual convida — a Castelinho (SP 75). faixas em frente as suas casas 
para uma coletiva de imprensa, Na época em que o estudo  paraprotestar contraaconstru- SRA. MARIA DE SRA. ADÉLIA 
a Secretaria de Mobilidade e foi exposto, a Associação de ção. Os moradores contrários LOURDES DASILVA LIRA MARIA FERREIRA 
Desenvolvimento Estratégicos Moradores de Santa Rosália diziam que o bairro ainda éem — Tinha 66 anos. Era casada com Tinha 69 anos. Deixou os filhos, 
relacionou três opções de lo mostrou-se contrária. Os mo- sua maioria residencialequea Mariano José de Lira, deixando — Reginaldo e Sabrina. O sepulta- 
cais para essa finalidade, eas radores daquele bairro e de — rodoviáriatrariaquebradepaz, os filhos, Maria de Fátima, Mar- — mento ocorre hoje e o féretro 
análises já estão sendo feitas — pelo menos outros doisbairros — segurança e sossego. luce, Joseli e Márcio. O sepulta-  saiàs 9 horas do Velório Central 

mento deu-se ontem, dia 11,no — (Sala Orquídea) parao Cemitério 
Cemitério Santo Antônio. Memorial Park. 

Saae finaliza reconstrução en at 
i LEMES DE SOUZA Tinha 83 anos, Era casado com de ponte em Ipanema do Meio si RR A as Dista Migão CaFapet, de 

braMariadeSouza deixandoafilha  xando os filhos, Ivan, Luiz Car- 

É Luciana. O sepultamento ocorreu los, Paulo Sérgio, Celi, Neide 
diatinoCemitérioConsolação. Maria Aparecida e Vera. Foi 

sepultado dia 11 no Cemitério 
SR VICENTE Santo Antônio. 

IZÍDIO DASILVA 
Tinha80anos. EraviúvodeCreu: SRA. MARIA 
sa Januário dos Santos Silva, dei DAS DORES NUNES 
xando os filhos, Mírian, Miranil- Tinha90anos. Deixou os filhos, 
deseMarivaldo.Foisepultadodia — Célia Maria, Ana Maria e Cice- 
tino Cemitério Santo Antôni ro Adriano. O sepultamento 

deu-se dia 11 no Cemitério 
Santo António. 

WILSON PEREIRA ROCHA 
Tinha SI anos. Foi sepultado dia 
1! no Cemitério Memorial Park. 

SE esa 6 » SANTO DO DIA 
OServiço Autônomode Água — PereiradaSilva, visitaramolocal Para reconstruir a ponte, locou 

e Esgoto (Saae) finalizou a ins- — pormeiodoprograma Prefeitura um equipamento específico, do SÃOJOSAFÁ 
talação das aduelas de concreto, deBairroem Bairro", anunciando tipo de guindaste biarticulado, 
necessárias para a reconstrução . alimpeza, a desobstrução do cór- com alcance de até 13 metros de Bispo emártir (+1623) 
da ponte localizada na Rua Feli- — rego e a reconstrução da ponte. altura, devido às particulari: 

“Estamos agilizando, ao máximo, dades do local. Com o uso dessa. josafá (João Kuncevicz) nasceu em 1580, na Ucrânia em uma família Ipanema do Meio, na zona oeste. . essa obra. Uma passarela foi. maquinaria que a Autarquia — ortodoxa Entrou paraa Ordem de São Basilio onde se tornou monge 
À intervenção é a principal em . instalada provisoriamente, para . concluiu, agora, a instalação de gesdeseus24anos de idade Foisuperior demuitos conventos antes de 
todo o processo de revitalização . uso dos pedestres, ea previsão é . 20 aduelas de concreto, com 3 setornar Arcebispo de Polotek nonno de IGlBede lutar pela formação 
dessa passagem, que segue em — dequeanova ponteseja liberada — metros de largura, 2.5 metros goClero, São Josafá se desgastou por inteiro com os pobres, Aos 43 
ritmo acelerado. Em meados de . para tráfego já em dezembro”, dealturae ummetro de compri- — anos estavaem uma viagem pastoral e fiatacado e martirizado (f 
agosto, a ponte foi destruída por . informao diretor-geral doSaue. mento e, por fim, executou os — preso aumeão morto e jogado emumrio). 
“uma queimada, devido à queda OSagefeza limpezanaárea — serviços de acabamento. Ainda 
de um balão. No dia 27 daquele. para a retirada dos materiais. será executada a construção de 
mês, o prefeito Rodrigo Manga — deteriorados, a fim de preparar quatro muros de alas, dois deles 
eo diretor-geral do Saae, Ronald o local para o início das obras. emcada lado da ponte. ERGONOM Fone: (15) 3318 5941 

a Av. Moreira Cesar, 299 
Câmara aprova programa Uma empresa multi-desempenho 

de parcelamento de dívidas AEE “rca programa conde bico de sao) 
P + Acompanhamento pericial 

A Câmara Municipal apro: tados pela autarquia, vencidos, aumentar a arrecadação da au- Bam bico adsense perbicos 
vouemsessõesextraordinárias, — não pagos, inscritos ou não em — tarquia, bem como incentivar e 
na tarde desta quinta-feira (11), dívida ativa, mesmo que discuti- — ajudar o usuário a manter suas | ATE] 
quatro projetos de lei, dos quais — dos judicialmente em ação pro- contas em dia”, explica o Execu- 
dois deautoriado Executivoeos — posta pelosujeitopassivoouem — tivo. O líder do Governo, João * Acompanhamento pericial 
demais dos vereadores Dylan — qualquer fasedeexecuçãofiscal. Donizeti, explicou a proposta * Elaboração de laudos ambientais (PRA, LTCAT E PCMAT) 
Dantas (PSC) e Fábio Simoa (Re- Segundo justificativa da. e afirmou que ela é importante | | YAusitaiae consdioria 
publicanos). Um dos aprovados proposta, o projetobuscaráofe- para que não ocorra o corte de 
é o que institui o Programa de  recer condições de adimplência serviço de água dos munícipes 
Parcelamento Incentivado- PPI . paraos grupos que foramafeta- . inadimplentes. O vereador des- E 
no Serviço Autônomo de Água — dos pela pandemia deCoronavi-  tacou a possibilidade de parce- licença de funcionamento RIMA/SIMA/CETESB 
e Esgoto (Saae), destinado à re- — rus, estendendo oacessoaopro- — lamento das dívidas em até 240 “Ludo de ruído externo NBR 10151 
gularização de débitosoriundos — grama a outros inadimplentes. meses para moradores de áreas 
de quaisquer dos serviços pres: “A medida apresentada poderá. de interesse social. www.ergonom.combr 
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POLÍCIA 

'Golpe do morango' 
leva dupla à prisão 
Golpe do cartão' ou também 'golpe da maquininha'. Aqui, no 
Jardim Simus, os dois golpistas simulavam vender morangos 

de golpe com cartões bancários 
A Polícia Civil de Sorocaba 

(Deinter 7) prendeu dois homens 
acusados de praticarem “golpes 
do cartão" próximo a uma feira: 
livre na Zona Oeste. Durante 
diligências pelo Jardim Simus, 
policiais civis do 4º Distrito 
Policial, isto na quarta-feira (10) 
avistaram um homem correndo 
e perseguido por populares. No 
momentoqueeletentouseescon 
der num açougue, foi capturado 
pelos agentes, 

IGREJA 

Morangos baratos serviam de chamarisco para nova modalidade 

Conforme o relato das viti 
mas, o detido eoutros comparsas. 
estavam praticando golpes por 
meio de maquininhas dedébito e 
crédito decartões bancários. Nas. 
proximidades da feira-livre,oho 
meme os comparsas induziamas 

essoas acomprarem morangos, 
gando que o preço oferecido 

por eles era bem melhor que 
o comercializado no mercado 
local. No entanto, na hora do 
pagamento, incentivavam o uso 

NE É momentoemque, enquantoas ví 
do cartão de crédito ou débito, 

timaseram distraída, os valores 
passados eram alterados. 
Umamulher teve um prejuí- 

ode R$1.300 outra de R$ 3.600. 
Umadas vitimasconseguiuainda 
pegar abolsa de um dos acusados, 
que se dizia motorista de aplica- 
tivo, onde estavam algumas ma- 
quininhas de cartões bancários, 
além de um tablet. 

SEGUNDA SUSPEITO - Os 
policiais ainda conseguiram 
chegar até o outro suspeito da 
malandragem golpista logo em 

seguida. Aoser abordado, confes 
sou ser dono da bolsa que estava 
com umadas vítimasequeestava 
apenas prestando serviço aos 
outros suspeitos. Porém, diante 
de várias histórias imprecisas e 
do fato dos policiais civis terem 
encontrado mais maquininhas 
de cartão em seu carro, além de 
caixas de morangos, ele também 
foi detido. 

A dupla foi levada até o do 
DP,onde foiautuada em flagran 
tedelito por furto qualificado. O 
trabalho da Polícia Civil prosse 
gue no sentido de identificar os 
demais envolvidos nos golpes. 

