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A economia gerada por lâmpadas LED pode chegar até a 
%80, comparada com a anterior.

População terá canal 
direto para trocas de 
lâmpadas em Mariana
DURABILIDADE. As lâmpadas de LED possuem uma vida útil 
de mais de 50.000 horas.

DA REDAÇÃO

O município de Mariana, 
através da Prefeitura Municipal, 
liberou um canal direto com a 
população para atender às de-
mandas em relação às trocas 
de lâmpadas de LED que estão 
sendo realizadas em toda a ci-
dade. O número, (31)99808-
3097, foi disponibilizado para 
contato direto ao cidadão ma-
rianense, e servirá como um 
suporte para o diálogo entre as 
comunidades e o departamento 
responsável pela troca.   

Em alguns locais,, ainda irá 
permanecer as lâmpadas anti-
gas. Além do número de What-
sApp disponibilizado pela pre-
feitura, a população pode entrar 
em contato com o CIMVALPI, 
no número 0800 283 1020, ou 
acessando o site www.ilumina-
caopublica.net.br. É possível 
também fazer o download do 
aplicativo “Ouvir Você”, que é 

um canal de comunicação para 
este tipo de solicitação.  

A previsão é de que o servi-
ço termine até o final de março e 
de que toda a sede e também dis-

tritos, subdistritos e localidades 
sejam contemplados com a nova 
tecnologia. Dentro de um ano, 
a empresa será responsável pela 
troca gratuita destas lâmpadas.

ENERGIA

Conta de luz terá aumento 
de 13% em 2021

A Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) 
avalia que a conta de luz 
dos brasileiros deve subir, 
em média, 13% em 2021. 
Por isso, propõe devolver ao 
consumidor R$ 50 bilhões 
em créditos tributários em 
um prazo de até cinco anos.

A proposta será discutida 
em consulta pública e refere-
se a decisões judiciais que reti-
raram o ICMS da base de cál-
culo do PIS/Cofins incidente 
na conta de luz. Em 2020, 
consumidores de Minas Ge-
rais já foram beneficiados pela 
medida, com a abatimento de 
R$ 700 milhões, “estamos 
buscando medidas para con-
ter a escalada tarifária”, disse 
na última segunda-feira (8) o 
diretor-geral da Aneel, André 

Pepitone. “As nossas áreas 
técnicas já fazem estimativas 
e sinalizam que, se nada for 
feito, o reajuste em 2021, na 
média, está na casa dos 13%”.

A pressão sobre as tarifas 
vem dos impactos da alta do 

dólar no preço da energia ge-
rada pela hidrelétrica de Itaipu, 
da escalada da inflação medida 
pelo IGPM e da seca sobre os 
reservatórios das hidrelétricas, 
que obriga o governo a acionar 
térmicas mais caras.

DA REDAÇÃO

Consumidores de Minas Gerais já foram beneficiados pela medida.
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O diretor-presidente, Rodrigo Vilela, destacou o propósito 
da Samarco em fazer uma mineração diferente.

Prefeito faz visita ao Complexo 
de Germano na Samarco
PRÓPOSITO. Samarco afirma que seu foco é fazer uma mineração diferente, alinhada aos princípios de 
segurança de todo o processo operacional.

DA REDAÇÃO

A Samarco retomou suas 
operações com capacidade 
de produção inicial de cerca 
de 7-8 milhões de toneladas 
de minério de ferro por ano 
(Mtpa), o que representa cer-
ca de 26% de sua capacidade 
produtiva total. Para o reinício 
gradual da produção, a empre-
sa reativou um dos seus três 
concentradores, no Comple-
xo de Germano, e a usina de 
pelotização 4, no Complexo 
de Ubu, e obteve licenças am-
bientais aprovadas por órgãos 
competentes e incorporou 
novas tecnologias para dispo-
sição final de rejeitos – cava 
confinada e sistema de filtra-
gem de rejeitos para empilha-
mento a seco.

No último dia 4, Juliano 
Duarte, prefeito interino de 
Mariana, visitou o complexo 

de Germano na mineradora 
Samarco. Duarte conheceu o 
novo sistema de disposição de 
rejeitos e o Centro de Moni-
toramento e Inspeção (CMI), 
onde são monitoradas 24 ho-
ras por dia, sete dias por sema-
na, as estruturas geotécnicas 
da Samarco, de acordo com as 
normas brasileiras e interna-
cionais de segurança.

Durante a agenda o dire-
tor-presidente, Rodrigo Vi-
lela, destacou o propósito da 
Samarco em fazer uma mine-
ração diferente, alinhada aos 
princípios de segurança de 
todo o processo operacional, 
focada em práticas de susten-
tabilidade e transparência com 
a comunidade. “Voltamos a 
operar somente após a im-
plantação de um novo sistema 
de disposição de rejeitos, uma 
concepção operacional dife-

rente e inovadora, sem utiliza-
ção de barragem, que garante 
mais segurança”, disse.

Vilela também reforçou o 
diálogo contínuo com os terri-
tórios de atuação da empresa. 
“O aprendizado que tivemos 
ao longo dos anos é que temos 
que desenvolver programas 
em parceria com os diversos 
atores e instituições locais, vi-
sando contribuir para o desen-
volvimento local cada vez mais 
sustentável”, falou.

Em suas considerações, 
Juliano afirmou a importância 
da retomada das atividades da 
mineradora “Sabemos o quan-
to é importante a retomada das 
atividades da Samarco, pois 
somos um município minera-
dor. Defendemos o retorno da 
empresa com uma mineração 
responsável e sustentável. A 
Samarco gera muitos empregos 

para o município”, destacou.
Também participaram da 

agenda, os vereadores Adimar 
José Cota, Ediraldo Arlindo 
de Freitas Ramos, Gilberto 
Matheus Pereira, João Bosco 
Cerceau Ibrahim, José Antu-

nes Vieira, José Sales de Souza, 
Manoel Douglas Soares Olivei-
ra, Marcelo Monteiro Mace-
do, Mauricio Antônio Borges 
Andrade e Silva, Pedro Ulisses 
Coimbra Vieira e Ricardo de 
Miranda Thomaz.
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De acordo com o artigo 37, os proprietários e inquilinos 
devem conservar em perfeito estado suas propriedades. 

