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Durante a capacitação, serão apresentadas aos participantes 
iniciativas e ferramentas para melhorar a gestão dos negócios.

Junta de Serviço 
Militar volta a 
realizar alistamento
REALIZAÇÃO. Atendimento ao público está sendo feito no 
prédio da Secretaria de Defesa Social.

DA REDAÇÃO

Por meio da Junta de Ser-
viço Militar a Secretaria Muni-
cipal de Defesa Social (JSM), 
realizou na última semana mais 
de 30 alistamentos militares. O 
atendimento ao público que an-
tes era feito na Câmara Munici-
pal de Mariana, passa a ser re-
alizado no prédio da secretaria 
de Defesa Social, possibilitando 
mais agilidade no serviço.

Para fazer o alistamento 
militar, o jovem deve levar RG, 
CPF e comprovante de endere-
ço. O horário de funcionamen-
to é de 8h às 11:30 e de 13h 
às 17h. Não é necessário fazer 
agendamento.

Para mais informações, li-
gue: 3558-5356.

ALISTAMENTO - O Ser-
viço Militar consiste no exer-

cício das atividades desempe-
nhadas pelas Forças Armadas 
(Exército, Marinha e Aeronáu-

tica), em defesa da nação e é 
obrigatório no Brasil para jo-
vens com 18 anos ou mais.

INSCRIÇÃO

Sebrae oferece capacitação gratuita 
sobre gestão financeira em MG 

Quase 70% dos pequenos 
negócios mineiros atravessam 
dificuldades financeiras neste 
momento. É o que mostra a 9ª 
edição da pesquisa O impacto 
da pandemia do coronavírus 
nos pequenos negócios, reali-
zada pelo Sebrae. Para ajudar 
os empreendedores, o Sebrae 
Minas promove gratuitamen-
te, no dia 9 de fevereiro, a 
palestra on-line “Os 5 pilares 
da gestão financeira”. Infor-
mações e inscrições no site da 
loja do Sebrae Minas. 

Para os empresários mi-
neiros, a principal fonte de 
endividamento resulta de em-
préstimos bancários, que têm 
comprometido cerca de 45% 
das despesas. A assistente do 
Sebrae Minas Carla Santos 
explica que, durante a capa-
citação, serão apresentadas 
aos participantes iniciativas e 
ferramentas para melhorar a 
gestão dos negócios e possi-

bilitar que o momento adver-
so seja superado.  

“A sustentação de qualquer 
empresa se dá por meio de cin-
co pilares básicos. Sem eles é 
pouco provável que qualquer 
empreendedor consiga organi-
zar, manter e utilizar a gestão 
financeira como um instrumen-
to estratégico para a tomada de 
decisão no negócio”, destaca. 

Ainda em fevereiro, em-
preendedores poderão parti-

cipar da palestra on-line “Em-
preendendo com o que tenho”. 
A atividade, que também é gra-
tuita, está marcada para o dia 
29 e busca sensibilizar os par-
ticipantes sobre a importância 
do modelo mental e o modo 
de pensar do empreendedor 
dentro do processo de identifi-
cação de oportunidades e cria-
ção de novos negócios/produ-
tos. Mais informações no site 
da Loja do Sebrae Minas. 

DA REDAÇÃO
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O descumprimento do decreto poderá levar a cassação ou suspensão do alvará de 
funcionamento dos estabelecimentos.

Carnaval 2021 é cancelado 
pela Prefeitura de Mariana 
DECRETO. Fiscalização será intensificada para garantir que o decreto seja cumprido sem aglomerações e festividades.
DA REDAÇÃO

No último dia 29 o pre-
feito de Mariana, Juliano 
Duarte, anunciou que os 
pontos facultativos dos dias 
15, 16 próximos, referente 
ao feriado do Carnaval, e 17, 
e a quarta de cinzas, foram 
cancelados devido à situação 
de emergência de saúde pela 
pandemia da covid-19.

De acordo com o decre-
to  Nº 10.390, de 29 de ja-
neiro de 2021, “fica proibida 
a realização de eventos em 
ruas, casas de festas, bares, 
clubes, restaurantes, chá-
caras, sítios e locais simila-
res, bem como a realização 
de quaisquer festas, blocos 
carnavalescos ou eventos de 
pré-carnaval e carnaval, em 
ambientes abertos ou fecha-
dos, promovidos por inicia-
tiva pública ou privada”.

Para garantir que o de-
creto seja cumprido, a fis-

calização nestes dias será 
intensificada. Os órgãos de 
controle do município irão 
agir para evitar as aglomera-
ções e proibir que sejam rea-
lizados eventos nessas datas, 
assim como também reforçar 
a obrigatoriedade do uso das 
máscaras para a população.

O descumprimento des-
tas normas poderá levar a 
cassação ou suspensão do 
alvará de funcionamento dos 
estabelecimentos que forem 
contra o decreto. O infrator 
poderá ainda sofrer sanções 
penais previstas no artigo 
268 (infração de medida sa-
nitária) e 330 (desobedecer a 
ordem legal de funcionário 
público) do Código Penal 
Brasileiro.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A aquisição foi realizada por meio da Secretaria de Educação. 

Rede Municipal de ensino de Mariana 
recebe 8 mil carteiras escolares 
RENOVAÇÃO. Mobiliários antigos serão doados para as escolas estaduais do município.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
adquiriu 8 mil novas carteiras 
escolares, entregues no dia 22 
de janeiro. O número inclui 

conjuntos para Educação In-
fantil, conjuntos para alunos 
do Ensino Fundamental e 
para alunos do CMEI’s, todos 
eles com tamanhos diferen-

ciados para cada faixa etária. 
A aquisição foi realiza-

da por meio da Secretaria de 
Educação e os antigos mobi-
liários serão doados para as 
escolas estaduais e algumas 
entidades do município. 

“Esse investimento pro-
move melhores condições na 
estrutura física das escolas e 
também no bem-estar dos alu-
nos, assegurando qualidade e 
comodidade para estudantes e 
professores nas salas de aula, 
sendo elemento essencial e im-
portante no processo educacio-
nal”, afirmou a secretária Car-
lene Almeida sobre a medida.

 

CRÉDITO: RAÍSSA ALVARENGA

PARCELAMENTO

IPTU é prorrogado para amenizar 
impacto econômico

A Prefeitura de Mariana 
suspendeu temporariamente os 
pagamentos de IPTU no perí-
odo da pandemia, prorrogando 
o seu vencimento. A ação foi 
tomada para amenizar o impac-
to econômico daqueles comer-
ciantes e moradores atingidos 
direta ou indiretamente pelas 
medidas sanitárias orientadas 
pela Organização Mundial da 
Saúde – OMS, e tomadas por 
centenas de municípios.

Por meio do decreto 
10.040/2020, a prorrogação 
valerá até o dia 31/12/2021 
ou enquanto durar a pande-
mia da Covid-19. Entretanto, 
aos contribuintes que dese-
jam efetuar o pagamento, as 
guias já estão disponíveis e 
podem ser encontradas no 

site da Prefeitura de Mariana 
ou para retirada no Departa-
mento da Receita Municipal.

O pagamento equivalen-

te ao ano de 2020 poderá ser 
quitado com 10% de descon-
to na cota única e/ou parce-
lado sem juros.

DA REDAÇÃO
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Clínica esclarece denúncia referente 
a prática irregular de atestados
DENÚNCIA. Após relatos de que a clínica estaria descontado os dias de atestado, gerência nega fato.

DA REDAÇÃO

Na quinta-feira (28), o Jor-
nal Ponto Final recebeu uma 
denúncia em sua Redação re-
ferente a atestados médico que 
estariam sendo descontados 

em forma de dias trabalhados.
A denunciante, que prefe-

riu manter sua identidade em 
sigilo, informou que “quan-
do o atestado é apresentado é 
porque a pessoa precisa de al-

gum cuidado especial naquele 
momento e por aqueles dias. 

Nesse momento que vivemos o 
isolamento em casos suspeitos 
é extremamente necessário de-
vido a propagação do vírus e na 
Clínica de Hemodiálise estão 
descontando ou repondo com 
os dias de folga que essas pes-
soas tem por direito” relatou.

Nossa Redação entrou 
em contato com a gerente da 
Clínica Nefrológica de Hemo-
diálise, Valéria Aparecida da 
Silva, que nega a denúncia em 
questão e explica como fun-

cionam os horários e folgas da 
clínica “Nossa carga horária 
de todos colaboradores, sema-
nal é de 44 horas. Folgas são 
dadas caso a empresa queira. 
A denúncia não procede pois 
não trabalhamos fora das leis 
trabalhistas de forma alguma.  
A folga que damos aos cola-
boradores é por conta da em-
presa, não porque seja lei. Elas 
não fazem a carga horária de 
44 horas semanais conforme 
o contrato” informou Valéria.
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Empresa desconta 
cartão alimentação 
de funcionários que 
apresentam atestado
ALIMENTAÇÃO. Ao questionarem a falta do cartão, funcionários 
foram informados que por causa do atestado não receberiam.

DA REDAÇÃO

Em denúncia realizada 
em nossa Redação, trabalha-
dores da empresa MRF Con-
sórcio que presta serviço na 
área da Mineradora Samarco, 
relatam que após apresenta-
rem atestado devido o isola-
mento para combate ao co-
vid-19, tiveram seus cartões 
de alimentação cortados.

