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Emumshorw inédito que o cantor e compositor CláudioSilva (foto) i 3 
fará no domingo (28), às 20 horas, no Teatro Municipal, diferentes vida não leva > > 
sotaques do samba serão apresentados ao público sorocabano. A em conta a La - - 
entrada é gratuita e os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do . Opreçodocaféacumula altade 34,23% noano (janeiroa outubro) 
Teatro com uma hora de antecedência. O show terá ainda participa: pandemia ede 5,74% no mês de outubro. Em 12 meses, a elevação é de 39,81%, de 
(ões especiais de Matheus Crippa tocando violão de 7 cordas e duas acordo com estudo aplicado pela Associação Paulista de Supermer. 
sambadeiras, Vanessa Soares e Camila Rocha. Pág.7 Pág.5 cados(Apas). Pág.4 
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Por aqui, essa atividade comercial é considerada um grande termômetro para a 
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mimo , entram em 
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temovimentar bastanteo comércio da cidade nesta sexta-feira (26), seguindo a tradição “importada dos Estados Unidos. rág3 
vendas de Natal e de final de ano, que se aproximam. Pág. 4 b 

Sorocaba 
segue sem 

novas mortes 
por Covid-19 
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Lojistas aguardam por uma grande movimentação de consumidores no dia de hoje 

Lojas do Extra devem fechar as portas até o final do ano 
O hipermercado Extra está anunciando o fechamento de suas lojas, incluindo as de Sorocaba, no Jardim Santa Rosália, eno Parque Cam- 

polim, atéo fim deste ano. O comunicado informa, ainda, que a decisão partiu de um entendimento de negócios entre o Grupo Pão de Açúcar TT: 
(GPA) eo Assaí. Pág. 4 ESIVAU DIGLIA 
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EDITORIAL 

Ética para o futuro 
Maisdesetentaanosdepoisda 

assinatura da Declaração Univer- 
saldos Direitos Humanos,omundo 
precisacomurgênciadeumanova 
declaração universal, desta vez 
de obrigações humanas, tanto das 
pessoas quanto dos Estados, isto 
para se combater efetivamente 
a progressiva deterioração do 
meio ambiente no planeta e da 
assustadora relação entre os seres 
humanos naatualidade Existemno 
mundo milhares de organizações 
que se ocupam dos direitos das 
pessoas, massomente um punhado 
está realmente preocupada com 
o estabelecimento de obrigações 
humanas. 

Hojeemdlia,praticamentenin- 
guém mais leva em conta a regra 
de ouro de "não fazer aos outros 
aquilo que não quer que façam a 
você”, Estaé uma regraque precisa 
ser transportada para as relações 
entre países ricose pobres, centre 
gerações. Alguém teria gostado 
se as pessoas que viveram neste 
planeta háquinhentos ou mil anos 
tivessem depositado enormes 
quantidades de lixo nuclear no 
fundo dos oceanos ouemqualquer 
outro lugar, levando à extinção 
numerosas espécies de plantas 
e animais, prejudicando toda a 
humanidade? 

Damesma forma, surpreende- 
-se constatando que em um século 
comoeste, emque muitos parecem 
voltados paraa pacificidade mental 

efisica muitosoutros parecemnão 
se cansar de cultuar uma imensa 
agressividade pessoal e coletiva, 
patenteadas por uma violência 
sem fim de agressões, assaltos, 
suicídios eassassinatos de todosos 
tipos, conformeos meios de comu- 
nicação destacam a todo instante. 
Todo mundo vai se conformando 

Todo mundo vai 
se conformando 
com as piores 

situações e nem 
se incomoda mais 
de estar vivendo 

ao lado de 
verdadeiras 
aberrações 
humanas 

com as piores situações e nem se 
incomoda mais de estar ao lado de 
verdadeiras aberrações humanas. 
Por causa de qualquer desentendi- 
mento no trânsito, por exemplo, a 
fúria nunca deixa de tomar conta 
de tanta gente. Brigam e se matam 
comoseisso fossea coisa mais nor- 

mal do mundo. Quantas mulheres 
não são espancadas e assassinadas 
pelaselvageriae insensatez dema- 
ridos eex-companheiros? Nunca a 
barbárie esteve tÃo animalizada 
“como atualmente, inclusive com 
crianças sendo espancadas cruel- 
mente por pais que lhes deram a 
vida de maneira extremamente 
irresponsável. 

Há que se reverter, o quanto 
antes, as perversidades que não 
paramdesemultiplicaremtodasas 
atividades humanas. A perguntaa 
ser feitaéesta aquemcabeaculpa 
por tanta degradação humana 
numa época em que as drogas 
intermináveis sempre estão mais 
próximas da juventude favore- 
cendo os excessos sociais? Seria 
das autoridades constituídas que 
se retraem e negam às comunida- 
des tendências para a necessária 
serenidade temperamental? Ou 
seria dos próprios conglomerados 
humanos não educados devida- 
mente na infância para orientação 
das gerações futuras? 

Toda a sociedade brasileira 
precisa de uma ampla reflexão 
a respeito para que tudo possa 
melhorar em um futuro que não 
seja tão distante. Em torno de tudo 
isso, háquese levar emconta. tam- 
bém, a rebeldia, a instabilidade, a 
teimosia avalentiae tudomais por 
parte dos genitores que, no devido 
tempo, não foram instruídos para 
asexigências do amanhã. 

Floresta em pé, solução para o Brasil 

Ives Gandra da Silva 
Martins e Samuel Hanan 

A Conferência do Clima 
(COP26), realizada em Glasgow, 
na Escócia, centraliza as atenções 
mundiais sobre a necessidade de 
controle das mudanças climáticas, 
comcercade 200 paises apresentan- 
do metas para redução da emissão 
de gases até 2030. Nesse contexto, o 
aguçamento do olhar crítico inter 
nacional sobre o Brasil tornou-se 
inevitável, em razão dos níveis de 
desmatamentoe da importânciada 
Amazônia parao Planeta. 

Bom momento para o Brasil 
reavaliar essa questão, discutir 
sua política ambiental e elaborar 
novo plano de desenvolvimento 
sustentável paraaregião. A preser- 
vação da Floresta Amazônica é de 
absoluto interesse ao País. Manter 
aflorestade pébeneficiatodooPla- 
neta, enquanto a permissividade 
das práticasilegaisdedesmatamen- 
to trará consequências danosas à 
economia brasileira, em especial 
às regiões Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul (com destaqueaos setores de 
energiahidráulicaeagrobusiness). 

Ainda do ponto de vista eco- 
nômico, existe oportunidade his- 

tórica: a participação nacional 
relevante no mercado de crédito 
de carbono, mediante a comer- 
cialização em bolsas nacionais e 
internacionais. O Brasil possui 
potencialpara,nofuturo.tornar-se 
líder mundial na geração e comer- 
cialização desses créditos. Mas há 
outras ações necessárias. Ativida- 
des como o garimpo e a pecuária 
extensiva não devem mais receber 
aprovação no Bioma Amazônia. 
Está comprovado matematicamen- 
te que o aumento de cabeças de 
gado por hectareémais lucrativoe 
ecologicamente mais responsável, 
porque poupa floresta. 

Adiscussão entretanto, preci- 
sa ser ampliada. A preservação da 
Floresta Amazôniadevesedar não 
pormeiodaimposiçãoestrangeira, 
mas como fruto da conscientiza- 
cão nacional. Porém, dado que 
os benefícios da conservação da 
floresta são de extensão mundial, 
é justo que os custos desse esforço 
preservacionista sejam compar- 
tilhados por todos os países. Até 
agora, essa luta se deu a custo zero 
para o mundo, mas com sacrifício 
altissimoda populaçãoamazônica. 
EssequadronãoémaisaceitáveL A 
renúncia econômica dos amazôni- 

das é infinitamente maior do que 
a grande maioria dos brasileiros dir 

O que propomos é discutir 
tudo relativo à Floresta Tropical, 

-Iuindo as terras indígenas e os 
rios voadores, como imposição 
de respeito à ecologia humana e à 
melhoria de qualidade vida dos 18 
milhõesdebrasileirosquehabitam 
a região e têm necessidades míni- 
masa serem satisfeitas. 

Emoutra frente, o modelo de 
Zona Franca de Manaus reclama 
reavaliação e implementação de 
correções, a fim de agregar valo- 
res econômicos, após três décadas 
convivendo comahabitualmá von- 
tadedo governo federalenquantoé 
criticado pela única renúnciafiscal 
aquinhoada pela nossa Constitui 
ção. A verdade, muito aocontrário 
doqueestádito,équeaZona Franca 
de Manaus é uma grande ancora 
ambiental. certamente a melhore 
talvezúnica, ação do governo fede- 
ral, mesmoqueinvoluntária.-Ives. 
Gandra da Silva Martins é presi- 
dente do Conselho Superior de 
Direito da Fecomercio e Samuel 
Hanané engenheira empresário 
e foi vice-governador do Amazo- 
nas (1999-2002) 

DE OLHO NA TORRE DE CONTROLE 
Odeputado estadual Danilo Balas encaminhou, no sábado passado 
(20), ofício ao Tenente-Brigadeiro do Ar João Tadeu Fiorentini, 
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), contra a 
iniciativa do governador do Estado que determinou o término das 
operações da Torre de Controle do Aeroporto de Sorocaba. Essa 
informação foi confirmada pelo Decea, órgão pertencente à Aero- 
náutica Brasileira. Segundo o parlamentar. se realmente ocorrer 
o fechamento da Torre de Controle, muitos pousos e decolagens 
serão impedidos de ser feitos, oque prejudicará desenvolvimento 
de Sorocaba e região. 

EMENDAS PROTOCOLADAS 
Atendendo à reivindicação do vereador Dylan Dantas (PSC), o depu- 
tado estadual Douglas Garcia protocolou emendas à lei orçamentária 
do Estado totalizando a quantia de R$ 6,1 milhões para Sorocaba, 
destinadas a diferentes áreas, como tratamento de esgoto, obras 
viárias, abastecimento de água e educação. Por meio de ofício para 
a Prefeitura de Sorocaba, o deputado confirmou o protocolo das 
emendas, garantiu empenho para a aprovação delas na Assembleia 
Legislativa e afirmou que destinará emendas impositivas para 
colaborar com melhorias na qualidade de vida da população. Dylan 
Dantas comemora a conquistae ressalta a importância da harmonia. 
entreos entes federativas. 

PREENCHIMENTO DE VAGAS 
O Banco Santander abriu uma plataforma de atendimento online 
para o preenchimento de vagas de emprego em sua nova unidade, 
em Sorocaba. A escolha dos interessados deve ocorrer até junho do 
ano que vem. Entre as condições para que os candidatos possam se 
formalizar, é preciso ter Ensino Médio completo, disposição para 
horários conhecimento básico de Informática, além de experiência. 
com negociação e vendas. As inscrições devem ser feitas pelo https: 
Nsxnegocios.gupy io). 
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Sorocaba registra mais um dia 
sem morte por Covid-19, o sétimo 

O município de Sorocaba, 
apéso periodo tribulado do biênio 
2020/2021, registrou nesta quinta- 
“feira (25) mais um dia semo regis- 
trodemortesporCovid-19,osétimo 
consecutivamente. A Secretaria 
da Saúde da Prefeitura, por sua 
vez, também informou, no final da 
tarde, que registrou aumento do 
múmerode recuperados dadoença, 
chegando o total de 83,602. Já os 
casos confirmados passaram de 
86.453 para86.463. Comóbitoscon- 
firmados mantendo-se em 2847, a 
taxa de letalidade no Município é 
de 3,29%, abaixo da taxa estadual 
(85%)eacimadataxanacional, que 
seencontra em 28%. 