GCM detém homem por 
tráfico no Paineiras 

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) deteve um homem de 37 
anos de idade, acusado detráfico 
de drogas, no Parque Paineiras, 
naZona Norte. O caso aconteceu 
à OhiS desta quinta-feira (11) e 
foi registrado na Delegacia Par. 
ticipativa de Polícia (DPP), na 
avenida Brasil 

AequipedaGCM fazia patru 
lhamento pelo bairro e, em um 
cruzamento, avistou trés pessoas. 
em atitude suspeita, que corre 

ram após notarem a chegada da 
viatura. Dois deles fugiram e um 
foiabordado pela guarnição, que 
encontrou comele 49 porções de 
cocaina, 17 de crack e cinco de 
maconha, além de R$80em notas 
diversas. Na Delegacia, a auto- 
ridade de plantão determinou o 
registro da ocorrência de tráfico 
de entorpecentes em flagrante e 
queo indiciado fosserecolhidoao 
sistema prisional, onde aguarda- 
rápor determinações da Justiça. 

Arquidiocese ganha domingo 
três novos jovens sacerdotes 

A Arquidiocese de Soro- 
caba, a caminho de seu cen: 
tenário em 2024, ganha neste 
próximo domingo (14) três 
novos sacerdotes, jovens se- 
minaristas que acabam de 
concluir seus estudos no Ins: 
tituto Superior de Teologia 
“João Paulo IF. São eles Bruno 
Bressani Navarro, Lucas Mon- 
teiro Nunes e Sérgio Murilo 
Sacudeler, os três egressos 
do tradicional Seminário 'São 
Carlos Borromeu, hoje insta 
lado em moderno edifício no 
bairro histórico de Aparecidi- 
nha ao lado do novo Santuário 
Arquidiocesano de Nossa Se- 
nhora Aparecida. 

A solene concelebração 
eucarística em que, pela impo- 
sição de suas mãos episcopais, 
o arcebispo metropolitano de 
Sorocaba, dom Julio Endi Aka- 

mine, SAC, ordenará osnovos 
padres está marcada para 
as 15 horas, na igreja matriz 
de São João Batista e da Ima 
culada Conceição, na região 
central da vizinha cidade de 
Votorantim. 

Como neo-sacerdotes, os 
três jovens, como informa o 
vigário-geralda Arquidiocese, 
padre Manoel César de Camar- 
go Júnior, titular da Paróquia 
de Santa Rita de Cássia, de 
Vila Santana, iniciarão sua 
caminhada presbiteral como 
vigário paroquial, ou seja, 
auxiliaresdo titular. Brunona 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Piedade, nacidade de Piedade; 
Lucas em Tietê, na Paróquia 
da Santíssima Trindade, e 
Sérgio Murilo na Paróquia de 
São João Batista, em Salto de 
Pirapora. São mais três jovens que iniciam domingo sua caminhada presbiteral 

CÂNCER DE 
PRÓSTATA 

dialdeprevençãoecuidadoscoma 
satúdedo homem, a concessionária 
BRT Sorocaba está promovendo. 
mensagem de conscientização 
por meio de 87 laços azuis instala- 
dos nos ônibus de sua frota para 
simbolizar o “Novembro Azul, 
campanha de diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. A empresa 
realiza também a conscientização. 
parao público por meio de conteú- 
dos divulgados nas TVs internas 
dos veículos, estações, terminais e 
nas redes sociais para disseminar 
informações de esclarecimento 
e diagnóstico precoce. De acordo. 
como Instituto NacionaldoCâncer, 
65840 homens podem ser afetados 
pela doença em 2021. É o tipo de 
câncer commaiorincidênciaentre. 
oshomens. 

A supervisora de Recursos 
Humanos, Andréa Liupekevicius, 
explica que a empresa é formada 
por grande número de profissio- 
naisdosexomasculino eestimular 
oconhecimentotambéméumafor- 
ma preventiva de chamar atenção. 
destegrupo. 

SALTO DE 
PIRAPORA 

Com o objetivo de proporcio- 
nar maior comodidade aos pas- 
sageiros, a empresa São João está 
promovendo ajustes operacionais 
em linhas intermunicipais entre 
Salto de Pirapora a Sorocaba. Os 
usuários ganham, apartir deterça- 
feira (16) ampliação dos horários 
de ônibus Nos dias úteis os veicu- 
Jos partirão de Salto de Pirapora, 
comdestinoa Sorocaba tambémis. 
4,7h30€23 horas (via Carrefour). 
Jáavoltapassaráacontarcomsaída 
às Ohio (via Bandeira). 

Osábado ganha mais estesho- 
rários: 23horas (Salto de Pirapora 
via Carrefour) e OhO (Sorocaba 
via Bandeira) Jáno domingo serão 
acrescidas as partidas das 22h10 
(Saltode Pirapora viaCarrefour) e 
23h10 (Sorocaba). A tabela horária 
completa pode ser consultada no 
sitewrww gruposaojoao com brou 
ainda pelos telefones (15)3492-2195 
esztzssss. 

CLÍNICA 
INTERDITADA 

A Secretaria da Saúde da 
Prefeitura, por meio da Vigilân- 
cia Sanitária (Visa), interditou 
uma comunidade terapêutica 
situada na Zona Leste, devido às 
más condições das instalações 
físicas, segurança, organização, 
conforto e limpeza, o que colo- 
cava em risco a saúde pública. 
O estabelecimento também não 
possuía licençade funcionamen- 
to. No momento da interdição, 
havia 18 pacientes e o estabele- 
cimento recebeu determinação 
deencaminhar essas pessoasaos. 
seus familiares ou outra institui- 
cão regularizada. 

O local permanecerá fecha- 
do, até que todas as irregulari- 
dades sejam sanadas. 
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POR ZANOS 

Governo prorrogará corte 
de imposto para 17 setores 
Medida beneficia empresas ao reduzir encargos trabalhistas 

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou nesta quinta-feira 
(11), durante evento no Palácio 
do Planalto, que o governo vai 
prorrogar a desoneração da fo- 
Ilha de pagamentos de 17 setores 
por mais dois anos, atéo fim de 
2023. Com a desoneração, o go- 
verno arrecada menos impostos 
de várias empresas de seto- 
res como têxtil e de calçados, 
construção civil, comunicação 
e transporte rodoviário. A me- 
dida foi anunciada após uma 

conferência com representan- 
tes dos setores que seriam afe- 
tados como fim da desoneração 
no final deste ano. Até a tarde 
desta quinta-feira o governo 
não havia informado o impacto 
esperado no Orçamento com a 
prorrogação. 

“Reunido com Tereza Cris: 
tina, ministra da Agricultura, 
com o Paulo Guedes, ministro 
da Economia, e mais de uma 
dezena de homens e mulheres 
representando o setor pro 

dutivo do Brasil, resolvemos 
prorrogar por mais dois anos 
a questão que tem a ver com à 
desoneração da folha”, explicou 
Bolsonaro. Atualmente, a per- 
missão da desoneração da folha 
de pagamento - redução dos 
valores pagos em impostos que 
incidem na folha de pagamento 
dos colaboradores - éválida até 
o fim deste ano. A desoneração 
beneficia as empresas porque 
reduz os encargos trabalhistas 
que são pagos por elas, 

Senador assegura que Moro 
será candidato à Presidência 

Osenador Álvaro Dias, líder 
do Podemos no Senado, disse 
nesta quinta-feira (11) que o 
ex-ministro da Justiça e excjuiz, 
Sérgio Moro, será candidato à 
Presidência em 2022, Ele acre 
dita que a possibilidade de Moro 
secandidatar ao Senado poderia 
beneficiar outros pré-candi- 
datos, como João Doria (PSDB). 
“Acho que é uma estratégia 
legitima, querer que saia ao 
Senado por São Paulo e o apoie. 
Mas Moro é do Paraná e vai 

ser candidato à Presidência”, 
ressaltou, afirmando ver com 
dificuldade a possibilidade de 
aspré-candidaturas da chamada 
terceira via unirem-se. Contudo 
ele defendeu união em torno do 
ex-ministro da Justiça. 

Dias confirmou, também, 
que Deltan Dallagnol, ex-coor- 
denador da “Lava Jato”, vai se 
filiar à sigla. Ele revelou que o 
ex-procurador do Ministério 
Público Federal é pré-candidato 
à Câmara dos Deputados. “Fará 

uma votação histórica para 
deputado federal no Paraná”, 
avaliou o senador. O partido 
planeja filiar o ex-procurador 
em dezembro. Na filiação ao 
Podemos na quarta-feira (10), 
em Brasília, Moro disse não ter 
uma carreira política nem ser 
treinado na eloquência política. 
“Mas se eventualmente não sou 
a melhor pessoa para discur 
sar, posso assegurar que sou 
alguém em quem vocês podem 
confiar”, afirmou. 

IBGE prevê safra recorde 
de grãos para próximo ano 

Produção será puxada pela 

Aprimeiraestimativa paraa 
safraagricolade 2022, divulgada 
nesta quinta-feira (1) pelo Insti- 
tuto Brasileiro de Geografiae Es- 
tatística IBGE), prevêa produção 
de 270,7 milhões de toneladas de 
grãos, cereais e leguminosas. De 
acordo com o instituto, se os da- 
dosdo Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) fo- 
remconfirmados, seráumrecor- 
deda série histórica, iniciadaem 
1975,comum aumento de7. 8%em 
relação às estimativas desteano, 

recuperação da safra de milho 

oquerepresenta 19, milhões de 
toneladas a mais. A expectativa 
do IBGE é de que a produção seja 
puxada pelo milho, após uma 
queda grande na safra do grão 
desteano. 