Combate à dengue 
intensifica fiscalização 
em lotes vagos 
em Mariana
NOTIFICAÇÃO. O descumprimento irá gerar notificação para 
que os serviços sejam feitos no prazo de 7 dias.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana 
iniciou um reforço na fiscali-
zação de propriedades e lotes 
vagos do município. O objetivo 
é conter o avanço da dengue e 
manter a organização da cida-
de. A medida é uma ação con-
junta das secretarias de Defesa 
Social, Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável.

De acordo com o artigo 
37, inserido na lei 527/79 e a lei 
complementar 159 de 2016 do 
código de posturas do municí-
pio, os proprietários e inquilinos 
devem conservar em perfeito 
estado de asseio seus quintais, 
pátios, prédios e terrenos, bem 
como o escoamento de água 
estagnada. O descumprimento 
gera notificação para que os ser-
viços sejam feitos no prazo de 

7 dias e, caso o espaço não seja 
limpo, o dono será multado.

O secretário de Defesa So-
cial, Tenente Freitas, frisou que 
a população e o poder público 
devem trabalhar em conjunto. 
“Devemos trabalhar em parceria, 
para que nossa cidade fique sem-

pre limpa e livre de focos da den-
gue e outras doenças”, ressaltou.

Denúncias podem ser fei-
tas por meio da Ouvidoria 
Municipal, através do núme-
ro 0800-444-0010, WhatSapp 
(31)98799-0828 ou pelo site  
www.ouvidormunicipal.com.br.

REALIZAÇÃO

Taxistas já podem fazer o 
recadastramento anual

Todos os licenciados do 
serviço de táxi de Mariana, 
estão sendo convocados para 
realizarem o recadastramento 
anual, conforme previsto no 
decreto municipal 8.125/2016. 
O serviço acontece entre os 
dias 22 e 25 de fevereiro de 
2021, na secretaria de Defesa 
Social, das 09h às 11h30 e das 
14h às 16h30.

 O atendimento é reali-
zado pela secretaria de Defesa 
Social, por meio do departa-
mento Municipal de Trânsito 
(Demutran) e foi separado por 
regiões, confira.

22/02 - recadastramento dos 
permissionários da Praça Tan-
credo Neves;
23/02 - recadastramento dos 
permissionários da Praça Jus-
celino Kubitschek e da Avenida 
dos Salgueiros;
24/02 - recadastramento dos 

permissionários da Rua Frei 
Durão (Praça da Sé) e do Hos-
pital;
25/02 - recadastramento dos 
permissionários da Rodoviária 
e dos distritos.

Para realizar o cadastra-
mento é necessário levar os se-
guintes documentos:

Permissionário (Titular):
- Cópia do alvará ou autoriza-
ção de tráfego em exercício;
- Cópia CRLV (documento do 
veículo);
- Cópia CNH (com a função que 
exerce atividade remunerada);
- Cópia de comprovante de re-
sidência em nome permissio-
nário (titular);
- Atestado de bons antecedentes
- Curso de taxista;
- Laudo de vistoria mecânica;
- Documento aferição de taxímetro;
- Certidão de Inscrição como 
segurado no Instituto Nacional 

de Seguridade Social – INSS;
- Taxa de renovação de alvará 
quitada.

Motorista Auxiliar:
- Cópia CNH (com a função que 
exerce atividade remunerada);
- Certidão de Inscrição como 
segurado no Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS;
- Certidão de antecedentes Cri-
minais;
- Comprovante de Residência;
- Declaração do Permissionário 
ao qual esteja vinculado;
- Curso de taxista;
- Taxa quitada.

  Para mais informações, li-
gue 3558-5356.

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Segundo o MPF, foi requerida a designação, com a máxima urgência.

MPF determina retomada de processo 
do rompimento da barragem
AÇÃO. O processo está paralisado desde o início de 2020, por causa da pandemia de coronavírus.

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Fe-
deral (MPF), por meio de pro-
curadores, protocolou ao Juízo 
Federal de Ponte Nova, a reto-
mada da ação penal instaurada 
em decorrência do rompimen-
to da barragem de Fundão, 
ocorrido em 5 de novembro de 
2015, em Mariana. A tragédia 
matou 19 pessoas e provocou 
o maior desastre ambiental da 
história do país.

Segundo o MPF, foi requeri-
da a designação, com a máxima 
urgência, de audiências para oiti-
vas de todas as testemunhas que 
moram no Brasil. Também foi 
pedida também a continuidade 
do processo de cooperação in-
ternacional para oitiva das teste-

munhas que residem no exterior.
A ação está paralisada des-

de o início de 2020, por causa 
da pandemia de coronavírus. O 
órgão teme que alguns dos cri-
mes imputados aos réus sejam 
atingidos pela prescrição, já que 
o processo ainda não superou 
a sua fase instrutória: das 141 
testemunhas arroladas pela de-
fesa, apenas duas já foram ou-
vidas pelo Juízo.

Para o MPF, a realização 
virtual dos atos de instrução 
do processo não prejudicam as 
“garantias constitucionais da 
ampla defesa e do contraditó-
rio, e, na verdade, até garantem 
outros direitos constitucionais, 
como o da garantia de duração 
razoável do processo judicial.”



Jornal Ponto Final
11 a 17 de fevereiro de 2021

06| CIDADES

Cada vereador possui um veículo à disposição assim como 
imóvel alugado.

Gastos mensais de 
vereadores em Mariana 
ultrapassam de 76 mil 
QUESTIONAMENTO. Vereadores foram questionados sobre plo-
tagem dos veículos utilizados, apenas um respondeu ao jornal.

DA REDAÇÃO

A fim de esclarecer à po-
pulação marianense, o Jornal 
Ponto Final entrou em conta-
to com Câmara Municipal de 
Mariana, para esclarecer como 
funciona os gastos com o vere-
adores no município.

Cada vereador possui um 
veículo à disposição assim 
como imóvel alugado para sede 
dos gabinetes para atendimento 
à população. Além desses, ou-
tros benefícios são citados.