Sorocaba recebeu ontem, po- 
rém, a notificação de mais 10 casos 
confirmados da Covid9. Do total 
de confirmados, cinco estão inter- 
nados (em UTT eo total de pessoas. 
emrecuperação (isolamento domi- 
ciliar)édenove. Acidadeteveainda 
aumento no número de pessoas 
com suspeita de contaminação 
pelo coronavirus e que aguardam 

resultados, de 122 para 149. Entre 
os suspeitos, IS estão internados 
emhospitaisdacidade, sendocinco 
emUTI Nãoháóbitoseminvestiga- 
cão. O número de descartados por 
resultados negativos da doença 
aumentou para 173777. 

TRIAGEM EM VILA CAR- 
VALHO - Dando sequência à 
testagem rápida da Covid-19 no 
Município, Secretaria da Saúde 
da Prefeitura também alerta que 
realiza, neste domingo (28), uma 
nova ação, desta vez em Vila Car- 
valho, Os testes gratuitos serão 
realizados das 15 às 20 horas, na 
Igreja Renascer, à rua Comenda- 
dor Oétterer, 1.333. O objetivo é 
verificar a circulação viral 

Olesteoferecidoéo chamado 
“Antígeno', realizado por meio da 
coleta de Swab (cotonete estéril, 
que serve para retirar amostras. 
de Swabda nasofaringe) eo resul 
tado saí em 15 minutos. Poderão 
ser testados adultos de todas as. 
idade é adolescentes a partir de 

12 anos, desde que acompanha- 
dos dos pais ou responsáveis. 
Para isso, os interessados devem 
apresentar um documento de 
identidade (RG, CNH ou CPF) 
com foto. Já os adolescentes de- 
vempossuirCPF, queprecisaser 
apresentado pelo responsável 
no momento do teste. 

GRATIDÃO - A Prefeitura 
também homenageou, nesta quin- 
ta-feira (25), as instituições da 
cidade que atuaram como ponto 
drive-thru de vacinação contra à 
Covid-19, entregando a cada uma 
delascertificadode agradecimento 
emoidurado, emsinaldegratidãoe 
reconhecimento. A cerimôniaocor- 
reunogabinetedoprefeitoRodrigo 
Manga no Palácio dos Tropeiros. 

Aotodo, Il instituições se colo- 
caramà disposição para colaborar 
como ponto drive-thru. Como inf 
cio da vacinação em janeiro, mais. 
de 1 milhão de aplicações foram 
realizadas, em mais de 100 ações. 
nesses locais. 

Entregador usava bolsa para 
levar pinos de cocaína 

Moto conduzida pelo entregador foi apreendida junto com a bolsa 
que levava pinos de cocaína 

Equipes da Polícia Militar 
continuam flagrando e des- 
montando focos de tráfico de 
drogas pela cidade. Na Zona 
Norte, à rua Gregório Ramos 
dos Santos, no Jardim Santa 
Cecília, foi indiciadoG.B.L..de 
33 anos, ao ser abordado em 
Operação Policial pilotando a 
motocicleta Honda CG, com a 
qual trabalhava como entrega- 
dor. Realizada busca pessoal, 
os PMs localizaram no bolso 

to do indivíduo 4 pinos 
de entorpecente (cocaína) e, 
na bolsa de entrega, vários 
outros, também já embalados e 
prontos para comercialização. 
Diante dos fatos, foi dado voz 
de prisão e encaminhado ao 
DP Norte, onde a autoridade 
de plantão elaborou o B.0. 
por tráfico de entorpecente 
e o indiciado permaneceu à 
disposição da Justiça. Foram 
apreendidos 629 pinos, totali- 
zando 848,2 gramas. A moto- 

cicleta também foi recolhida 
pela autoridade de plantão no 
DP Norte. 

Na Zona Leste, na Vila 
lorau, foram flagrados no 
cito o indiciado D.H.F.R. (19 

anos) e o sindicadoo L.C.O R. 
(16 anos), com a apreensão de 
162 pinos de cocaína, 54 bu- 
chas emeio tijolo de maconha, 
uma balança e R$ 632,00 em 
dinheiro. 

Os policiais militares, 
acionados via Copom, para 
atendimento de ocorrência 
de tráfico de drogas, no local 
visualizaram dois indivíduos 
que, ão ver a viatura, em- 
preenderam fuga. Um deles 
jogou algo sobre o telhado do 
vizinho. Abordado ainda no 
quintal da residência para 
onde havia fugido, o vizinho 
confirmou que ele havia ten- 
tado jogar algo e autorizou a 
entrada dos policiais, que loca- 
lizaram umsaco plástico sobre 

o telhado e, no seu interior, 
haviam 8 pinos de cocaína, 3 
buchas de maconha e a quantia 
de R$ 127.00 em dinheiro em 
notas diversas. O indiciado 
havia saído recentemente da 
cadeia, onde cumpria pena jus 
tamente por tráfico de drogas. 

Já no cômodo de cima da 
residência para onde havia 
fugido, foi localizado o outro 
sindicado com sua namorada 
Indagado por queteria fugido, 
mostrou uma sacola contendo 
154 pinos de cocaina, SIbuchas 
e o meio tijolo de maconha, 
além da quantia de R$ 505,00 
e uma balança. Partes, obje 
tos, dinheiro e drogas foram 
conduzidos à Delegacia de 
Polícia/Plantão Norte, onde 
permaneceram à disposição 
da Justiça. 

JARDIM GUADALUPE 
= Por outro lado, no Jardim 
Guadalupe, na Zona Norte, 
houve a apreensão de mais 19 
microtubos de cocaína e R$ 
51,00em dinheiro. Foi também 
equipe de policiais militares 
que, em patrulhamento pelo 
bairro, avistou um indivíduo 
saindo da pista de caminha- 
da. Realizada a abordagem, 
durante revista pessoal foi 
localizado em seu bolso uma 
sacola contendo no seu inte- 
rior 19 microtubos de cocaina 
ea quantia de R$51,00. Ao ser 
questionado, informou ele que 
já está respondendo por tráfi- 
co de drogas e confirmou estar 
novamente comercializando 
drogas pelas imediações. Con- 
duzido à Delegacia de Polícia/ 
Plantão Norte, permaneceu 
igualmente à disposição da 
Justiça. 

*F NECROLOGIA 

(OTAN 
SRA.ANADA 

CONCEIÇÃO MENDES LIMA. 
Tinha95 anos. Foi sepultada on- 
tem, dia 25, no Cemitério Santo 
Antônio. 

SR GERSON 
ROBERTO RIBEIRO 

Tinha 48 anos. Deixou os filhos, 
Douglas, Joice, Brenda e Bruna. 
O sepultamento deu-se dia 25 no 
Cemitério Santo Antônio. 

HELENA DA SILVA SOUZA 
Recém-nascida. Foi sepultadadia 
25 no Cemitério Santo Antônio. 

OSSEL 
SRA.MARIADAS 

GRAÇASSILVA NETO 
Tinha 60 anos. Era casada com 
Antônio Costa da Silva, deixando 
os filhos, Vinícius e Amanda. O 
sepultamento dar-se-á hoje, dia 
26, e o féretro sairá às 9h30 do 
Velório Central (Sala Bromélia) 
parao Cemitério Santo Antônio. 

SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO 
GOMES DE ARAÚJO 

Tinha 85 anos. Deixo os filhos, 
Sônia Maria, Carlos Roberto, 
Marcos António, José Augusto, 
Maria Cristina e Tânia Tegina. 
O sepultamento ocorre hoje e o 
féretro sai às 10h30 do Velório 
Vila Assis (Sala Íris) para o Ce- 
mitério Pax. 

SR ANTÔNIOCARLOS 
LEANDRO DE SOUZA 

Tinha 62 anos. Era casado com 
Tereza Cristina da Silva Souza, 
deixando os filhos, Valéria, Si- 
mone, Fabiane e Stefani. Será 
sepultado hoje e o féretro sairá 
às 10h30 do Velório Central 
(Sala Azálea) para o Cemitério 
Consolação. 

SR PAULO 
ROBERTO DE MELLO 

Tinha 57 anos. Era casado com 
Elaine Bertaia de Mello, deixan- 
do os filhos, Raphael e Paulo 
Vinícius. Será sepultado hoje 
€o féretro sairá às 10 horas do 
Velório Central (Sala Orquídea) 
parao Cemitério Saudade. 

SRA. LOURDES 
DASILVA AVELAR 

Tinha 72 anos. Será sepultada 
hoje, às 9 horas, no Cemitério 
Consolação. 

SRA. VICTÓRIA 
BENEDICTA MATHILDE 

Tinha 85 anos. Deixou os filhos, 
Oscar e Eliane. O sepultamento 

dar-se-á hoje e o féretro sairá às 
13h30do Velório Vila Assis (Sala 
Jasmim) para o Cemitério Pax. 

SRJOÃO 
CARLOS GONÇALVES 

Tinha 80 anos. Era casado com 
Marta Alves Gonçalves, deixan- 
doosfilhos, Rosângela, João Car- 
los, Reinaldo Carlos e Reginaldo 
Carlos. Será sepultado hoje e o 
féretro sairá às 9 horas do Veló- 
rio Vila Assis (Sala Lótus) parao 
Cemitério Santo Antônio. 

SRA. ANÉZIA DE 
PAULA RIBEIRO 

Tinha 77 anos. Deixou os filhos, 
Maria das Graças, Izabel de Fáti- 
ma, Rosânia Aparecida, Sandra 

Maria Célia Regina, Paulo Rober- 
toe Júlio César. O sepultamento 
ocorre hoje e o féretro sai às 10 
horas do Velório Votorantim 

(Sala Magnólia) parao Cemitério 
São João Batista. 

SRA. ELOÍSA SUNICA 
Tinha 86 anos. Deixou os filhos, 
José, Eloisa, Gisele e Patrícia. Foi 
sepultada dia 25 no Cemitério 
Saudade, 

SRA. THEREZINHA. 
ALDABARANA ANTONELLI 
Tinha94 anos de idade, deixando 
osfilhos, Octacílio e Válter. Foise- 
pultado dia 25 no Cemitério Pax. 

SRA. CLEIDE CASTRO GOMES 
Tinha 64 anos. Deixou os filhos, 
Ediley, Edilson, Edson e Héllen. 
Foi sepultada dia 25no Cemitério 
Santo António. 

SR DAVIJOSÉ DE SOUZA 
Tinha 69 anos. Era casado com 
Claudete Harder de Souza, dei- 
xando os filhos, Adriana, Ro- 
árigo, Thiago e Luciano, Foi 
sepultado dia 25 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SR VALDECIMENDES 
Tinha 55 anos. Era casado com 
Sandra Regina Almeida Mendes, 
deixando os filhos, Viviane, Tia- 
£o, Michele e Michel. O sepulta- 
mentodeu-sedia25 no Cemitério 
Santo Antônio. 

SRA. SÔNIA MARIA DANIEL 
Tinha SS anos. Deixou os filhos, 
Adriano, Victor, Giovanna e Ruf- 
fos. O sepultamento foidia 25 no 
Cemitério Santo Antônio. 

SRA. MIRIAM 
PEREIRA MURAT GABRIEL 
Tinha 51 anos. Era casada com 
Antônio Carlos Gabriel, deixan- 
doos filhos, Anthony e Matheus. 
Foisepultadadia 25no Cemitério 
Memorial Park. 

