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Prefeitura julga no dia 10 
de janeiro a concorrência 
para empresa de ônibus 
que substituirá a Benfica 

= APrefeitura de Itapevi marcou para 

* 10 de janeiro de 2022 o julgamento 

da Concorrência nº 01/2021, 
queescolherá a empresa de ônibus que 

5 substituirá a Benfica BB Transportes 
e Turismo como concessionária do 
transporte municipal de ônibus. 

A concessão será pelo prazo de 

20 anos (até 2042), renovável por igual 

período. O projeto básico prevê a 
existência de 36 linhas municipais, 
operadas por uma frota de 75 ônibus, 

mais 10 veículos de reserva, totalizando 
85 veículos, todos dotados de conexão 
Wifi (suficiente no mínimo para redes 

sociais), tomadas USB para recarga de 
baterias de celulares e ar condicionado. 
A idade média da frota não poderá ser 
superior a 5 anos e a idade máxima 
individual se cada veículos será de até 
10 anos. Leia reportagem na página 7. 

MINHA CIDADE. MINHA PAIXÃO. 
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No sábado passado (4), a equipe 
Romu (Ronda Ostensiva Municipal) 
da Guarda Municipal de Itapevi 
prendeu em flagrante um traficante 
com 84 porções de drogas na rua 
Samuel da Rocha Galvão, Vila Nova 
ltapevi 

Com ele, foram apreendidos 32 
porções de cocaína, 21 de crack, 
outras 21 de maconha e 10 de skunk 
(variedade mais potente de maconha), 

Os guardas municipais faziam pa- 
trulhamento pelo local, com objetivo 
de garantir segurança aos frequen- 
tadores do Parque da Cidade, quando 
foram informados sobre suspeitos 
que estavam embrenhados em uma 
mata. 
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Equipe Romu da Guarda Municipal 
prende traficante na Vila Nova Itapevi 

Eles então foram ao encalço deles 
e encontraram quatro homens. Ao 
perceber a presença dos guardas 
municipais, eles correram, mas um 
deles foi alcançado e detido. Com ele, 
foi apreendida uma sacola onde 
estavam as porções de drogas. 

O homem foi conduzido à De- 
legacia de Polícia de Itapevi, onde foi 
autuado em flagrante por tráfico de 
entorpecente pelo delegado planto- 
nista. 

Itapevi Agora (9) 

97320-6282 
97268-3554 

Força Tática da PM prende procurados 
pela Justiça em Barueri e Itapevi 

Na quarta-feira (08), policiais mi- 
litares da Força Tática da PM do 20º 
BPM/M prenderam um procurado 
por tráfico de drogas em Barueri. 
Durante patrulhamento pelo municí- 
pio, os PMs suspei 
de um transcunte e de 
lo. Durant 

Justiça por tráfico de entorpecente. 
No sábado passado (4), a equipe 

prendeu um procurado pela Justiça 
por porte ilegal de arma de fogo em 

Barueri. Os policiais faziam patrulha- 
mento pelo município, quando per- 
ceberam o nervosismo de um homem 
ao ver a viatura policial. Os PMs en- 
tão resolveram abordá-lo e constata- 
ram que ele era procurado pela Justi- 
ça por porte ilegal de arma de fogo 

No último dia 2, os policiais pren- 
deram um procurado pela Justiça por 
roubo na Estrada Velha de Itapevi. 
A equipe suspeitou o homem e deci- 
diram abordá-lo. Ao checar seus do- 

os policiais constataram 
era procurado pela Justiça por 
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Na quarta-feira (8), policiais mili- 
tares do 14º BPM/M prenderam em 
flagrante um assaltante que roubou 
um estabelecimento comercial em 

. foi apreendida uma 
réplica de pistola. 

Os PMs faziam patrulhamento, 
quando receberam a denúncia do rou- 
bo através do Copom (Central de 
Operações da Polícia Militar) 

calço dos bandi- 
dos e, através das características in- 

Osasco, Com el 

Eles foram ao e! 

formadas, conseguiram localizar e 
deter um deles. Durante a revista pes- 
soal, os policiais encontraram com ele 
uma réplica de pistola e uma quantia 
de dinhei o. 

A vítima o reconheceu como um 

No último dia 2, policiais militares 
do 20º BPM/M prenderam um 
ladrão que furtou uma moto na Al- 
deia de Barueri, em Barueri 

Durante patrulhamento pelo bair- 
ro, os PMs perceberam que dois ho- 
mens que pilotavam motocicletas de 
monstraram nervosismo do ver a via- 

equipe então decidiu 
abordá-los, mas eles aceleraram e 
tentaram fugir. 

Os policiais perseguiram a dupla 
e conseguiram deter um deles. Ao 

tura policial, 

checar o chassi da moto, eles constata- 
ram que ela era furtada. 

AV. PRESIDENTE VARGAS, 405/425 - CENTRO - ITAPEVI 
(D (11) 93585-1971 | 4680-9361 | 4680-9958 
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dos bandidos que roubou seu esta- 
belecimento comercial. 

Ohomem foi conduzido ao 6º Dis- 
trito Policial de Osasco, onde ele foi 
autuado em flagrante por roubo pelo 
delegado plantonista. Ele permaneceu 
no local à disposição da Justiça. 
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O homem foi conduzido ao 
Distrito Policial de Barueri, onde foi 
autuado em flagrante por furto pelo 
delegado plantonista. Ele permane- 
ceu no local à disposição da Justiça. 
A moto foi devolvida à vítima 
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nevitável. Todos nós temos 
E: prazo de validade terrena 

definido pelo Senhor. Pelé 
acabou de completar $1 anos e tem 
passado por alguns contratempos de 
saúde, Talvez não existam persona- 
lidades brasileiras mais conhecidas e 
reconhecidas em todo o mundo do 
que Pelé e Ayrton Senna. Mas, quem 
foi Pelé, na ótica de alguns ilustres 
analistas do Rei? Eu vi Pelé. Eu 
aplaudi Pelé. Não é preciso criar nada 
sobre o Rei. Basta garimpar o que já 
foi dito sobre ele, Pelé foi único e 
incomparável 

O Rei Pelé pelas frases dos súdi- 
tos: 

“Filho, Deus lhe deu o dom de jo- 
gar futebol. Então, tem a 
obrigação de treinar mais do que os. 
outros,” Dondinho aconselhando o 
pequeno Pelé 

“A perfeição não existe 

você 

mas 

“Pelé é um dos poucos craques 
que contrariaram minha tese. Em vez 

ninutos de fama, terá 15 
Andy Warhol, artista norte 

americano criador da Pop Art. 
“Na cabeça de muito jogador não 

passa nada no momento de fazer uma 
jogada. Na cabeça de Pelé passa um 
longa-metragem.” Nilton Santos 
jogador nas Copas de 1958 e 1962. 

“Pelé é a figura suprema do 
futebol. Como Garbo e Picasso, bas- 
ta-lhe um só nome.” Daily Express, 
jornal de Londres, 

“Pelé entrava em campo com cor 
po, genialidade, alma e coração. Ele 
desequilibrou o mundo.” Gilmar, jo: 
gador 1958/1962. 