Foram enviados questiona-
mentos, à Casa e aos vereado-
res eleitos pela primeira vez à 
cadeira do legislativo, a respeito 
do gasto mensal e individual de 
cada vereador e também sobre 
a plotagem com o brasão da câ-
mara dos carros utilizados por 
eles. Dos seis vereadores elei-
tos e questionados, apenas o 
edil Preto do Mercado respon-
deu. Preto afirma que não vê 
problema já que usa o veículo 
apenas a serviço da população 
“pra mim não tem problema 
nenhum adesivar o carro, até 
porque uso ele somente para 
o trabalho legislativo, tenho o 
meu carro particular para meu 
uso, e estou para representar o 
povo, e se é o povo que quer 
quem sou eu para discordar de 
quem me deu a oportunidade 
de representá-los” afirmou o 
vereador.

A Câmara respondeu às 
perguntas enviadas pelo jornal, 
que cada vereador possui à sua 
disposição um veículo alugado, 
cota de combustível mensal, 
aluguel de imóvel além de uma 
verba indenizatória que ultra-
passa 7 mil, “o vereador em 

Mariana tem a sua disposição, 
para lhe dar apoio em suas ativi-
dades parlamentares, um veícu-
lo alugado no valor de 1.147,00 
reais, e uma cota de combustí-
vel de até 1.600,00 reais, que na 
maioria das vezes não é utiliza-
da em seu limite. O uso do veí-
culo é de total responsabilidade 
do vereador, conforme orien-
tado em uma portaria de 2015. 
Portanto, cabe a cada vereador 
a decisão de plotar ou não o ve-
ículo à sua disposição. De toda 
forma, agradecemos a sugestão 
de plotagem e informamos que 
a encaminharemos aos edis.  O 
vereador também dispõe de um 
imóvel, onde está instalado seu 
gabinete parlamentar, no va-
lor de 1.643, 00 reais, além de 
uma verba indenizatória de até 
7.000,00 reais, sendo que mui-
tos não utilizam este recurso e 
outros utilizam apenas parte do 

mesmo. O subsídio do verea-
dor, depositado em conta, é de 
7.667,00 reais”.

Em relação aos servidores 
que prestam serviços aos gabi-
netes do vereadores eleitos, a 
Câmara responde que são cedi-
dos pela casa como apoio ad-
ministrativo, ”quanto aos servi-
dores, não se pode afirmar que 
são dos vereadores, pois todos 
são lotados na Câmara Muni-
cipal de Mariana e cedidos aos 
gabinetes como apoio adminis-
trativo para suas atividades par-
lamentares.

Ressaltamos ainda que to-
das as despesas e receitas da 
Câmara Municipal de Mariana 
estão disponibilizadas em nos-
so portal da Transparência, que 
pode ser acessado no site do 
legislativo marianense: www.ca-
marademariana.mg.gov.br.”
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ETE do Reassentamento do Bento 
recebe visita técnica do SAAE
Bigode. Colocar aqui o bigode; que é algo que antecipe ao leitor sobre o que se trata a matéria que vem 
logo abaixo. Escrever o objeto em até duas linhas. 

DA REDAÇÃO

Uma equipe técnica do 
SAAE Mariana, esteve no re-
assentamento de Bento Ro-
drigues para acompanhar o 
andamento das obras de im-
plantação da Estação de Trata-
mento de Esgotos (ETE). En-
genheiros da Fundação Renova 
responsáveis pela construção 
da ETE, explicaram para a 
equipe do SAAE todo sistema 
proposto para a Estação que já 
está em de construção. 

Segundo SAAE “é con-
siderado esgoto doméstico 
qualquer água que tenha sido 
utilizada para banho, limpeza 
de roupas, louças ou descarga 
do vaso sanitário em uma re-
sidência. Os sistemas de coleta 
e tratamento reduzem o risco 
de contaminação e transmissão 
de doenças, além de controlar 

a poluição de corpos d’água, 
como córregos, lagoas e rios — 
as principais fontes alternativas 
de captação para comunidades 
que residem próximas a eles. O 
tratamento do esgoto domésti-
co começa dentro de casa, nas 
caixas de gordura e de passa-
gem. Depois, ele é conduzido 
por uma tubulação até uma Es-
tação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), por onde ele vai passar 
por outras etapas (veja ilustra-
ção). Só depois de um longo 
processo que o esgoto tratado 
poderá ser devolvido ao rio ou 
reutilizado para irrigar árvores 
e jardins, por exemplo”.

A comunidade de Bento 
Rodrigues está constituída em 
três etapas: o tratamento pre-
liminar, de remoção de sólidos 
grosseiros, as lagoas faculta-
tivas em paralelo, que fazem 

remoção de matéria orgânica, e 
as lagoas de maturação em série 
associadas a sistemas de filtra-
ção, que realizam o polimento 
do efluente, retirando nutrien-
tes e contaminantes. 

“Todo o sistema é conheci-
do pela baixa geração de odores, 

além da localização da Estação 
ter sido escolhida com cuidado, 
para que não impactasse negativa-
mente a ambiência do reassenta-
mento. – uma boa notícia para as 
famílias que vão morar próximas 
às ETES. Além disso, a manuten-
ção é simples, sem necessidade 

de produtos químicos e nem de 
energia elétrica para o seu correto 
funcionamento. O SAAE Maria-
na se orgulha em estar acompa-
nhando o andamento das obras, 
tendo como princípio o zelo para 
com a comunidade dos reassenta-
dos” explica o SAAE.

Os sistemas de coleta e tratamento reduzem o risco de contaminação e transmissão de 
doenças, além de controlar a poluição de corpos d’água. 

CRÉDITO: ROBERTO VERONA
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varejão popular

O governador afirmou que todos os entes públicos estão mobilizados para fazer algo em rela-
ção à atuação da fundação.

Zema diz ‘Renova não tem interesse 
em resolver danos em Mariana’

CRÍTICAS. Em entrevista governador de Minas fez várias 
críticas à criação da fundação que foi criada para reparar os 
danos da tragédia de Fundão.

DA REDAÇÃO

O governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), 
afirmou que a Fundação Reno-
va, criada para reparar os danos 
causados pelo rompimento da 
barragem em Mariana, não tem 
interesse em solucionar os pro-
blemas dos atingidos. A decla-
ração foi dada na manhã do dia 
5 de fevereiro. Zema disse que 
a Fundação consome todos os 
recursos e não os destina aos 
afetados.