Os funcionários pediram 
sigilo em suas identidades ale-
gando ainda trabalharem na 
empresa “o complicado é que 
já recebemos pouco, a gente 
não dá atestado porque quer, se 
você mora em uma casa onde 
uma pessoa testou positivo, 
todos são colocados em isola-
mento para evitar a propagação 
do vírus, aí você entrega o ates-
tado para justificar sua falta e 
no mês seguinte perde o direito 
ao cartão alimentação. Então 

quer dizer que não podemos 
adoecer senão vamos ficar sem 
comer? É triste porque o salário 
já é pouco e ainda perdemos o 
pouco do benefício que temos” 
relatou a funcionária da empre-
sa que não quis ser identificada.

Outro funcionário tam-
bém relatou o mesmo pro-
blema “Fui procurar saber 
por que meu cartão não tinha 
caído me informaram que foi 

porque eu dei um atestado, 
uma coisa não tem nada a ver 
com a outra não”.

Em contato com assesso-
ria de imprensa da mineradora 
Samarco a mesma nos enviou 
a nota seguinte “A Samarco 
informa que preza pelo res-
peito às pessoas e acompanha 
o cumprimento de todos os 
compromissos legais de seus 
prestadores de serviços.”

ORGANIZAÇÃO

Município realiza ação para limpeza 
de ruas e áreas públicas

A Prefeitura de Maria-
na vem promovendo ações 
de limpeza em diversas áre-
as, ruas e prédios públicos do 
município. Nos últimos dias, 
foi atendida grande parte do 
Centro Histórico e Comercial, 
além dos bairros Chácara, Jar-
dim dos Inconfidentes, Gale-
go, Vila do Carmo e o distrito 
de Passagem de Mariana. Na 
última quinta, 31, os serviços 
atenderam o bairro Liberdade.

A limpeza, que envolve 
serviço de capina, remoção 
de entulho e outros serviços 
similares, está sendo feita 
através de uma parceria en-
tre a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a Secreta-
ria Municipal de Transportes 
e Estradas Vicinais. Segundo 
a secretária de Meio Am-
biente, Denise Almeida, as 

ações de limpeza em todo o 
Município visam a melhoria 
dos espaços, o bem estar e 
a saúde de toda a popula-
ção. “Estamos seguindo um 

cronograma e sabemos da 
necessidade e importância 
destes serviços. Vamos per-
manecer até que toda a cida-
de seja contemplada”, disse.

DA REDAÇÃO

Até o momento, foram contempladas as praças dos bairros Santa 
Rita de Cássia, Santana,Jardim dos Inconfidentes e Rosário. 

CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA
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Após voto contrário de vereadores, 
obras da UPA serão retomadas
PRAZO. O edital ficará disponível durante trinta dias (prazo legal) e, assim que a licitação for homologada.
DA REDAÇÃO

No último dia 29 a comis-
são de saúde presidida pelo 
vereador, Maurício Antônio se 
reuniu para discussão do Proje-
to de Lei 02/2021 que autoriza 
a abertura de crédito adicional 
especial no orçamento vigente 
para a conclusão da construção 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), e para a constru-
ção da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) em Padre Viegas. O PL 
foi aprovado com votos contrá-
rios de Marcelo Macedo e Ricar-
do de Miranda. 

O vereador Marcelo Mace-
do, enviou uma nota à nossa Re-
dação onde justificou seu voto 
contrário “No dia 29/02/2021 
na parte da manhã reuniu-se a 
comissão de saúde presidida 
pelo presidente vereador Mauri-
cio e o Vice presidente vereador 
Ricardo. Abertos os trabalhos 
o presidente colocou em pauta 
o PL 02/2021 (UPA) e (UBS) 

Padre Viegas para discussão, eu 
como membro suplente naquele 
momento assumindo a vaga de 
um membro efetivo. Em dis-
cussão pedimos alguns esclare-
cimentos em relação ao PL, so-
licitamos visita técnica na UPA 
e UBS Padre Viegas, tomada 
de contas especial, planilha de 
execução, e relatório fotográfi-
co e todos os questionamentos 
levantados pelos vereadores em 
visita, pedimos ao presidente 
da comissão vereador Maurício 
que retirasse da pauta e assumi-
mos o compromisso em votar o 
projeto na reunião de segunda-
feira.  Questionamos também 
qual a justificativa em votar o 
PL na reunião sexta-feira se te-
ríamos reunião na segunda-feira 
o que mudaria? Diante destes 
questionamentos o presidente 
da comissão colocou em vota-
ção sendo que Marcelo e o ve-
reador Maurício votaram pela 
retirada do PL da pauta, sendo 
deliberado imediatamente pelo 

presidente ficando decido em 
reunião da comissão a retirada 
do PL, todo o procedimento 
em comissão amparado regi-
mentalmente. Sempre defendi a 
retomada da UPA, sei o quanto  
é importante  para nossa popu-
lação, vou continuar vigilante 
na execução dessa importante 
obra para nossa cidade. Deixo 
claro que em todos os manda-
tos nunca votei contra projetos 
que venham beneficiar a nos-
sa população, vou continuar 
trabalhando com honestidade, 
transparência e ética e cum-
prindo fielmente o regimente 
interno” explicou Marcelo. 

Ricardo Miranda, vereador 
eleito em seu primeiro manda-
to afirmou que ““Sempre serei 
a favor da saúde em nossa ci-
dade. A UPA SÃO PEDRO é 
um sonho meu e de diversos 
marianenses que, como eu, 
são usuários do SUS. Não fui 
contra o projeto e sim à vo-
tação da pauta na sexta-feira 

(29/01), pois queria avaliá-lo 
melhor, estudar e poder con-
tribuir ainda mais. Senti que 
este direito me foi tirado, uma 
vez que a comissão represen-
tante aprovou essa pauta para 
a segunda-feira (01/02). É de 
minha responsabilidade fisca-
lizar cada projeto. Por falta de 
apreciação ou de interesse de 
muitos que já esteve sentado na 
cadeira do legislativo é que hoje 
temos em nossa cidade obras 
paradas com embargos judi-
ciais ou por falta de recursos fi-
nanceiros. Eu só queria apurar 
melhor para realmente agregar 
valor ao projeto. Jamais seria 
contra um patrimônio desta 
magnitude para nossa cidade! 
Algumas pessoas, agindo de má 
fé, distorceram os fatos. Quero 
deixar bem claro que não sou 
oposição ao governo atual, co-
mandado pelo excelentíssimo 
Juliano Duarte, no qual está fa-
zendo o seu trabalho de forma 
legal, sou independente e todos 

os projetos que vierem para a 
melhoria da nossa cidade serão 
votados com a maior satisfa-
ção” explicou Ricardo.

A Prefeitura de Mariana 
publicará, neste mês de fe-
vereiro, o edital do processo 
licitatório para realizar a reto-
mada da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), localizada 
no bairro São Pedro. O edital 
ficará disponível durante trinta 
dias (prazo legal) e, assim que 
a licitação for homologada, o 
contrato será assinado e a or-
dem de serviço será dada para 
o início das obras.

De acordo com a secretaria 
de Obras, o cronograma de exe-
cução da obra será de aproxima-
damente 12 meses, com um in-
vestimento de R$ 4.661.544,70.

Sabendo da importância 
da unidade para o município, o 
prefeito Juliano Duarte já afir-
mou em outras ocasiões que a 
ação também é uma das priori-
dades do seu governo.
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varejão popular

Uso emergencial de vacinas não testadas 
são autorizadas pela ANVISA 

APROVAÇÃO. A medida deve acelerar aprovação de novos 
imunizantes no país, como a Sputinik V, da russa GameLeya.

DA REDAÇÃO

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
anunciou no último dia 3, que 
dispensará a obrigação de que 
ensaios clínicos de fase 3 te-
nham sido realizados no Brasil 
para que registros de uso emer-
genciais sejam concedidos a 
imunizantes contra a Covid-19. 

Isso quer dizer, na prática, 
que farmacêuticas e laborató-
rios não precisam revalidar os 
testes que fizeram fora do país 
em território nacional. Contu-
do, isso não isenta empresas de 
apresentarem dados da fase 3 
dos estudos e confirmem a se-
gurança e eficácia das vacinas.

A medida deve acelerar 
aprovacição de novos imuni-
zantes no país, como a Spu-
tinik V, da russa GameLeya. 
É a terceira atualização do 
guia de uso emergencial das 
vacinas no Brasil.

Um dos porta-vozes que 
estiveram na coletiva de im-
prensa que anunciou a mudan-
ça, Gustavo Mendes, afirmou 
que “o avanço regulatório e a 

experiência adquirida com va-
cinas autoridades permite que 
repensemos (as normas)”.  

“A nossa equipe está fo-
cada em garantir as segurança 
das vacinas, principalmente a 
segurança, e, de forma algu-
ma, queremos fazer retraba-
lho. Não queremos analisar 
algo que já foi analisado. Não 
queremos esforços desneces-
sários”, completa.

Contudo, para que estu-
dos clínicos de fase 3 realiza-
dos no exterior sejam aprova-

dos no Brasil, devem respeitar 
algumas regras. São eles:
• Acompanhamento dos par-
ticipantes para a avaliação de 
eficácia e segurança dos par-
ticipantes do estudo pivotal 
por pelo menos 1 ano
• Garantia de acesso aos 
dados gerados em sua to-
ta l idade ; 
• Demonstração que estudos 
pré-clínicos e clínicos foram 
conduzidos conforme as di-
retrizes aceitas nacional e in-
ternacionalmente .
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Medidas pode 
prorrogar auxílio 
emergencial até junho
PRORROGAÇÃO. O Projeto sugere a prorrogação da vigência 
do Decreto 6/20, que dispõe sobre o estado de calamidade 
pública devido à pandemia da Covid-19.