“Pelé nunca será superado, porque 
é impossível haver algo melhor qu 
a perfeição. Ele teve tudo: físico, 
habilidade, controle de bola, velo- 
cidade, poder, espírito, inteligência, 
instinto, sagacidade...” Sunday 
Mirror, jornal de Londres 

“Pelé não é um rei por here- 
ditariedade. Seu reinado não é de for- 
ça nem de leis. Não foi eleito nem 
designado, mas reconhecido como 
monarca dessa democracia ideal e 
universal que constitui o futebol 
Revista France Football. 

OPINIÃO 

Pelé 
“Qual a diferença entre mim e 

Pelé? É simples. Eu fui craque e ele, 
gênio.” Leônidas da Silva, jogador. 

“No momento que a bola chega 
aos pés de Pelé, o futebol se trans- 
forma em poesia.” Pier Paolo Paso- 
lini, cineasta italiano. 

“Posso ser um novo Di Stéfano, 
mas não posso ser um novo Pelé. Ele 
é o único que ultrapassa os limites 
da lógica.” Johan Cruyff. jogador 
holandês. 

1, eu queria era 
aplaudi-lo.” e Parling, zagueiro 
sueco encarregado de marcar Pelé 
na final da Copa de 58, 

Eu pensei: “Ele é feito de came e 
osso, como eu.” Eu me enganei.” 
Tarciso Burnigch, zagueiro italiano 
que marcou Pelé na final da Copa 
de 70, 

“Muito prazer, sou o presidente 
dos Estados Unidos. Você não 
precisa se apresentar, porque Pelé to- 
do mundo sabe quem é” Ronald Rea- 
gan, presidente dos Estados Unidos, 
ao receber Pelé na Casa Branca. 

2 maior jogador de futebol do 
ndo foi Di Stefano. Eu me recuso 

a classificar Pelé como jogador. Ele 
está acima de tudo.” Ferenc Puskas 
húngaro, um dos melhores jogadores 
de sua época. 

“Subimos juntos, fora do 1 
para cabecear uma bola. Eu era 1 
alto e tinha mais impulsã 
desci ao chão, olhei pra cima, per- 
plexo. Pelé ainda estava lá, no alto. 
cabeceando a bola. Parecia que podia 
ficar no ar o tempo que quisesse.” 
Facherti, zagueiro italiano na Copa 
do México, em 1970. 

“Jogava com grande objetividade. 
Seu futebol não admitia excessos, 
enfeites nem faltas. Ele quase não 
fazia embaixadas, não driblava para 
os lados, mas sempre em direção ao 
gol. Quando tentavam derrubá-lo, 
não caía, devido à sua estupenda 
massa muscular e equilíbrio.” Tostão, 
jogador Copa de 1970. 

nti medo, um terrível medo 
quando vi aqueles olhos. Pareciam 
olhos de um animal selvagem. olhos 

Overath. joga- que soltavam fogo. 
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dor alemão nas Copas de 1966 a 74. 
“Maradona só será um novo Pelé 

quando ele ganhar três Copas do 
Mundo e marcar mais de mil gols.” 
César Luís Menotti, técnico campeão 
mundial pela Argentina em 1978. 

'O difícil, o extraordinário não é 
fazer mil gols, como Pelé. É fazer um 
gol como Pelé.” Carlos Drummond 
de Andrade, poeta brasileiro. 

Em alguns países as pessoas 
queriam tocá-lo, em outros queriam 
beijá-lo. Em outros até beijaram o 
chão que ele pisava. Eu achava tudo 
isso maravilhoso, simplesmente ma- 
ravilhoso.” Clodoaldo, jogador Copa 
de 1970. 

“Cheguei com a esperança de pa- 
rar um grande jogador, mas fui 
embora convencido de que havia si- 
do atropelado por alguém que não 
nasceu no mesmo planeta que nós.” 
Costa Pereira, goleiro do Benfica, 
sobre a derrota por 5 a 2 para o 
Santos na final do Mundial de 1962. 

“Quando vi o Pelé jogar, fiquei 
com a sensação de que eu deveria 
pendurar as chuteiras.” Just Fontaine 
jogador artilheiro da Copa de 1958, 

Você pode estar certo, mas ni 
sabe nada de futebol e eu vi o Pelé 
jogar.” Vicente Feola, técnico da 
Seleção Brasileira, ao psicólogo que 
afirmou que Pelé era jovem demais 
para jogar na Copa de 1958. 

'O Pelé estava muito de nado 
a levantar a taça Jules Rimet pela 
terceira vez. Era como se ele sou- 

besse que esse era o seu destino. Ele 
parecia uma criança esperando pelo 
Natal.” Mário Américo, massagista 
da Seleção Brasileira, 
Mundial de 1970. 

“O grande segredo dele era o 

sobre o 

improviso, aquelas coisas que ele 
fazia do nada. Ele tinha uma per- 
cepção extraordinária do futebol 
Carlos Alberto Torres, jogador Copa 
de 1970. 

'Às vezes fico com a sensação de 
que o futebol foi inventado para esse 
joz Sir Bobby Charl- 
ton, campeão mundial de 1966. 

“Pelé jogou futebol por 22 anos 
e, durante aquele tempo, fez mais 

Advocacia 
Previdenciária 

para promover a amizade e a 
fraternidade mundial do que qual- 
quer outro embaixador.” J.B. 
Pinheiro, ex-embaixador do Brasil na 
Organização das Nações Unidas. 

“Pelé é um jogador especial, com 
ele começou uma nova era no 
futebol.” José Luís Garci, cineasta 
espanhol. 

“Pelé é um mito. Todo jogador 
que ama o futebol tem que se infor- 
mar sobre ele.” Zvonimir Boban, ex- 
jogador croata. 

“Pelé chegou.” Jornal chileno 
anunciando a chegada da Seleção 
Brasileira para a Copa do Mundo de 
1962 

“Passam os anos, aparecem joga- 
dores excelentes, mas todos sempre 
se lembram de Pelé.” Fernando 
Torres 

'Comparar o Pelé com qualquer 
jogador é impossível. Pelé é Pelé. Ele 
está em um nível completamente di- 

nte.” Rivellino, jogador na Copa 
1970, 
“Pelé foi um jogador excepcional, 

estupendo. Nós, brasileiros, devemos. 
dar graças a Deus por ele ter nascido 
aqui” Zico, o Galinho de Quintino, 
craque do Flamen; 

“Quando o Pelé chegou ao San- 
tos, falaram que seria o melhor jo- 
ador do Brasil. Erraram, foi do mun- 

do.” Pepe, ponta-esquerda do San- 
tos 

“Pelé é onipresente. É a referência 
do Brasil. Em qualquer parte do 

undo em que eu esteja, ao cons. 