O governador afirmou que 
todos os entes públicos estão 
mobilizados a partir de agora, 
entre eles o Ministério Público 
de Minas Gerais, o Tribunal de 
Justiça e Advocacia-Geral do 
Estado, para fazer algo em rela-

ção à atuação da fundação.
Em nota, a Fundação Re-

nova disse que “permanece 
dedicada ao trabalho de repa-
ração dos danos” provocados 
pelo rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana. Segun-
do a Renova, até dezembro de 
2020, foram destinados mais 
de R$ 11 bilhões para as ações 
integradas de recuperação e 
compensação até o momento, 
não apenas os 4,5 bilhões que 
Zema disse na entrevista.

Zema também comentou 
o acordo feito entre o Esta-
do e a Vale para reparação 
dos danos socioambientais 
e socioeconômicos causados 
pela empresa no rompimen-

to em Brumadinho.
O governador deixou 

claro que esse acordo não 
interfere no processo de in-
denização dos atingidos. Ele 
disse ainda que, caso sejam 
constatados novos problemas 
relacionados à tragédia no fu-
turo, a Vale também terá que 
reparar esses danos. 

O acordo firmado entre 
o Estado e a mineradora es-
tabeleceu quase R$ 38 bilhões 
em reparação, cerca de 33% 
a menos que o pedido inicial 
feito pelo governo de Minas. 
Segundo o governador, o di-
nheiro vai ficar em uma conta 
à parte e vai ser auditado por 
órgãos públicos.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Câmara de Ouro 
Preto discute 
ações em favor 
da vida
RECURSOS. Propostas incluem segurança no trânsito, recursos 
para combate a Covid-19 e apoio ao Banco de Leite Humano.

DA REDAÇÃO

Na 11ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Ouro Pre-
to, realizada no último dia 9, os 
vereadores discutiram e aprova-
ram propostas em favor da vida 
dos ouro-pretanos.

Uma das matérias analisadas 
e aprovadas é a Indicação Nº 
111/2021, de autoria da Verea-
dora Lílian França (PDT), que 
tem como objetivo deixar as 
estradas mais seguras. Segundo 
a vereadora, os trechos da BR-
356, correspondentes ao distrito 
de Amarantina e localidades de 
Coelhos e Bocaina apresentam 
grande insegurança para pedes-
tres, motoristas e ciclistas, e que 
por isso a construção de trevos 
nestes locais é muito necessária. 

E para agilizar os trâmites para 
que esta demanda seja atendi-
da, ela solicita a municipalização 
destas áreas. “Hoje mais uma vez 
perdemos uma vida no trevo de 
Coelhos. Temos que tomar uma 
atitude rápida para que não con-
tinuemos perdendo vidas.”, disse. 
De acordo com a vereadora, caso 
semelhante ocorreu em Itabirito, 
onde houve a municipalização 
de um trecho entre Marzagão e 
a cidade, após a formalização do 
pedido aos órgãos competentes. 

O Vereador Vantuir (PSDB), 
que também assinou a indicação, 
destacou que esta pauta é recor-
rente na Câmara, além de ser um 
incremento na qualidade de vida. 
“Na legislatura passada propus 
a municipalização em passagens 

de Cachoeira e no Pocinho. É 
uma discussão longa e eu não 
acho que seja um custo, é um in-
vestimento.”, afirmou.

Durante a reunião, foi discu-
tido também recursos de com-
bate à pandemia de Covid-19. 
Preocupado com a situação, 
o Vereador Matheus Pacheco 
(PV), apresentou a Representa-
ção Nº 40/2021, que requer que 
a Vale informe sobre as con-
tribuições feitas ao município 
neste tempo de pandemia. “Sa-
bemos da importância da Vale, 
mas com exceção da pandemia, 
a Vale é a que mais matou pes-
soas nos últimos anos com os 
acidentes, as catástrofes e irres-
ponsabilidades, então queremos 
uma contrapartida da empresa 
neste sentido.”, reforçou. 

De acordo com Pache-
co, cidades como Itabira re-
ceberam doações de itens de 
combate a COVID-19, como 
máscaras, aventais, luvas des-
cartáveis e testes rápidos. 

O Vereador Naércio França 
(Republicanos) também infor-
mou que Ouro Preto recebeu 
uma quantidade expressiva de 
recursos provenientes da mine-
radora entre os anos de 2019 e 
2020. “Temos que ter uma no-
ção contábil da situação e saber 
onde o Prefeito da gestão ante-
rior aplicou.”, finalizou. 
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É  necessário garantir a limpeza das casas e a união entre os 
órgãos públicos e população para eliminar o foco do mosquito.

Dengue: Município intensifica 
ações em prevenção à surto
 PREVENÇÃO. Agentes da Vigilância Sanitária já foram vacinados contra a covid-19 e apenas entrarão nas 
casas fazendo o uso de máscaras.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Mariana inicia, nesta segunda 
(15), ações de intensificação 
de combate ao Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da Den-
gue, Zika e Chikungunya.  O 
principal objetivo da intensifi-
cação das ações de combate é 
conscientizar a população da 
importância em prevenir a pro-
liferação do mosquito. 

Esta ação irá acontecer de-
vido ao alto índice de possíveis 
focos encontrados em Mariana 
através do LIRA (Levantamen-
to de Índice Rápido). As taxas 
aceitáveis de focos de dengue 
são relativas a números abaixo 
de 1%, e todos os levantamen-
tos realizados na cidade foram 
acima desta taxa. Em certos 
pontos da cidade, o número 
chegou a 4,8%, classificando 
o que pode ser, em breve, um 

surto da doença. O período de 
chuvas é ideal para a prolife-
ração das larvas do mosquito, 
sendo necessário que os cuida-
dos sejam ainda maiores nesta 
época do ano.

Segundo dados da Subse-
cretaria de Vigilância e Promo-
ção à Saúde, cerca de 80% dos 
criadouros do mosquito ocor-
rem em resíduos domésticos, 
como latas, cascas de ovo, gar-
rafas, e outros. Por este moti-
vo, é importante ressaltar que 
é extremamente necessário 
garantir a limpeza das casas e 
a união entre os órgãos públi-
cos e população para eliminar 
o foco do mosquito.

A secretaria programa a 
contratação de novos agentes 
para o programa de combate à 
dengue, para que os mutirões 
de limpeza possam abranger 
mais rapidamente uma área 

maior da cidade, para a remo-
ção dos possíveis criadouros 
do Aedes aegypti e o bloqueio 
vetorial, com eliminação dos 
focos, tratamento larvário e 
borrifação. Importante salien-
tar ainda que todos os agentes 
da Vigilância Sanitária já foram 
vacinados contra a covid-19 e 
apenas entrarão nas casas fa-
zendo o uso de máscaras. Além 
dos novos agentes, a conscien-
tização da população será fun-
damental para o combate ao 
vetor da dengue.