DA REDAÇÃO

Publicado no dia 20 de 
março do ano passado, o De-
creto de estado de calamidade 
pública durou até o dia 31 de 
dezembro de 2020, possibili-
tando que o Executivo ultra-
passasse os gastos previstos e 
desobedecesse às metas fiscais, 
no intuito de custear ações em 
prol ao combate à pandemia. 

Na oportunidade, o depu-
tado lembrou que mesmo dian-
te da etapa inicial da vacinação 
contra a Covid-19, ainda não 
existem perspectivas concretas 
sobre a imunização em mas-
sa da população brasileira, ao 
mesmo tempo em que o país já 
está enfrentando uma segunda 
onda da pandemia. 

“Sem alternativas, torna-se 
urgente a prorrogação imediata 
do Decreto Legislativo a partir 

de 1º de janeiro de 2021, tendo 
em vista que não há indicativos 
de que os índices econômicos 
e sociais venham a melhorar”, 
observou o deputado.

O estado de calamidade 
pública serviu como base para 
a elaboração e vigência de di-
versas medidas no ano passado.

Uma delas e a principal, foi 
a criação do auxílio emergencial 
voltado para a população brasi-
leira em situação de vulnerabili-
dade social, com o valor inicial de 
R$ 600 e posteriormente prorro-
gado com a oferta de R$ 300.

Agora, o Projeto de Lei nº 
5514, de 2020, dispõe sobre 
a implementação do “auxílio 
emergencial consecutivo” até o 
dia 30 de junho de 2021, o qual 
deverá ser pago em até seis par-
celas mensais de R$ 600 ao tra-
balhador informal ainda devido 

à pandemia da Covid-19.
No momento, o texto está 

em trâmite pela Câmara dos 
Deputados.  O autor da propos-
ta é o deputado Fábio Henri-
que (PDT-SE), que alegou que 
a intenção do PL é evitar que 
milhões de cidadãos brasileiros 
inicialmente atendidos pelo au-
xílio emergencial através da Lei 
nº 13.982, de 2020, e pelo auxí-
lio residual (a prorrogação com 
parcelas de R$ 300), fiquem to-
talmente desamparados. 

Isso porque, com exceção 
dos lotes residuais, o auxílio 
emergencial foi oficialmente ex-
tinto no mês de janeiro de 2021. 
“Sem formas de obter recursos, 
as famílias então beneficiadas 
necessitam que o auxílio seja 
prorrogado, pois a pandemia 
persiste”, diz o parlamentar.
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O decreto já foi publicado e apresenta todos os ajustes das tabelas.

Funcionários públicos terão 
reajuste salarial de 6,64%
ALCANÇE. Reajuste se aplica aos aposentados e pensionistas e funcionários da administração direta e indiretamente.
DA REDAÇÃO

Prefeitura de Mariana 
anunciou reajuste salarial aos 
3400 servidores públicos do 
município e de acordo com 
Lei Complementar 173/2020 
o aumento foi de 6,64%. Re-
ajuste se aplica aos aposenta-
dos e pensionistas bem como 
funcionários da administra-
ção direta e indireta. A rea-
dequação é retroativa a 1º de 
janeiro corrente.

Para Juliano Duarte, o rea-
juste atinge 4329 pessoas, e re-
flete diretamente na qualidade 
de vida de seus lares e no re-
conhecimento profissional de 
cada um. “É muito satisfatório 
conseguir essa valorização, e é 
mais que justa. Nossa vontade 
é que fosse maior, mas temos 
que respeitar a lei”, disse, re-
forçando que neste ano, serão 
12,8 milhões reais injetados, 
neste momento de crise, na 
economia local, fomentando 

ainda mais o crescimento do 
nosso comércio.

A atualização foi feita ob-
servando o índice do IPCA, 
referente a variação no perío-

do de julho de 2019 a dezem-
bro de 2020, incidente sobre 
os vencimentos básicos, as 
funções de confiança, as van-
tagens pessoais, com efeitos 

retroativos a 1º de janeiro de 
2021. Os valores das tabelas 
do auxílio alimentação conce-
didos através da Lei 3.002 de 
setembro de 2015 também fo-

ram atualizados.
O último reajuste ofertado 

pelo município de Mariana foi 
realizado em junho de 2019, 
por meio da Lei 3.274. No ano 
passado, em virtude da pande-
mia e do período eleitoral, não 
houve reajuste aos servidores 
e funcionários públicos, sendo 
necessária a atualização para 
recompor a perda da aquisição 
monetária.

O decreto já foi publicado 
e apresenta todos os ajustes 
das tabelas de vencimentos 
dos Planos de Cargos, Carrei-
ras e Vencimentos dos servi-
dores públicos de Mariana, 
bem como as tabelas de venci-
mentos dos cargos Comissio-
nados, das Funções Públicas 
e das Funções de Confiança, 
observada a disposição do art. 
22, parágrafo único, inciso III, 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Acesse o diário oficial 
do município e confira.
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Vacina contra HIV será testada em 
voluntários através da UFMG
VOLUNTÁRIOS. No Brasil, a pesquisa recruta voluntários em cinco capitais. 

DA REDAÇÃO

A Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) 
anunciou nesta quarta-feira 
(3) que aderiu a um conjun-
to de centros de pesquisas 
de diversos países para tes-
tar a eficácia de uma vacina 
desenvolvida contra o vírus 
HIV, causador da AIDS. 

O estudo, denomina-
do “Mosaico”,  aval ia  um 
processo de imunização 
em quatro doses de uma 
vacina projetada para 
fornecer proteção contra 
“diferentes var iantes do 
vír us em todo o mundo”, 

confor me a inst i tuição. 
No Brasil, a pesqui-

sa recruta voluntários em 
cinco capitais. Em Belo 
Horizonte, pela Faculda-
de de Medicina da UFMG, 
em São Paulo, no Hospital 
das Clínicas da Universida-
de de São Paulo (USP), no 
Rio de Janeiro, pela Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) e o Hospital Geral 
de Nova Iguaçu, em Ma-
naus, na Fundação Medici-
na Tropical e, por fim, em 
Curitiba, no Centro Médio 
São Francisco.

“O estudo é parte de 

iniciativa desenvolvida 
pela HIV Vaccine Trials 
Network (HVTN) – finan-
ciada pela farmacêutica 
Janssen – e pelo National 
Institutes of  Health (NIH), 
dos Estados Unidos. Serão 
recrutados homens gays ou 
bissexuais e pessoas trans-
gênero entre 18 e 60 anos, 
HIV negativo, não usuários 
de profilaxia pré-exposi-
ção (PrEP) e que não apre-
sentem comorbidades que 
contraindiquem o uso da 
substância a ser testada”, 
informa a UFMG> 

Estudo, denominado “Mosaico”, avalia um processo de imunização em quatro doses de 
uma vacina contra HIV.
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Durante a Reunião, ainda foram aprovados dois Projetos de Lei.

Câmara Municipal de 
OP discute critérios 
da vacinação 
contra a Covid-19 
TRANSPARÊNCIA. Propostas têm o objetivo de dar 
transparência ao processo.

DA REDAÇÃO

Na 9ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Ouro 
Preto, da última terça-feira (02), 
os vereadores  analisaram e 
aprovaram matérias referentes 
à vacinação da Covid-19 no 
município, uma delas é a Indi-
cação Nº 81/2021, de autoria 
do Vereador Júlio Gori (PSC). 

A Indicação solicita o con-
trole diário da quantidade de va-
cinas aplicadas em Ouro Preto, 
discriminando o número de va-
cinados, nomes completos, local 
de vacinação e outras informa-
ções. A exemplo de determina-
dos casos no país, Júlio considera 
que algumas pessoas podem usar 
de suas posições sociais para pas-
sar à frente dos grupos prioritá-
rios. “É um ponto muito positivo 
ter uma planilha mostrando à po-
pulação o que está acontecendo e 
quem está sendo vacinado, para 
dar clareza.”, disse. 

O Vereador Renato Zoro-
astro (MDB) também apresen-
tou a Indicação Nº 89/2021, 
que solicita medidas para ga-
rantir a transparência nas ações 

de vacinação no município. Se-
gundo o vereador, é uma reco-
mendação do Governo Federal 
que os municípios divulguem a 
lista dos vacinados. “É impor-
tante ter no Portal da Transpa-
rência os gastos durante a pan-
demia, a relação dos vacinados 
e outros detalhes”, destacou. 

A Vereadora Lílian França 

(PDT), que também assinou a 
Indicação, elogiou a proposta 
e disse que os critérios de fis-
calização são questionamentos 
da população. “Existem alguns 
lugares em que ocorrem alguns 
equívocos, então temos que sa-
ber os critérios que a Prefeitura 
vai usar para colocar no Portal 
da Transparência”, afirmou.

REPARAÇÃO 

Acordo bilionário com a Vale não 
será como Governo de MG pediu 

O acordo bilionário en-
tre o Governo de Minas e a 
mineradora Vale pela tragédia 
em Brumadinho ainda não 
foi divulgado. Embora o pro-
cesso seja mantido em sigilo, 
sem possibilidade de publi-
cação dos detalhes do docu-
mento, o procurador-geral de 
Justiça de Minas Gerais, Jar-
bas Soares Júnior, antecipou 
ao Estado de Minas que o va-
lor acordado não será como o 
Estado solicitou.

“Não será o que pedí-
amos, nem o que eles (a 
Vale) estavam dispostos (a 
pagar). Mas nas cláusulas há 
um consenso”, explicou. O 

governo chegou a solicitar 
o total de R$ 54,7 bilhões, 
sendo R$ 26,7 bilhões por 
danos econômicos e R$ 28 
bilhões por danos morais.