Antônio Carlos de Almeida 

banqueiro brasileiro. 
“Como se soletra Pelé? D-E-U- 

The Sunday Times, jornal ing 
4SemanaPelé APELÉ79 Fonte 

Internet 

É inútil comparar Pelé com 
qualquer coisa fora do Futebol. Pelé 
teve sua época, que não se repetirá 
Surgirão grandes jogadores, mas 
poucos atletas diferenciados e geniais 
como ele. Quem viu, viu. Quem não 
viu, não sabe avaliar o que perdeu 

* Consultor, instrutor e conferencista 
sobre Finanças, Análise de Crédito e Ava- 
liação de Riscos, e autor de livros sobre o 
assunto pela Editora Atlas. E-mail: 
wks terra.com.br 
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POR VLADIMIR PLATONOW 

Agência Brasi. 

pós dez dias de julgamento, 
Ás quatro réus do caso da 

Boate Kiss foram condena- 
dos a penas que vão de 18 anos a 22 
anos de prisão. A sentença foi lida 
na tarde de ontem, sexta-feira (10), 
pelo juiz Orlando Faccini Neto, do 
Tribunal do Júri de Porto Alegre. 

A Elissandro Spohr, foi aplicada 
pena de 22 anos e seis meses de re- 
clusão, e a Mauro Hoffmann, de 19 
anos e seis meses, Ambos erum só- 
cios da casa noturna. 

A Murcelo de Jesus e Luciano 
Bonilha, integrantes da banda Gu- 
rizada Fandangueira, foram aplicadas 
penas de 18 anos de reclusão. Todos 
eram acusados pelo Ministério Públi- 
co (MP) por 242 homicídios e 636 
tentativas de homicídio por dolo 
eventual. 

O cumprimento das penas foi fi- 
xado como inicial fechado. O juiz 
determinou a prisão dos quatro réus, 
mas, em razão de um habeas corpus 
concedido pelo Tribunal de Justiça 
(T]) à defesa de Elissandro, foi sus- 
pensa a prisão de todos, até a medida 
ser analisada pelo colegiado. 

Inicialmente, aos quatro réus foi 
imputada a prática de homicídios e 
tentativas de homicídio, praticados 
com dolo eventual, qualificados por 
fogo, asfixia e torpeza. 

No entanto, as qualificadoras fo- 
ram afastadas, e eles responderam por 
homicídio simples. 

A existência, ou não, de dolo 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS 

(quando o agente assume o risco de 
cometer o crime) ocupou o cerne dos 
debates ao longo de oito anos. No 
dolo eventual, o indivíduo, mesmo 
tendo previsão do resultado, opta por 
praticar o ato. 

O autor prevê, admite e aceita o 
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risco de produzi-lo. Não quer, mas 
prevê o resultado e pratica. 

O júri do caso Kiss teve início no 
dia 1º deste mês. Passaram pelo ple- 
nário do Foro Central 28 depoentes, 
dos quais, 12 vítimas, 13 testemunhas 
etrêsinformantes. 

- MG 
Inicialmente, seriam ouvidas 34 

pessoas, mas cada parte abriu mão de 
oitivas para otimizar o tempo dos tra- 
balhos. 

Tragédia — A tragédia na Boate 
Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro 
de 2013, na cidade gaúcha de Santa 
Maria. Todos os mortos foram víti- 
mas de um incêndio, que começou 
no palco da boate e logo se alastrou, 
provocando muita fumaça tóx 

O fogo se iniciou quando um dos 
integrantes da banda disparou um ar- 
tefato pirotécnico, atingindo parte do 
teto, forrado com espuma aci 
que pegou fogo. 

O incêndio, que matou principal 
mente jovens, marcou a cidade de 
Santa Maria, conhecido polo univer- 
sitário gaúcho, e abalou todo o país, 
pelo grande número de mortos e pe- 
las imagens fortes, 

A boate tinha apenas uma porta 
de saída desobstruída. Bombeiros e 
populares tentaram, de todo jeito, 
abrir passagens quebrando os muros. 
da casa, mas a demora no socorro 
acabou sendo trágica para muitos dos. 
frequentadores. 

tica, 
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passarela que liga a Praça 
Carlos de Castro à Estação 
Itapevi da CPTM foi aberta 

parcialmente para uso da população 
de Itapevi na manhã de ontem, 
sexta-feira (10). 

Já estão em pleno funcionamento 
os acessos por meio do elevador e 
da escada fixa. A abertura é parcial, 
sema liberação das escadas rolantes, 
em virtude da necessidade da che- 
gada de peça importada da China, 
de responsabilidade da empresa 
Otis 

A empresa Construalpha, respon- 
sável pela construção da passarel: 
mantém contato com a Otis para 
garantir a instalação da peça e li- 
beração das escadas rolantes no 
primeiro bimestre de 2022. 

A peçaa ser trocada foi fabricada 
na China e está sendo enviada ao 
Brasil de navio, procedimento que 
demora por conta do tempo de via- 
gem, fiscalização portuária e alfan- 
degária e, finalmente, liberação da 
mercadoria pela Receita Federal. 

Ontem, sexta-feira (10), foram 
iniciados os trabalhos para retirada 
do semáforo e da faixa elevada sob 
a passarela, na avenida Feres Nacif 
Chaluppe (Corredor Oeste). 

A Prefeitura informou que “está 
traba-lhando constantemente para 
que em breve o equipamento público 
esteja totalmente concluído” 

No final da noite de quinta-feira 
(9), o prefeito Igor Soares divulgou 
comunicado informando sobre a 
abertura parcial da passarela. 

De acordo com ele, a escada 
rolante só funcionará em janeiro ou 

OBRAS PUBLICAS 

fevereiro di 

Em suas redes sociais, o prefeito 
Igor Soares divulgou o seguinte 
texto, lamentando e explicando o 
motivo do atraso da abertura total da 
passarela. 

“Como já divulgado, a passarela 
que interliga a Praça Carlos de Castro 
à Estação da CPTM Centro depende 
da troca de peça da escada rolante 
Serviço de responsabilidade da em- 
presa Otis, que prevê a resolução do 
problema para janeiro ou fevereiro de 
2022. 

Mas, depois de visitar a passarela 
e ouvir moradores, decidimos com a 

equipe técnica liberar parcialmente a 
passarela para uso da população, à 
partir das 10 horas desta sexta-feira, 
com uso pleno do elevador e da 
escada fixa. 

“Assim que a empresa Otis, 
juntamente com a Construalpha, 
contratada pela Prefeitura, resolve- 
rem a troca da peça, as escadas 
rolantes serão liberadas para uso. 

“Já está programado para hoje o 
início das retiradas do semáforo e 
faixa elevada, garantindo o trânsito 
livre para os veículos na avenida 
Feres Nacif Chaluppe. 

“Infelizmente, nem tudo que 

desejamos é possível. Gostaríamos de 
tera passarela totalmente pronta para 
uso. 

“A empresa ale di- 
mentos demorados que devem ser 
atendidos, como o transporte da p 
por navio, da China para o Brasil, 
fiscalização portuária, alfand 
liberação da mercadoria pela Rec 

deral. 
m nome dos servidores da 

Prefeitura envolvidos neste projeto, 
peço desculpas pelos transtornos. 
Continuaremos trabalhando muito 
por uma cidade melhor para você e 
sua família.” 