Para 2022, a previsão é de 
alta de 11,1% para a primeira 
safra, com 2.8 milhões de tone- 
ladas, e de 26,8% paraa segunda 
safra, com 16.2 milhões de to- 
neladas. Segundo o gerente da 
pesquisa, Carlos Barradas, além 
da previsão de normalidade 

climática para o próximo ano, 
a alta do dólar incentiva os 
produtores de commodities. 
“Outra razão para a perspec- 
tiva de recorde diz respeito à 
questão econômica. Apesar do 
aumento dos custos de produ- 
ção, os preços das commodities 
agrícolas como milho, trigo e 
soja estão altos, ajudados pela 
valorização do dólar, fazendo 
o produtor aumentar o plantio 
e investir mais nessas lavou- 
ras”, explica. 

=] 

Mais 2/1 milhões de doses 
da Pfizer chegam ao Brasil 

A 18º entrega de vacinas 
contraa Covid-19 da Pfizer foi 
feita nesta quinta-feira (11), 
quando chegaram ao Aeropor- 
tode Viracopos, em Campinas 
(SP), 2,1 milhões de doses do 
imunizante. Até dezembro, à 
farmacêutica norte-america- 
na deve oferecer 100 milhões 
de doses da vacina. A previsão 
do Ministério da Saúde é de 
que 56,7 milhões de doses 
cheguem agora em novembro, 
com antecipação de parte dos 
lotes. Em outubro, foram re- 

LUIZ MARINS 

cebidos 25,4 milhões de doses. 
No mês passado, o laboratório 
também finalizou o primeiro 
contrato com o governo bra- 
sileiro para o fornecimento 
de 100 milhões de doses. O 
Ministério da Saúde já distri 
buiu 344 milhões de doses de 
vacinas contra o Coronavírus 
atodos os Estados e ao Distri- 
to Federal, Já completaram 
o ciclo de imunização contra 
a doença, com duas doses ou 
vacina de dose única, 124,6 
milhões de pessoas. 

O sucesso do 
nosso agro que 
incomoda o 
mundo 

Quem acompanha meus 
artigos é testemunha de que 
há anos venho dizendo que 
chegaria o dia em que nossa 
competência no agronegócio 
iria incomodar o mundo de 
maneira muito forte e que 
seríamos alvo de ataques os 
mais variados, com mentiras 
e meias-verdades veiculadas 
pela imprensa internacional 
e mesmo por organismos que 
têm seus principais dirigentes 
e interesses ligados aos pro- 
dutores europeus, americanos 
e mesmo australianos. 

Pois é. Esse tempo chegou. 
O Brasil hoje está a caminho 

de ser, de forma disparada, o 
maior produtor e exportador 
de alimentos tanto na produ- 
ção vegetal quando animal. 
Nosso agro alimenta mais de 
um bilhão de pessoas e países 
populosos são dependentes de 
nossa produção para a segu- 
rança alimentar de sua gente. 

Os nossos produtos do agro 
são hoje exportados para mais 
de 160 países com rígidos 
controles sanitários o que por 
si só comprova a qualidade de 
nossos produtos. 
O problema que eu já antevia 

há anos é que os produtores 
rurais europeus, fortemente 
subsidiados por seus gover- 
nos, não conseguem competir 
com o Brasil, que, além de 
nossa competência tecnoló- 
gica, consegue produzir três 
safras por ano, enquanto no 
hemisfério norte só é possível 
uma safra. Além disso, temos 
mais terras agriculturáveis que 
os Estados Unidos e a Rússia 
combinados, respeitando a 
nossa legislação, que é a mais 
rígida do mundo com reservas 

legais em terras produtivas, o 
que só existe no Brasil. 
Imprensa e ONGs financiadas 

pelos interesses internacio- 
naís estão a cada dia aumen- 
tando seus ataques ao agro 
brasileiro sem nenhum fun- 
damento sólido ou científico 
e isso tem feito com que os. 
próprios brasileiros leigos em 
relação à verdade sobre o agro 
comecem a ser contaminados 
passando a difundir críticas 
sem nenhum fundamento. 
Assim, com terra, luz e 

água em abundância, o Brasil 
continuará sendo imbatível 
na produção de alimentos e 
incomodará cada vez o mundo 
eos interesses internacionais. 

É, portanto, muito impor- 
tante e necessário, que ao 
menos nós, os brasileiros, 
busquemos informações mais 
fidedignas sobre o agro brasi- 
leiro. É urgente que as escolas 
passem a ensinar a verdade 
e não deixem seus alunos à 
mercê de campanhas difama- 
tórias que só têm como base 
interesses externos sem o 

menor fundamento. 
A verdade é que os produ- 

tores europeus, americanos 
e mesmo australianos não 
acreditavam que o Brasil fosse 
capaz de fazer esta competen- 
tee forte revolução no campo 
e, agora, surpresos, nos veem 
como uma terrível ameaça a 
ser barrada. 

Pense nisso. Sucesso! 
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EXTRAORDINÁRIA no da 03 de dezermêro de 2024 no Mostero de São Bento de 
Sorocaba para cumpri as seguntos ordens do cia: Aneração do Estatuto da 
Aascriação é eleição de nova Deo a Consuo Facai para o ibn 2022 — 2026. 
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CLASSIDIÁRIO 

ImoveIs 

[CAMPOLIM WAY 
RS 3.200,00 
F. 15 991281960 (10464722) 
[CENTRO R$ 1.500 5 dormitórios 2 vagas 
FÉ 15 991281360 (10464774) 

[PAÇO IMPERIAL 
3 dormitórios suite 
FÉ 15 991281360 (10464719) 
TRUNILO R$ 1.000 com condominio 
F 15 991281360 (10464716) 
TRUJILO R$ 800 2 dormióriasisuito 
F:15 991281960 (10464711) 
[WANEL VILLE 
FS 1.400 2 dormitórios 
F: 15 991281360 (10464715) 

APARTAMENTO VENDE-SE 

|CAMPOLIM JK JD 
3 dormísuito 
F 15 991281960 (10465014) 
[HD LEOCÁDIA 
RS 230.00 
2 dormitórios culto 
F: 15 991281360 (104648/1) 
|JD. MAGNÓLIA 
[2 dorm R$ 190 mil 
F: 15 991281960 (104648/2) 
[PARADA DO ALTO 
[2 dorm finan. 
F. 15 991281980 
(104650/3) 
RESID. FAZANO 
novos finan 2 dormitórios 
F- 15 991281380 (104650/1) 
[VILA JARDINI NOVO 
3 dormisuito 130 metros 
F: 15 991281980 (10465012) 
[ND SAÍRA 
PS 190mi 2 dorm 62m 
F: 15 991281360 (10466212) 
[ID TATIANA 
2 dorm R$ 80 mil + parcelas 
F: 15 991281360 (104662/1) 

CASA ALUGA-SE 

[CENTRO R$ 2.800 
5 dormitórios. 
F: 15 991281980 (10464911) 
jTRUJILO R$ 800 
2 dormitórios 
F- 15 991281380 (10464912) 

Ieenrao AS 215 it ua Miranda Azevedo 
Fº 15 991281380 (104653/9) 
[genro ns noo mai Fua Prof Toledo F: 15 991281360 
[n4653/4) 
Eenrro R$ 800 mit a amos Agevedo RE) 
Icono Horto fEdorm sulte F: 15 991281360 
[10466771 
IMASCARENHAS CAMELO FZ dorm Ri 260 mil 
[Fº 15 991281380 (104653/1) 
Ju. são soão ES 260 2 dorm s00m F:15 
[991281460 (104653/2) 
(NL SANTANA AS 120 mil F: 15 991281960 
[466 1/4) 
[FRUJILLO R$ 350 MIL fBsorm : 15 BanzE Nabo (104661/2 
(São GUILHERME dorm RS 290 mil F: 15 991281360 104661/5) 
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“Novas estações' retorna para nova 
ula Souza' temporada na Estação 'Pa 

Narrativas em torno de encontros e desencontros amorosos em Novas estações... 

Oespetáculoteatral Novasesta- 
ções, uma viagem nos mecanismos 
da memória, através de encontros 
e desencontros de um casal que se 
conhece numa viagem de trem é 
que estreou no início de setembro, 
recriação de montagem anterior 
intitulada simplesmente Estações', 
relornaagoraparanovatemporada, 
quecomeçanestesábado(13)evaiaté 
18dedezembro,comsessõessempre 
às20horas, aossábados,domingose 
segundas-feiras, em vagão de trem 
garageado junto à histórica Estação 
“Paula Souza, de onde no passado 
partiam as composições férreas de 
passageiros com destino a Votoran- 
tim, à rua Dr. Paula Souza, 420, no 
Centro, Os ingressos são gratuitos, 
distribuídos com meia-horadeante- 
cedência. Obrigatóriaaapresentação 
de certificado de vacinação contraa 
Covide19 eouso de máscaras. 

Produção do Grupo Manto 

Companhia de Teatro, Novas es- 
tações' aborda, assim, a memória e 
os diferentes pontos de vista sobre 
uma mesma situação. De maneira. 
narrativa um casal tenta recuperar 
e entender o ciclo de seu relaciona- 
mentoamorosoemrelaçãoasquatro 
estações: Primavera. Verão, Outono 
e Inverno. Reconhecendo a veraci- 
dadedas lembrançasdooutro, ainda 
quediferentes desuas próprias, cada 
um se deparará novamente com as. 
situações vividas, mas, agora, pelos 
olhos do outro, Ao descrever com 
dois pontos devistaoseventosqueos 
levaramaseencontrar, seenvolver, 
se desgastar e, por fim. ramper, o 
casal vai criando para o espectador 
um painel das diferentes formas de 
vereviver uma mesmasituação. 