O valor especulado da ne-
gociação é de R$ 37,5 bilhões. 
O dinheiro deve ser aplicado 
no auxílio às famílias dos atin-
gidos pela barragem, a possível 
construção de um Rodoanel e 
de cinco hospitais no estado.

Mais cedo, Jarbas Soares 
Júnior confirmou pelas redes 
sociais a assinatura do acordo 
que busca reparar os danos 
causados pelo rompimento da 
Barragem B1 da Mina Córrego 
do Feijão, em 25 de janeiro de 
2019. O desastre matou 270 

pessoas e 11 ainda não foram 
encontradas. “O mérito está 
sob sigilo, mas o acordo será 
muito bom para Minas Ge-
rais”, revelou o procurador.

No dia 21 de janeiro, o 
secretário-geral de Minas Ge-
rais, Mateus Simões, disse que 
se a Vale não apresentasse 
uma proposta assumiria “sua 
posição de inimiga dos minei-
ros”. O prazo terminaria no 
dia 29, mas a Vale conseguiu 
15 dias de fôlego para manter 
a negociação.

O acordo de reparação co-
letiva será assinado nesta quin-
ta-feira (04/02), quando todos 
os detalhes devem ser divulga-
dos pelo governo estadual.

DA REDAÇÃO
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O patamar atual indica que, a cada 100 pessoas com o vírus, 88 
serão contaminadas, alinhavando retroação da pandemia na cidade.

BH tem volta a registrar 
queda em transmissão 
do coronavírus 
QUEDA. Houve queda em todos os três índices elencados pelo 
Comitê de Enfrentamento da prefeitura.

DA REDAÇÃO

Ontem (3) Belo Horizonte 
voltou ao menor nível de trans-
missibilidade do coronavírus 
desde o início da pandemia. 
Conforme o boletim epidemio-
lógico mais recente, o indicador 
repetiu o patamar de 16 de abril 
de 2020, marcando RT 0,88, 
no nível verde, de menor risco. 
Houve queda em todos os três 
índices elencados pelo Comitê 
de Enfrentamento da prefeitu-

ra entre os dois últimos bole-
tins epidemiológicos emitidos. 

O indicador representa 
a quantidade de pessoas que 
são infectadas, em média, por 
quem já foi infectado – o pata-
mar atual indica que, a cada 100 
pessoas com o vírus, 88 serão 
contaminadas, alinhavando re-
troação da pandemia na cidade. 
Apesar disso, os indicadores de 
ocupação de Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTIs) e de enfer-

marias continuam em níveis de 
risco, mesmo que venham de-
monstrando tendência de que-
da nas últimas semanas. 

Nas UTIs, o nível flutuou 
de 72,6% nessa terça para 
70,1% nesta quarta – aproxi-
mando-se da linha de corte 
do patamar de risco vermelho, 
mais alto, que é de 70%. Nas 
enfermarias, que estão no nível 
amarelo, de alerta, o percentual 
recuou de 55,2% para 51,4%.

A incidência de novos ca-
sos de Covid-19 em Belo Ho-
rizonte continua em queda e 
atingiu a menor marca desde 
13 de janeiro, de 358,5. Toda-
via, ela se mantém em patama-
res muito elevados em relação 
ao nível de segurança, de 20. 
São 92.067 casos confirmados 
de Covid-19 na capital desde 
o início da pandemia, e houve 
2.314 mortes em decorrência 
do coronavírus. Nas últimas 
24 horas, informa a Secretaria 
Municipal de Saúde, houve re-
gistro de 648 diagnósticos da 
doença e 32 óbitos. 

ANÁLISE

Assembleia analisa decreto de Zema 
que prorroga estado de calamidade 

A calamidade pública foi 
inicialmente reconhecida no 
Estado em março do ano pas-
sado, por meio da Resolução 
5.529/20, da ALMG, nos ter-
mos do Decreto 47.891, de 
2020. O objetivo do decreto, 
editado pelo governador, era 
garantir os meios de combater 
a pandemia de Covid-19. No 
texto, a data limite para a situa-
ção oficial de calamidade, que o 

novo decreto busca alterar para 
junho, era dezembro de 2020.

Relatório encaminhado 
à ALMG juntamente com o 
Decreto 48.102/21 destaca 
que Minas Gerais apresentou 
a menor taxa de mortalidade 
do País pelo novo coronaví-
rus, ao longo de 2020. Porém, 
o aumento do número de casos 
registrados a partir de outubro 
exige, de acordo com o docu-
mento, ações administrativas 

e sanitárias do governo, razão 
pela qual é solicitada a prorro-
gação do estado de calamidade. 
“A continuidade dessa medida 
excepcional permitirá que o 
Estado possa alocar maior vo-
lume de recursos e meios para 
o enfrentamento da pandemia, 
considerada a transversalidade 
e a complexidade das políticas 
públicas que se mostrarem ur-
gentes e imprescindíveis para 
o bem-estar do povo de Minas 
Gerais”, sustenta o documento.

Segundo as projeções 
apresentadas pelo relatório, 
datado ainda de dezembro de 
2020, no pior cenário há risco 
de falta de leitos de UTI para 
a Covid-19 ainda no primeiro 
trimestre de 2021. Informes 
diários disponíveis no site da 
Secretaria Estadual de Saúde 
indicam que, desde dezembro, 
os números de casos positivos 
e as taxas de ocupação de lei-
tos, tanto de UTIs quanto de 
enfermarias, continuaram com 
tendência ascendente.

DA REDAÇÃO

 O documento será analisado pelos deputados, que precisam ratifi-
cá-lo por meio da aprovação de um projeto de resolução (PRE).
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Sistema Indenizatório 
tem novo prazo e é 
prorrogado em seis 
localidades de MG e ES
Limite. Nova data limite para ingressar será dia 30 de abril,
conforme decisão judicial.

DA REDAÇÃO

A Justiça prorrogou o prazo 
de adesão ao Sistema Indenizató-
rio Simplificado em seis localida-
des de Minas Gerais e do Espírito 
Santo. O novo prazo para atingi-
dos dos municípios mineiros de 
Naque e Itueta e dos capixabas 
de Baixo Guandu, Aracruz, Con-
ceição da Barra e Linhares para 
ingressarem no sistema será até 
30 de abril, conforme decisão ju-
dicial. O prazo venceria em 31 de 
janeiro deste ano.

O sistema foi implementado 
em agosto de 2020 por decisão da 
12ª Vara Federal para o pagamento 
de indenização a categorias com 
dificuldade de comprovação de 
danos causados pelo rompimento 
da barragem de Fundão (MG).

Os moradores de São Mateus 
e Colatina (sede e o distrito de Ita-
pina), no Espírito Santo, e dos dis-
tritos Revés do Belém (Bom Jesus 
do Galho), Cachoeira Escura (Belo 
Oriente), Ipaba do Paraíso (Santa-
na do Paraíso), Baguari (Gover-
nador Valadares) e Pedra Corrida 
(Periquito), todos em Minas Ge-
rais também podem aderir até 30 
de abril de 2021. Já os atingidos de 
Rio Doce têm até 31 de julho.

Os casos de difícil comprova-
ção contemplam categorias como 
lavadeiras, artesãos, areeiros, 
carroceiros, extratores minerais, 
pescadores de subsistência e in-
formais, entre outros. Os valores 
das indenizações, definidos pela 
Justiça, com quitação única e de-
finitiva, variam de R$ 17 mil a R$ 
567 mil de acordo com a catego-
ria do dano. Clique aqui e veja os 

valores .
A velocidade de adesão cres-

ce a cada dia. Pelo novo fluxo de 
pagamento, mais ágil, os termos 
de aceite mais que dobraram en-
tre o início de dezembro e mea-
dos de janeiro, passando de 2 mil 
para mais de 4,2 mil.

Até o fim de dezembro de 
2020, mais de 3,2 mil pessoas já ti-
nham recebido o pagamento pelo 
novo Sistema Indenizatório Sim-
plificado. O valor total pago ultra-
passa R$ 290 milhões. Nos próxi-
mos dias, o número chegará a 5 
mil pessoas, e o valor total deve 
ultrapassar os R$ 400 milhões.
 
Acesso

O acesso ao Sistema Indeni-
zatório Simplificado é feito por 
meio da plataforma on-line deno-
minada Portal do Advogado, no 
site da Fundação  Renova (www.
fundacaorenova.org). A adesão é 
facultativa. Para ingressar, as pes-
soas devem ser representadas por 
advogado ou defensor público, 
segundo sentença judicial, pois 
apenas esses profissionais podem 
acessar e preencher os dados no 
sistema. Além disso, é necessária 
a confirmação de idade maior de 
16 anos na data do rompimento 
e a inscrição ou solicitação de ca-
dastro na Fundação Renova até o 
dia 30 de abril de 2020.

A Fundação Renova possui 
equipes dedicadas para tratar de 
eventuais problemas na utilização 
da plataforma. Os advogados po-
dem tirar suas dúvidas por meio 
do telefone 0800 031 2303. Já o 
departamento jurídico da Funda-

ção Renova está em contato per-
manente com os advogados dos 
requerentes por SMS, e-mail ou 
WhatsApp.

A Fundação Renova infor-
mou que, até dezembro de 2020 
foram desembolsados R$ 11,33 
bilhões nas ações de reparação e 
compensação e pagos, no total, 
R$ 3,07 bilhões em indenizações 
e auxílios financeiros para cerca 
de 320 mil pessoas.