à que há pro 

áriae 
ta 

14 

ATENDIMENTO 
VIA WHATSAPP 

deltradição 

3 4142-3787 / 4773-8902 
(9) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
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Prefeitura de ltapevi marcou 
para o dia 10 de janeiro de 
2022, segunda-feira, o 

julgamento da Concorrência nº 01/ 
2021, que escolherá a empresa de 
ônibus que substituirá a Benfica BB 
Transportes e Turismo como con- 
cessionária do transporte municipal 
de ônibus. A concessão será pelo 
prazo de 20 anos (até 2042), reno- 
vável por igual período. 

O Tribunal de Contas do Estado 
julgou irregular o contrato firmado 
pela Prefeitura com a Benfica na 
gestão da então prefeita Ruth Ban- 
holzer, em 24 de março de 2011, com 
vigência de 15 anos, que, portanto, 
venceria em 24 março de 2026. A 

o transitou em julgado e tor- 
nou-se definitiva, não havendo mais 
deci: 

possibilidade de recurso. 
Por isso, a Prefeitura abriu o pre- 

gão presencial nº 126, em novembro 
de 2019, para a escolha de uma 
empresa especializada em engenharia 
consultiva, para “a elaboração de 
projeto completo do sistema de 
transporte coletivo do município de 
Itapevi, incluindo levantamento de 
itinerários, integração do sistema 
modal de transporte, sugestão da mo- 
dalidade de contratação e elaboração 

de termo de referência”. 
Com base nesse estudo, a Prefei- 

tura abriu a Concorrência nº 01/2021 
O projeto básico prevê a existênci 
de 36 linhas municipais, operadas por 
uma frota de 75 ônibus, mais LO 

axos 
Desde 

5/12/1992 

TRANSPORTE POR ONIBUS 

veículos de reserva, totalizando 85 
veículos, todos dotados de conexão 
Wifi (suficiente no mínimo para redes 

sociais), tomadas USB para rei 

de baterias de celulares e ar condi- 

a 

cionado, 
A idade média da frota não poderá 

ser superior a 5 anos e a idade máxima 
individual se cada veículo será de até 
10 anos. 

A vencedora da concorrência 
deverá implementar, em até 180 dias 
após o início da operação, um pro- 
grama de comunicação com os usuá- 
rios através da Central de Inform- 
ações (0800 ou similar) para recla- 

mações, serviço de atendimento por 
Internet e por telefone, quadro de 
divulgação de linhas, trajetos e horá- 
rios. 

No estudo de viabilidade, “a Pre- 
feitura não incluiu os custos do em- 
prego de cobradores, por estar exi- 
gindo um sistema completo de co- 
brança eletrônica, capaz de atender à 
todos os passageiros (o que muitas 
cidades já fazem). Todavia, os pro- 
ponentes que desejarem poderão in- 
cluir o uso desses profissionais em 
seus orçamentos, desde que respei- 
temo teto estabelecido para a Tarifa 
de Remuneração”, diz o edital da 

Concorrência. 
Vencerá a concorrência à 

presa que apresentar a combinação 
da menor tarifa proposta e maior 
oferta de pagamento de outorga pela 
concessão onero 

A outorga mínima foi fixada em 
RS 918.904,13. 

O montante de investimentos 
previstos a serem efetuados pela fu- 

de R$ 

em- 

tura concessionária é 
29.584.000,07. 

Desse total, deverá ser investido 

no primeiro ano o valor de R$ 
15.343.376,51 e no segundo ano o 

saldo de R$ 14.240.623,56. 

É 
H 
Ê Ê 
É 
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ANUNCIOS CLASSIFICADOS 
IMÓVEIS - VENDE 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende casa de 3 cômodos, 
terreno 130 mê, próximo a Congregação 
R$ 115.000,00. 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende terreno 200 mé, con- 
domínio Reserva Roselândia, aceita 
carro e transtere dívida. 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende apartamento na Se- 
bastião Mamedi, R$ 90.000. 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende sobrado amplo, 4 
cômodos, garagem, dá financiamento 
R$ 300.000,00 próximo ao San Cardo- 
so, 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
móveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende casa de 3 cômodos, 
fase 1, condomínio Parque das Rosas 
R$ 290.000,00 ou imóvel Barueri / 
Osasco (apartamento) e transfere divi- 
da R$ 1.800,00 mês. 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende casa térrea, fase 1, 
condomínio Parque das Rosas R$ 
500.000,00. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende sobrado, Bela Vista 
R$ 200.000,00. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende terreno Jardim Itapoã 
400 m? R$ 100.000,00. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av, Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende casa Lageado, 200 
mê, 3 dorms. 2 banh. 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 4143- 
4847. Vende casa de 5 cômodos, mura- 
do, IPTU pago, ótima localização, Vila 
Aurora próximo ao Centro. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende terreno 1.400 mê 
Residencial Parque Rizzo Il R$ 
130.000,00. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende terreno 300 m? RS 
220.000,00 próximo ao Centro, Vila Au- 
rora. 4143-4847. 

IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez. 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Fone 
4143-4847. Vende apartamento Cohab 
1,4º andar, próx. Centro R$ 90.000,00. 
d143-4847. 

IMÓVEIS - ALUGA 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Aluga 
casa 2 cômodos, Suburbano RS 400,00. 
Fone 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563. 
Aluga casa de 4 cômodos, sem gara- 
gem, Suburbano não é individual R$ 
700,00. Fone 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Aluga 
casa de 3 cômodos c/ garagem, atrás 
do Lopes R$ 700,00. Fone 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de 
Imóveis - Av. Rubens Caramez, 563, em 
cima da Auto Escola Rogério. Aluga 
casa de 4 cômodos, garagem p/ carro, 
ótima localização, Jd. Rosemeire R$ 
800,00. Fone 4143-4847. 
IZILDINHA LOUREIRO - Corretora de Imó- 
veis- Av. Rubens Caramez, 563. Aluga sala 
comercial em cima da Auto Escola Rogé- 
rio, ótima a j 

SERVIÇOS 

RM LOCAÇÕES de mesas e cadei- 
ras para festas em geral. Fone 4773- 
4859 / 97123-1037 / 99285-5872 / 
97149-5128. Aceitamos cartões de 
crédito. 

TUDO EM MATERIAIS 
ELÉTRICOS - HIDRÁULICOS 1 

RUA EDUARDO DE ABREU, 9 
(em frente ao Supermecado San Cardoso) 
4141-2225 / 4142-8334 

O jornal de maior 
alcance e credibilidade 

Tel. 4142-2229 
WhatsApp 

9.7320-6282 

CORONAVIRUS 

A partir de segunda (13) 
Ginásio Municipal não será 

mais polo de vacinação 
- e e mam um 

Ginásio Municipal de Espor- 
tes não será mais polo de 
vacinação contra a Covid-19, 

a partir de segunda-feira (13). O fe- 
chamento deste polo em dezembro 
estava previsto desde o início da cam- 
panha de imunização. porque a partir 
de janeiro serão retomadas as ati- 
vidades esportivas no local. 