Como uma forma de reelabo- 
rar uma situação bastante familiar 
ao espectador, escolheu-se uma 
relação amorosa, tão visitada em 

Drdnado 

diversas formas artísticas ao longo 
de toda história, na tentativa de 
traduziresseolhar caleidoscópicoe 
asestaçõescomo sinais inegáveisdo 
tempo Umtempocícdico,comdistin- 
toshumores."Oespetáculoacontece 
dentro de um trem de passageiros, 
na tradicional Estação Paula Sou- 
za, onde os passageiros poderão 
“embarcar” nessa viagem amorosa 
de encontros e desencontros, junto 
com o nosso Grupo”, como desta- 
cao teatrólogo Rodolfo Amorim. 
diretor artístico e dramaturgo do 
Manto Companhia de Teatro. Com 
ele estão Eli André Corréa, diretor 
deator e encenador; Clara Nolasco, 
musicista e responsável pela trilha 
sonora original; a atriz Patrícia 
Nolasco contracenando com o ator 
Valter Chanes, Luciano Leite, pro- 
dutor; Angeles Tora, assistente de 
produção, e Felipe Santos da Cruz, 
figurinista e cenógrafo. 

Cine-Vagão retoma sessões em Votorantim 
Assessões do projeto Cine- 

Vagão estão sendo retomadas 
em Votorantim durante este 
mês de novembro. Elas foram 
suspensas em março de 2020, 
por conta da pandemia de 
Covid-19, e reiniciadas agora, 
atendendo aos protocolos sa- 
nitários vigentes. 

Todas assessões serão reali 
zadas na rua Leopoldo Ferreira, 
próximo ao cruzamento da via 
férrea com a avenida Luiz do 
Patrocino Fernandes, na Vila 
Dominguinho, às 19h30, com 
distribuição de ingressos a par- 
tirde Ihora doi 
limitados a 50 por filme. 

Na terça-feira, dia 16, será 
exibidoo filme "O Mágicode 02” 
(1939); Metropolis" (1927) seráa 
atração da próxima quinta-feira, 
dia 18;“A General” (1926), nodia 
23:e"“À Noite Sonhamos” (1945), 

fechando o projeto, no dia 25. 
Seráobrigatório apresentar 

comprovante (físico ou digital) 
com esquema vacinal completo 
(duas doses daCoronavac, Astra- 
Zenecae Pfizer, ou doseúnica da 
Janssen) ou comprovante com a 
primeiradose eum testenegati- 
vo de Covid-19 do tipo PCR feito 
até 48horasantes do horáriodo 
filme; ou ainda teste negativo de 
antigeno realizado até 24 horas 
antes (para todas faixas etárias, 
incluindo menores sem vacina- 
ção). Haverátambém medição de 
temperatura antes do ingresso 
no trem. O uso de máscara du- 
rante a sessão é obrigatório e 
haverá álcool em gel a ser dis- 
ponibilizado aos espectadores. 

CINE-VAGÃO - O projeto 
Cine-Vagão' é desenvolvido, em 
Votorantim, através do Fundo 

Municipal de Cultura e promo- 
vido pela Secretaria de Cultura, 
Turismo e Lazer da Prefeitura 
local, tendo o objetivo de apre- 
sentar clássicos do Cinemaentre 
1930 a 1960, que também foram 
os anos do auge do transporte 
ferroviário no Brasil. 

Ao todo, serão quinze ses- 
sões, realizadas duas vezes por 
mês, dentro de um carro de pas- 
sageiros de 1951daantiga Estrada 
deFerro Sorocabana (EFS), oqual 
foi fornecido pela Sorocabana 
Movimento de Preservação Fer- 
roviária, em regime de parceria, 
à proponente do projeto, a jor- 
nalista votorantinense Juliane 
Cristine de Almeida. 

Restaurado, o vagão é equi 
pado internamente com umasala 
decinema dotada de projetor. sis- 
temade some gerador para fun- 
cionamento dos equipamentos. 

] 

.passam-se dentro de um vagão de trem na histórica Estação “Paula Souza” 
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ETERNOS - Fantasia, ação - Duração: 
2h37 = Classificação: 12 anos — Elenco: 
Gemma Chan, Richart Madden & Salma Ha 
yek. Ongnários dos primeiros seres a lerem 
habitado Tera, os etemos fazem parte de 
uma raça modificada geneiicamente pelos 
deuses espaciais conhecidos coma Cale 
Detados de careteritcas como mentalidade. 
e manipulação de energia cósmica, eles 
são fts de experiências fracassadas de 
Seus próprios criadores, qua também foram 
responsáveis por gerar os Devantes, seus. 
principais inimigos 
Iguatemi: Sala 2 (legendado) 19h. Saia 2 
(dublado), 15h45 22h10. Sis 3 (30 dubls 
do) 15h15 e 18h30. Sala 3 (30 legendado) 
21h45. Sala 4 (30 dublado, 14h30 21h Sala 
4/30 legendado 17145 Salas (30 cado, 
13h30, 16h45 a 20h. Saia 8 (3D legendado, 
14H40, 18h 0 21h20. Sata 9 fegendado) 14h, 
ATR2O 62040, 
Sorocaba: Sela 1 (dublado, 16h, 19h822h 
Sala 2 (dublado) 15h, 18h e 21h Sala 3 
(eubado), 14. 17h 6 20h 
Panorâmico: Sal 5 (dublado). 13h30 16h30 
19h30, Sala 6 (dublado), tá, 17 e 20h 
Sala 7 (dublado, 14h30, 17h30 20h30 Sala 
B (dublado), 15h, 18h o 20h45, 
Clanê: Sala 1 (dublado) 21h30, Sala 2 (dubla 
do) 13h, 16h, 19h e 22h (sábado a domingo 
Sala (dublado) 16h, he 22h. Saa3 (VIP 
dublado, tê Sh. Sala 3 (VIP legendado) 
22h Sel 4 (subo), 14h, TND e 20h30. 
Sala 5 (dublado), 15h, 1Bne 21h 
MARIGHELLA - Drama, biografia - Dura- 
ção: 2h35- Clssficação. 6 anos Elenco 
Seu Jorge, Adriana Esteves e Bruno Gagias- 
so. Nostefime biográfico, acompanhamos a 
história de Caros Marighla, em 1969, um 
homem que não teve tempo para ar modo. 
De um lado, um govemo miar do outro, 
uma esquerda inimidada. Cercado por quer 
riheiros 30 anos mais nevos e dispostos a 
reagir, olidor revolucionário esclhau a ação 
Marighola era palco, escore queiheio 
conta o govamo miar rastro. 
Iguatemi: Sala 6 (raciona, 16h30 e 19h50, 
Cland: Sala 6 (dublado, 21h30. 
A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRA- 
DA — Animação, família - Duração: 1h33. 
= Classificação: 10 anos — Elenco: Oscar 
ano, Chara Theron e Cho Grace Martz. 
Perturbados que seus fihos estão crescendo 
rápido, Motcia e Gomez decdem colocar a 
familia intra notar assustador para uma 
miserável viajem de férias. Percorrendo os. 
El ntero, a familia Adams encontra primos 
distantes e novos amigos 
Iguatemi: Sala 1 (dutado), 18h05 
Sorocaba: Sala 5 (dublado, 14h, 18h 18h 
Panorâmico: Sala 3 (dublado) 14h 18h20. 
Ciand: Sala 1 (dublado), 13h30 e 15h30 
(sábado a domingo), Sea 1 (dublado) 15h90. 
DUNA - Ficção cinta, drama - Duração: 
2h36 = Classficação: 14 anos - Elenco: 
Timalhês Chalamet, Rebecca Ferguson e 
Oscar Isac. Inspirado na série do ros de 
Frank Herbor, Duna passa-se em um futuro 
Ienginquo. O duque Leo Atrades diminista o 
planeta desérico Arrakis, também conhecido 
coma Dura lugar de única fora da substn 
ca rara chamada de “melange”, usada para. 
estender a ida humana e garantir poderes 
Paraisso, le manda seu fio, Paul lreidos, 
um jovem brihant e llenioso que nasceu 
para ter um grande destino alêm de sua 
Imaginação e seus sevos e concubna Lady 

===: s 
nt ados de mad 

"Touro (21/04 a 20/08) - Mui 
DE podem ser combinados ae 

este dia 
Gémeos (21/05a20/06)-Eten; 