SR ANTÔNIO CARDOSO 
Tinha 66 anos. Era casado com 
Neuza dos Santos Cardoso, dei- 
xando os filhos, Adriana, Ales- 
sandro, Andersone Vanessa. Foi 
sepultado dia 25 no Cemitério 
Consolação. 
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H Extra anuncia fechamento 
Black Friday de lojas em Sorocaba 

p ro m ete m OVI m enta r O hipermercado Extra está Extra Hiper. Os demais 32 
anunciando o fechamento de — hipermercados serão conver- 
suas lojas, incluindo as de Soro- tidos em outros formatos do 

4 E = 

as vendas em até 3%  anissunds ericmeneaitas: 
fábrica têxtil que deu origemao — em relação aos funcionários, o 

Spa p bairro, enoCampolim,atéofim reaproveitamento nas demai 
Comércio considera data como desteano.Ocomumicadoinforma unidades dos negócios envolvi 

termômetro para as vendas de Natal ainda que a decisão partiu de dosna transação éassegurado, 
um entendimento de negócios o que inclui a priorização da 

A Black Friday promete — produtos que comprometem o A pesquisa da Associação entre o Grupo Pão de Açúcar contratação dos funcionários 
movimentar bastante também o. orçamento de grande parte das Comercial, às vésperas da Black (GPA)e Assaie aindateráetapas — do Extra Hiper nas novas uni- 
Comércio na cidade nesta sexta- famílias, bem como dos índices — Friday 202!tambémapontouque — a serem concluídas. De acordo — dades do Assaí. 
“eira, 26 de novembro, seguin- — de desemprego, que diminuem — SI% dos ouvidos vão realizar 0 com a empresa, à lista de lojas O Grupo informa também 
do a tradição “importada” dos — a confiança dos consumidores”, — pagamento através de cartão de — envolvidas na operação será di- — que está conduzindo um proces- 
Estados Unidos, onde ontem, — destaca relatório do setor de . crédito (13,5% pretendem par- — vulgadaassim que a informação — so de mapeamento de 100% dos 
última quinta-feira do mês, foi. economiadacentenáriaentidade — celar), 14,6% com débito e 11,5% — for disponibilizada ao mercado. — colaboradores dessas unidades 
feriado nacional celebrando o — (foi fundada em janeiro de 1922). com pix. O acordo, divulgado em — para entender o interesse indi- 
Dia de Ação de Graças e hoje os Quanto ao local escolhido, outubro, consiste na venda — vidual de cada um. Além disso, 
norte-americanos vioempesoàs 77,1% dos entrevistados afir- DICAS PARA APROVEI- de 71 pontos comerciais, onde . cerca de 20 mil novos empregos 
compras. Por aqui,a Black Friday maram que vão realizar suas TAR À BLACK FRIDAY - São funcionam as unidades do — devemser gerados 
é ainda considerada um grande compras pela Internet, 12.5%nas — dicas da Associação Comercial 
termômetro para as vendas de. lojasdocentro/bairroseS,8%em . de Sorocaba aos consumidores é 
Natal e de final de ano que se shoppings. Espera-seumaumen- para melhor se aproveitarem Café tem alta de 
aproximam. to de aproximadamente 25%nas . desta Black Friday fazer uma 5,74% em outubro 

Segundo pesquisa da Asso- . compras online. Em relação aos lista e manter o foco; organizar 
ciação Comercial, em parceria. produtos a serem adquiridos, — uma lista de quais itens real 
com a Athon - Ensino Superior, — 29,5% preferemitens paraacasa— mente precisa e quais cada um O preço do café acumula Conab (Companhia Nacional de 
37,1% dos entrevistados soroca- e/ou decoração, 22.!%celular/in-  gostariadecomprar-essaéuma — alta de 34,23% no ano (janeiroa — Abastecimento). Outro aspecto 
banosetambémvotorantinenses — formática, 14,7% TV/eletroeletrô- — forma de ajudar a não gastar — outubro) e de 5,74% no mês de são os problemas decorrentes 
afirmaram que vão sair às com- nicos, 12.6 % alimentos/bebidas, — com outros produtos menos — outubro. Em I2meses,aelevação — das dificuldades de exportação 
prasnestasexta-feira. Amaioria 11,6% viagens e 3,2% brinquedos. — importantes e a não comprar — éde 39,81% deacordocomestudo — enfrentadas pela Colômbia, ter- 
dosconsumidores (63%) aprovei Sobre os valores a serem — porimpulso,contendoaeuforia . realizado pela Associação Pau-  ceiro maior produtor de café do 
touosdescontosem 2020, porém direcionados para o consumo, a e mantendo o controle; sempre — lista de Supermercados (Apas). mundo, o que reduziu em 8% a 
paraeste Black Friday'2021,pelo expectativa dos consumidores comparar os preços e acompa- Uma combinação de fatores — ofertamundialdo produto. Esses. 
menosatédias atrás, 40,3%ainda — locais, poroutro ado, é de gastar nhar a evolução dos valores dos justifica o fenômeno, sobretudo — resultados sinalizam para uma 
estavam indecisos (percentual aproximadamente R$ 590,00, — produtos; verificar se os sites — UM acréscimo médio de 113% no — tendênciadealtano preçodo café 
menor que os 73,3% verificados valor 13% maior que o despen- são confiáveis; e ainda, se for — Preço da saca do produto nos úl- — até dezembro, quando termina a 
no ano passado). “Esta indecisão, dido no ano passado, apesar da fazer compras online, pesqui- . timos 12meseseuma diminuição — safra atual. Com isso, será possí- 
mais uma vez, é consequênciada — elevaçãodos preçosemfunçãodo — sar a confiança e a idoneidade — de 36,9% no volume produzido vel projetar um novo comporta- 
dificuldade de reação da econo- aumento dos indices de inflação — do site, para não ter surpresas emvirtude da escassez dechuvas — mento dos preços para os meses 
miaedaaltados preços devários e da disparada do dólar. desagradáveis depois. piada pe a regia He tu oegprinde pldoa Fo mia tivo, segundo levantamento da — Diego Pereira da Apas. 

IGREJA Apae realiza 'Pizza do Bem' 
E E. De do: da edição te a de ss Arcebispo promove remanejamentos diiedenhrea Ap isidação atitidca pobencallando à 

de párocos as vésperas de novo ano de |Pais e Amigos dos Excepcio- sim, os talentos individuais e 

nais) de Sorocaba realiza neste — sociais de cada um”, explica seu 
sábado (27) nova rodadada'Pizza — presidente, Fábio Umezu. 
do Bem, das 14 às 17 horas. Por Os pedidos podem ser feitos 

róquia de Santa Maria dos Anjos, pároco eo padreRosalvodeSáRo. contado período de pandemia,a pelo whatsapp(15)99120-7792até 
£ O padre Fausto Culbert. por — róquia de Santa Maria dos Anjos, 
E] 
F) 
| do Parque Vitória Régia, na Zeca Ctanaferido da Paróquia Apaesofreuumaquedasignifica- hoje (26). As formas de pagamen- 

exemplo, será transferido da Pa- — doParque Vitória Régia, ooficiode 

is apto» 7 tivaemsua arrecadação mensal, — to serão dinheiro, cartão e pix, 
pi pe ds lo rr ar e daí a importância da adesão da sendo uma pizza por R $ 30 ou 
ca cos pci donde sidas cora 2 FSgcea sociedade a essas ações. duas por R$ 50,emtrêsopções de 
on e Ageie ora dia de coo Ha ieradiri “Atuando desde setembro de — sabores - mussarela, calabresa e 

Senhora Anunciação e Arcarjos.. 1967em Sorocaba, a Apaeatende — presunto queijo, que poderão 
DRTAEO) O en hoje mais de 350 pessoas com — serretiradas somente pelodrive 
Ledo Pirai ape a WiliamFantimCoim- deficiência intelectual e suas fa-  thru, na própria Apae, à rua 
enicra Anunciação SÁPRRO Eri pg Ta Paróquia de Nossa. mílias “Todasas nossasaçõessão — Maria Amato Perrela, 36, Vila 
isssêiao dream, Torãa z pensadas de forma a garantir a — Gabriel, amanhã (27), das 14 às torantim, passando a auxi- — Senhora da Piedade. nobairrodo ita neon nidades 7 horas, 
liar o Arcebispo e as paróquiasda — Éden, é quem substituirá o padre ca E 

Padre Fausto Culbert será o novo — Arquidiocese em seus empenhos — Rodolfo na Paróquia de Nossa 
pároco de Santa Rosália litúrgicos e pastorais, enquanto Senhora Aparecida, em Vila An- 

Nesta semana, às vésperas de o padre Fernando Baptistute é. gélica, assim como na reitoria) 
nestedomingo(28) comoiniciodo transferido da Paróquia de Nossa do Seminário Propedéutico “Bom CLASSI ON LINE 
tempodo Adventoedepreparação — Senhora da Piedade, da cidade de. Pastor”. O neo-sacerdote Bruno 
paraafestividadede NataldoMeni- . Piedade. ondetrabalhaatualmente . Bressani Navarro assume o ofício 
noDeusa2Sdedezembro, começar: . como vigário paroquial aoladodo de vigário paroquial de Nossa 
também um novo ano litúrgico padre álio César Fernandes, para. Senhora da Piedade, na cidade de 
(2022) para a Igreja, o arcebispo a Paróquia de São João Batista. de. Piedade; Lucas MonteiroNunesna 
metropolitano dom Julio Endi . PortoFeliz paraassumirooficiode . Paróquia da Santíssima Trindade, 
Akamine, SAC, oficializou uma — pároco padre José Antônio Leite . em Tietê eSérgio MuriloScudeler 

janeiro do ano que vem, sábado, às 

O mais completo Portal de 
Classificados e Guia local 

nova série de remanejamentos e de Oliveira assume o ofício de pá- nade São joão Batista emSaltode | “de Produtos é Serviços que 
transferências desacerdotesentre  rocodeNossaSenhorada Piedade, Pirapora-ostrésforamordenados | oferece uma ferramenta onde 
as paróquias dacidadeeda região, de Sorocaba, no bairrodo Éden:o  padrespor dom julio Akaminenes- você anuncia é encoriva tudo é 
conforme certamente as necessi- — padre RodolfoGaspariniMorbiolo te mês, em celebração eucarística | Que precisa dentro da sua cidade. 
dades pastorais e administrativas. deixaaParóquiade NossaSenhora . realizada na tarde do domingo 14 
de cada comunidade e da própria -ecida (Vila Angélica) ea di- . na igreja matriz de São joão Batis- 
lerejaParticuardeSorocabacomo no do Senna Bropadêutco tae da Imaculada Conceição em | Www.classionline.com.br w 
umtodo. “Bom Pastor” para assumir na Pa- Votorantim. 
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Aumento da expectativa de vida 
não considera efeitos da Covid-19 
Idade foi estimada caso o País não tivesse passado pela pandemia 

O aumento da expectativa de 
vidaao nascer no País em 2020 era 
de76,8 anos, uma alta de Z2mesese 
26 diasem relação ao anoanterior 
(76,6 anos). Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatis 
tica (IBGE), no entanto, a idade foi 
estimada caso o País não tivesse 
passado pela pandemiadaCovid19. 
Portanto o IBGE não considera a 
crise de mortalidade provocada 
pela doença naquele ano. 