A vacinação contra a Covid-19 
continua a ser feita normalmente para 
pedestres e sistema drive thru na 
Comunidade Kolping Cristo Rei 
(Rua Brasília Abreu Alves, 33, Vila 

e , ” 

Nova Itapevi), 
Em Amador Bueno, pedestres po- 

dem se vacinar no Cemeb Jornalista 
João Valério de Paula Neto (Rua 
Bambina Amirábile Chaluppe, 492, 
Amador Bueno) 

A aplic: 
polos acontece de segunda a sexta- 
feira, das 8h00 às 16h00 — com 

encerramento das filas às 15h00. 
Além dos polos, a vas 

contra a Covid-19 também está sendo 
aplicada nas Unidades Básicas de 
Saúde, das 12h00 às 15h00. 

o da vacina nestes dois 

CURTA NOSSA PÁGINA NO 

facebook |. 
www.facebook.com/itapevi.agora 

Armarinhos 
PONTO CERTO 

Rua Vermelino Correia dos Santos, 1C 

(Próximo ao mercado Silva - Cohab) 

FONE 4143-3390 

NTO VIA WHATSAPP 

11-99886-2104 
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“A vaidade nada mais é 
do que o próprio egoísmo.” 

(Duplo K) 

Aos amados aniversariantes, nossos 
votos de sucesso e saúde!!! 

* No dia 1º de 
dezembro, a amiga 
de infância Marga- 
reth Nunes come- 
morou data bonita, 
recebendo todo a- 
mor da mãe Maria 
do Carmo, dos i 
mãos, sobrinhos, 

familiares e os votos de multa alegria dos 
amigos do coração! Lindona, muita sad- 
deltt 

* Abrindo linda- 
mente o dia 9, a a- 
madinha amiga de 
infância Carla Mi- 
chelott Grossi 
Fomaziero (protes- 
sora) comemorou 
sua data bonita, lá 
em Americana (in- 

terior paulista), onde mora, recebendo 
multo amor dos seus amadorados e lindos 
esposo, filhos, pais e irmãos, carinho da 
linda família e os bons votos de felicidades 
dos amigos do coração! Minha menina lin- 
da, muita saúde!!! 

* Incrementando 
o dia 9, a amiga de 
longa data querida 
Roberta Cardoso 
(doceira) recebeu 
muito amor da sua 
linda e estimada f 
mília e os bons vo- 
tos de sucesso dos 

amigos amados pela data especial! Mara- 
vilhosa, muita saúde!!! 

* Também no 
dia 9, o amigo de 
longa data querido 
Sérgio Gomes Fer- 
reira comemorou 
jata bacana, rece- 

bendo todo amor 
dos lindos e ama- 
dorados esposa, 

filhos, pais, carinho da família e os bons 
votos de alegria dos amigos do peito! 
Queridão, muita saúde!!! 

em Santos, onde 

mais amor dos seus amadorados e lindos 
pais, irmãs, sobrinhos e estimada família 
e os bons votos de sucesso de seus ama- 
dos alunos e amigos do coração! Maravi- 
lhosa, muita saúde!!! 

amadorados e lin- 

» 

e] dos, carinho da fa- 
mília querida e os bons votos de felicida- 
des dos amigos queridos pela data bonita! 
Linda, muita saúde!!! 

* Já no dia 10, a 
amadinha Camil 
Riello Nishimura 
(professora de dan- 
ça e Educação Fisi- 
ca) comemorou 
sua data bonita lá 

* Enfeitando o 
dia 10, a querida 
amiga Neide Silva 
(professora) rece- 
beu todo amor do 
maridão Augusto, 
amor dos filhos 

* Fechando o 
dia 10, a amiga de 
longa data querida 
Sônia Capeios re- 
cebeu muito amor 
dos amadorados e 
lindos maridão, fi- 
lhos e netos, car 
nho da grande ta- 
mília e os bons vo- 

tos de muita alegria dos amigos queridos 
pela data bacana! Lindona, muita saúde! 

(De Canto a Canto | 
Jara Bernardes 

* Abrindo este 
sábado 11, a amiga 
da vida inteira que- 
rída Bete Bell (pro- 
fessora) vai receber 
muto amor do mart- 
dão Everaldo, amor 

RA ce seus incos 
madorados fihos é 

netos, amor da mãe linda Ana, irmãos, da 
grande família é os volos de sucesso dos 
amigos do coração pela data bonita! Ama- 
da, muita saúde! 

“Ainda neste sa- 
badão 11, à queri- 
da senhora Maria 
do Carmo Nunes 
recebe lodo amor 
de seus lindos e a- 
madorados fios é 

DÊ netos, carinho da 
á estimada família e 

os bons volos de 
felicidades dos amigos do coração pela 
data bonita! Queridona, muita saúde! 

z WE * Enfeitando o 
sábado 11, a linda 
Melissa Galvão vai 
receber muito mais. 
amor dos seus a- 
madorados e lin- 
dos pais, familiares. 
é os votos de muita 
alegria dos amigos 
lindos pela data ba- 

cana! Moça bonita, muita saúde!!! 
“Fechando o 

sabadão 11, o que- 
rido Paulo Sérgio 
(Foguinho), investi 
gador de Polícia) 
vai receber muito a- 
mor das suas lin- 
das é amadoradas 
esposa Ruth, fihas. 
é 0 xodó gostoso 
dos netos Joaquim 

é Manu, os votos de muita alegria dos 
amigos é familares estimados pela data 
bacana! Queridão, felicidades e muita 
saúde! 

* Amanhã do- 
minção 12, a amiga 
de longa data que- 
rida Ana Carla F. 
Cruz comemora 
sua data bonita e 
vai receber muito a- 
mor do maridão 
Marcos Cruz, do fi- 

Inão lindo e amadorado Ale, amor da mãe 
irmão, da amada família e os bons votos 
de felicidades dos amigos do coração! 
Queridissima, muita saúde 

* Incrementan- 
do o domingão 12 
à amiga de muito 
tempo querida Me- 
lissa Brait (protes- 
sora) vai receber lá 
em Curitiba (PR), 
onde mora, todo a- 
mor do fihão lindo 

é amadorado, carinho da distinta familia é 
os bons votos de muito sucesso dos ami 
gos do coração pela data tão especial! Be- 
llssima, muita saúdel 

* Nodia 13,aa- 
miga querida 
ma Cavazzana co- 
memora sua data 
bonita, recebendo 
todo amor do seu a- 
mado, da família 
quenda e os bons 
votos de felicidades 
É dos amigos queri- 

dos! Lindona, muita saúde!!! 

* Incrementan- 
do o dia 13, o ama- 
do amigo de longa 
data Norival Dru- 
zian vai receber 
muito amor da linda 
esposa Ana Ercíli, 
amor dos lindos fi 
lha, neta e genro, 
carinho da estima- 

A cia famítia e os bons 
votos de muita alegria dos amigos do peito 
pela data tão especial! Amigão amado, 
muita saúde!!! 

* Abrindo musi- 
calmente o dia 14, 
nossa amiga da 
vida inteira querida 
Eloine França Re- 
zende (musicista) 
val receber um 
montão de amor do 
maridão Valentim, 
da sua linda sobri- 

nha-neta Helena, amor da sua linda fam 
ia e os bons votos de muitas felicidades 
dos amigos do fundo do coração pela data 
bonita! Amadorada, muita saúde!!! 