Esclarecimento
A Fundação Renova escla-

rece que não cobra por nenhum 
dos seus atendimentos, como rea-
lização de cadastro, pagamento de 
indenizações, cursos e palestras, 
entre outros.

Ao entrar em contato para 
agendamento de reuniões sobre 
indenização, a Fundação Renova 
realiza a conferência de dados fun-
damentais e pessoais para garantia 
de segurança de ambas as partes. 
As trocas de e-mails e WhatsApp 
ficam restritas aos representantes 
da Fundação Renova, e as mensa-
gens são armazenadas no sistema, 
evidenciando todo o processo de 
indenização.

Se desejar conferir a autenti-
cidade da ligação recebida, entre 
em contato com o telefone 0800 
031 2303, para conferir se foi re-
alizada por um representante da 
Fundação Renova.

O avanço do processo de 
indenização tem gerado um acio-
namento maior nos Canais de 
Relacionamento. A Fundação Re-
nova está empenhada em atender 
a todos e retornará as chamadas.
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danos causados pelo rompimento 
da barragem de Fundão (MG).
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pina), no Espírito Santo, e dos dis-
tritos Revés do Belém (Bom Jesus 
do Galho), Cachoeira Escura (Belo 
Oriente), Ipaba do Paraíso (Santa-
na do Paraíso), Baguari (Gover-
nador Valadares) e Pedra Corrida 
(Periquito), todos em Minas Ge-
rais também podem aderir até 30 
de abril de 2021. Já os atingidos de 
Rio Doce têm até 31 de julho.

Os casos de difícil comprova-
ção contemplam categorias como 
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567 mil de acordo com a catego-
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para mais de 4,2 mil.
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ultrapassar os R$ 400 milhões.
 
Acesso

O acesso ao Sistema Indeni-
zatório Simplificado é feito por 
meio da plataforma on-line deno-
minada Portal do Advogado, no 
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de segurança de ambas as partes. 
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nova está empenhada em atender 
a todos e retornará as chamadas.
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saae

Nível de mananciais em 
Mariana é afetado pela estiagem 
eLeVaÇÂO. A autarquia também registrou um aumento elevado do consumo por conta da pandemia.
DA REDAÇÃO

Uma forte massa de ar 
quente, acompanhado de es-
tiagem, derrubou o nível dos 
mananciais que abastecem a 
cidade de Mariana. Segun-
do o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE), o 
baixo volume de chuvas e o 
período de calor constante 
já começam a afetar a cap-
tação de água no município.

Nesta semana, os manan-
ciais do Cristal e Serrinha apre-
sentaram um volume 20% mais 
baixo que o normal. 

De acordo com o diretor 
do Saae Mariana, Pablo Duli-
co, ainda não tem uma previ-
são para o fim do período de 
estiagem, atípico nessa época 
do ano no município, Pablo 
Dulico pede que a população 
continue reduzindo o consumo 
de água. 

Além da estiagem e as al-
tas temperaturas, a autarquia 

também registrou um aumento 
elevado do consumo por conta 
da pandemia, período em que 
as pessoas ficam mais em casa.

O SAAE solicita aos usu-
ários para evitar a lavagem de 
quintais, pisos, calçadas, veícu-
los, telhados e o enchimento de 
piscinas, é de suma importân-
cia procurar sempre identificar 
qualquer vazamento. Para me-
lhores esclarecimentos técni-
cos, o munícipe pode entrar em 
contato com o Setor de  Aten-
dimento ao Público (SAP), 
através do número 115 (com 
chamada gratuita) e 3557-9300 
das 7 às 16 horas englobando 
os finais de semana e feriados.

Dicas para economizar água:
• Evite lavar quintais, pisos e cal-
çadas. Use apenas a vassoura.
• Se você lava o carro uma vez 
por semana, passe a lavá-lo a 
cada quinze dias, usando um 
balde ou bacia, ao invés da 

mangueira.
• Regue as plantas e jardins 
apenas duas vezes por semana, 
logo cedo ou no final da tarde.
• Junte uma quantidade de 
roupa suja para lavar de uma 
única vez, aproveitando a ca-
pacidade total do seu tanque 
ou da máquina de lavar. Apro-
veite a água da lavagem da 
roupa para limpar o chão.
• Use uma bacia ou a cuba da 
pia para ensaboar os pratos e 
talheres. Abra a torneira apenas 
para enxaguá-los.
• No caso de usar máquina 
de lavar pratos, juntar as 
louças e os talheres e só li-
gar quando sua capacidade 
estiver completa.
• Ao tomar banho, feche a tor-
neira enquanto se ensaboa.
• Ao escovar os dentes, man-
tenha a torneira fechada até à 
hora de enxaguá-los.
• Aperte a descarga do vaso sa-
nitário apenas por 5 segundos.

• Verifique se a boia da cai-
xa d’água e as torneiras es-
tão bem vedadas.
• Procure conhecer a planta de 
sua casa e por onde passam os 

encanamentos de água embuti-
dos. Nas áreas úmidas, onde a 
pintura está descascando, pode 
ter vazamento. Consulte um 
encanador.

Além da estiagem e as altas temperaturas, a autarquia também 
registrou um aumento elevado do consumo por conta da pandemia.
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Fernando alega não ter tido tempo de explicar o que 
estava ocorrendo.

Vídeo de abordagem policial toma 
grande proporção na cidade
AGRESSÃO. Suposta agressão policial terminou com duas pessoas feridas e entre elas uma idosa de 65 anos.

DA REDAÇÃO

Na semana passada um ví-
deo contendo agressão de po-
liciais militares tomou grande 
proporção na cidade de Ma-
riana. Nossa redação entrou 
em contato com Fernando 
Batista Ferreira, cidadão agre-
dido, que alega não ter sido 
ouvido pela polícia “eles che-
garam agredindo sem pergun-
tar e nem saber o que estava 
ocorrendo”.

Fernando explicou que 
possui um filho de 5 anos que 
estava em sua casa no momen-
to da agressão, a confusão teria 
dado início após a mãe de seu 
filho ter ido buscar a criança e 
sob negativa da própria criança 
a confusão se iniciou “Não teve 
agressão da minha parte. Meu 
filho não queria ir embora, ti-
nha passado a noite comigo. Eu 
falei para ela buscar no dia se-
guinte e falei até que eu levava 
ele. Pedi a ela que fosse embora 
e nesse momento o  motorista 
do aplicativo que estava com 
ela disse que ia embora mas 

que voltaria, parou o carro na 
esquina e segundo eu soube 
esse motorista tem parentesco 
com um policial, quando os 
PM’s chegaram já chegaram me 
agredindo, não procuraram sa-
ber nada” afirmou Fernando.

A agressão se estendeu a 
mãe de Fernando que ao ten-
tar defender os filhos também 
foi agredida pelos policiais. 
Dona Bernadete tem 65 anos, 
mora em São Paulo e está na 
cidade a passeio. “Não aguento 
nem dormir é muito sacrifício, 
a perna não dobra, sinto mui-
ta dor. Isso tudo por causa de 
uma criança que não queria ir 
embora. Não precisava ter feito 
isso era só conversar.  Foi tudo 
muito triste. Era pra eu ter ido 
pra São Paulo porque eu traba-
lho lá mas quando eu ando dói 
muito, minha perna está muito 
inchada” relatou Bernadete.

Convicto de que não houve 
agressão de sua parte, Fernan-
do que teve fratura na cabeça, o 
braço quebrado em dois luga-
res e lesões por todo corpo dis-

se que irá correr atrás de seus 
direitos, lamenta não ter notí-
cias do filho e espera ansioso 
pelo retorno ao trabalho. “Eles 
podem fazer corpo delito por-
que eu não coloquei a mão em 
ninguém, muito menos nela, e 
até agora não sei onde meu fi-
lho tá, se está bem, nada. Ele só 
tem 5 anos e eu sempre traba-
lhei pra não faltar nada pra eles. 
Fui algemado porque acharam 
que eu era criminoso. Precisei 
fazer cirurgia, quebraram meu 
braço em dois lugares e tenho 
marcas pelo corpo todo. Gra-
ças a Deus  não perdi meu em-
prego e vou poder arcar com 
minhas obrigações com meu 
filho, nunca deixei faltar nada a 
ele” afirmou Fernando.

Procurada por nossa Reda-
ção, a assessoria de imprensa da 
Polícia Militar nos enviou uma 
nota, confira resposta na ínte-
gra: “A Polícia Militar de Minas 
Gerais, através do Comando da 
3ª Região de Polícia Militar, 
tomou conhecimento do re-
ferido vídeo e instaurou pro-

cedimento apuratório para 
verificar em quais condi-
ções os fatos acontecerem, o 
nexo de causalidade, dentre 
outras questões necessárias 
na investigação. Ademais, re-
gistra-se que a Polícia Militar 

tem como finalidade consti-
tucional preservar a ordem 
pública e contribuir para 
materialização dos direitos e 
garantias fundamentais, sen-
do que todas as intervenções 
operacionais devem obser-
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Foi realizado rastreamento com a finalidade de localizar o suspeito porém sem sucesso.

Polícia Militar 
prende autor de 
tráfico de drogas 
em Ouro Preto
APREENSÃO. Uma arma de fogo foi apreendida na ocorrência.
DA REDAÇÃO

Em Ouro Preto, No últi-
mo dia 29, por volta de 19 ho-
ras, a Polícia Militar recebeu 
denuncia anônima que em 
uma determinada residência 
no bairro Nossa Senhora do 
Carmo, mais conhecido como 
“Pocinho”, ocorria prática de 
tráfico de drogas.