A informação é resultado de estudo divulgado pelo IBGE 
De acordo com o IBGE, sem 

considerar os efeitos da Co 
vid-19, a expectativa de vida 
paraos homens era de73,3anos. 
em 2020; para as mulheres, a 
esperança de vida era de 80,3 
anos, no ano, 

“Após a divulgação dos re- 
sultados de cada Censo Demográ- 
fico,o IBGE elaboranovas tábuas 
demortalidade projetadas. As úl 
timas tábuas foram construídas e 

projetadas a partir dos dados de 
2010,ano da últimaoperação cen- 
sitária no Brasil. Da mesma for- 
ma, um novo conjunto de tábuas 
de mortalidade será elaborado 
apósa publicação dos resultados 
do Censo 2022, quando o IBGE 
terá umaestimativa mais precisa 
da população exposta ao risco de 
falecer e dos óbitos observados 
naúltima década”, informanota 
do IBGE. 

Nova variante do Coronavírus 
tem grande número de mutações 

Os cientistas alertam que a 
variante B/1.1.529, descoberta. 
pela primeira vez em Botsuana. 
e com seis casos de infecção con- 
firmados na África do Sul, tem 
um número extremamente alto 
de mutações, o que pode levar a 
novas ondas da Covid-19. 

Foram confirmados dez ca- 
sos em três países (Botsuana, 
África do Sul e Hong Kong) por 
sequenciamento genético, mas 
anova variante causou grandes. 
preocupações aos pesquisadores. 

porque algumas das mutações 
podem ajudar o vírus a escapar 
da imunidade. Os primeiros 
casos da variante foram desco- 
bertos no Botsuana, em 11 de no- 
vembro,eos primeiros na África 
do Sul três dias depois. O caso 
encontradoem Hong Kong oide 
um homem de 36 anos que teve 
um teste PCR negativo antes de 
voarde Hong Kong paraa África 
doSul, onde permaneceude22de 
outubroa ll denovembro. teste 
foi negativo no regresso a Hong 

Kong, mas deu positivo em 13 
de novembro quando estava em 

A variante B.1.1.529 tem 32 
mutações na proteína spike, à 
parte do vírus que a maioria 

Pilotos e comissários farão 
greve a partir do dia 29 

Pilotos e comissários de voo 
entrarão emgrevea partir daOh 
do dia 29 próximo (segunda-fei- 
ra, por tempo indeterminado, 
em todo o País, conforme deci 
dido em assembleia na quarta- 
“feira (24). Em nota, o Sindicato 
Nacional dos Aeronautas (SNA) 
informou que a decisão pela pa- 
ralisação é em consequência da 

ransigência das companhias 
aéreas nas negociações da reno- 
vação da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT)”. 

“Em respeito à sociedade 
e aos usuários do sistema de 
transporte aéreo, os aeronautas 
farão a paralisação de 50% dos 
tripulantes por dia, enquanto 
os outros 50% permanecerão em 

serviço. A categoria reivindica 
unicamente reajuste salarial 
que contemple a reposição das 
perdas inflacionárias nos últi- 
mos dois anos — INPC [Índice 
Nacional de Preços ao Consumi- 
dor] de 1º de dezembro de 20194 
30 de novembro de 2021”, disse 
nota doSNA. 

PERDAS SALARIAIS - 
Na avaliação da entidade que 
representa os aeronautas, a 
proposta apresentada pelas 
empresas está muito aquém de 
recompor as perdas salariais, 
já rejeitada pela categoria. 
Afirmou, ainda, queo sindicato 
patronal negou a ultratividade 
da atual CCT”, não garantindo 

a manutenção das cláusulas 
atuais da convenção em caso 
de um novo acordo não ter sido 
fechado até a data-base (1º de 
dezembro). 

“Desde o início da pande- 
mia a categoria nunca parou 
de trabalhar, tendo enfrentado 
graves riscos de contaminação 
pela Covid-19, e deu sua con- 
tribuição no combate à doença 
transportando vacinas, insu- 
mos e equipamentos. Pilotos e 
comissários deram, também, 
colaboração importante para 
a recuperação das empresas 
aéreas ao aceitar, de maneira 
correta, reduções salariais e 
remuneratórias que perduram 
até hoje”, argumenta o SNA. 

Estado flexibiliza uso de 
máscaras em espaço aberto 

O governador João Doria 
anunciou, na quarta-feira (24), 
a flexibilização do uso de más- 
caras no Estado de São Paulo 
emáreas abertas. A medida, que 
começa a valer a partir do dia 1 
de dezembro, está amparada em 
orientação do Comitê Científico 
do Estado e em dados positivos 
de avanço da vacinação e do ce- 
nário epidemiológico. O uso das 
máscaras continua obrigatório 
em ambientes fechados e no 
transporte público. 

O novo decreto que trata- 
rá da flexibilização do uso de 
máscaras deve ser editado e 
publicado no “Diário Oficial 
do Estado” nas próximas se- 
manas. “Nas áreas internas 
e nas áreas de transporte pú 
blico, inclusive nas estações, 
mesmo que a céu aberto, 
uso de máscara continuará 
sendo obrigatório”, pontuou 
o Governador. 

Um ponto analisado pelos 

LUIZ MARINS 

especialistas para a tomada de 
decisão foi o impacto de 100% 
da capacidade de público em 
eventos culturais, esportivos 
e de lazer que está vigente em 
SP desde o dia 1º de novembro. 
As análises não identificaram 
aumento no cenário epidemio- 
lógico nos últimos 20 dias, de- 
monstrando que a vacinação e 
as medidas de proteção mani 
veramo controle da pande: 

CORRIDADAESPERANÇA 
- ASecretariade Esportes promo 
ve, neste domingo (28), aCorrida 
da Esperança, no Ibirapuera, em 
São Paulo, Jásãoquase 15 mil ins 
critos. Também haverá, no local, 
vacinação contra a Covid-19. 

Todosos corredores deverão 
apresentar comprovantedeciclo 
vacinal completo ou teste nega 
tivo para Covid-19 (PCR) feito 
até 48 horas antes; ou teste de 
Covid-19 (antígeno) até 24 horas. 
antes do evento. 

Profissionais 
que não se 
atualizam 

Tenho ficado impressionado 
ao ver profissionais, seja libe- 
rais ou mesmo empregados, 
que não se atualizam, não 
participam de eventos, de 
feiras, de congressos, semi- 
nários e qualquer forma de 
desenvolvimento. Perderam o 
“pique” de fazer cursos, de se 
aperfeiçoar, de crescer, de se 
desenvolver, 

E não estou falando de 
jovens profissionais. Falo 
mais dos que já se dizem e 
se acham experientes, com 
muitos anos de carreira e 
profissão. 

Escrevo isso porque tenho 
entrevistado pessoas da área 
comercial de produtos médi 
cos, odontológicos, veteriná- 
rios, de engenharia e cons- 
trução civil e tantos outros 
que dizem ficar igualmente 
impressionados ao ver que boa 
parte desses profissionais dei- 
xaram de participar de cursos 
e formas de desenvolvimento 
profissional há muitos anos. 

“O desenvolvimento de no- 
vos materiais e tecnologias 
vem tendo uma enorme ex- 
pansão e esses profissionais 
continuam em sua visão e 
métodos antigos”, disse-me 
um desses desenvolvedores 
de novos produtos para a área 
odontológica. “Muitos médi 
cos deixaram de participar de 
congressos, mesmo on-line, 

e desconhecem novos proce- 
dimentos que vêm sendo de- 
senvolvidos nos últimos anos” 
comentou um propagandista 
de material cirúrgico. 
O mesmo vem acontecendo 

com engenheiros que des- 
conhecem novos sistemas 
construtivos, novos desenvol- 
vimentos químicos na área de 
pintura e mesmo novos ma- 
teriais em alumínio e mesmo 
nióbio para a construção civil 
Com a aceleração da ciência 

e tecnologia de materiais e 
mesmo de técnicas cirúrgicas, 
cosmetologia, materiais den- 
tários, etc, esses profissionais 
acabarão ficando à beira do 
caminho. “Muitos deles dizem 
que já sabem tudo e que não 
precisam mais aprender. Que 
o tempo de aprender deles já 
passou, e isso é um enorme 
engano e um perigo até mes- 
mo para os clientes”, afirmou 
ou dos nossos entrevistados. 
Assim, cuidado para não 

perder o timing de sua pro- 
fissional. Pense seriamente 
em se atualizar sempre, pois 
estamos numa corrida sem 
linha de chegada. 

Pense nisso. Sucesso! 
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2 Orc 4 AsGGAÇÃO (2022) - mu sa à OA Po ns fc ca 

e cao Dt - eo 3 rt ct a er 

o ss se Comente pd fes de cação cm de paço re e sm 9 e Racer 

Mic Savces Far 

—=— 
imóveis 

WAY 
AS 3.200,00 
F. 15 99281360 (1046472) 
[CENTRO R$ 1.500 3 dormitórios 2 vagas 15 991281360 (10464774) 

IMPERIAL 
3 dormitórios suite 
F. 15 991281360 (104647/3) 
|TRUJILO R$ 1.000 
com condomínio 
F 15 991281380 (104647/8) 
|TRUJILO R$ 800 
|2 dormiórios/culto 
15 991281380 (104647/1) 
[WANEL VILLE 
RS 1.400 2 dormitórios 
F: 15 991281360 (104647/5) 

APARTAMENTO VENDE-SE 

|CAMPOLIM JK JD 
3 dormísuito 
F: 15 991281960 (10465014) 
[JD LEOCÁDIA 
RS 230.00 
2 dormitórios culto 
F: 15 991281360 (104648/1) 

F: 15 991281960 (10464812) 
[PARADA DO ALTO 
dorm finan 

F. 15 991261960 
(10465073) 

RESID. FAZANO 
povos finan 2 dormitórios 
Fº 15 991281360 (10465071) 
VILA JARDINI NOVO 
3 dormisulto 130 motos. 
F: 15 991281960 (10465012) 
[ND SAÍRA 
PS 190mi 2 dorm 62m 
F: 15 991281360 (10466212) 
|O TATIANA 
dorm R$ 80 ml + parcelas 

F: 15 991281360 (10466211) 
CASA ALUGA-SE 

[CENTRO R$ 2.800 
|5 dormitórios 
F: 15 991281980 (10464911) 
|TRUJILO R$ 800 
|2 dormitórios 
F- 15 991281360 (10464912) 

[eENTRO R$ 215 MIL ua Miranda Azevedo 
Fº 15 991281380 (104653/9) 
[genro as soon ua Prof Toledo F: 15 991281360 
[Nosesaia) 
Ieenvro as 800 mL Fáua Ramos Azgvedo, 5 891251580 (IBaesais) 

60 mi 
[Fº 15 991281380 (104653/1) 

ILHERME dorm RS 290 mil F: 15 991281360 [10466 1/3)] 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA aee PoRSDE 84 ao comemadnsor AVISO DE LICITAÇÃO rena ser aves ro o ELETRÔNICO 282021 = ” = E 
Prefeita de Ettore EDITAL: 1612021, MODALIDADE: Pregão Eietrônico: | | is que peças se cn saca os cumes ep plo 28 pn OBJETO; Aquisição de Mater poa ei e Satie era e Campahae Conecereação | | 2 E do Asneme ENCERRAMENTO: 10 122051 às fondo. O ess completo podera er E RSI aeesendo wow Dimmnedietacoes com br ou través do ste ie sa Dou be Preuss RES de Botuva, em 25 de novemro de 2121 dns Paus Sampaio Moura Pers — Secetõra 