A secretaria de saúde re-
força ainda que o Departa-
mento de Zoonoses realiza 
atendimento de denúncias fei-
tas pelos moradores, através 
do número (31) 3558-2319, ou 
presencialmente, na sede da 
Subsecretaria de Vigilância em 
Saúde, localizada à rua Dina-
marca, 37 – Fonte da Saudade.
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Auxílio Emergencial: governo libera
pagamento para mais 22 mil pessoas
FACILIDADE. Recursos serão disponibilizados tanto para transferências e pagamentos quanto para saques.

DA REDAÇÃO

Após reavaliações e contes-
tações, 22.233 pessoas irão re-
ceber um total de R$ 20,95 mi-
lhões referentes a parcelas do 
Auxílio Emergencial, segundo 
novo calendário de pagamento 
publicado no Diário Oficial da 
União.

Os beneficiários receberão 
de uma só vez todas as parce-
las a que têm direito. Segundo 
o Ministério da Cidadania, os 
recursos estarão disponíveis 
tanto para transferências e pa-
gamentos quanto para saques.

Os trabalhadores podem 
consultar a situação do bene-
fício pelo aplicativo do auxílio 
emergencial ou pelo site.

São 4 os grupos que rece-
berão o benefício:

• 12 mil pessoas receberão as 
parcelas de 1 a 5: beneficiários 

que tiveram o pagamento rea-
valiado após reavaliações de ca-
dastros e atualizações de dados 
governamentais;
• 9,4 mil pessoas receberão as 
parcelas de 6 a 9: beneficiários 
que ainda não haviam recebido 
a extensão e passaram por rea-
valiação;
• 371 pessoas receberão parce-
las de 7 a 9: beneficiários que 
tiveram o pagamento da exten-
são do auxílio reavaliado;
• 561 pessoas receberão parce-
las de 6 a 9: beneficiários que 
fizeram o procedimento de 
contestação.

O Auxílio Emergencial foi 
liberado para mais de 68 mi-
lhões de trabalhadores, o que 
representa 32,2% da população 
e cerca de 40% das residências, 
totalizando cerca de R$ 294 bi-
lhões em pagamentos.

Pago durante o ano passa-

do a trabalhadores informais 
afetados pela pandemia, o au-
xílio emergencial foi suspenso 
em dezembro. Entretanto, com 
a manutenção dos efeitos da 
pandemia sobre a economia e 
lentidão da vacinação contra a 
Covid-19 no país, o governo já 
discute a retomada do benefí-
cio.

 Na segunda-feira (8), o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
estar “negociando” o tema com 
ministros, e o presidente do Se-
nado Federal, Rodrigo Pache-
co, afirmou ver “expectativa 
positiva” de um anúncio ainda 
nesta semana. Já o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
declarou, na semana passada, 
que o auxílio emergencial pode 
voltar a ser pago para cerca de 
32 milhões de pessoas, metade 
dos beneficiários de 2020.

O Auxílio Emergencial foi liberado para mais de 68 milhões de trabalhadores.
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BH registra morte de 4 anos - Belo Horizonte registrou em menos de uma semana duas 
mortes de crianças abaixo de 4 anos.

BH registra segunda morte 
de criança menos de 4 anos
VÍTIMA. Não há detalhes sobre a vítima, que apareceu apenas como um número acrescido na tabela do 
informe epidemiológico.

DA REDAÇÃO

Belo Horizonte registou no 
último dia 10, a morte da se-
gunda criança abaixo de 4 anos 
por complicações da Covid-19, 
informou a prefeitura da capi-
tal no boletim emitido.

Não há detalhes sobre a ví-
tima, que apareceu apenas como 

um número acrescido na tabela 
do informe epidemiológico.

Na última semana, no dia 
2 de fevereiro, foi registrada a 
primeira morte de uma criança 
com menos de 4 anos por Co-
vid-19 na capital.

Nas últimas 24 horas, 
1.183 novos casos da doença 

foram confirmados em BH, e 
houve 31 mortes registradas em 
decorrência de complicações da 

infecção por coronavírus.
São 97.782 diagnós-

ticos positivos desde o 

início da pandemia na ci-
dade, e 2.435 pessoas per-
deram a vida. 

ESTUDOS

Pesquisas apontam que recuperados 
de Covid-19 tiveram perda de memória 

Um estudo inédito realiza-
do pelo Instituto do Coração 
do Hospital das Clínicas (In-
cor), da Faculdade de Medicina 
da USP, em São Paulo, aponta 
que 80% dos pacientes recu-
perados de Covid-19 apresen-
taram disfunções cognitivas, 
como perda de memória, difi-
culdade de concentração, pro-
blemas com compreensão ou 
entendimento e dificuldades 
com o julgamento e raciocínio.

Os pacientes tiveram ainda 
habilidades prejudicadas, pro-
blemas na execução de várias 
tarefas, mudanças comporta-
mentais e emocionais, além de 
confusão mental. Segundo mé-
dicos que participaram do estu-
do, as consequências da doença 
no cérebro podem ser tratadas 
se o diagnóstico for precoce.

Os relatos dos pacientes 
são de, por exemplo, ter esque-
cido o que almoçou, dormir 

em pé e desaprender a pilotar 
moto, por falta de equilíbrio e 
coordenação. Segundo a pes-
quisa, realizada pela neuropsi-
cóloga Livia Stocco Sanches, 
até mesmo pacientes com qua-
dros e sintomas leves ou as-
sintomáticos tiveram sequelas 
neurológicas.

A pesquisadora alerta, com 
base no levantamento, sobre a 
necessidade de se incluir, após 
a recuperação, uma avaliação 
clínica dos pacientes, incluin-
do questões sobre sonolência 
diurna excessiva, fadiga, torpor 
e lapsos de memória.

Segundo o Incor, a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) aguarda os resultados fi-
nais do estudo para adotar a 
metodologia desenvolvida na 
pesquisa do InCor como pa-
drão em âmbito mundial no 
diagnóstico e na reabilitação da 
disfunção cognitiva pós-Covid.