Com a informação, equipes da 
Polícia Militar deslocaram até a re-
sidência apontada e após monito-
ramento, um cidadão que saiu dos 
fundos do imóvel foi abordado e 
com ele apreendido uma bucha de 
maconha, tendo ele recebido voz 
de prisão em flagrante delito.

Em continuação as diligên-
cias, em buscas foi localizado 

um cano de PVC que estava en-
terrado entre uma plantação de 
bananeiras ao fundo do imóvel 
e dentro deste tubo havia um 
revólver do calibre 32, 1 tablete 
e 1 barra de maconha.

O autor preso foi condu-
zido a Delegacia da Polícia 
Civil de Plantão junto ao ma-
terial apreendido para as devi-
das providências.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Fevereiro chega com as boas vibes de Vênus, 
que muda de signo e cenário na segundona, 
ingressando em sua 4ª Casa Astral. Essa 
energia vai deixar seu comportamento mais 
solícito, amoroso e receptivo com os parentes e 
reaproximações com pessoas que foram ou são 
importantes em sua vida devem acontecer. 

A simpatia, receptividade e o astral contagiante 
do seu signo estarão em evidência nesta primeira 
semana de fevereiro, tudo graças às boas vibes 
de Vênus, que ingressa em Aquário na segunda, 
dia 1º. Sua comunicação, sempre tão espontânea 
e alegre, vai ficar mais ágil e articulada e você tem 
tudo para se destacar com sua inteligência e ideias 
criativas. 

Vênus se despede do seu signo e ingressa no setor 
financeiro do seu Horóscopo no dia 1º de fevereiro, 
sinal de que a semana começa bem para a sua 
vida profissional e material. Seus talentos estarão 
a serviço dos seus ganhos e você pode ter boas 
notícias na carreira, com chance, inclusive, de entrar 
em acordo sobre contratação, mudança de função 
ou salário. 

Como se não bastasse a legião de astros que já 
percorre o seu signo, Vênus também engrossa a 
fila a partir de segunda, 1º de fevereiro, e passa a 
brilhar em sua companhia, elevando seu charme, 
sua sociabilidade e todos os encantos aquarianos 
que podem colocar você no centro das atenções. 
Com tantos atributos, você tem tudo para fazer 
um tremendo sucesso na paixão e pode atrair 
admiradores num piscar de olhos. 

Fevereiro começa com novidades de Vênus, 
que começa a circular no signo anterior ao seu, 
ativando sua intuição e deixando seu jeito com 
um quê de mistério e sedução. Essa vibe pode 
trazer certa timidez e provocar incertezas, mas 
vai mexer com os seus instintos e se você estiver 
à vontade com o love, pode curtir momentos 
vibrantes na intimidade.

Seu astro regente Vênus sobe ao ponto 
mais alto do seu Horóscopo logo no começo 
da semana e deixa a sua popularidade no 
auge. Você vai se destacar mais na carreira e 
contará com um carisma poderoso, que pode 
te garantir muito sucesso na paixão. Só terá 
que fi car esperto(a) com as zicas que o Sol e 
Marte apontam nesse início de mês.

Se depender da fada sensata Vênus, o novo 
mês começa perfeito sem defeitos para você 
e novidades superestimulantes devem marcar 
presença, principalmente no departamento 
amoroso. Há chance de conhecer alguém 
que pode balançar seu coração e fazer a sua 
vida mudar. Porém, Sol e Marte quebram o 
pau é indicam contratempos: abra o olho 
com falsianes e amigos da onça que podem 
rondar o pedaço e atazanar nesses dias.

Fevereiro começa intenso na paixão e quem 
garante é Vênus, que passa brilhar em sua 
8ª Casa na segundona, turbinando sua 
sensualidade e seducência. É agora que o crush 
fica caidinho e se rende aos seus encantos, 
meu cristalzinho. Porém, Sol e Marte armam 
pé de guerra no começo da semana, indicam 
instabilidades nas finanças, no trabalho e alertam 
que aborrecimentos podem rolar com amigos.

Boas novas marcam o céu na primeira semana 
de fevereiro e quem traz é Vênus, que começa 
a circular em Aquário, seu signo oposto. Nesta 
posição, o planeta deixa seu comportamento mais 
leve, solto e sociável, favorecendo seus contatos 
e relacionamentos. Com simpatia, boa lábia e 
um estilo mais articulado, você tem tudo para se 
destacar profissionalmente e se dar bem em suas 
investidas amorosas.

A onda de sorte que Vênus trouxe nos últimos 
tempos ao circular em seu paraíso termina 
agora, mas o astro promete novidades para 
o seu trabalho e sua saúde ao ingressar em 
Aquário na segunda, dia 1º de fevereiro. Você 
vai sentir mais fi rmeza e segurança no serviço, 
pode descolar alternativas para incrementar 
seus ganhos e tem boas chances de se dar 
bem com atividades criativas.

Vênus abre o novo mês no setor mais positivo 
do seu Horóscopo, empodera seu charme, 
sua simpatia e promete mais sorte em sua 
vida, principalmente no amor. Nesta semana, 
seu regente será um oásis e vai destoar das 
vibes tensas que podem rolar, blindando e 
protegendo seu astral. Se você está a fi m de 
alguém, recebe sinal verde do seu planeta para 
encantar e conquistar o crush dos seus sonhos.

Bianca disfarça com Duca no telefone e 
afi rma que fi cará com Karina. Dandara 
convida Gael para jantar. Bianca cuida de 
Karina. João vê a novela antiga de seu pai 
na TV e logo muda de canal. Lucrécia é dura 
com Jade, que se pune por seu suposto mau 
comportamento. Lincoln diz a Wallace que ele 
não tem chances com Sol. Bianca tenta falar 
com Duca, mas os dois se desencontram. 
Karina acorda de um pesadelo chamando 
por Bianca, e percebe que a irmã não está no 
quarto. Bianca vai à casa de Duca.

Duca explica para Karina que a considera 
como uma irmã. Cobra comanda a aula 
a pedido de Duca. Pedro tenta consolar 
Karina, mas ela o repele. Duca convence 
Bianca a contar para Karina sobre o 
namoro dos dois. Cobra e Duca selam uma 
trégua. Sol paga sua matrícula na Ribalta. 
Sol e Pedro fi nalmente tocam juntos na 
banda montada por Nando. Wallace, Zé 
e Marcão percebem que Cobra ganhou 
a confi ança de Gael e Duca. BB e Cobra 
implicam um com o outro. Duca combina 
de sair com Bianca. Lucrécia é dura com 
Jade por seu comportamento em relação 
a Bianca. Karina cai em prantos no colo de 
Bianca por causa de Duca.

Nair comemora ao acreditar que Adônis 
se formará no fi m do ano. Apolo e 
Tancinha tentam disfarçar o clima de 
constrangimento, deixando Tamara 
e Beto com ciúmes. Jéssica promete 
recompensar Carmela, se ela ajudá-
la a acabar com o relacionamento de 
Shirlei e Felipe. Vitória jura que não 
deixará Guido se reencontrar com a 
família. Shirlei e Felipe têm sua primeira 
noite juntos. Agilson pede Rebeca em 
casamento, como parte do plano de 
Aparício, na tentativa de fazer com 
que a arquiteta desista de se casar por 
dinheiro. Safi ra vê Agilson fugindo pela 
janela e decide ir atrás dele. 

Apolo enfrenta Beto e reclama de seu 
comportamento. Tamara afi rma a Penélope 
que continua na terapia. Safi ra vai atrás de 
Agilson, e Ariovaldo se preocupa. Dinalda diz 
a Rebeca que passará a noite com Cicinho. 
Beto decide se afastar de Tancinha. Camila se 
irrita com as lembranças que tem de Giovanni. 
Tancinha confessa a Francesca que está em 
dúvida sobre Beto e Apolo. Márcia avisa a 
Carol que precisa falar com Afonso. Enéas 
se preocupa com os devaneios de Fedora 
no Grand Bazzar. Lucrécia fl agra Safi ra e 
Agilson chegando em casa juntos. 
 

Fabi conta para Bianca que Karina é 
apaixonada por Duca. Dalva comemora 
a vitória do neto. Gael paga Sol por 
ter cuidado de Dalva. Duca provoca 
Cobra. Sol afi rma a Jade que voltará à 
Ribalta. Lobão avisa a Gael que Cobra 
treinará com ele. Bianca e Duca não 
conseguem se entender. Gael afi rma 
que Cobra pode continuar treinando 
em sua academia, mas o raiz escolhe 
Lobão. Dandara se preocupa com o 
comportamento de João. Dalva e Duca 
contratam Sol. Jade pensa em divulgar 
o beijo de Karina e Duca em seu vlog. 
Nando provoca Edgard e Lucrécia no 
Perfeitão. Gael lembra de Alan e decide 
resgatar Cobra.

Silvana acredita que a gravidez de 
Irene é falsa. Elvira diz que precisará 
da ajuda de Yuri para enganar Solange/
Irene. Sabiá alerta Rubinho sobre 
o comportamento de Aurora. Irene 
comemora sua gravidez com Mira. Ivan 
pede ajuda a Simone para se mudar para 
a casa de Biga. Rubinho afi rma a Carine 
que deixará Bibi para fi car com ela. Mere 
desconfi a de que Zeca ainda goste de 
Ritinha. Ritinha avisa a Ruy que quer 
voltar para Parazinho. Eugênio descobre 
que Irene está grávida. Bibi encontra 
uma casa para se mudar com Rubinho 
e Dedé. Silvana aconselha Eugênio a 
esperar para contar a Joyce sobre a 
gravidez de Irene. Rubinho vai falar com 
Aurora, quando a polícia chega.