A PROFISSIONAL - Ação, suspense - Duração: 1h41 - Elenco: Maggi O, Samuel 
L Jacksen e Mengo! Keatin. Anna é ums matadora de alugue extremamente habáosa 
“renada pel lendário assassino Moody que e ensinou tudo que sabia e ea a única gua 
patema que el já teve. Quando Mocty é bnfaimente assassmado por mimigos, Arma 
Jura se vingar e cab caindo em um jogo e gato rato com um maníaco homes, aja 
obsessão por ela vai lém de suas habilidades como mata 
Iguatemi: Sata 7 (dublado) 18n15 e 22h 
Sorocaba: Sela 6 (dublado 17h 191 
Panorâmico: Sala 1 (dublado, 14n, tn têne 
DEUS NÃO ESTÁ MORTO - O PRÓXIMO CAPÍTULO - Drama - Duração: 1h50 
sicação fr - enc: Wikam Fon, Da 

a tradoorale estão 
sando dostrmadas por suas famílias a crerem na Blbia a itrierênca do 
over, e acreditando no mto d educar ses prógros fios. o reverendo Dave assuma 
à defesa das famías, e juntos vão a Wastangion para uma ausência hastórca 
Iguatemi: Sata 7 (tia 
Sorocaba: Sala 5 (dublado 

norâmico: Saia 2 (dublado) 14h30, 16530 
Clané: Sala 6 (dublado, 17h e 15 
GERIDO EV HANG Cond mun, ra = oração: 27 

volvo ruma mentra sobra 
familia do alecdo Adaptação 
de Steven Lavensan, Be 
Iguatemi: Sata 10 (legendado 151 
Sorocaba: Sala 6 (dublado 14h30 e 21h. 
Panorâmico: Saia 3 (dublado). 16n e 20h 

encoae da 

mentos do primero fime, Eddie 
Brock está com problemas para se acostumar 
na vda com o Symbote Venom. Edde lenta 
restabelecer se coro 

Jessica, que também é uma Bene Gessert. 
Eles vão para Dura a fim de garantr otro 
de sua família e seu povo. Porém uma tração 
amarga pela posse da melange fz com que 
Paul Jessica fujam para os Fremen naívos 
do planeta que vem nos cantos mais longe 
do deserto 
Iguatemi: Sal é (egendaco, t4m1. 
Ciand: Saia 6 (dublado, táh 

um Symbjots chamado Camaçe, 
escapando da prisão após sua 
tarada 
Iguatemi: Saa 1 ganda) 1 
Sorocaba: Sata 4 (dublado) 

30 
Panotâmico: Saia (dutiado 
Cland: Sata 1 (dubiado 

15% 19h90 & 
VENOM - TEMPO DE CARNIFICINA - Ação, 
fantasia - Duração: 2h - Classicação: 14 
anos - Elenco. Tom Hardy. Stephen Graham 
e Wocdy Haneison. Depos de um ana dos 

EH Sagitário(zoma in 

[1 Virgem (23/08 a 22/09) - [5 ss A 

Libra (2309 = 2210) | + pes am 

Eita) E Peixes (2002 19/03)» 
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Jornalista Cristiana 
Lôbo morre aos 63 anos 

Cristiana Lóbo tinha câncer e nos últimos dias contraiu pneumon 

Oministroda Economia tam 
bém divulgou uma nota na qual 
lamentou o falecimento da jor- 
nalista. Segundo Paulo Guedes 
a comentarista era conhecida 

Morreu nesta quinta-feira 
(11),a0563anos, a jornalista Cris: 
tiana Lóbo,emdecorrênciadeum 
câncer contra o qual vinha lutan 
doháanos. Internada no Hospital 
Albert Einstein, emSão Paulo, ela. pela seriedade em suas análises, 

 pneu-— competência, apuração ética e 
monia, o que agravou o quadro. — dedicação à cobertura política e 
Comentarista da GloboNews e — econômica. “Além de gostar dela, 
jornalista há mais de 30 anos, 
Cristiana Lôbo foi diagnosticada 
com mieloma múltiplo. Em nota, 
o diretor-geral de Jornalismo da 
Globo, Ali Kamel, classificou a 
colegacomo umser humano doce, 
gentil, amigo das pessoas. “ 
era uma profissional ímpar. 
comecei a trabalhar com ela em 
1991, em Brasília, quando dirigia 
sucursal do Globo”, disse. 

eu apreciava o seu 
isenção, inteligência 
foram exemplos de bom jornalis: 
mo” disse o ministro. "Por diver 
sas vezes, a jornalista cobriu com 
competência e seriedade muitos 
temas do Ministério da Economia, 
desempenhando comexcelênciao 
seu papel de levar informação e 
análise apurada para a sociedade 
brasileira”, acrescentou. 

BATER OU CORRER EM LONDRES (Globo, 15h - Ação - Ming descobre que seu pai 
guaráão do sl imperial fa assesinado por ladrões que roubaram a rlíquia. Sabendo que 
os criminosos oram para Londres, le se une a Roy para vingar amora do pai reaver sol 
ANACONDA 3 (Record, sábado, 15h) - Ação O laboratório secreto da Wal Hal Pharma 
ceuticais, que pertence do magnata Petr Murdoch, conseguiu desenvolver uma cura para o 
extrato de orquídea no sangue. Para sabr o moto de ela funcionar tão bem em olvas, les. 
criaram uma ansconda. Ent acaba escapando, causando um massacre 

corra grávida, também foge, desaivando 

ABRAHAM (Pai Eterno, domingo, 14h) - Drama - Após receber um comando de Deus 
Abraão e sum esposa Sara largam fuco em busca da terra prometida. onde Abraão se lomará. 

rp das nações” Mas, paraisso, ee precisará provar sua devoção e passar por este que 
é oloca Apés ser abençoado com o nascimento de seu fiho Isaac, Abraão tem sus 

mais uma vez. quando Deus pede que ele sacrique seu fho. Quando Abraão 
tem onie Mori, onde constrs um ala para oferecer sua ida um aj de Deus 
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LIGA NACIONAL DE FUTSAL MUNDO ESPORTIVO 

M J . ill l BASQUETE 

agnus encara Joinville pela css 
. Pró Esporte/PM Sorocaba joga nesta 

22 partida das quartas de final ==="2ºs=00=: 
Vera Cruz Campinas, na Associação 

Liberado 100% para o público, jogo é neste sábado (13) pel quata de ira doam 
peonato Paulista da Divisão Especial 
Feminina2021 Apartidaseguirátodos 
osprotocolos sanitários de segurança 
por conta da Covid-9. Caso a equipe 
sorocahana vença o Vera Cruz Cam- 
pinas odueloserepetiráneste sábado 
(13,2520horas.tambémemCampinas, 

“campeonato O Pró Esporterepresen- 
ta Sorocaba em competições oficiaise 
contacoma parceria da Secretaria de 
EsporteseLazer 

SÉRIEB 

OVasaoperdeupor3aOparao 
Vitória, na noite de quarta-feira (10), 
no estádio de São Januário, pela 35º 
rodada da Série 8 do Campeonato 
Brasileiro, O primeiro gol do jogo 
foi marcado antes do minuto incial 
O atacante Marcinho, com muita 
liberdade, mandou um chute muito 
fortede fora da áreanoângulodogo- 
Jeiro Lucão. Aos 23 minutos da etapa 
final, o zagueiro Thalisson Kelven 
fez segundo dos baianos de cabeça 
após cobrança de escanteio. Já, aos 
minutos, Marcinho deslocou ogo- 
Jeiro Lucão em cobrança de pênalti e 
definiuo placar. Comesseresultado,o 
Cruzmaltinonãotemmaischancesde 
acessoà Série A dofutebol brasileiro. 

ê - 61 PONTOS 
O Magnus é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal 
pan x sa Por sua vez, o Goiás venceu o agnus Futsal Sorocaba — equipe sorocabana. com a apresentação do esquema — Coritiba por 2a 1 no estádio da Se 

joga neste sábado (13), às 13h15, Na primeira partida das vacinal completo (duas doses da  rinha em Goiânia O primeiro gol 
contra o Joinville, na Arena So- — quartas de final. que se deu no Coronavac, AstraZenecae Pfizer, — fo; marcado por David Duarte, dos 
rocaba, pela segunda partidadas — dia6 destemês.otimesorocabano ou dose única da Janssen) ou giro minutos do segundo tempo. O 
quartas de finalda Liga Nacional. venceuo Joinville peloplacarde3 — apresentaçãodotestePCRnegati-  ueiro cabeceou no cantodo golei 
de Futsal (LNF) 2021. A partida a 20 Magnus éo atual campeão — vo feitoaté 48horasantesdojogo — ro Wiloneabriuo placar. Aos14,0 
cumprirá um rígido protocolo. da LNF e conta com o apoio da ouumtestenegativodeantígeno — aucante BrunoMezengatambémde 
desegurança porcontadapande- — Secretaria de Esportes e Lazer. — realizado até 24 horas antes da checa fezosegundodoPemeraldino. 
mia da Covid-19 e poderá contar — Comandado pelo técnico Ricardo — partida(paratodas faixasetárias, — Na reta inaldo jogo, aos Z2minutos, 
com presença de 100% do públi-. Di Izzepe, a equipe tem em seu — incluindo menores de 12 anos). o Coxa tentou uma recuperação. 
co. A Liga Nacional de Futsal é. elenco principal os seguintes Também será necessário o uso Após análise do VAR (árbitro de 
considerada a mais importante. jogadores: Djony.Caio. Lucas Oli- — de máscara obrigatório durante — Vigo) o juiz confirma que lateral 
competição das Américas e uma . veira LucasGomes, DaniloBaron, todo o evento é o respeito ao — Djeguinho cortou a bola quando ela 
das mais disputadas do mundo. Charuto,Fred, Israel Pet. Kelvin, distanciamento físico. Haverá já havia ultrapassado a linha do gol 
O time de Sorocaba jogará por Kevin, Gleidson. Pedrinho, Ro- álcool gel disponível em pontos Pescyforma o placar fioupor2a 1 
um empate no tempo normal. drigo, Leandro Lino, Leozinho, espalhados pela Arena Sorocaba. — paraosgoianos Assim oCoxaperdeu 
Em caso de derrota. o duelo vai Marinho, Alissone Ricardinho. Mais informações sobre ingres- chance de encerrar na liderança e 
paraa prorrogação e umempate O público deverá seguir — sos podem ser obtidasnositedo — cqeem?? com6l pontos. 
no tempo extra é vantagem da — todos os protocolos sanitários, Magnus Futsal Sorocaba. 