COMERCIAL ALUGA-SE ta 

CLASSIDIÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMINA “AVSO DE LICITAÇÃO lay são PAULO PREGÃO PRESENCIAL fe su02t pr tr a ep [s00m ES 7.500 F: 15 991281360 ORGÃO: Prefetura de Sora, EDMTAL: PPD(2: OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMERAS Co dc 
(10865112) CE SEQURRNEA WGOALIBADE: Fração Presenca ENCERRAMERTO: 07 220 de pese tdo O edi! comes poderá cur reator Prel de ane no cê e ção Ur o can tous 
ICENTRO R$ 1.200 Na Ay. Presidente Tancredo de Aimeia Neves. 01, Cento. Bona. no hocáio as 0830 ço as e tv 2,1 a, 
F: 15 991281360 (104651/4) ever de SE, Liana Aves Serei Metóna de Segurança Pu é Vrânao ae a ee nona a raça Ap store 
[CENTRO R$ 710 AVISO DE LICITAÇÃO Aee RONDON Te JUST MAES BISSTER 
2 metros we PREGÃO ELETRONICO 250021 pri rem ORGÃO: Preetura de Boas EDITAL: 162 MODALIDADE: Pregão Exrénico: OBJETO: prapoea ad ad Aqusação de Gas CLP. PIS € PAS ENCERRAMENTO: 13 122051 de lngGoa O eis | | socio o netas a CENTRO R$ 2 MIL colas poderá na acenando uva Deone tas Com Br cu aê do se ue amaro | | 155 Coonemea assa Ve Dee ms 

Dx Preletura de Botuwa, em 34 Ge novembro de 2121. Ara Pada Sampaio Moura Pares ” Secretara Momo a Saude 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2372021 

jRua Santa Cruz, 58 F:15 
[891281360 (10465971 
Gomes po ASA Era fomos pa a EE 
Fone 15 991281360 (1045972) meo da 10722021 Mares iormações estarão à sponção dos meressacos na sede Ur Oni ennano nv 

ISANTA ROSÁLIA horário das 08:30 às 17.00 horas. pelo telefone (015) 1363-8812 ou através do ste www. ca Espmcança, neta Der, 
JAS 25 mil pronto para rest Dotuva Sp govbr Prefira de iva, em 24 de novembro de 2021 João Arado Marques Ta o a een DOU SO 
F: 15 9912819360 (104651/3) = Secretário Municipal de Esportes. a ERA AE DA 

AVISO DE LICITAÇÃO Proto 
IAV SÃO PAULO PREGÃO PRESENCIAL Nº 8072021 atado GOVIIMADOA VaLADANES 1 tom R$ 350 mil ÓRGÃO: Proietura de Botura, EDITAL: 172: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ue y 
DS MDABRDA) PARA INFLANTAÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA: MODALIDADE: Pregão Presencia 

0, Conto, Boat. o horâo das 06-30 à 17.00 horas ou aravês do nte ev tosa Aee AS A A JD PAULISTA. spjgoude Prefeitura de Boa, em Zé de reverso de 2021 Luciano Aves — Secretário 5 [comercio e resid Mucpai de Segurança Púbtca à Tânsao 
FF: 15 991281360 (10465272) 

VIDA 
ESMaR 15 ootastaso TEATRO INFANTIL (10466016) 

IMPOLI A - E Trupe DuNavô apresenta 'É mesmo uma 
[COND PRIMAVI 

Bi PRB 15 orzerso Palhaçada' no Sesi de Votorantim hoje 
Cláudio Pinto Nascimento, 140 - — brincadeira começa quando 
Jardim Morumbi), o espetáculo suas maravilhosas habilidades, 
teatral É mesmo uma Palhaçada”, na verdade, provocam inúme- 
definida pelo grupo como uma — ras situações inusitadas e as 
grande experiência de intera- — coisas não acontecem como o 
ção entre palhaços, crianças e — esperado. 
suas famílias. Será às 15 horas, Passeando por ilusionismo, 
com entrada gratuita. O mesmo — mágica, dança e outras varieda: 
espetáculo estará em cartaz — des circenses, a Trupe DuNavô 
amanhã, sábado (27), no mesmo — apresenta cenas clássicas e auto- 
horário no Sesi de Tatuí, na Vila. rais, arrancando boas gargalha- 

ÉDEN 10.000m F: 15 991281360 
(10466077) 
ÉDEN 
Galpão Industrial F: 15 991281360 
[(iod66oR) 

veículos 
FORD KA 99 Taio: das e convidando o público para 

gr novo Fa “É mesmo uma Palhaçada” verdadeiro resgate da memória 1 951 NÃ0b (lbssoarz) Proa Pi Babi 7 traz a divertida história de do Circo. Formada por Gabi Za PALIO WEKEND 99 1.6 E duas palhaçase um palhaçoque — nola,Gis Pereira, Renato Ribeiro 
chegamparaseapresentaresó, . e Vinicius Ramos, em abril a 

Com 'É mesmo um Palhaçada”, Trupe resgata com diferentes varie- — então, descobrem queestãoem — Trupe comemorou onze anos de 

AS 7.550,00 F: 15 951281360 
(1046631) 

outros dades circneçes a miemmária dis ari noi Gr foi lugar errado. Na tentativa de pesquisa com a arte da palhaça: 
consertar essa grande confu- . ria, utilizando o espaço urbano 

Iniciando sua participação — apresentações presenciais no. são, eles começam a disfarçar . e a interação que se estabelece 
SUS no Edital Extra SESI-SP de Cul-— pós-pandemia apresentando o ocorrido entretendo a pla- — entreo palhaçoeas pessoas nesse 

tura'2021, a Trupe DuNavô abre . na tarde desta sexta-feira (26), — teia com ideias mirabolantes, — contexto, como matéria primade 
Eid sua temporada e retomando as — no Sesi de Votorantim (avenida porém muito atrapalhada. A — seus processos de criação. Entragas rápidas F: 15 99197: 
1035/99790-0678 (104885/1) 

(reger A Diversidade do samba no palco do Municipal 
som pronio (180615120 Ega] 
EMPRÉSTIMO Ee E Diferentessotaquesdosamba e temáticas do samba, que possui recursos do edital ProAC/LAB Felipe 'Meninão' (violão, viola e 
[Consignado c/antecipação de FGT: serão apresentados ao público sotaquesparticularesemdiferen- (Programa de Ação Cultural direção musical), Agrício Costa 
ESTE 65AO Taliaro HELP emum show inédito que o cantor — tespartesdoterritóriobrasileiro, Lei Aldir Blanc), da Secretaria (cavaco), Manu Neto, Rudah Fe- 

e compositor Cláudio Silva faz comênfaseaossambasdointerior — Estadual de Cultura e Economia — lipe e Fábio Serra (percussão), 
PITA po dominso (23) 2520 horas.no — doPais Inteiramenteformadopor — Criativa. No palco, Cláudio Sil. João Mário Machado (bumbo), 
EE fr Dc Teatro Municipal, no Parque da. cançõesautorais inéditasdeCláu-  va- natural de Avaré, sambista, — Natália Ortega (voz e violoncelo) 

Aduogado ? OABISP 365467 Boa Vista. A entrada é gratuita e — dio Silva, oespetáculo passeiapor cantor. compositor e produtor — e Larissa Bassoi, Miriam Vaz e 
«DIRETO CML os ingressos estarão disponíveis . ritmos como o jjexá esubgêneros — cultural, queem Sorocaba foium Letícia Nunes (voz). 
- CAUSAS TRABALHISTAS nabilheteriadoTeatrocomlhora  dosamba, como samba de bumbo,  dosfundadoresdo projeto Panela O show terá ainda participa- 
DIREITO: CONSUMIDOR /| de antecedência. samba de terreiro, samba-canção do Samba! (2009), quesurgiucom  çõesespeciais de MatheusCrippa 
BANCÁRIO E MOBILIÁRIO CE |: “| Intitulado “Samba da Roça esambade viola. As composições — oobjetivo de apresentar músicas. tocando violão de 7 cordas e duas 

= ASSESSORIA PEQUENAS EMPRESAS, Bantu, Sagrado e Rural, a apre- também contextualizam o encon- autorais napresençadeseuscom-  sambadeiras, Vanessa Soares e 
ECTPPErINEI IIS ÉSTE] sentação faz um panorama pela trodasculturasafricanaecaipira.  positores - estará acompanhado — CamilaRocha que farãointerven- 

o: - diversidade de levadas, estéticas Oespetáculo érealizadocom — de banda formada por Marcus — çõesde dança. dada io Broca, 9 SO il Jedi 
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Para celebrar seu 95º aniversário de fundação, o Sorocaba Clube programou diversos eventos durante omês de novembro e o primeiro deles foia inauguração de um painel 
homenageando seu ex-presidente nas gestões 1969-1970/1973-1982, Eurípedes Ramos da Silva, que passou a dar nome ao salão de bailes do Palaciano”. Após o descerramentoda fita 
inaugural pela viúva do laureado, Rutinha Gárgano Ramos da Silva, foi servido um impecável coquetel aos presentes, para comemorar também o aniversário natalício do atual 
presidente, Benedito Maciel de Oliveira Filho, com a participação da diretoria, autoridades e famílias tradicionais frequentadoras do sodalício localizado no coração da cidade. 

O prédio do Sorocaba Clube, com sua imponente e suntuosa fachada, é um dos endereços mais tradicionais da cidade. O edificio em arquitetura estilo eclético ganhou a deno- 
minação de'Palaciano' devido suas características semelhantes aos grandes palácios europeus eserviu de palco para pomposos bailes de debutantes, sessões solenes, formaturas, 
Carnaval e muitas outras festas que ficarão para sempre na memória afetiva dos sorocabanos. Sua decoração interna é composta por belos arcos e janelas arredondadas, vitrais 
e azulejos portugueses em estilo romântico. Em sua entrada, a escadaria de mármore, o portão de ferro na composição com bronze e suas varandas laterais chamam a atenção 
de quem passa pela rua de São Bento. No andar superior, onde localiza-se o salão principal do Clube, a grande e charmosa sacada, também ornada pelos azulejos portugueses, dá 
vista plena à praça Coronel Fernando Prestes e à igreja da Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte. 

4 

a lá 
Márcia Petit, Arlete Wurschig, Neli Senne e Mazé Al- 
meida Seller 

HIS 
Família Ramos da Silva: Eurípedes Júnior, Agatha, 
Rutinha e Cátia Cilene 

5 

Eurípedes Ramos da Silva Júnior ao lado do atual presidente do Palaciano”, Benedito 
Maciel, no exato momento da inauguração do painel em homenagem “in memoriam” Pedro Monteiro, Benedito Maciel de Oliveira Filho e Geraldo Pinto de Camargo Filho, 
ao cirurgião-dentista Eurípedes Ramos da Silva prefeito de Piedade 

Fr es 

Ciro Tadeu de Almeida e José Eduardo Navarro Teresa Baddini interpretando o Hino Nacional, acompanhada pelo pianista Fábio Cacace 
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Padre Antônio Maria homenageia 
Dalva e Oliveira na TV Aparecida 

ETERNOS - Aventura - 157 minutos. 
SOROCABA - Saia 1 - 15:00 - 18:00 
= 21:00 (dublado) — exceto sábado 
CIANÉ-Sala2- 14:30-17:30-20:30 
(dublado) / Sala 6 (dublado) 16h30 / 
Sala 6 (legendado) 21:30 
PANORÂMICO - 14:00-17:00-20:00 
IGUATEMI - Sala 3 — 14:45 — 18:00 
=2430 Sala 6- 17:40 

A SOGRA PERFEITA (nacional) - 
COMÉDIA 
SOROCABA - Sala 3-16:15-18:00 
2000 
CIANÉ - Sala 6 - 14:30 - 19:30 
PANORÂMICO - Sala 2 - 14:30 
4630- 1830-2030 