Aurora não denuncia a presença de Rubinho 
em sua casa. Zeca vende seu ônibus 
de festa, e Jeiza lamenta. Caio e Jeiza 
namoram. Bibi conta a Rubinho que alugou 
a casa para se mudar com ele e Dedé. Ivan 
aceita ser rezado por Neide para satisfazer 
Joyce. Elvira explica a Bibi seu plano para 
pressionar Solange/Irene, com a ajuda de 
Sabiá. Caio desconfi a da gravidez de Irene. 
Silvana perde uma grande quantia no jogo 
e entra em contato com um agiota. Rubinho 
afi rma a Carine que manterá contato com 
ela. Sabiá aceita participar do plano de Elvira. 
Ruy ignora Ivan, e Ritinha o repreende. Irene 
encontra o falso perfi l social de Elvira na 
internet.

Irene afi rma a Mira que confrontará Elvira. 
Garcia se preocupa com o plano de Elvira 
para pressionar Irene e reaver suas joias. 
Joyce sente vergonha de sair com Ivan. 
Irene cobra de Eugênio as compras que fez 
para seu bebê. Zeca e Jeiza discutem. Abel 
e Zeca sonham em voltar para Parazinho. 
Silvana sonda Joyce sobre Irene. Ruy faz 
de tudo para impedir que Zeca consiga 
trabalho no Rio de Janeiro. Bibi avisa a 
Rubinho que não quer que ninguém saiba 
do futuro destino dos dois. Caio comenta 
com Jeiza sobre a possível fuga de Rubinho 
e Bibi. Zeca descobre que foi demitido a 
mando de Ruy.

Safi ra avisa que apoiará Fedora, caso ela 
aumente o faturamento do Grand Bazzar. 
Aparício tenta fazer Camila se lembrar 
de que estava apaixonada por Giovanni 
antes de perder a memória. Vitória avisa 
a Jéssica que quer afastar Shirlei de seu 
fi lho. Tamara consegue convencer Beto 
a jantar com Penélope para se reconciliar 
com a mãe. Rodrigo informa a Beto que 
Henrique não aceitou o convite para voltar 
a trabalhar na Peripécia. Leonora engana 
Carmela e acaba ganhando o teste para 
fazer o comercial. Beto convida Tancinha 
para jantar com ele e a família. Tamara 
pensa em apresentar Apolo à sua família. 

Gael pede que Cobra revele sua 
verdadeira história. Gael surpreende 
Edgard e Lucrécia saindo tarde da 
fábrica. Sol conta para Bete que 
conseguiu um emprego. Bianca se 
preocupa com Karina. Bianca conversa 
com Duca sobre Karina. Gael e Karina 
descobrem Nando dormindo na 
academia. Sol dorme durante a aula. 
Todos se surpreendem com a volta de 
Cobra à academia, e o menino se esforça 
para mudar. Nando se vinga de Edgard e 
Lucrécia. BB e Cobra se interessam um 
pelo outro. Karina se machuca durante a 
aula, e Duca a ajuda. Karina revela para 
Duca que está apaixonada por ele.

Cassiano agride Alberto. Natália avisa 
às fi lhas que espera uma menina que se 
chamará Janaína. Dom Rafael e Amparo 
voltam para a Guatemala depois de serem 
informados que já podem ocupar sua antiga 
fazenda. Quirino e William pedem para 
Nicole fi car na casa, mas ela percebe que 
Doralice não gosta da ideia. Alberto tenta 
entrar na mina, mas é surpreendido por 
Cassiano e os tenentes, e acaba fugindo. 
As fi lhas de Natália entram com a mãe em 
seu casamento.

Natália e Juliano se casam. Natália 
demonstra a Doralice que sabe o motivo 
de seu afastamento de Vila dos Ventos. 
Doralice fi ca irritada ao ver Quirino e 
Nicole dançando na festa de casamento 
de Juliano. Duque pede Guiomar em 
casamento. Quirino questiona Doralice 
sobre o real motivo que a fez abandonar 
a família. Cassiano ameaça entregar 
Alberto para a polícia por ter explodido 
a mina.

Cassiano avisa a Alberto que ele só verá 
Laurinha acompanhado por Lindaura. 
Doralice propõe a Quirino que eles se 
divorciem, e manifesta interesse em levar 
William com ela. Guiomar tenta convencer 
Alberto a procurar ajuda. Dionísio afasta 
Alberto e assume a presidência do grupo em 
seu lugar. O delegado avisa a Alberto que 
Hélio confi rmou o depoimento de Dionísio. 
Alberto diz a Hélio que Dionísio não dará o 
dinheiro que prometeu a ele. Hélio pede ao 
delegado que ligue para seu advogado.

Doralice percebe que Quirino fi cou 
triste com a partida de Nicole. Dionísio 
manda Castro enganar Hélio, dizendo 
que irá levantar o dinheiro que lhe 
prometeu. Cassiano compra uma casa 
para morar com Ester e seus fi lhos. 
Mantovani ajuda Candinho a montar o 
disco voador. Alberto paga Castro para 
não atender mais a nenhum chamado 
de Hélio e pede ao advogado para 
não contar para Dionísio. Wiliam diz a 
Doralice que prefere morar com Quirino, 
após a separação dos dois. Veridiana 
chega de viagem com Manolo. Alberto 
observa Ester.

Os tenentes expulsam Alberto da 
frente da casa de Cassiano. Doralice 
parte com Beatriz e deixa um bilhete 
de despedida para Quirino. Manolo 
tranquiliza Samuel, dizendo que Aurora 
chegará logo em Vila dos Ventos. 
Alberto ameaça Dionísio, que acaba 
mantendo o neto no cargo de vice-
presidente do Grupo. Cassiano oferece 
o Flor do Caribe para Bibiana e Donato 
comemorarem o aniversário de 15 anos 
de Marizé. Alberto vai à casa de Ester 
e exige que ela volte para a mansão. 
Samuca percebe que Alberto está fora 
de si e liga para Cassiano.

Cassiano avisa a Alberto que ele não 
pode aparecer em sua casa sem avisar. 
Dionísio fi ca furioso ao saber por Yvete 
que a mina que vendeu para Duque 
tem turmalina da Paraíba. Dionísio diz a 
Alberto que ele não tem condições de fi car 
à frente dos negócios. Castro mente para 
Hélio, seguindo orientação de Alberto. 
Hélio confessa ao delegado que Dionísio 
é o mandante do sequestro e da tentativa 
de assassinato a Samuel. Guiomar fi ca 
assustada ao ver que Alberto está fora de 
si.

Tamara decide contar a verdade para Apolo. 
Bruna pensa em deixar o país com Giovanni. 
Márcia afi rma a Carol que sua bolsa de 
estudos está ameaçada, caso Afonso 
não a procure. Aparício mente para ajudar 
Agilson, e Lucrécia acredita. Camila tem uma 
lembrança com Giovanni e fi ca abalada. 
Tancinha sente falta de Beto. Dinalda percebe 
Rebeca ouvindo sua conversa com Leonora 
sobre Aparício e mente para impressioná-la. 
Apolo pensa em adotar Carol e seus irmãos. 
Márcia descobre que a assinatura de Afonso 
foi falsifi cada. Beto procura Henrique. Agilson 
chega com amigos à casa de Rebeca, que se 
incomoda ao ver Aparício e Dinalda juntos. 

Leozinho sugere sabotar a cantina de 
Tancinha. Beto fala com Henrique sobre 
seu retorno à Peripécia. Agilson é rude com 
Aparício e Dinalda na frente de Rebeca. 
Fedora e Leozinho entram na cantina de 
Tancinha disfarçados, mas a patricinha é 
descoberta. Rebeca decide sair de casa com 
Aparício. Carmela se irrita ao ver Shirlei e 
Felipe juntos. Giovanni vê Camila no Grand 
Bazzar. Safi ra tem um plano para conquistar 
Agilson. Rebeca e Aparício se beijam. Apolo 
conversa com um advogado sobre a adoção 
de Carol e seus irmãos. Márcia vai à casa 
de Afonso com duas assistentes sociais. 
Giovanni surpreende Camila. 

Tancinha decide reatar com Beto. Apolo 
pede a um advogado que o ajude a adotar 
Carol e os irmãos. Giovanni afirma que não 
desistirá de Camila. Aparício pede Rebeca 
em casamento. Jéssica garante a Carmela 
que ela será contratada como modelo quando 
conseguirem colocar Shirlei na cadeia. Tamara 
vai com Apolo ao abrigo onde estão Carol 
e seus irmãos, e se irrita com a chegada de 
Tancinha. Adônis confessa a Renan que não 
cursa a faculdade e pede ajuda ao cunhado 
para dizer a verdade à família. Rodrigo deseja 
a permissão de Giovanni para pedir Francesca 
em casamento. Guido aparece na casa de 
Felipe, deixando Vitória desesperada.

Vênus, o planeta do dinheiro, do amor e da beleza 
começa a se movimentar em sua Casa das 
Esperanças na segunda, dia 1º, e despeja vibes 
generosas em seu Horóscopo, estimulando seus 
ganhos materiais, sua vida social e principalmente 
seus interesses amorosos. Isso significa que você 
entra no novo mês com o pé direito e tem tudo 
para se dar bem.