DA REDAÇÃO
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Rio Doce terá reparação 
com investimento 
de R$ 17 bilhões 
BARRAGEM. Orçamento da Fundação Renova para este ano é 
de R$ 5,86 bilhões.

DA REDAÇÃO

O orçamento de 2021 para 
as ações de reparação e com-
pensação do rompimento da 
barragem de Fundão é de R$ 
R$ 5,86 bilhões, crescimento de 
25% em relação a 2020. Com 
esse investimento, o total gasto 
vai atingir cerca de R$ 17 bi-
lhões ao final deste ano. A Fun-
dação Renova esclarece ainda 
que não há teto orçamentário 
para a reparação “até dezem-
bro de 2020, foram destinados 
R$ 11,33 bilhões para as ações 
integradas de recuperação e 
compensação. Cerca de R$ 3,07 
bilhões foram pagos em inde-
nizações e auxílios financeiros 
emergenciais para aproxima-
damente 320 mil pessoas. Em 
2021, deverão ser pagos mais 
de R$ 2 bilhões em indeniza-
ções e auxílios financeiros, fa-
zendo com que o total ultrapas-
se os R$ 5 bilhões”.

A indenizações ganharam 

novo impulso com o Sistema 
Indenizatório Simplificado, im-
plementado pela Renova a partir 
de decisão da 12ª Vara Federal 
em ações apresentadas por Co-
missões de Atingidos dos mu-
nicípios impactados, “ele tem 
possibilitado o pagamento de 
indenização a categorias com di-
ficuldade de comprovação de da-
nos. O primeiro pagamento por 
meio do sistema foi realizado em 
setembro. Até o fim de janeiro de 
2021, mais de 5 mil danos foram 
pagos pelo Sistema Indenizató-
rio Simplificado. O valor ultra-
passou R$ 435 milhões”.

O TTAC foi celebrado 
entre Samarco, suas acionistas 
Vale e BHP, os governos fede-
ral e dos estados de Minas Ge-
rais e do Espírito Santo, além 
de uma série de autarquias, fun-
dações e institutos (como Iba-
ma, Instituto Chico Mendes, 
Agência Nacional de Águas, 
Instituto Estadual de Flores-

tas, Funai, Secretarias de Meio 
Ambiente, dentre outros), em 
março de 2016.

O TTAC foi celebrado entre Samarco, suas acionistas Vale e BHP.
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Governo anuncia pagamento do 
restante do 13º salário dos servidores
DEPÓSITO. Parcela de R$ 1 mil será depositada nesta sexta-feira (12/2).

DA REDAÇÃO

O Governo de Minas 
anunciou, nesta quarta-feira 
(10/2), como será concluído 
o pagamento do 13º salário 
dos servidores estaduais, re-
ferente ao ano de 2020. Se-
rão realizados, a partir deste 
mês, depósitos mensais de 
R$ 1 mil para aqueles ser-
vidores que ainda possuem 
valores a receber. A parcela 
de fevereiro será paga nesta 
sexta-feira (12/2).

O pagamento será pos-
sível graças ao esforço de 
arrecadação do Governo 
de Minas e à concretização 
de receitas extraordinárias, 
como as decorrentes da Lei 
Kandir e do novo Regula-
rize, Refis Estadual que o 
Governo pretende lançar 
nas próximas semanas.

Em três meses, o Go-
verno reavaliará o cenário 
financeiro e fiscal do Esta-
do, para verificar a possibi-
lidade de antecipar a quita-
ção do benefício.

Até o momento, o Go-
verno de Minas já quitou 
integralmente o 13º salário 
de 72% dos servidores ati-
vos e inativos. Foram pagas 

duas parcelas de até R$ 2 
mil cada para todo o funcio-
nalismo, uma no dia 23 de 
dezembro do ano passado e 
outra no dia 6 de janeiro de 
2021.

O pagamento foi viabi-
lizado a partir do empenho 
fiscal e de gestão do Gover-
no de Minas, além da entra-
da de recursos extraordi-
nários no caixa do Estado. 
Para a quitação integral do 
13º salário, o Estado conta 
com as receitas extras, que 
serão prioritariamente dedi-
cadas a quitar o benefício e 
acabar com o parcelamento 
de salários, além de tornar 
possível a retomada de in-
vestimentos.

Desde 2016, o governo 
estadual passou a parcelar 
salários e o pagamento do 
13º. O abono natalino de 
2018, por exemplo, foi qui-
tado integralmente em 2019, 
já na atual gestão estadual. 
Atualmente, o pagamento 
de salários é feito em duas 
parcelas, com datas anun-
ciadas com antecedência e 
sempre cumpridas pela ad-
ministração estadual, o que 
não ocorria antes de 2019.

Governo reavaliará o cenário financeiro e fiscal do Estado, para 
verificar a possibilidade de antecipar a quitação do benefício.
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A maior operação para campanha de vacinação na história 
de Minas Gerais começou no dia 18 de janeiro

Estado recebeu 315.600 
vacinas contra o coronavírus
iMUNiZaÇÂO: Pessoas com 90 anos ou mais estão incluídas na próxima fase de imunização contra a doença.

DA REDAÇÃO

Minas Gerais recebeu, no 
último domingo (7/2), mais 
um lote contendo 315.600 do-
ses de vacina Sinovac/Butantan 
para dar início a quarta etapa 
da primeira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação conta a 
covid-19 no estado. 

Nesta próxima fase, pesso-
as com 90 anos ou mais serão 
as próximas vacinadas no esta-
do, de acordo com as diretrizes 
do Programa Nacional de Imu-
nização (PNI), do Ministério 
da Saúde (MS). Nesta etapa, a 
meta é imunizar mais 6% dos 
trabalhadores de saúde, totali-

zando 73% desse público.
Os riscos de agravamento 

e óbito pela covid-19 e de vul-
nerabilidade social foram con-
siderados para a definição dos 
grupos prioritários. De acordo 
com Nota Técnica publica-
da pelo MS, foram avaliados 
a transmissão comunitária e o 
sobrerrisco para morte por co-
vid-19, relacionado a faixas etá-
rias mais avançadas, que chega 
a 8,5 para hospitalização e 18,3 
para óbito entre idosos com 90 
anos ou mais.