x a ” ” PALMEIRAS 
Sorocaba terá Festivais de Natação e Paranatação 

ASociadade Esportiva Aquática OF Desafio do Tubarão - Fes- Jão Iº Desafio do Tubarão - Pets moça eompietrsnd 
de Sorocaba (Seas) promoveráo º  tival de Natação 2021 será no dia 27 Festival de Paranatação 2021 será + 
Desafio do Tubarão - Festival de . deste mês, a partir das 13 horas, no nodia28 apartir das9horas, noSesi artes vicimitade 
Natação 221 eo P Desafio do Tube. Clube de Campo, para nadadores de Manga voltadoapessoascomidade je, Comotriunfopela3Prudada o 
rão - Festival de Paranatação 2021, — 7a 40 anos de idade, divididos nas . a partir de [3anos,comdeficiências (ua sn 
pela ordem, nos próximos dias 27 . categorias, prémirim múrim peti. física, visuais e intelectuais. Serão Verdonk q o Er AELOMO, 
28, As inscrições já estão abertase infantil, juvenil, júnior, absolutoe . disputadas seis provas, conforme a - dr o 
são grutas O objetivo das ações é —. máster No toal serão oo provas, . categoria SOmetroivre SOmetros be também venceu mare aa Ho 
desenvolver: a natação e fazer inter-  conformeacategoria,2Smetroslivre, . costas, SO metros peito, SO metros í posição Otriunfodo Palmeiras 
câmbio esportivo na cidade. A Seas 25 metros costas, 2Smetrospeito.25 . borboleta, 100 metros livree 400 
éumaentidade esportivadenatação . metrosborboleta.SOmetroslivre. 50. metros livre. Os inscritos, tantono . foiakcançadograçasagnlsdeGustavo 
ACD -atletascomdeficiência--econ- . metroscostas SOmetrospeitoeSOme- feminino, quanto no masculino, go 
vencional quecontacomrecursosda . trasborboleta Acompetiçãoseguirá . poderão participar de, no máximo, open vaga Veriivaa 
SecretariadeEsporteseLazerdaPre  asregrasdaFederação Internacional. trisprovas Asinceriõespodemser e campopeloBi EA 
feitura eparceriadoClubedeCampo de Natação. Cada nadador poderá feitas pelos e-mail (seasacdogmail qem rd 
deSorocalaedoSesi paraformação. disputar, no máximo, três provas. . conje(liciakei&uolcombr)oupelo tinto (9, quando visao mi 
treinamentoemanutenção deatltas não sendo permitida a participação WhatsApp(1) 97359]62atéodia Mo E 
cequipesesportivasderendimento. . deatletas federados. Zadestemês. ANO rea Sana. 

FÓRMULA] 

Older do campeonato mundial 
deFórmulal, MaxVerstappen pode 
chegar asua terceira vitóriaseguida. 
nodomingo(14).noBrasil, masLewis 
Hamilton e a Mercedes pretendem 
revidar após derrotas doloridas no 
Texaseno México, Verstappentem 
19pontosdevantagememrelaçãoao 
heptacampeão mundial Hamilton, a 
quatrocorridasdofimdatemporada, 
eoprimeirotitulodoholandêsestáao 
alcance entrandonaretafinaldeuma 
dastemporadasmaisacirradaseem- 
polgantesdoesporteemmuitosanos. 
A Red Bull, equipe de Verstappen, 
precisamarcardoispontosamaisque 
aMercedes para assumiraliderança 
tambémdo MundialdeConstrutores. 

RÍTMICA 

Adelegação do Brasil dominouo 
CampeonatoSul: AmericanodeGinás- 
ticaRítmica disputadoentreosdias4e 
7deoutubroemCali(Colômbia) Desde 
acategoriapré-infantil(9e Oanos)até 
aadulta(apartir de IGanos)osbrasiki- 
ros conquistaram aproximadamente: 
SO medalhas de ouro (mais de 97X de 
vitórias). “Tivemos na Colômbia mais. 
uma comprovação de que o Brasil é 
o grande país do continente em nível 
técniconaginásticarítmica” declarou 
acoordenadora do comité técnico de 
ginástica rítmica da Confederação 
Brasileira de Ginástica (CBG), Márcia. 
Aversani. Na competição, o Brasil 
“compareceu com 57 ginastas, repre- 
sentando sete Estados. 

SKELETON 

Agaúcha NicoleSilveira ven- 
ceu as três etapas da Copa Amé- 
rica de Skeleton, disputadas na 
localidade canadensede Whistler. 
A última conquista ocorreu na 
terça-feira (9), com o tempo de 
53585 na primeira descidae 53591 
nasegunda. Assim abrasileirafoi 
amais rápida totalizando o tempo 
de Imin47576. Desta forma, aatleta 
alcançou a marca de 225 pontos 
no ranking internacional, classi- 
ficação utilizada para definir os. 
participantes da próxima edição 
daOlimpiadade Inverno, queserá 
disputada em Pequimem2022.No 
dia ló de janeiro, serão definidasas. 
25 atletas que buscarão medalhas 
namodalidade. 

ALTERAÇÃO 

A técnica Pia Sundhage promo- 
veu uma alteração na convocação 
da Seleção Brasileira para o Torneio 
Internacional de Futebol Feminino, 
queserádisputadoem Manausentre 
osdias25 denovembroel"dedezem- 
bro Azagueirafrika doCorinthians, 
foi cortada por lesão e deu lugar à 
atacante Gabi Nunes do MadridCFF 
(Espanha). Em nota a Confederação 
Brasileira de Futebol (CEF) disse ter 
sido informada pelo departamento 
médico do Timão de que Erika tinha 
rompido o ligamento cruzado ante- 
rior (LCA) do joelho direito durante 
um dos treinamentos no Paraguai, 
onde o clube alvinegro disputa a 
Libertadores Feminina. 
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LEGISLATIVO 

Fiscalização severa a desmanches pode 
dificultar furto de veículos em Sorocaba 
Aindanão foinasessãodesta — zação, para infraçãoreincidente; o objetivo de adequá-las a por Também foi aprovado pro-  rarias: “Essa proposta aumenta 

quinta-feira(11)queoLegislativo e6mil paraqualquernovainfra- — tarias do Ministério da Saúde, — jeto de decreto legislativo do. o número de homenagens, com 
apreciou, em primeiradiscussão, ção, com cassação do registrode — que reajustou o piso nacional. vereador Dylan Dantas (PSC), a possibilidade de mais 60 meda- 
o projeto de autoriado vereador — funcionamento da empresa pelo para R$ 1.550,00 em 2021. A - criando a “Medalha Dr. Enéas. lhas que poderão ser concedidas 
Fábio Simoa (Republicanos), — prazodetrêsanos. Oscomércios — proposta foi defendida pelo Carneiro do Mérito Estudantil, — por ano”, frisou, colocando-se 
que institui, em Sorocaba, a Po- — queatuamnaáreadeverãoexibir — líder do Governo na Casa, João aserconcedidapelaCâmaraMu- . contrário ao projeto. Cicero João 
lítica Municipal de Fiscalização, ainda cartaz orientando seus — Donizeti Silvestre (PSDB), que — nicipal a estudantes e cidadãos — (PTB) também criticou o gasto 
Prevenção e Combate ao Furtoe — clientes a denunciar crimes de lembrou quea função foicriada. que se destacarem no campo . com honrarias. Porém, o autor 
Roubo de Carros, Motos e Cami- furto, roubo ou receptação de rendo em vista o combate de — dos estudos, conferida para — rebateu, dizendo queo Município 
nhões, como objetivo de intensi- veículos ou materiais metálicos. epidemias como a da dengue, — até três agraciados por ano por — não tem hoje como homenagear 
ficar as normas de fiscalização A Comissão de Justiça exa- porém o vereador Salatiel Her- indicação de cada vereador, não — estudantes notáveis e que o dr. 
e funcionamento das empresas rou parecer favorável ao pro- — gesel (PDT). também presidente — podendo o agraciado receber a. Enéas era especialista, médico, 
que atuam no desmanche de — jeto, recomendado que a multa do Sindicato dos Servidores — honraria uma segunda vez. O . escritor eautodidata. "Nasceu no 
veículos, comércio de autopeças — previstatenhacomo parâmetroa — Públicos Municipais, disse que — autor, que preside a Comissão Acre, pobre, negro e cresceu na 
e comércio de sucata. O projeto Unidade Fiscal do Estado (Ufesp). se reuniu com a comissão dos — de Educação, justificou a pro- . vida pela meritocracia, Ele não 
prevê que a licença de funciona- — uma vez que Unidade Fiscal do agentes, formada para levan- — posta observando que a Casa já. entrou para a política sendo um 
mento desses estabelecimentos Município foi extinta. tar as demandas da categoria, homenageia educadores, mas — analfabeto, mas sim um doutor 
somente será expedida seeleses quando foi informado que suas ainda não dispõe de medalha — respeitável”, afirmou. O projeto 
tiveremem conformidade comas PISOSALARIASLEMÉRI- reivindicações não estão cami- — para estudantes. foi aprovado com quatro votos 
legislações municipal, estaduale TO ESTUDANTIL - Na sessão  nhando e cobrou agilidade por O projeto, que teve parecer — contrários, 
federal, massaiu de pautaontem — de ontem da Câmara, aberta a — parte da Prefeitura, inclusive — favorávelda Comissão de Justiça, Por outro lado, foi arquiva- 
ao receber emenda. “ordem do dia' foi aprovado, em — na concessão de insalubridade. — foiquestionado pelos vereadores — do projeto do vereador Cicero 