NOITE PASSADA EM SOHO - TER- 
ROR - 17 minutos — 
SOROCABA Sala 3 (dubiado) 22 
toras ENCANTO - “Encanto, da Walt Disney Animation Studios, conta a his 
PANORÂMICO — Sala 3 (dublado) tória dos Madrigal, uma famiia extraordinária que vive escondida nas 
-2045 montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vixante, Dói 
IGUATEMI - Saa7 (dublado) - 14:15. em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto. A magia deste Dalva de Oliveira faleceu aos 55 anos 

Encanto abençoou todos os meninos e meninas da familia com um dom O “Sábado com Maria” deste música cristã. Os artistas estão 
GHOSTBUSTERS - MAIS ALÉM — único, desde superforça até o poder de curar, todos, exceto Mirabel Mas, sabado (27), às 15 horas, na TV comemorando 25 anos de carrei 
= AVENTURA — 12 anos - 125 quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mabel A arecida faráumtributoâsau- ra com o projeto “Sonhar outra minutos. decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, pode ser a última obipiobinriros E rom ue DANS BA Sela 4 (blá) = OD SosaDalvadeOliveira Noquadro . vez”, Fred Pacheco e Márcio 
dO nda SOROCABA = Sal 8 = 15001700 - 19:00 - 21:00 (Quinta, Sexta lomenagenr”, Padre Antônio — Pacheco são autores de compo' 
CIANÉ - Sala 5 (dublado) QUI, SEX, Segunda, Terça é Quarta-feira) 14:00 - 16:00 - 1800 - 20:00 - 2200 Mariavai interpretar cançõesda — siçõescomo “Tudo é do Pai 
SEG, TERE QUA 16:35 19:0021:25/ (Sábado e Domingo) consagrada cantora e composito- Amor é Demais” e “Deus é Dez”, 
DIARIAMENTE 19:00 - 21:25 CIANÊ- Sala 1 (dublado) - SÃB E DOM 13:10 15:20 17:30 19:40/DIARIA- | rabrasileira. Dalva, que morreu — grandessucessos regravados nas. 
PANORÂMICO - Sala 6 (dublado) - MENTE 15:20 - 17:30 - 19:40 / Sala 4 (dublado) - 14:40 - 16:50 - 19:00 aos 55 anos, é considerada uma — vozes dos padres Zeca, Marcelo 
1500 - 18:00 - 20:30 PANORÂMICO — Sala 5 (dublado) - 15:00 17:00 18:00. das mais importantes vozes do Rossi e Fábio de Melo, €, ainda, 
IGUATEMI - Sala 2 (dublado) — IGUATEMI - Sala 4 (dublado) — 14:30 — 17:00 — 19:40 / Sala 5 - 13:40 Brasil, marcando época como in- | deJerry Ad) ie Paulo Ricardo 
1530 - 1815-2400 -1800- 1830-2115 térprete entre as décadas de 1930 (ex-RPM), 

e 1970, Entre seus sucessos, estão O programa deste sábado 
canções icónicas como "Máscara — ainda recebe Thatá Rodrigues. 
Negra”, de P, ganhadora do Troféu Louvemos 
Kéti, e “Bandeira Branca”, de como “Intérprete Feminino do 
Laércio Alvese Max Nunes. Ano 2021” - que vai participar 

Também estarão no palco, do quadro “Novos Talentos”, À 
comandado por Padre Antônio — jovem cantora é conhecida por 
Maria e Dâni Espíndola, os ir- canções como “Preciso Melho: 
mãos Fred & Márcio, gêmeos da rar”, "Tu És"e“Canção à Maria”. 

A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ES- 
TRADA- ANIMAÇÃO - 92 minutos 
SOROCABA — Sala 6 (dublado) - 
14:30 - 1630 
PANORÂMICO - Sala 1 (dublado) - 
14,00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 

VENON - Ação - 14 anos - 97 
MINUTOS - 
CIANÉ - Sala t (dublado) - 21:50 
PANORÂMICO — Sala 4 (dublado) - 
14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 
IGUATEMI - Sala 6 (dublado) - 
1515 

MARIGHELLA (nacional) 
IGUATEMI - Sala 6 20:50 

CLIFFORD - O GIGANTE CÃO 
VERMELHO 
IGUATEMI Sala 6 - 13:00 (sábado CASA GUCCI - “Casa Guecr é inspirada na chocante história real do 
e domingo) império da família por trás da taiana casa de moda Gueci. Abrangendo 

três décadas de amor, traição, decadência, vingança e, em última instância, 
FESTIVAL VARILUX 2021 assassinato, descobre-se o que um nome signiica, o que vale e quão 
IGUATEMI Sala 7 16:45 -19:30 Jong uma família é capaz de r para se manter no controle. Classificação. 
=2240 indicativa 14 anos, contém violência, conteúdo sexual e drogas icitas 

SOROCABA - Saia 2 (dublado) - 16:00 - 19:00 - 22:00 
ACRÔNICA FRANCESA CIANÉ — Sala 3 (dublado) - 15:05 - 18:10 - 21:15 (legendado) 
IGUATEMI - Sala 10 - 21:30 PANORÂMICO — Sala 7 (dublado) - 14:30 - 17:30 - 20:30 

Sagitário(zoma mina Áries (20/03 a 20/04) - 5 HE , 
men adosde ' 

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

| + pes am 

Peixes (002 19705) 

[ (> pass Etem 

TÔRVCA- (Globo - dia 26 - Sessão da Tarde - 15 horas) Seimirha (Samantha Schmitz) 
fem a chance de dear seus das de pobreza para rãs ao descobrir uma 
Mas para conseguir colocar a mão nesse dee, el erá de cumprir o. 

do por seu o precisa gastar R$ 30 milhões em 30 ias, sem acumular nada 
cotar pera ninguém. Ms, ns louca mertona, la vai acabar descobrindo que fem 
que odeio não compra 

Escorpião (2310 a 211) - É 
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Ronaldo aposta no sucesso do 
Flamengo na final da Libertadores 

Palmeiras e Flamengo prometem fazer um 
confronto intenso e com os nervos à flor da pele 

Ronaldo cravou 3 a O para o Flamengo 
Ronaldo cravou o placar 

final da Libertadores durante 
evento nesta quinta-feira 
Acreditando na superioridade 
do Flamengo sobre o Palmeiras 
em campo, o Fenômeno acredita 
que o Rubro-Negro irá vencer o 
confronto por 3 a 0. Enquanto 
isso, Léo Moura e Marcos, que 
também foram convidados, pro- 
jetaram o resultado da partida. 

“Os dois times que chegaram 
à final são realmente os melho: 
res, Acredito que será um jogão. 
Acredito que o Flamengo tenha 
mais qualidade, mas final é final. 
Meu resultado é bem-otimista”, 

diss 
Representando o Palmeiras 

na solenidade, Marcos mostrou: 
se otimista com a possibilidade 
de o Palmeiras conquistar o 
bicampeonato da Libertadores. 
Dessa forma, o ex-goleiro acre 
dita no plano que Abel Ferreira 
revelou ter, demonstrando sua 
confiança no português, mas 
evitando citar que o treinador 
irá se tornar o maior da história 
do Verdão. “Eu não gosto desse 
negócio de comparação, torna-se 
um dos grandes treinadores do 
Palmeiras. É um clube centená: 
rio, é dificil dizer qual o melhor. 

O Abel teve mais condições que 
outrostreinadoresdo Palmeiras, 
Eumgrandetreinador, eledisse 
quetemum planoe euestoucon 
fiando no treinador”, afirmou. 

Palmeiras e Flamengo pro- 
metem fazer um confronto in- 
tenso e com os nervos à flor da 
pele. Nesta temporada, osclubes 
jádisputaramumadecisão,coma 
equipecarioca levando a melhor 
na Supercopa do Brasil, decidida 
nos pênaltis depois de empate 
por 2a2 no tempo normal. 

O jogo será disputado neste 
sábado (27) às 15h30 será trans 
mitido na TV aberta pelo SBT. 

Palmeiras volta ao Centenário para 
reencontrar vitórias em Montevidéu 

O Palmeiras volta a jogar 
no Estádio Centenário depois de 
quase seis anos para a final da 
Libertadores contrao Flamengo, 
neste sábado (27). O confronto 
decisivo pela competiçãodaCon- 
mebol é também a oportunidade 
de o Alviverde se reencontrar 
comas vitórias em Montevidéu. 

Naquela oportunidade, o 
Palmeiras era treinado pelo 
técnico Marcelo Oliveira, atual 
mente sem clube, e tinha como 
capitão o ex-jogador Zé Roberto. 
Além do pentacampeão, o time 
contava com outros medalhões 
que também já penduraram as 

chuteiras, como Edu Dracena e 
o goleiro Fernando Prass. 

Na contramão, surgia com 
potencial um garoto chamado 
Gabriel Jesus, de 18 anos, que 
mais tarde naquele ano se desta 
caria na conquistado Brasileirão 
pelo Alviverde. Ao lado dele no 
ataque, estava Dudu em sua pri- 
meira passagem — ele é o único 
remanescente daquela equipe 
na final da Libertadores contra 
oFlamengo. 

O reencontro do Palmeiras 
como estádio Centenárioocorre 
pelaprimeira vez desde 2016. Na 
quele ano, o time com esses atle- 

tasficou como vice-campeonato 
da Copa Antel, na pré-tempora 
da. Além dele, participaram da 
disputa amistosao Pefarol-URU, 
Libertad-PAR e Nacional- URU. 

O time venceu a semifinal 
diante do Libertad com gols 
de Allione e Moisés e avançou 
para a disputa do título contra 
o Nacional. Na decisão, não 
apresentou um bom futebol e 
levou a disputa para os pênal. 
tis. Fernando Prass até tentou 
salvar com duas defesas, mas 
Dudu, Allione e Gabriel Jesus 
ão aproveitaram e ficaram 

como vice. 

Magnus joga contra o Foz 
Cataratas na segunda-feira 

O Magnus Futsal Sorocaba 
enfrentará, na segunda-feira 
(29),às 19 horas, o Foz Cataratas, 
na Arena Sorocaba, na partida 
de volta das semifinais da Liga 
Nacional de Futsal (LNF) 2021 
Ojogo cumprirá um rígido pro 
tocolo de segurança em razão 
da pandemia da Covid-19, coma 
presença de 100% do público, e 
será transmitido, ao vivo, pela 
SporTV e pela LNF TV (https: 
tvligafutsal com br/) 
A Liga Nacional de Futsal é 

considerada a mais importante 
competição das Américas euma 
das mais disputadas do mundo. 
O Magnus Futsal Sorocaba é o 
atual campeão da LNF e conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Sorocaba, por meio da Secreta 
ria de Esportes e Lazer (Semes) 

Na primeira partida da se 
mifinal, no domingo passado 
(21), em Foz do Iguaçu (PR), os 
times terminaram empatados 
por 1a 1. Agora, quem vencer 
notempo normal neste segundo 
jogo, avança. Emcaso de empate, 
uma nova igualdade na pror 
rogação classifica o Magnus 
que teve melhor campanha na 
primeira fase da LNF. 

Comandado pelo técnico Ri 
cardo Dilzzepe, aequipe temem 

no 

seu elenco principal os seguin 
tesjogadores:Djony. Caio, Lui 
Oliveira, Lucas Gomes, Danilo 
Baron, Charuto, Fred, Israel, 
Pett, Kelvin, Kevin, Gleidson, Pe 
drinho, Rodrigo, Leandro Lino, 
Leozinho, Marinho, Alisson e 
Ricardinho. 