* Incrementan- 
doo dia 14, a prima 
querida Isabel Ni- 
shimura comemo- 
ra sua data bonita 
e vai receber mais 
amor do maridão 
Benedicto (D)), a- 
mor das suas lin- 
das e amadoradas 

filhas Karen e Kelly, da neta Thai 
nho da nossa linda família e os bons votos 
de muita saúde dos bons amigos queridos! 
Amadorada, muita saúde!!! 

* Também no 
dia 14, o leitor que- 
rido Luiz Carlos 
Quitzan vai receber 
mais amor da sua 
linda esposa, linda 
e estimada família e 
os bons votos de fe- 
licidades dos ami- 

gos do peito pela hs bacana! Querido, ua sabe! 

A fico. mesa ei, ias, mana e mãe faria estimada eos voos de alegria dos bons amigos pela data especial Lindora 
muita saúdellt 

e line os votos de fe. 
ú cidades dos ami 

gos queridos pela data bacana! Querido- 
na, muita saúdert 

é] 
Linda, muita saúdel!! 

* Enteitando o 
dia 14, a amiga de 
infância Regina 
Célia Pereira Ri- 
beiro (professora) 
vai receber muito a- 
mor dos seus ama- 

* Fechando o 
dia 14, a amiga 
querida Rosângela 
Cardoso vai rece- 
ber muito amor de 
seus amadorados e 
lindos filhos e ne- 
tos, carinho da fam- 

* Láno dia 15,a 
linda Isabela Lan- 
dim comemora da- 
ta bonita e vai rece- 
ber muito mais a- 
mor de seus ama- 
dorados pais, cari- 
nho da família e os. 
bons votos de muita 
alegria dos amigos! 

* Também no 
dia 15, outra linda 
Isabella Caciabue 
vai receber muito a- 
mor de seus ama- 
dorados pais, cari- 
nho da distinta fa- 
milia e os volos de 
felicidades dos a- 

migos queridos pela data bacana! Moça 
bonita, muita saúde!!! 

* Fechando o 
dia 15, a amiga da 
vida inteira querida 
Sônia Regina Re- 
che Álvares vai re- 
ceber muito amor 
do maridão João Al- 
berto (Jota), de 
seus lindos e ama- 
dorados filhos e ne- 

tos, carinho dos irmãos, da estimada famí 
lia e os bons votos de muita alegria dos 
amigos do coração pela data bonita! Ama- 
dorada, muita saúde!!! 

* Esticando as 
datas queridas até 
o próximo dia 16, a 
querida Juliana Lo- 
fredo vai receber 
muito amor do mar- 
dão André, amor 

DÊ cios fihos amadora- 
B4 dos e lindos Victor 

La NEM e Catharina, amor 
da estimada família e os bons votos de 
felicidades dos amigos queridos pela data 
querida! Amadorada, felicidades e muita 
saúde!!! 

=s 
*> 

* Também no 
dia 16, a querida 
Katyúcia Resende 
vai receber todo a- 
mor dos filhos ama- 
dorados e lindos 
Lavynia e Lorenzo, 
carinho da estim 
da família e os votos 

» de alegria dos ami- 
gos queridos pela data legal! Lindona, 
muita saúde!!! 

* Incrementan- 
do o dia 16, o am 
dinho Miguel Gon- 
calves val receber 
muito mais amor de 
seus amadorados 
pais Márcia e Amin, 
xodó dos avós, cari- 
nho da linda família 
e 05 bons votos de 

muita alegria dos amiguinhos legais pela 
data tão bacana! Amado lindo, muita 
saúdett! 

* Fechando o 
dia 16, a querida 
Olga Caldas vai re- 
ceber muito amor 
do amado Hami- 
ton, amordos filhos 
lindos e amadora- 
dos, carinho da esti- 

É mada família e os 
bons amigos do coração pela data bonita! 
Lindona, muita saúde!!! 

Nora DE FALE- 
CIMENTO — Nossas 
condolências à fa- 
mília do saudoso 
amigo de longa da- 
ta querido Jorge 
Santos (mais co- 
nhecido como Jor- 
ge da Farmácia) 

que faleceu no dia 8, vítima de câncer. 
Jorge, que foi auxiliar de farmácia a vida 
toda, lutou contra a doença por dois anos. 
À esposa, filhos, netos e genro toda nossa. 
solidariedade. O amigo foi sepultado no 
Cemitério Municipal de Itapevi. 

Meus amores... Cuidem-se muito bem! 
Fiquem com Deus, queridos!!! 

Axé, apevintrinttmmm 
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Por 
LAYLA FIORE HORÓSCOPO 

Previsões para 13 a 19/2021 

ÁRIES (20/3 a 19/4) 
Mais ânimo para o futuro, percepção de que o mais dificil já passou. Ambições 
positivas que fazem crescer a vontade de estudar, viajar e abrir 0 leque de 
oportunidades para sua vida. 
TOURO (20/4 a 20/5) 
Salde dívidas, resolva pendências de todos os tipos, prepare-se para abrir 2022 
sem nada pendurado no passado Vale o mesmo para o amor: se não traz felicidade, 
vire a página! 
GÊMEOS (21/5 a 2016) 
Não duvide da sua intuição. Parece uma frase desgastada, mas funciona em 
nossas vidas. Não duvide da sensação que brota de dentro de você e vai direcionando 
para experiências positivas! 
CÂNCER (21/6 a 22/7) 
Vitalidade e esperança para retomar seus projetos de vida. Pequenas oscilações de 
humor não comprometem o seu desenvolvimento e são parte de seu temperamento. 
Hora de saber se aceitar! 

LEÃO (23/7 a 22/8) 
Substitua a apreensão pelo bom humor e as coisas vão fluir mais facilmente. 
Tente resolver o que for possível, mas não comprometa a saúde. Muita música, 
reflexão e pensamento positivo! 

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
Amizades e vida amorosa em primeiro plano. Uma troca feliz de energias, você 
aprende a dar e a receber. Não exagere nas reuniões de final de ano para não 
prejudicar a boa saúde. 
LIBRA (23/9 a 22/10) 
Faça a sua parte E deixe que os outros façam a parte deles. Se não corresponderem 
às suas expectativas, procure outros amigos que estejam em sintonia com o seu 

io amoroso de ser. 
ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
Boa fase para Investir em seu futuro. Procure entender mais de mercado financeiro 
e faça aplicações de longo prazo. A realização dos sonhos exige estratégias 
inteligentes. 
SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) 
Novo ciclo, nova fase positiva em que você afirma sua identidade. Não se preocupe 
demais em agradar às outras pessoas. O seu foco é a concretização de seus 
projetos de vida. 
CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) 
Quando o passado retoma, ele pode querer nos ensinar algo. Amores do passado 
tiveram suas chances e agora é hora de renovar o coração e amar com mais 
intensidade! 
AQUÁRIO (21/1 a 18/2) 
Expansão e organização, alegria e disciplina, lazer e planejamento. Existe espaço 
para tudo na vida e o Ideal é integrar todas as energias, evitando excessos. É o 
caminho do meio que leva até a paz. 