Quem exercer essasativida- — primeira discussão, projeto do A vereadora Fernanda Garcia — lara Bernardi (PT) e SalatielHer- João que previa a aplicação de 
des emdesacordo comasnormas — Executivo, fixandoopisosalarial — (Psol) também defendeu melho-  gesel (PDT), que disseram estra- multa para aqueles que desres- 
estará sujeito a multa de 2mil . dasfunçõesde AgenteComunitá- . riasparaacategoria destacando. nhar aescolhade Enéas Carneiro — peitassema ordem de preferên- 
Unidades Fiscais do Município riodeSaúdeeAgentedeCombate — queestáemdebateoaumentoda — paraumamedalhanaáreadeEdu- cia de imunização contra o co- 
(UFMSs), para infrações primá- . às Endemias no Município, ao — remuneração para dois salários cação. Jáo vereador PériclesRégis— ronavírus. Cícero justificou que 
rias; 4 mil e interdição mínima — acrescentar dispositivos às leis — eque, emsuaopinião,oMunici- (MDB) reforçou que a Câmara já a proposta perdeu a validade 
de 30 dias até a devida regulari-  10.855/2014 e 11.190/2015, com. pio poderia se antecipar. possui diversas opções de hon- devido ao avanço da vacinação. 

VOTORANTIM Rede de loja de variedades 
Arte japonesa do tambor anuncia unidade na Zona Norte 

2 J p me A Zona Norte de Sorocaba vo(Desenvolvimento Econômi: 
é atração no Sesi amanhã vai abrigar uma loja da rede co) e Paulo Henrique Marcelo 

“Aki Tem Bem Barato”, vol: (Planejamento). 
& Sesi Votorantim no domingo . tada ão setor de variedades. — Trata-se de uma rede va 
É (14), às 15 horas, com entrada O empreendimento está em — rejista, que promete oferecer 

gratuita também. Na ocasião fase final de instalação e vai — produtos a preços acessíveis e 
ele interpretará, acompanha- Eerar 200 empregos diretos — queestáapostandonacidade. A 
do ao violão, um recorte de € indiretos, que serão preen- — rede, que conta com mais de 25 
seu repertório autoral, que chidos via Posto de Atendi- — lojas no Estado, está instalando 
inclui principalmente canções mento ao Trabalhador (PAT), sua primeira unidade na região 
inéditas, compostas durante o unidade ligada à Secretaria — de Sorocaba em um amplo imó- 
período de pandemia, e outras de Desenvolvimento Econó- — vel na avenida Ipanema. “Soro 
dos repertórios de seus discos. mico, Trabalho e Turismo da . caba é ummercado promissor e 
Solo e gravadas, por exemplo, Prefeitura. O anúncio foi feito — tudo está praticamente pronto 
pornomes como Elza Soares ("0 Pelo proprietário da empresa, para inaugurarmos. A intenção 
quesecala” e Credo". Claudinei Barboza, em visita é começar a funcionar ainda 

Considerado pelacríticaum — Prefeitura, onde esteve comos — neste ano de 2021. Estamos 
dos artistas mais importantes — secretários municipais Samyra — acertando os últimos detalhes”, 
da nova Música Popular Brasi Toledo (Governo), RobsonCoi- — destacou Barboza. 
leira, Douglas Germano nasceu " 
ga Si Paia, ad reside, Avenida Dom Aguirre recebe 
sua ligação com o samba teve; : a . 
início na adolescência quando iluminação com tecnologia de LED 
passou a integrar a bateria da 

O grupo Wadaiko Sho faz — trabalhosocial. Segundoogrupo, — escola paulistana “Nenê de Vila A Secretaria de Serviços  bendo a melhoria, num total de 

apresentação especialnoSeside  “Wadaiko', em japonês, sign! Matilde”, e sua primeira música Públicos e Obras da Prefeitura 1.065 luminárias de LED, desde 
Votorantim, no Jardim Morumbi, fica “arte dos tambores”; Sho” foi gravada em 1991, pelo grupo | trabalhaagora, nasequênciada arotatória da praça Dom Tadeu 

nestesábado(13),àsIShoras,com — representa viver e o conjunto, FundodeQuintal Em1998,criou modernização da iluminação Strunckatéa avenida Camilo Jú- 

aespetáculode Tokinonagare.Os  "Wadaiko Sho', viver através da  oprojeto'Mutirãodo Samba" que da cidade, com a instalação de  lio. Alémda iluminação, também 

ingressos gratuitos podem ser — arte dos tambores japoneses. O consistia basicamente em rodas tecnologia de LED, natrocadas — estão sendo executados reparos 
reservados pelo Sistema 'Meu grupo busca harmonizar, então, de samba que tinham o objetivo lâmpadas convencionais por — decalçadaseserárefeita ainda a 
Sesi”, na Internet (www.sesisp. as culturas do Brasil e do Japão de fazer circular composições LED na avenida Dom Aguirre, pintura da ciclovia. 

org br/meu-sesi), ou retirados — e as diferenças existentes entre inéditas. Já em 2003, foi finalista um dos principais acessos a Outras vias que já rece- 
com 15 minutos de antecedência | elas, tanto em seu repertór do'Prêmio Shell de Teatro' naca- Sorocaba. Otrabalhoseráfeito beram ou estão recebendo a 

na portaria da unidade. quanto em suas atividades. tegoria'Melhor TrilhaOriginal, em toda a sua extensão, ilu- modernização na iluminação 

Oshow homenageia as trans- Oshow faz parte do projeto peloespetáculo Calígula, 2004 minando com mais eficiência pública com lâmpadas de LED 
formações na arte do tambor “Território Sesi-SP de Arte e foi convidado por Kiko Dinucci energética e economia o can-  sãoa avenida Paraná, no Cajuru; 

japonês (Taiko), ao longo dos tlO | Cultura” queincentivaedifunde para integrar o bando Afro Ma- — teiro central da via e também ruas Hermelino Matarazzo e 

O grupo Wadaiko Sho mostra, amanhã à tarde, a arte dos tambores 
japoneses no Sesi de Votorantim 

anos no Brasil O grupo Wadaijo a produção artisticaregional. carrônico, que se apresentava — a ciclovia local. As melhorias Comendador Oétterer, avenida 
Sho foi criado em 2002 por Setsuo semanalmente na casa de shows — estão sendo viabilizadas por — Itavuvu, no trecho desde as ave- 
Kinoshita. O nome é também co- MELHORDOSAMBA -Por — “ÓdoBorogodó”.AindacomKiko — meio de medidas mitigadoras  nidas Ipanema e Chico Xavier 
nhecido por remeter a uma filo- . outro lado, o cantor, composi- Dinnuci formou o Duo Moviola, com construtoras locais. ea própria Ipanema, no trecho 
sofia de vida baseada na música, — tor e instrumentista Douglas quelançouem 20090CD'Oretra- Serão quase seis quilôme- entre a avenida JJ. Lacerda ea 
terapia, cuidados com o corpoe — Germano irá se apresentar no todoartista quando pede. trosdaMarginal queestãorece- Casa do Cidadã 
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Acordo entre China e Estados Seminário 'São Carlos 

Unidos reacende expectativas  Borromeu'e o Concílio 
Declaração conjunta reforça ação climática 

Os maiores emissores de 
gases de efeito estufa do mundo, 
a China e os Estados Unidos, 
anunciaram durante os traba- 
lhos da COP-26, em Glasgow, na 
Escócia, um acordo bilateral que 
reacendeu alguma esperança 
dias antes do fim da Conferência 
do Clima da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Trata-se de 
umadeclaração conjunta sobreo 
reforço da ação climática. 

"O documento contém de 
clarações fortes sobre estudos 
alarmantes de cientistas, a redu 
cão das emissões de carbono e a 
necessidade urgente de acelerar 
ações para chegar lá”, afirmou o 
enviado especial dos EUA, o an 
tigo candidato presidencial John 
Kerry. acrescentando queas duas 

A COP-26 caminha para conclusão em Glasgow, na Escócia 

potências comprometem-se com 
uma série de ações importantes 
paraestadécada, no momentoem 
que elas são necessárias, 

Já o presidente da China, 
Xi Jinping, disse ser possível 
um compromisso com a via de 
desenvolvimento verde, com 
baixas emissões de carbono, e 
duradouro. Ele falou em video- 
conferência, paralelamente à 
Cúpulado Fórum de Cooperação 
Econômica Ásia-Pacífico. No 
entanto o presidente não fez 
qualquer referência direta ao 
entendimento com os Estados 
Unidos, firmado em Glasgow: 

De acordo com a ONU, o 
mundo segue uma trajetória 
catastrófica rumo a um aqueci 
mento de 2,7 graus Celsius até 

o fim do século, que levará aum 
conjunto de fenômenos climáti 
cos progressivamente devasta- 
dores. Na prática, na declaração 
conjunta, chineses e norte-ame- 
ricanoscomprometem-sea fazer 
mais para travar o aquecimento 
global. Eles não dão detalharam 
ações precisas. 