Operação
Este é o quarto lote de va-

cinas que chegou ao estado. A 
maior operação para campanha 
de vacinação na história de Mi-
nas Gerais começou no dia 18 
de janeiro, data da chegada do 
primeiro lote de vacinas, quan-
do foram recebidas 577.480 
doses de CoronaVac. A segun-
da remessa foi composta por 
190.500 doses de AstraZeneca 
e, a terceira, com mais 87.600 
doses de CoronaVac. No total, 
foram recebidas 1,171 milhão 
de doses de vacina contra a co-
vid-19, sendo que 735.193 já 
foram entregues.

A distribuição das do-
ses de vacinas e o número 

de mineiros vacinados po-
dem ser acompanhados, em 
tempo real, por meio do 

site Vacinômetro - coro-
navirus.saude.mg.gov.br/
vacinometro.
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¨polícia
Mariana tem aumento considerável 
em acidentes de trânsito
ALERTA. Dados da Polícia Militar mostram que índice quantitativo em acidentes de trânsito aumentou em Mariana.

DA REDAÇÃO

Nos último dias Mariana foi 
destaque em acidentes de trânsito 
em seus arredores. Alguns desses 
acidentes com vítimas fatais cha-
maram a atenção do aumento em 
imprudências no trânsito. 

Baseado nesses fatos o Jor-
nal Ponto Final procurou a Polí-
cia Militar da cidade a fim de ob-
ter informações mais específicas.

O número de acidentes de 
trânsito aumentou em mais de 
12% em janeiro de 2021 com-
parado ao ano de 2020. Con-
forme levantamento do Jornal 
Ponto Final com base em infor-
mações repassadas pela Polícia 
Militar de Mariana, o município 
no ano de 2020 teve 74 aciden-
tes entre janeiro e fevereiro, já 
este ano tiveram 85 no mesmo 
período do mês.

Ao todo no ano de 2020 Ma-
riana teve 807 acidentes, sendo 
181 com vítimas e 626 sem víti-
mas. Os acidentes mais frequen-
tes são: abalroamento no mesmo 
sentido ou transversal; saída da 
pista; choque com objeto fixo; 

capotagem e colisão frontal.
Em termos de gravidade, 

esses acidentes apresentam ní-
veis de periculosidade distintos, 
dependendo do potencial para 
causar danos fatais. Segundo 
dados, entre os casos que mais 
tiram vidas estão colisão frontal, 
atropelamento e saída da pista.

Para evitar acidentes, algu-
mas dicas importantes devem 
ser seguidas, veja:
• Avalie suas condições físicas
• Esqueça o celular enquanto 
dirige
• Evite mudanças repentinas de 
faixa
• Cuide para não exceder a ve-
locidade
• Mantenha uma distância se-
gura do veículo à sua frente
• Faça a manutenção regular do 
carro
• Use equipamentos de segu-
rança
• Fuja do volante quando sob o 
efeito de álcool ou drogas
• Respeite a sinalização de trân-
sito
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mações repassadas pela Polícia 
Militar de Mariana, o município 
no ano de 2020 teve 74 aciden-
tes entre janeiro e fevereiro, já 
este ano tiveram 85 no mesmo 
período do mês.

Ao todo no ano de 2020 Ma-
riana teve 807 acidentes, sendo 
181 com vítimas e 626 sem víti-
mas. Os acidentes mais frequen-
tes são: abalroamento no mesmo 
sentido ou transversal; saída da 
pista; choque com objeto fixo; 

capotagem e colisão frontal.
Em termos de gravidade, 

esses acidentes apresentam ní-
veis de periculosidade distintos, 
dependendo do potencial para 
causar danos fatais. Segundo 
dados, entre os casos que mais 
tiram vidas estão colisão frontal, 
atropelamento e saída da pista.

Para evitar acidentes, algu-
mas dicas importantes devem 
ser seguidas, veja:
• Avalie suas condições físicas
• Esqueça o celular enquanto 
dirige
• Evite mudanças repentinas de 
faixa
• Cuide para não exceder a ve-
locidade
• Mantenha uma distância se-
gura do veículo à sua frente
• Faça a manutenção regular do 
carro
• Use equipamentos de segu-
rança
• Fuja do volante quando sob o 
efeito de álcool ou drogas
• Respeite a sinalização de trân-
sito
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Durante buscas uma garrucha do calibre 38 foi apreendida 
em um matagal.

Autor de ameaça é 
preso pela Polícia 
Militar em Mariana
APREENSÃO. Uma arma de fogo foi apreendida na ocorrência.

DA REDAÇÃO

No último dia 6 de fevereiro, 
por volta 15 horas, a Polícia Mili-
tar foi acionada através do disque 
denúncia, 190, a comparecer ao 
bairro São Gonçalo em Mariana 

devido uma denúncia de ameaça.
No endereço dos fatos, 

três adolescentes de 17, 14 e 
13 anos, respectivamente, fo-
ram entrevistadas e alegaram 
terem sido ameaçadas por um 

cidadão que foi identificado 
por elas. Algumas delas ainda 
alegam terem sido agredidas, 
no dia 5 de fevereiro na casa do 
autor e que havia feito boletim 
de ocorrência alusiva ao fato. 
Elas informaram também que 
o autor possuía uma arma de 
fogo e portava drogas. Em di-
ligência na casa do autor de 22 
anos que foi encontrado e ale-
gou que houve, na sexta-feira, 
dia 5, uma confusão entre ele e 
as vítimas, mas que não havia 
feito ameaça a nenhuma delas.

Durante buscas uma garru-
cha do calibre 38 foi apreendi-
da em um matagal na Rua San-
tana, indicada pelo autor que 
recebeu voz de prisão em fla-
grante delito. O autor preso foi 
conduzido para a Delegacia da 
Polícia Civil de Plantão, junto a 
arma apreendida, um responsá-
vel pelas menores acompanhou 
toda a ocorrência.

DENÚNCIA

Traficante é preso em distrito de OP

Durante policiamento 
no distrito de Santo Antô-
nio do Leite, em Ouro Pre-
to, no domingo dia, 7 de 
fevereiro por volta das 19h 
um homem foi preso pelo 
crime de tráfico de drogas.

Policiais militares rece-
beram a denúncia que na Rua 
Geraldo Alves Pereira, em uma 

residência um morador, de ma-
neira frequente, cometia o cri-
me de tráfico de drogas.