PEIXES (19/2 a 19/3) 
Não leve as coisas sempre de modo pessoal. Se os amigos estão preocupados, 
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IGREJA CATÓLICA 
Pe. Marcos Martiniano (Migário da Catedral Santo Antônio, de Osasco) 

Por que somos tentados? (6) 
São João Maria VIANNEY 

maior de todos os males é não 
ser tentado, porque há, então, 
motivos para acreditar que o 

demônio está apenas esperando nos- 
sas mortes para nos arrastar para o 
inferno. Nada poderia ser mais fácil 
de ser entendido. Apenas considere 
o cristão que está tentando, ainda que 
de um modo pequeno, salvar a sua 
alma. Tudo em volta dele parece 
incliná-lo para o mal, ele dificilmente 
consegue levantar os olhos sem ser 
tentado, apesar de todas as orações e 
penitências! E mesmo assim, um 
pecador empedernido, que passou 
uns vinte anos chafurdando na lama 
do pecado ainda tem a coragem de 
dizer que nada percebe de mal! Este 
está num estado muito pior, meus 
caros amigos, muito pior! 

Isso é o que deveria fazer você 
tremer de pavor: não saber o que são 
as tentações, pois dizer que você não 
étentado é o mesmo que dizer que o 
demônio não existe ou que ele perdeu 
todo o seu raio de ação sobre as almas 
eristãs.! 

São Gregório nos diz: 
não sofre tentações é porque o de- 
mônio é seu amigo, seu líder e pastor 
E ao permitir que você passe sua 
pobre vida na tranquilidade, no final 
de seus dias, ele lhe arrastará com 
todos os outros para as profundezas 
do abismo”. 

Santo Agostinho diz-nos que à 
maior tentação é não sofrer tentações, 
pois isso apenas significa que a pes- 
soa em questão foi rejeitada por Deus, 

Se você 

inteiramente à mercê de suas próprias 
paixões. 

Notas: 

1Curiosamente, duas ideias que 
irão ser defendidas por alguns autores 
cristãos modernos. Mas, como sa- 
bemo: 
indica, essas teorias não passam de 
opiniões muito discutíveis, que difi- 
cilmente conseguem ficar de pé à luz 
da Revelação divi 

20 pecador é “abandonado” por 
Deus na medida em que se afasta 
dele e recusa o seu auxílio e sua luz: 
nesta linha é que devemos entender 
a palavra do santo. Sabemos que, de 
fato, Deus não abandona, nunc: 
desiste do pecador, mesmo aquele 
que está no pior estado, como Jesus 
ensina, por exemplo, nas “parábolas 
da misericórdia” (Lucas 15). 

(“Homilia sobre as Tentações” - 
São João Maria Vianney, 1786-1859, 

Cura 
dºArs"; sacerdote francês; padroei- 

e como a homilia do santo já 

conhecido também como o 

ro dos párocos.) 

Telefones úteis 
Samu (Atend. Móvel de Urgência) 182 

Pronto-Socorro Central 414359900 
Polcia Matar 190 

Guarda Municipal 183 
Corpo de Bombeiros 183 

Defesa CW 190 / 414277129 
Sabesp (racamações)  0800-011-9011 
Fata de dz (Eno). 0800-7272-196 

uminação Pública (Fecnolz)  0800-7782:000 
Telefônica (dels) OBO071-104 

Telefônica (rlomações) 102 
Procon Ald2-1414 

Profeta (Paço Municipal) 4143:7600 
Câmara Municipal 4141-4472 

Demutran 4142:7067 
Fórum 4141-2970 

Promotores de Justiça. 4141-4000 
Coeios (Centro) 4142770 

Cenis (Via Nova Hapev) 4141-3547 
Cartório de Rogito Ci 4141-3837 

Conselho Tutelar 4142-1180 E AAA: podem demorar a procurar por você. É uma maneira de poupar a relação e preservar rio Municipal o lado positivo da amizade. Cemitério Municipal 414256743 abandonada por Ele? e deixada 
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Nos Te do ador - 13 a 18/12 - Globo - 18h15 
Segunda (13) - Lupita sofre no funeral de Batista, enquanto Lota ironiza a muiher. O tabelião lê o 
testamento de Batista, e Lupita descobre que seu amado deixou a casa em seu nome. Elisa 
soonsoiha Solano sereia. Par à ovacionada por sua atuação conta ssa Lia 

s é anuncia que agora é sua cativa. Zayla encontra as provas contra Tonico. O 
is Eessio retos ac de denáia. Bacula la 0 roer 
Terça(14) - Samul diz a Piar que acredia que, após salvar a vida de Tonico, o demtado os 

em paz. Nino diz a Nélio que Tonico passará uma temporada na Bahia. Pedro e Luísa se 
amam. Nino pede que Celestina se mude com ele para a Itália. Nélio descobre que as provas 
contra Tonico sumiram. Clemência volta, e Quinzinho se desespera. Na Bahia, Tonico pede que 
emitam ordem de prisão a Samuel, 
Quarta (15) - Tonico explica que Samuel é Jorge. Nélio descontia de que Nino tenha pegado as 

rovas contra Tonico. Clemência afirma a Quinzinho que o ama. Nélio e Dolores decidem fugir. 
usa confessa a Justina que se aproximou de Teresa. Cândida afirma a Gastão que ele e Isabel 

Jerão uma indo feria. Deloros o prepara par fo com Não, quando Zap a iniorcaça, 
Quinta (16) - Zayia tenta impedir Dolores de fugir, mas a moça consegue escapar. Gastão e 
Isabel se reconciliam. Pilar comemora a fuga de Dolores. Celestina garante a Nicolau: 
em aceitar o pedido de Nino. Quinzinho despista Clemência, que se enfurece ao vers 
Vitória. Chega a dia do casamento de Samuel e Pilar. Tonico volta ao Rio de Janeiro. 
Sexta (17) - Tonico descobre que Dolores fugiu com Néio e questiona Pilar. Zayia contronta 
Samuel, e Guebo se preocupa. Vitória flagra Quinzinho com uma mulher, mas não reconhece 
Clemência, Lota encontra Clemência e revela que Quinzinho é amante de Vitória. Samuel comenta 
com Olu seu temor em relação a seu passado. Pilar entra na igreja e todos se emocionam. Tonico 
interrompe o casamento de Pilar e Samuel, 
Sábado (18) - Tonico revela a identidade de Samuel e afirma que o rapaz assassinou seu próprio 
pai. Luísa tenta detender Samuel, e Tonico a acusa de cúmplice. Zayla passa mal ao saber que 
Tonico desmascarou Samuel, e o deputado desconfia. Clemência se reveia para Prisca e Hilário, 
e Vitória confronta a rival. Quinzinho impede Vitória de acusar Clemência pelo roubo de seus 
imóveis. Luísa revela toda a verdade a Pedro. Tonico mente para Olu e Cândida e afirma que foi 
Zayla quem lhe contou sobre Samuel, 