O público deverá seguir 
todos os protocolos sanitários, 
com à apresentação esquema 
vacinal completo (duas doses 
da Coronavac, AstraZeneca e 
Pfizer, oudose únicada Janssen) 
ou apresentação do teste PCR 
negativo feito até 48 horas antes 
do jogo ou um teste negativo de 
antígeno realizado até 24 horas 
antes da partida (para todas as 
faixas etárias, incluindo meno 
res de 12 anos). Também ser 
necessário o uso de másc: 
obrigatório durantetodoo vei 
tocorespeitoao distanciamento 
físico. Haveráálcoo! gel dispont 
vel em pontos espalhados pe 
Arena Sorocaba, 

Informações sobre ingres: 
sos para o jogo podem ser ob 
tidas no site do Magnus Futsal 
Sorocaba: https://wwrw.magnus 
futsal.com br/e, também, nas ré 
des sociais do time: https:/vww 
facebook com/magnusfutsale 
magnusfutsal, 

03 
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Equipe de Futsal Magnus precisa da vitória para ir à final 

Torneio de Tênis de Mesa 
“Wilson Vicente' será dia 28 

O 4º Torneio de Tênis de 
Mesa Wilson Vicente será do 
mingo (28), com início às 8h30, 
como parte da comemoração 
dos 58 anos da emancipação 
de Votorantim. A competição 
terá lugar no Ginásio Polies 
portivo Professor João Carlos 
de Camargo, localizado na Rua 
Dinorá Balmiça Vasques, sem 
número, no Altos de Votorantim. 
A premiação será dada aos três 
primeiros colocados, no evento, 
aberto aos moradores de Voto 
rantim e região. O torneio será 
dividido nestas diversas catego- 
rias: Mirim Mista (até 12 anos), 

Infantil (134 15 anos), Juvenil (16 
a 19 anos) Veterano (acima de 50 
anos), Feminino geral (sem limite 
deidade), Nível B (nivel mediano, 
sênior/ veterano, geral feminino, 
sem limite de idade) e Nível A 
Especial mista (alto nível) 

A competição é organizada 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes, O torneioseguirátodas 
as normas de segurança, com a 
distribuição de álcool gel 70%, 
limpeza da sola dos sapatos em 
tapetes sanitizantes na entra 
da, distanciamento físico, uso 
obrigatório de máscara faci 
higienização das bolinhas. 
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AGRONEGÓCIO E TECNOLO 

Parque Tecnológico parte 
também a serviço do Agronegócio 

O CPQD e o Parque Tecno- 
lógico de Sorocaba (PTS) assi- 
naram, nesta quinta-feira (25), 
hoje, umacordo de cooperaçãoe 
intercâmbio de informações, que 
tem como objetivo fomentar o 
empreendedorismo e alavancar 
projetos de inovação com star- 
tupseoutros parceirosnaregião. 
O foco inicial é a transformação 
digital do Agronegócio, seg- 
mento em que o CPQD tem forte 
atuação por meio de projetos 
e iniciativas como o programa 
'SemeAr”, conduzido em parceria 
com a Embrapa e a Fundação de 
Desenvolvimento Científico e 
Cultural (Fundeeco). 

Criado para atrair e acomo- 
dar empresas intensivas em tec- 

VIDA 

nologia, instituições de ensino e 
pesquisa, bem comoempresasde 
consultoriaou organizações, pó- 
blicase/ou privadas, que possam 
oferecer serviços de apoio técni- 
co e de mercado, o PTS reforça, 
assim, sua missão, contribuindo 
com suas competências e expe- 
riência no desenvolvimento de 
produtos soluções, acumuladas 
em 45 anos de existência. Parao 
presidentedo PTS, Nélson Tadeu 
Cancellara,anovaparceriadeve 
engrossar a oferta de serviços 
para a área rural. “A região de 
Sorocabacontacomdiversascul- 
turas de produção que precisam 
de melhorias tecnológicas para 
facilitar o trabalho no campo. 
O acesso a essas ferramentas 

deve melhorar o controlee, por É E 
consequência, os resultados nos é 
lucros para estes produtores”, 
comemora ele. 

Entreoscompromissos defi- 
nidos no acordo de cooperação, 
destacam-se a estruturação do 
ecossistema de inovação da re- 
gião de Sorocaba;estimuloa pro- 
jetos de inovação com parceiros 
locais e startups; maximização 
de oportunidades de sinergia, 
com novos negócios e projetos 

investimentos, e a disseminação 
de tecnologias e inovações di- 
gitais para todos os produtores 
rurais do País, por intermédio 
do projeto SemeAr. 

'Faça Arte: Teatrólogo abre nova escola em Sorocaba 
Oconhecidoteatrólogosoro- 

cabano Júnior Mosko está abrin- 
do uma nova Escola de Arte na 
cidade, instalada à rua Minas Ge- 
rais, 428, no Centro. Faça Arte' é 
seu nome fantasia e, conta Mos- 
ko, diante da sensibilização que 
a pandemia trouxe para a socie- 
dadeatual,a Faça Arte'apresen- 
tará uma metodologia que foca 
no indivíduo como protagonista 
da relação entre ser humano, 
mundo, arte e suas tecnologias. 
As aulas, acrescenta ele, busca- 
rão proporcionar ferramentas 
paraqueo estudante desenvolva 
todas as suas potencialidades 

para a produção artística, sem 
selimitar aos cursostradicionais 
deinterpretação. A possibilidade 
detrabalhar comcenografia,ilu- 
minação, maquiagem, figurino e 
dramaturgiaagregaránão só os 
valores artísticos do individuo, 
mas também socioeconômicos 
- “fundamentais para a atuação 
do artista no mundo contempo- 
râneo”. 

“Nestenovo momento, aarte 
tambémutilizaa tecnologiaaseu 
favor, aderindo aos recursos 
tecnológicos como facilitadores 
de um novo olhar para o fazer 
artístico. Agora, o conhecimento 

humano juntou-se aos ofícios 
trazidos pela tecnologia para 
agregar à composição da arte, 
o que não interfere na essência 
do teatro como arte humana”, 
frisa também o idealizador do 
espaço. Ator, diretor ebailarino, 
Júnior Mosko iniciou sua carrei- 
ra teatral aos 13 anos de idade 
e deu sequência aos estudos na 
Universidade de São Paulo (USP), 
onde concluiu graduação, mes- 
trado e doutorado pela Escola 
de Arte Dramática (ECA). Após 
participar de mais de cinquenta 
espetáculos, completa, em 2021, 
40 anos decarreira. 

Dia de Doar será na terça-feira 
Na próxima terça-feira, 30 

de novembro acontece a edição 
2021 do Dia de Doar. A inicia- 
tiva visa estimular doações, 
mobilizando o Brasil para ser 
mais solidário e generoso. Em 
Sorocaba, ofDoaSorocaba lança 
uma campanha de orientação 
sobre a destinação do Imposto 
de Renda, que também será vei- 
culada em outdoors espalhados 
pelacidade. 

Outra das ações do Dia de 
Doar é direcionada aos peque- 
nos. As crianças são motivadas 
a ajudar outras crianças como 
incentivoa uma práticamais ge- 
nerosa com o próximo. Escolas 
e Centros de Educação voltados 
à criança são incentivados à 
participar, fazendo deste dia 
umadata no calendário escolar. 
Escolas da rede pública e priva- 
da podem ainda participar do 
Prêmio Educação para a Gen- 
tileza e Generosidade, criando 
projetos sociais com faco na doa- 
ção eque mobilizea sociedade a 

realizar uma ação. Os projetos 
devem seguir os princípios de 
cidadania, diversidade, respeito, 
sustentabilidade, solidariedade, 
gentileza e generosidade. São 
três prêmios: a campanha mais 
criativa, campanha com mais 
engajamento e campanha mais 
transformadora. As inscrições 
podem ser feitas pelo link ht- 
tps:/Awww-gentilezagenerosi- 
dade.orgbr/premioescolas2021 
.Nosite, é possível ainda encon- 
trar a listade campanhas comu- 
nitárias que já foram realizadas 
no País, saber como liderar uma 
campanha e até um modelo de 
projeto de lei para cidades que 
quiserem formalizar a celebra- 
ção do Dia de Doar. 

Este ano, o Dia de Doar in- 
centívou, aliás, a realização das 
campanhas comunitárias, que 
mobilizam recursos locais para 
que sejam investidos na própria 
comunidade Inclusive oilançado 
editalcomumincentivode R$400, 
para a criação de 20 campanhas 

comunitárias e coalizões, com 
grande adesão e mais de 150 ins- 
crições para concorrer ao edital. 

COMO SURGIU O DIA DO 
DOAR - O Dia de Doar faz par- 
te de um movimento mundial 
chamado 4GivingTuesday (ter- 
ca-feira de doação). A iniciativa 
aconteceu pela primeira veznos 
Estados Unidos, em 2012, e é 
realizada sempre na terça-feira 
após o Dia de Ação de Graças 
(Thanksgiving), uma resposta 
solidária à Black Friday e à 
Cyber Monday. 

Noprasil a primeira edição 
foi em 2013 e, no ano seguinte, 
o Pais entrou oficialmente no 
movimento global. O Dia de 
Doar é uma iniciativa que visa 
estimular a doação de pessoas 
físicas, empresaseorganizações 
etemum papel fundamental ao 
mostrar que todos podem parti- 
cipar, fortalecendo o hábito de 
doar como parte do cotidiano 
das pessoas. 

Programa Estado-Município 
promete reformar 

moradias no Laranjeiras 

x 

A Secretaria da Habitação e 
Regularização Fundiáriada Pre- 
feitura, em parceria com o Go: 
vernodo Estado, estáanunciando 
a implantação do Programa 
“Viver Melhor"em Sorocaba, com 
pilotono Parquedas Laranjeiras, 
na Zona Norte. O programa tem 
como objetivo, segundo o pre- 
feito Rodrigo Manga, promover 
dignidade e melhorias habita- 
cionais em casas que já foram 
regularizadas ou que estão em 
fase de regularização fundiária. 

Cerca de 280 moradias de 
três núcleos habitacionais, 
localizados na avenida Ulysses. 
Guimarães, no Parque das La 
ranjeiras, serão reformadas e 
recuperadas, com investimento 
de R$ 4.2 milhões para solucio- 
nar problemas como cômodos 
sem ventilação, umidade, pa- 
redes desgastadas, ausência ou 
insuficiência de equipamentos. 
hidráulicose instalações elétri- 
cas, precariedade na conexão 
com redes de abastecimento de 

Casas em fase de regularização fundiária receberão muitas me- 
lhorias 

água e coleta de esgoto, aces 
sos precários ao domicílio e 
vedações insuficientes, dentre 
outros. O trabalho a ser desen- 
volvido pela CDHU (Companhia 
Estadual de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano) e englo- 
da três etapas: vistoria no local 
paraavaliar amoradia esuas ne- 
cessidades, coleta da assinatura 
domorador no termodeadesãoe 
execução das obras de melhoria. 
Alémdisso, a empresa responsá- 
veltambémirá contratar pessoas. 
do bairro para trabalhar nessa 
ação, fomentando o emprego e 
arenda. 

“Eu estou muito feliz de po- 
der estar aqui hoje, com vocês, 
iniciando este programa tão 
importante em Sorocaba, que 
é a primeira cidade do interior 
de São Paulo a recebê-lo”, come- 
morou o secretário estadual da 
Habitação, o sorocabano Flávio 
Amary, ão participar do início 
do programa no Parque das La- 
ranjeiras. 