Zeca jura vingança contra Ruy. Edinalva 
ajuda Abel a falar com Eurico e Dantas 
sobre a atitude de Ruy contra Zeca. 
Dantas promete a Abel que resolverá a 
situação. Edinalva comenta com Ritinha 
sobre o sinal de nascimento na perna de 
Ruyzinho. Ivan visita Joyce e confessa a 
Simone que sente falta da mãe. Selma 
comenta sobre a vida amorosa de Caio, 
e Alan desconfi a. Jeiza conhece a família 
de Caio. Caio se preocupa ao descobrir 
que Elvira pediu ajuda a Bibi. Ritinha 
discute com Ruy por causa de Zeca. 
Jeiza tenta ajudar Zeca, mas os dois 
acabam brigando. Edinalva descobre 
que Ruyzinho é fi lho de Zeca.

Edinalva ameaça Ritinha. Dita 
aconselha Silvana a se livrar do agiota. 
Ivan é constrangido ao tentar usar 
um banheiro público. Silvana orienta 
Eugênio a revelar para Joyce a gravidez 
de Irene. Mira liga para Elvira a pedido 
de Irene. Rubinho afi rma a Jacy que 
gosta de Carine. Aurora questiona Bibi 
sobre a fi delidade de Rubinho. Bibi 
pede que Silvana guarde suas joias. 
Irene provoca Joyce e insinua que está 
grávida. Ruy resgata Ritinha da mira 
de Edinalva. Joyce questiona Eugênio 
sobre a possível gravidez de Irene.

Eugênio despista Joyce. Zeca vai até a 
empresa atrás de Ruy. Elvira prepara sua 
armadilha para Solange/Irene com a ajuda de 
Kikito. Caio descobre a data em que Rubinho e 
Bibi planejam fugir. Dantas alerta Silvana sobre 
os cheques furtados da empresa e desconfia 
de Nonato. Ruy decide comprar a casa de 
Nazaré para afrontar Zeca. Nazaré, Abel e 
Zeca se desesperam com o aviso de despejo. 
Mira marca um encontro com Elvira em nome 
de Irene. Eugênio pede ajuda a Ruy e Ivan para 
falar com Joyce. Nazaré descobre que Ruy é o 
comprador de sua casa. Eugênio confirma para 
Joyce a paternidade do bebê de Irene. 

Duca e Bianca combinam de namorar 
às escondidas. Gael beija Dandara, e 
Bianca vê. João tenta tirar satisfações 
com Dandara, que o repreende. Sol 
tenta convencer Jeff a estudar na 
Ribalta, mas Lincoln encerra o assunto. 
Lucrécia e Edgard insinuam para 
Nando que Gael pode ter roubado sua 
guitarra. Nando invade a academia à 
procura de sua guitarra. Karina é ríspida 
com Duca, e Bianca se preocupa. BB 
começa a treinar com Cobra. Delma 
incentiva Dandara a dar uma chance 
para Gael. Gael descobre a guitarra de 
Nando escondida entre seus troféus. 
Duca afi rma que precisa conversar com 
Karina.
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É tempo de mudança interna! 
O contexto do isolamento social e as incertezas frente ao futuro podem 

contribuir para fortes sintomas de ansiedade, depressão, ou até mesmo pen-
samentos de pânico ou atitudes exageradamente fóbicas. O risco de contá-
gio pelo vírus, principalmente em familiares que estejam mais suscetíveis, 
desperta em nosso psiquismo uma intensa sensação de medo e angústia, 
pois, em última análise, é a vida e a segurança que estão em risco. Por isso, 
é recomendável que este sentimento não seja negado ou negligenciado, pois 
é este estado que nos mantém em alerta. Entretanto, esse estado quando 
exagerado, nos leva ao sofrimento.

A orientação é buscar lidar com o isolamento como algo passageiro, ne-
cessário e que tem o fim de preservar a saúde de todos. Atividades físicas e 
outras formas de descarregar a tensão psíquica são fortemente indicadas, afi-
nal, comumente nos deparamos com um trabalho que demanda muito esforço 
intelectual e cognitivo, o que pode levar a uma situação de estresse. A fase que 
estamos atravessando nos convida, por exemplo, a praticar exercícios físicos 
mesmo dentro de casa, fortalecendo nosso sistema imunológico, e consequen-
temente, nos deixando menos susceptíveis.

O período de isolamento pode servir também como uma fase de rever hábi-
tos de saúde, tais como: sedentarismo, má alimentação, fumo e estresse crônico. 
A possibilidade de fazer o serviço remotamente é uma vantagem para que o 
servidor não se sinta improdutivo ou ocioso demais.  O momento é de pensar 
globalmente, mas agindo localmente! Para finalizar, cito um pensador estudado 
na Psicologia, que nos ensina o seguinte: “Quando não podemos mais mudar 
uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos”

Charge

NO REFÚGIO DA NOITE
Escapar ileso da realidade diurna e penetrar, deslumbra-

damente,  no antro da noite é uma aventura apaixonante. Este 
ritual nos eleva a alma e nos renova os sonhos onde vestimos 
de poderosas forças intimas.

Sabemos que a noite tem cheiro de vida, mas devemos nos con-
ter, para que seu odor não nos abra apetite demais, tornando insaciá-
vel nossa fome de aventura.

O descanso noturno é uma gratuidade existencial dentro 
deste mundo cheio de cobranças imediatas. É o relapso do 
ócio dentro da essência do trabalho. É o vácuo, onde escon-
demos nossas fragilidades humanas, dividindo com alguém, 
sem prejuízo, para nossas batalhas cotidianas.

A noite é nosso quartel general, onde idealizamos nossas estraté-
gias, para que com entrada dos dias fizéssemos a logística, implantan-
do com firmeza, no centro da realidade.

É na noite que refugiamos das gigantescas pressões cotidianas. 
Buscamos alimentar nossas forças com as armas das motivações de  
sonhos que nos impulsionam a dar sobressaltos em nossos projetos.

Sem a noite, ficaríamos expostos ao sol ardente, per-
manentemente. Não renovaria nosso enredo real. Seriamos 
sacrificados pela rudeza existencial. A crueldade da realida-
de sepultaria nossas utopias e seriamos seres sem prazeres, 
atormentados só pela frieza da lógica solar.

É no refugio da noite, que aquele sonho raquítico, toma forma 
e corporifica substancialmente, lançando impulso, para projetar a 
distancia mensurável, quando o sol nasce. Penetre, sem censura, nas 
suas noites prazerosas, mas não esqueça que elas são um trampolim 
de passagem, para infiltrar nossas utopias dentro do seio da luz solar.

JUAREZ  ALVARENGA
ADVOGADO E ESCRITOR

Você precisa aprender 
a dizer “não”

Durante boa parte da minha vida, um dos meus maiores me-
dos – não vou entrar em detalhes sobre os outros, isso pode ser 
constrangedor – foi dizer “não” para outras pessoas. Por causa de 
uma insistente necessidade de ser aceito, benquisto e querido, eu 
jogava minhas prioridades para escanteio e fazia malabares com 
os ponteiros do relógio para atender às necessidades de quem – 
depois eu descobriria – pouco se importava comigo. Para piorar, 
nas poucas vezes em que conseguia dizer “não” a situações que 
certamente não me fariam bem, eu acabava tomado por questio-
namentos retóricos, até um certo peso na consciência, como se 
eu não tivesse feito a coisa certa. Foi uma época triste, de grande 
desperdício de energia, mental e física.

Até o dia em que, depois de acudir, amparar e sorrir para 
pessoas que nunca me sorriam de volta, resolvi me escolher 
como porto seguro para mim mesmo.

Aprendi a pensar no que de fato é importante para mim, 
me colocar em primeiro lugar. O que significa não dizer 
“sim” quando quero dizer “não” apenas para agradar aos 
outros, respeitar o meu limite e não fazer nada que me fira.

Não que eu ache que devemos deixar de estender a 
nossa mão para quem nos pede algo, até porque isso não 
seria uma atitude honesta com quem somos; só precisamos 
aprender a nos proteger de quem tem múltiplos interesses 
mas poucas intenções sinceras. Entender a quais situações 
devemos nos entregar é um demorado aprendizado.

Hoje estou melhor, observo mais os olhos do que as 
palavras de quem me pede algo, mas admito que continuo 
tendo dificuldades em recusar panfletos na rua.

Fred Elboni

NOVATECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 
com sede na Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragan-
ça, nº 349 – Vila Jaguara - São Paulo – Capital, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 43.072.438/0001-98, convoca com urgência o 
Sr. ALEXSANDRO DE PAULA FERREIRA, portador da CTPS 
número 2578484, série 0050/MG, para que o mesmo compa-
reça no Hotel Muller – situado na Avenida Getúlio Vargas, 34 
– Mariana – MG, para proceder baixa em sua carteira profissio-
nal, conforme pedido de demissão em 20/01/2021.
Caso não compareça, arquivaremos seu processo.

EDITAL
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Nossa parceira Keila, da Papelaria Risco e Rabisco, é a 
aniversariante da próxima segunda-feira (8). Desejamos 
muitas felicidades e sucesso. Parabéns!

Dinho, do SAAE, feliz da vida com a vitória do Palmeiras 
com a Libertadores e agora em busca do Mundial. Seus 
filhos Cauã e Thalita também esão na torcida. 

Olha só o grande Milton com sua nova aquisição, a Yamaha 
Lander. A Magmotos sempre realizando sonhos! Sucesso.

Nesta quarta-feira (3), quem comemorou  mais um ano 
de vida, é a Paloma Dutra da Silva. Sua tia Gilda deseja 
toda felicidade. Abraços!

Esse charme todo é da Stella Luiza, irmã do Eric Modesto, 
nosso produtor artístico. Lindona!

O pequeno Antônio Lucas comemorou seus 8 anos nesta 
quarta-feira (3). Os papais Jeancarlo e Fernanda, da loja 
Chá de Casa, mandam super beijos. Parabéns, garotinho!