As declarações de Pequim e 
Washingtoncomprometeram-se 
também a trabalhar, aínda em 
Glasgow, para um resultado am- 
bicioso, equilibrado e inclusivo 
sobre o atenuar das emissões 
poluentes, a adaptação e o apoio 
aos países menos desenvolvidos. 
Xi Jinping e o presidente norte 
americano, Joe Biden, planejam 
manter conversações por vídeo- 
conferênciana próxima semana. 

Américas enfrentam crise na 
vacinação de rotina, diz Opas 

MP de SALUD 

Entidade 

As Américas enfrentam uma 
crise iminente na vacinação de 
rotina devido à pandemia do novo 
Coronavírus, disse a Organização 
Pan-Americana da Saúde (Opas), e 
as imunizações contra a Covid+19 
estão atrasadas. Doenças evitáveis 
comvacinas, como sarampo, gripe, 
coqueluche, tétano eoutras, devem 
aumentar caso as imunizações te- 
nhamqueda, informouaddiretorada 
Opas,Carrisa Etienne, em coletiva 
deimprensa. 
' região está enfrentando 

uma crise iminente em torno da 
vacinação de rotina e uma atenção 
contínua deve ser dada como prio- 
ridade para sustentar e fortalecer 
a imunização e outros programas 
essenciais de saúde”, disse Carrisa. 

“A menos que melhoremos nossos 
programasdeimunizaçãoderotina. 
a região corre alto risco de novos 
surtos e reaparição de doenças 
evitáveis por vacinas”, completou. 

Osprimeirosdiasde pandemia 
registraram umdeclíniosignificati 
vonas vacinações de rotina, apesar 
do longo histórico de altas taxas de 
vacinação nas Américas. “A atual 
pandemia de Covid-19 colocou uma 
pressão adicional no programa 
nacionalde vacinação, mastambém 
nos sistemas de saúde, ao mesmo 
tempoemquedesviourecursoscon- 
sideráveis à operação de resposta 
emergencial, pontuou. 

EUA - Os Estados Unidos 
vacinaram quase um milhão de 

que Américas correm risco de surtos de doenças evitáveis 

crianças na primeira semana de 
imunização da faixa etária entre 5 
el anos, informou a Casa Branca. 
O pais começou a aplicar no dia 3 
denovembro a vacina da Pfizer em 
crianças Segundoocoordenadorda 
Covidi9daCasaBranca JeffZients, 
estima-se que 900 mil crianças já 
tenhamrecebidosuaprimeiradose. 

Zients disse, ainda, que 15 mi 
lhões de doses especificamente 
formuladas para essa faixa etária 
estariamdisponiveisnestasemana. 
equeo governo federalhaviaadqui 
rido doses suficientes paratodasas 
28 milhões de crianças elegíveis. 
“Este é o começo... Esperamos que 
mais e mais crianças sejam vacina- 
dasaolongodotempo” acrescentou 
ocvordenador. 

Dom Julio Endi Akamine, SAC 

OConciliode Trentoformulou 
osprincipiosda necessária reforma 
da Igreja Católica. Para fazer re- 
forma não bastam, porém, as boas 
intenções, os princípios corretos, 
os decretos e os documentos, À 
reforma de Trento não permane 
ceu letra morta porque muitos 
bispos fizeram com que o espírito 
do Concílio de Trento chegasse 
até as paróquias mais distantes e 
penetrasse até o mais íntimo das 
consciências dos fiéis cristãos. 
Nesse sentido. SãoCarlos Borromeu 
é uma figura radiosa e importante 
para nossa Arquidiocese e para 
o nosso Seminário, que tem o seu 

omo patrono. 
Carlos Borromeuviveude 1538 

a 1584. No dia 30 de janeiro de 1560, 
comapenas22anos deidade, o papa 
Pio IV, que era seutio,o promoveu 
a Cardeal. Três semanas depois, 
nomenuro seu secretário de Estado 
e. sucessivamente, fezchover sobre 
ele uma avalanche de títulos. Além 
disso, o cumulou de benefícios e 
salários. 

Sobrinho do Papa, honrariase 
rendas! Papa parecia dar sequên 
cia ao nepotismo. Em pouco tempo, 
porém, Carlos Borromeu mostrou 
aosromanosoqueeleseriaatéo fim 
davidacemtodasas circunstâncias: 
um trabalhador incansável, uma 
alma de meditação e de oração. O 

deal-sobrinho e secretário de 
Estado soube viver como santo, 
mesmo auferindo rendas enormes. 
pelos cargos que ocupava. O povo 
romano se rendeu à evidência de 
sua santidade, pobreza e dedicação 
pastoral 

Depois de ter participado ati 
vamente da preparação, realização 
e conclusão do Concílio de Trento 
e da eleição do papa Pio V. Carlos 
Borromeu considerou que devia 
darexemploe por isso obedecendo 
odecreto sobre a residência episco- 
pal, foi se instalar na Arquidiocese 
de Milão, Era uma diocese enorme 
eabrangia alémdo território mia 
nês, partes do território veneziano 
eos Alpes suíços. 
A situação não era nada boa: 

sacerdotes sem zelo e ignorantes, 
aponto de não saberem dizer a fór 
mula de absolvição; igrejas vazias, 
a ponto de algumas servirem de ce 
Jeiros;mosteirostão relaxados que, 
nos seus locutórios ou refeitórios, 
se realizavam bailes e banquetes! 
O trabalho era enorme e Carlos 
Borromeu se lançou com energia à 
reforma da Igreja. 

Em menos de 20 anos, que 
obra! Pôsordem em 800 paróquias. 
Seguindo as instruções de Trento, 
criou seminários. Restabeleceu 
uma rigorosa disciplina em todos 
os lugares e os sacerdotes faltosos 
eramconvidadosa fazer uma 'pere- 
grinação à Cúria da Arquidiocese, 
deondeeramlevados. comcortesi 
efirmeza aumacasade retiros; esó 
saiam de lá arrependidos e com a 
emendadevida Osmosteiros foram 
reformados: foram eliminados os. 
bailes e os banquetes! 

Carlos Borromeu tinha cons 

ciência de que a sua obra tinha 
alcance paraalémdas fronteirasde 
sua Arquidiocese que a aplicação 
dos princípios de Trento corres: 
pondia a uma experiência piloto. 
Por isso, teve o cuidado de publicar 
todas as decisões, decretos e cartas 
pastorais, 

Semelhante zelo e firmeza 
não contentaram todo mundo. 
Não faltaram adversários decla- 
rados e ocultos. Um deles chegou 
a disparar seu arcabuz contra 0 
Arcebispo em plena missa, Feliz 
mente, atingiu Carlos Borromeu 
somente de raspão. 

Carlos Borromeu doava os 
seus bens ao povo, Os seus hos. 
pitais estavam cheios. As suas 
escolas ensinavam a religião a 
milhares de crianças. No ano 
de 1576, um surto de peste se 
alastrou pela Arquidiocese de 
Milão e Carlos Borromeu visitou 
pessoalmenteos doentes que nin: 
guématendia. Celebrava amissa 
para os empestados, dava-lhes 
o viático, consolava-os e lhes 
dava instruções com caridade, 
suplicava ao clero e ao povo que 
organizassem socorros coletivos, 
Vendeu o que lhe pertencia, até 
osmóveisea roupa decama. Com 
efeito, rios não desfrutou 
da sua riqueza pessoal, senão 
aquilo que umcão recebe de seus 
donos: “água, pão e palha” (um 
elogio anacrônico, dado os cuí 
dados exagerados com os pets!) 

Esgotado portodo esseenorme 
esforço, morreu em IS84, aos 46 
anos de idade, Ressalto alguns ensi- 
namentos importantes paraanoss 
Arquidiocese, paraestearcebispoe 
para o nosso Seminário. À vida de 
Carlos Borromeu nos revela como 
é importante aplicar a renovação 
conciliar do Vaticano Il em nossa 
Arquidiocese, uma renovação ainda 
aser levada adiante; eisso vaiexigir 
denós energia e decisão. 

aplicação da renovação con- 
ciliar não implica ruptura com 
a reforma de Trento. Assim, a 
vocação do nosso Seminário 'São 
Carlos Borromeu é a de viver o 
espírito conciliar do Vaticano Il 
sem renegar a herançaespiritualde 
Trento.Conhecer o quesigníficor 
renovaçãode Trento, semsaudosis 
mos inúteis, pode nosajudaraamar 
mais ainda o caminho iniciado pelo. 
Vaticano 

Alguns afirmam que os docu- 
mentos do Vaticano Ilestãoeivados 
'deum humanismo aicoe profano” 
“do culto do homem queseopõera: 
dicalmente à fé católica”, É preciso 
rejeitar com vigor essa acusação 
contrao Concílio, e, ao mesmo tem- 
po, lutar contra o erro apontado. 
Nosso Seminário está chamado a 
preparar pastores que ajudem à 
mostrar a diferença que há entreo 
espíritodo Concilioco seu antiespí 
rito(ef. Bento XVI, DiscursoàCúria 
Romana, 22 de dezembro de 2005), 
quesaibam instruir bemas pessoas 
no sentido correto da renovação e 
que promovam a unidade sem rup- 
turas. - Dom Julio Endi Akamine, 
SAC éarcebispometropolitanode 
Sorocabae escreve semanalmente 
no DIÁRIO, às sextas-feiras 