Aluguel residencial pode ter 
reajuste de 21,73% este mês 

O IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado) apresentou 
variação mensal positiva de 0,64% 
emoutubro, deacordo coma Fun- 
dação Getúlio Vargas. O resultado 
fechaocomportamentodos preços. 
noperiodode 12 meses (novembro 
de 2020 a outubro de 2021), que 
foi de 21,73% Com isso, o aluguel 
residencial em andamento com 
aniversárioemnovembroecorre- 
cãopeloIGP-Msofreráatualização 
2173%noseu valor. 

Por ser divulgado dentro 

do mês de referência, o índice é 
eleito como um dos principais 
indicadores para reajustes con- 
tratuais. Para facilitar o cálculo 
do novo aluguel, o Secovi-SP 
divulga fator de atualização que, 
no caso, é de 1,2173, Para atua- 
lizar um contrato de aluguel 
de R$ 1.500,00, que vigorou até 
outubro, basta multiplicar R$ 
1.500,00 por 1,2173. O resultado, 
R$ 825,95, corresponde ao va- 
lor a ser pago no final do mês ou 
início de dezembro. 
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Mercosul lança campanha 
digital contra feminicídio 

No Brasil, as denúncias podem ser feitas pela 
Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) 

Como lema "Mercosul livre 
de Feminicídio”, os países que 
integram o bloco sul-americano 
lançaram nesta quinta-feira (25) 
uma campanha digital para sen: 
sibilizaroscidadãosa combatero 
feminicídio. A campanha reforça 
a importância do anonimato nas 
denúncias feitas pela vítima ou 
por pessoas que presenciamatos 
de violência contra a mulher. 

Promovida pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, 
uma vez queo Brasil atualmente 
exercee presidência temporária 
do Mercosul, a campanha será 
veiculada nos canais digitais de 
comunicação das pastas da Justi 
ca, do Interior eda Segurança dos 
países-membros do bloco. 

Iniciativa defende anonimato em denúncias de violência contra mulheres 

No Brasil, as denúncias po- 
dem ser feitas pela Central de 
Atendimento à Mulher (Ligue 
180). A ligação é gratuita em todo 
o território nacional e também 
pode ser acessada em outros 
países, 24 horas por dia, todos os 
dias da semana. 

Pesquisa a respeito da per 
cepção da população brasileira 
sobre femínicídio revelou que 
90% dos brasileiros apontam 
como local de maior risco de 
assassinato para as mulheres 
dentro de casa, por um parceiro 
ouex-parceiro. 

A pesquisa, que ouviu 1.503 
pessoas (1.001 mulheres e 502 
homens) com 18 anos de idade ou 
mais entreosmesesdesetembroe 

outubro, mostroutambémques7x 
dos brasileiros conhecemalguma 
mulher que foi vitima de ameaça 
demorte peloatualou por ex-par- 
ceiro e que 37% conhecem uma 
mulher que sofreu tentativa ou 
foi vítima de feminicídio íntimo. 

PAÍSES-MEMBROS E AS- 
SOCIADOS - Os países-mem- 
bros do Mercado Comum do Sul 
são o Brasil, a Argentina, o Pa 
raguaieo Uruguai. Por descum 
primento de normas do bloco, 
a Venezuela está suspensa do 
Mercosul desde 2016. À Bolívia, 
o Chile, o Peru, a Colômbia, o 
Equador, aGuianaeo Suriname 
são países associados ao grupo, 
criado na década de 1990. 

Agência do Chile aprova 
a CoronaVac em crianças 

A agência reguladora de 
saúde do Chile aprovou nesta 
quinta-feira (25) a aplicação 
da CoronaVac, vacina contra a 
Covid-19 do laboratório chinês 
Sinovac, emcrianças maiores de 
três anos, ampliando seu uso no 
plano de imunização local. O país 
tem utilizado a vacina da Sinovac 
como bandeira de seu bem-suce- 
dido programa de imunização, 

que já vacinou completamente 
mais de 13,8 milhões de seus 19 
milhões de habitantes. "Temos 
antecedentes suficientes para 
aprovar a vacina em crianças 
partir dostrêsanos”, disseoche- 
fe do Instituto de Saúde Pública 
doChile, Heriberto Garcia. 

Em setembro, o órgão 
já havia aprovado a dose 
paracrianças maiores de seis 

anos. No país, a vacina da 
Pfizer-BioNTech é aplicada 
em pessoas a partir dos 12 
anos. Apesar de um aumento 
no número de infecções nas 
últimas semanas, o país tem 
conseguido flexibilizar as 
restrições que foram impos- 
tas para combater a pande. 
mia, apoiado na efetividade 
do programa de imunização. 

Reino Unido: homem vai receber 
1º prótese ocular impressa em 3D 

Um paciente do hospital de 
Oftalmologia "Moorfields Eye”, 
em Londres, vai ser o primeiro 
homem do mundo a receber um 
olho criado em uma impressora 
3D. Os médicos acreditam que à 
próteseteráumaspectomaisrea 
lista do que otradicional olho de 
acrílico. “Preciso deuma prótese 
ocular desde que tenho 20 anos 
e sempre me senti inseguro em 
relação a isso”, disse à BBC Steve 
Varze, agora com 40 anos. 

Esta inovação não só permi- 
tiráprótesesmaisrealistascomo 
também deverá reduzir pela 
metadeo tempo de adaptação dos 

pacientes às próteses, passando 
deseis a três semanas. 

“Quando saio de casa costu- 
moolhar no espelhoe nunca gos 
todoque vejo”. lamentou Varze. 
“Estes novos olhos têm umaapa 
rência fantásticae, sendo criados 
com tecnologia de impressão 3D. 
ficarão cada vez melhores” 

A técnica tradicional para 
fazer próteses oculares implica 
que o paciente seja submetido 
a uma sessão de duas horas du- 
rante a qual é feito um molde da 
cavidade ocular. Depois disso, a 
fabricação da prótese leva três 
semanas. No final do processo, o 

olho falso é encaixado e pintado 
para que se assemelhea um olho 
real 

A tecnologia 3D deverá per- 
mitirquea prótese seja fabricada 
mais rapidamente, em cerca de 
duassemanas, eaconsulta inicial 
para realizar o molde poderá 
passaraser deapenasmeiahora, 
segundo o hospital. “Esperamos 
que o ensaio clínico nos forneça 
provas robustas sobre o valor 
desta tecnologia. demonstrando 
como pode fazer a diferença para 
os pacientes”, declarou à BBC o 
professor Mandeep Sagoo, of- 
talmologista no Moorfields Eye. 

PALAVRA DO ARCEBISPO 

A Pastoral do Menor 
ea Fundação Casa 

Dom Julio Endi Akamine, SAC 

Em 2005, houve mudanças 
significativas na gestão da 

Fundação Estadual de 
Bem-Estar do Menor (Febem). 
Assumiu como presidente a 
dra. Berenice Gianella, com o 
propósito de mudar a forma 
de gestão daquele órgão, ten- 
do sido alterado, inclusive, o 
nome para 'Fundação Centro 
de Atendimento Socioeduca- 

ro ao Adolescente" (Casa). 
Foi feito enorme esforço para 
superar um passado marcado 
por denúncias de tortura, 
maus tratos, superlotação, fal- 
tade unidades no Interior, au- 
sência de projeto pedagógico. 

A partir de 2005, a Fun- 
dação Casa, por meio de dra. 
Berenice, abriu um diálogo 
coma Pastoral do Menor do Es- 
tado de São Paulo, nas pessoas. 
de suas lideranças, sra. Ruth 
Pistori, Irmã Maria do Rosário 
e padre Ovídio Andrade, para 
a melhoria do sistema. Houve 
diálogos importantes sobre a 
descentralização, com a cons- 
trução de novas unidades no 
interior do Estado, melhora 
do modelo arquitetônico e a 
necessidade de implantação 
de projetos pedagógicos para 
o atendimento. 

Em 2006, a Fundação Casa 
lançou o projeto da “Gestão 
Compartilhada”, sob a ins- 
piração de um trabalho da 
Congregação dos Padres Ami- 
gonianos, na Colômbia, em 
que a direção e a segurança 
das casas continuavam com 
funcionários da Fundação, 
mas todo o trabalho adminis- 
trativo, pedagógico e de apoio 
logístico era assumido por 
uma entidade social. 

Foi nessa época que a Pas- 
toral do Menor de Sorocaba 
assumiu duas unidades em 
Sorocaba (Casa 1e2). no bairro 
de Aparecidinha, comcercade 
120 adolescentes. Toda a equi- 
pe de trabalho que atendia e 
trabalhava com os internados 
foi selecionada pela Pastoral 
do Menor, ficando a direção e 
o trabalho de segurança sob a 
responsabilidade de agentes 
daprópria Fundação Casa. 

No ano de 2009, uma ter- 
ceiraCasa foi implantada, com 
o objetivo especifico de Centro 
de Internação Provisória para 
adolescentes que aguardavam 
decisão do juiz sobre medida 
de internação ou de liberdade 
assistida. Essa unidade, cha- 
madadeCAIP,representouum 
grande passo para a região de 
Sorocaba, pois os adolescentes 
apreendidos tinham, então, 
local adequado para ficar. 

O Estado de São Paulo che- 
gou a ter mais de 30 unidades 

da Fundação Casa sobo regime 
de gestão compartilhada com 
organizações sociais, sendo 
que a Pastoral do Menor foi 
responsável por três casas 
em Sorocaba, mais três em 
Franca e uma em Jundiaí. O 
trabalho previa, desdeo início, 
um projeto pedagógico que 
objetivasse a reinserção social 
dos adolescentes, privilegian- 
do, além da continuidade da 
educação formal, a implan- 
tação do Plano Individual de 
Atendimento (PIA) para cada 
adolescente, sob a supervisão 
dos educadores, assistentes 
sociais e psicólogo: 

Neste ano de 2021, alegan- 
do dificuldades orçamentá- 
rias e redução da demanda, o 
Governo Paulista encerrou a 
Gestão Compartilhada com a 
Pastoral do Menor, passando 
todas as CASAS para Gestão 
Plena. Em Sorocaba, a Pastoral 
do Menor (Associação Dom 
Luciano) deixou as unidades 
em 30 de setembro, com o 
desligamento de cerca de 70 
funcionários. Participei da 
cerimónia que marcou o fim 
da Gestão Compartilhada com 
a Pastoral do Menor. 

É um momento de grande 
preocupação sobre a adequa- 
ção da equipe de trabalho e 
quanto ao fim de um trabalho 
de excelência e que vinha dan- 
do muitos frutos. De qualquer 
forma, a Pastoral do Menor 
continuará trabalhando, por 
meio de voluntários, no Pro- 
grama de Assistência Religio- 
sa (PAR) de visita religiosaaos 
adolescentes internados na 
Fundação Casa. Buscará tam- 
bém parcerias para oferecer 
cursos profissionalizantes 
aos adolescentes. Nesse senti- 
do, já está previsto um curso 
de panificação em parceria 
com o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

Foram 15 anos de Gestão 
Compartilhada entre à Fun- 
dação Casa e a Pastoral do 
Menor de Sorocaba. Sementes 
promissoras foram plantadas. 
Muitos frutos foram colhidos. 
Alicerces foram lançados. 
Que disso nada que perca. 

A Pastoral do Menor con- 
tinuará aberta ao diálogo, 
para aprimorar sempre o sis- 
tema de atendimento ao ado- 
lescente autor de ato infracio- 
nal, bem como estará atenta 
para denunciar eventuais 
desvios, ações ou omissões 
que possam comprometer o 
bem-estar dos adolescentes e 
da sociedade paulista. - Dom 
Julio Endi Akamine, SAC, é 
arcebispo metropolitano de 
Sorocaba e escreve sema- 
nalmenteàs sextas-feirasno 
DIÁRIO 