Mais Vida, Melhor! - 13 a 18/12 - Globo - 19h15 

pensa 
com 

Segunda (13) Joana conta a verdado para Foge, quo desisto de viajar. Neném não consegue 
com a ex-dançarina Flávia se assusta com Conrado. Tigrão dispensa Soraia para falar com 

jam. Flávia é atingida por um tro e desmaia nos braços de Neném 
Terça(14) - Noném e Paula levam Flávia para o hospital O funcionária do motel chama a polícia. 
Daniel recrimina Colina por incentivar a separação do filho. Flávia convence Guilherme a ajudá-la. 
Juca tem um mau pressentimento. Betina explica à Nedda e Jandira por que Neném saiu com 
Paula. Joana afirma que não quer mais trabalhar com Guilherme. Neném aconselha Guilherme a 
não desistido Rose. Paula e Neném se beijam. Guilherme cuída de Flávia. 
Quarta (15) - Passa-se uma semana. Flávia reciama da internação para Guilherme. Neném 
“consegue reabrir o salão de Nedda. Tigrão é agressivo com Tina e Rute, e deixa o colégio. Paula 
convida Neném e a família para um jantar em sua casa. Carmem e Marcelo confabulam contra 
Paula Tigrão destrata Tina. Rute chama Roso para conversar, e Ceina alerta Guilherme. Neném 
chega com a família para o jantar na casa de Paula. 
Quinta (16) - Paula perde a paciência com as filhas de Neném, e o jogador tenta acalmar a 
situação Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau comportamento de Tigrão. Tigrão dá um fora 
em Soraia, que so enfurec inventa uma história para Denis e Cabeça. Paula dz a Nedda que 
gue ar noiva de Nném, Flávia pega a carter de Guihamo vai embora do restaurando antos 

ele pagar a conta. Blanca passa mal na casa de Paula 
Senta (17) - Paula ajuda Neném a levar Bianca para o hospital. Guilherme so enfurco com 
Flávia. Tigrão briga com Denis e Cabeça. Joana se compromete a cuidar de Blanca, e Neném fica 
emocionado. Flávia ganha uma partida de sinuca com a ajuda de Guilherme. Paula volta para 
hospital para ficar com Neném. Joana conta sobre Bianca para Rose, que fica afita. Neném aceita 
ficar noivo de Paula. Guilherme e Flávia so beijam. Rose vê Neném e Paula juntos. 
Sábado (18) - Rose revela a Joana sua história com Neném Guilherme é rude com Flávia, que 
pede para ficar na casa de Murilo. Ode Juca a mandar Flávia embora. Paula dá um 
emprego para Flávia. Trombada elogia Neném. Fiose observa a familia animada e fica incomodada. 
A noiva de Trombada aparece no treino e se insinua para Neném. Rose afirma ao marido que não 
vai mais dormir com ele. Guilherme pensa em Flávia. Teca tenta agarrar Neném no vestiário, 
enquanto Trombada se aproxima. 

Um ao Sol - 13 a 18/12 - Globo - 21h20 
Segunda (13) - Christian/Renato disfarça sua emoção ao ver Lara, e afirma que o irmãs 
traficante. Lara comenta com Noca que Mateus pode estar certo sobre Christian. Ruth e Tó 
obrigam Chistian/Renato a participar do esquema de desvio de dinheiro da Redentor. Bárbara e 
Nicole fazem as pazes. Ravi tem um desentendimento com Christian Renato e doido romper 
como amigo. 
Terça (14) - Bárbara ameaça se separar de Christian/Renato. Noca conhece Napoleão na 
enfermaria do hospital. Felipe revela a Ana Virgínia que não viajará porque está apaixonado. Noca 
limpa a casa de Napoleão o encontra dinheiro no colchão. Chritian/Fenato surpreende Bárbara 
com um jantar romântico. Bárbara está com Christian/Renato. quando Janine bate à sua porta 
Quarta (15) - Janine acusa Bárbara de ter roubado seu conto. Ravi deixa Francisco com Yasmin 
para procurar emprego. Bárbara é surpreendida em casa com a presença de dois repórteres. 
Elenico anuncia seu casamento com Alípio. Cecília resolve voltar para casa ao saber que Túlio 
não está mais com Rebeca. Cecília chega à casa de Rebeca, sem perceber que Felipe está 
deitado na sala 
Quinta (16) - Rebeca consegue evitar que Cecília encontre Felipe em sua casa. Janine acaba 
aceitando o anel de Bárbara. Bárbara Iê a mensagem de Felipe no celular de Rebeca e descobre 
que aim está se relacionando com o rapaz. Érica descobre que Santiago pagou as mensalidades 
da escola de Luan antes de filho conquistar a bolsa de estudos. Marie conta para Lara que Noca 
irá se casar, e a moça desconfia. Rebeca descobre que Felipe é neto de Ana Virgínia. 
Sexta (17) - Rebeca fica desnorteada diante da de Ana Virgínia, que deixa claro que 
não poderá mais ser sua terapeuta. Christian/Renato fica constemado ao saber que Túlio cortou 
acreche para crianças de funcionários. Santiago manda Christian/Renato reabrir as creches. Joy 
diz a Ravi que precisa amumar dinheiro para tirar Adel da prisão. Janine reage de forma negativa 
à proposta de Bárbara para que ela escreva um io de contos, em troca de uma compensação. 
Santago pergunta a Ravi se ele está necessitando de algo. 
Sábado (18) - Raviusa o dinheiro de sua rescisão para pagar a fiança de Adel Bárbara teme que 
Janine conte a verdade para Chvistan/Renato. Felipe é Juia trocam confidências. Lara descontia 
de que Noca tenha algum interesse no casamento com Napoleão. Antônia fica sabendo por 
Janine que o teto vencedor do concurso é de sua autoria. Alípio mostra uma foto para Christany 
Renato, que percebe que Elenice e o noivo estão na cobertura da mãe de Bárbara. Santiago 
anuncia que a coletiva de imprensa da Redentor será feita por Christian/Fenato, deixando Túlio 
contrariado. Bárbara mostra a Nicole a mensagem que Antônia deixou. dizendo que procurará a 
organização do concurso. Nicole aconselha Bárbara a contar a verdade. Ao chegar à empresa, 
Crhristian/Fenato vê Túlio caído no chão e hesita em socorrer o rival. 
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RESULTADOS DE LOTERIAS 

MEGA-SENA TELE SENA 
CONCURSO nº 2.435 (07/12/2021) Tele Sena de Natal 2021 

Números sorteados: 
06+ 180400 41.48 

LOTERIA FEDERAL 
Extração nº 05619 (04/12/2021) 

001498 R$ 500.000,00 
dr Olaso R$ ar 00000 
3º 084856 R$ 24.000,00 
4º 072834 R$ 19.000,00 
5º 007754 R$ 18.329,00 

05+ 1528320380 54 
Valor acumulado do concurso anterior: | — Extração nº 05620 (08/12/2021) 

R$ 34.440.791,34 072929 R$ 500.000,00 
Prêmio 055705 R$ 27.000,00 

29.405.657,46 030467 24.000,00 
41.464,82 096151 19.000,00 

898/55 038411 R$ 18.329,00 

et VA WHaISAPP 
11-97320-6282 
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