Com a informação, diligên-
cia foi realizada até a casa e o 
cidadão apontado na denúncia 
foi localizado e após franquear 
a entrado no imóvel, foi acha-
do pelos militares em cima de 
uma mesa da sala 6 (seis) bu-
chas de maconha que foram 

apreendidas. Em continuidade 
das buscas, em uma sacola foi 
encontrado 31 (trinta e uma) 
buchas de maconha e 9 (nove) 
invólucros contendo cocaína.

Ao autor, 23, que é natural 
de Diadema em São Paulo, foi 
dado voz de prisão em flagran-
te delito conduzido a Delegacia 
de Plantão da Polícia Civil para 
as devidas providências.

DA REDAÇÃO
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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.

As principais forças astrais que movimentam este 
período agem no setor familiar do seu Horóscopo 
e isso quer dizer que muito do que acontecer em 
seu lar vai definir como será a sua semana e os 
interesses domésticos despontam entre as suas 
prioridades. Na segunda, dia 8, Sol e Mercúrio 
formam conjunção e favorecem a resolução de 
problemas no lar. 

A concentração planetária que está ativa em sua 
3ª Casa deixa a sua comunicação tinindo nesta 
semana e você pode se dar bem em todos os 
setores se souber tirar proveito da sua boa lábia. 
Sol e Mercúrio revelam que é hora de explorar seu 
poder de convencimento no trabalho, nas relações 
pessoais e até ao lidar com dinheiro, pois poderá 
ampliar seus ganhos com o seu tino comercial 
afiadíssimo. 

Sol e Mercúrio abrem a semana em conjunção na 
sua Casa da Fortuna e revelam que este período 
será muito estimulante para você incrementar sua 
renda. Suas ações no trabalho não vão ficar sem 
resposta e seus esforços devem trazer ganhos 
para o seu bolso. Seu instinto para negociar estará 
apurado e você saberá investir.  Só convém dobrar 
a cautela na quarta.

Com tantos astros circulando em seu signo, você 
estará com tudo nesta semana e pode alcançar 
grandes feitos em vários setores da sua vida. No dia 
8, Sol e Mercúrio fecham parceria e anunciam um 
período perfeito sem defeitos para suas investidas 
amorosas. Se você está a fim de alguém, saiba que 
vai entrar na segunda semana de fevereiro com o 
pé direito e com grandes chances de fisgar o crush. 

A legião de astros que se movimenta na sua 
12ª Casa ganha força nesta semana, indicando 
um período mais centrado nos assuntos da 
sua intimidade. Várias conjunções acontecem 
nesses dias capitaneadas por Mercúrio, sinal de 
que você vai fi car muito mais à vontade em seu 
cantinho e pode querer se desligar do mundo lá 
fora.

A concentração planetária que está ativa 
em sua 10ª Casa fi ca ainda mais forte neste 
período, sinal de que suas atenções estarão 
voltadas para os interesses de trabalho e você 
não economizará empenho para alcançar 
o que ambiciona. Pessoas infl uentes e com 
cargo de liderança podem te dar uma mão, 
mas ligue seu radar a partir de quarta, dia 10, 
quando Mercúrio vai se estranhar com Marte.

Seu regente Mercúrio vai exercer infl uência 
poderosa nesta semana e troca muitas vibes 
com os astros. Na segunda, dia 8, ele se 
aproxima do Sol e indica boas novas. Há sinal 
de notícias positivas sobre viagem, resultado 
de prova ou concurso. Parente distante pode 
te proporcionar uma surpresa especial. 

Seu sexto sentido estará de plantão nesta semana 
e você vai pescar as coisas no ar, tudo graças às 
conjunções em série que vão acontecer em sua 
8ª Casa. Quem puxa a fila é Mercúrio, que fecha 
parceria com o Sol na segunda-feira e acende o 
farol dos seus instintos, ainda mais para farejar 
oportunidades de negociações, investimentos e 
ganhos. 

Uma porção de astros agita o lado oposto do 
seu Horóscopo e troca figurinha a semana 
toda, incentivando os interesses que envolvam 
outras pessoas. Você vai interagir bastante com 
quem se relaciona e pode estabelecer parcerias 
importantes no serviço, nas finanças, na vida 
familiar e também no amor. Mercúrio se alia ao Sol 
e aponta um período oportuno para firmar acordo 
ou contrato.

A segunda semana de fevereiro será muito 
centrada nos assuntos do cotidiano e quem 
avisa é Mercúrio, que interage bastante com os 
astros nestes dias. Seu regente se aproxima do 
Sol e deixa as suas qualidades em evidência 
no serviço, sinal de que você pode se destacar 
muito mais em suas atividades e chamar 
atenção dos chefes. 

O Sol fecha parceria com Mercúrio em sua 
Casa da Sorte logo no comecinho da semana, 
sinal de que a sua criatividade vai dar as 
cartas no trabalho, seus encantos vão brilhar 
nos contatos e seu poder de atração estará 
irresistível. Ao cuidar dos seus interesses, as 
coisas devem fl uir do jeitinho que espera, só 
não conte com facilidades na quarta, dia 10, 
quando Mercúrio se estranha com Marte e 
aponta aborrecimentos com grana. 

Lobão faz insinuações sobre a mãe de 
Karina. Cobra se recusa a lutar com Karina 
e rejeita a proposta de Lobão para ser seu 
treinador. Bianca ouve quando Bete e Gael 
comentam que Karina pode não ser fi lha 
biológica do lutador. Bianca sonda Bete sobre 
o passado de sua mãe. Karina questiona 
Gael sobre Dandara. Sol sugere que Jeff 
conte a verdade sobre as aulas de dança 
para Rute. Dandara descobre que João não 
tem ido à escola. Bianca observa um álbum 
de fotos de sua mãe e a vê atuando com 
René Spinelli. Dandara discute com João e 
pede a ajuda de René.Lincoln se surpreende 
ao ver Jeff em frente à Ribalta. René chega à 
casa de Dandara.

Karina se recusa a dar explicações para 
o pai e é ríspida com Bianca. Gael orienta 
Karina a não procurar briga na rua para 
descontar a raiva. Dalva consola Duca. 
Sol inventa uma desculpa para Lincoln e 
convence Jeff a estudar na Ribalta sem 
que o pai saiba. Karina decide parar de 
falar com Bianca. Cobra se desculpa 
com BB. Pedro implica com Karina. João 
reclama por Dandara sair com Gael. Jeff 
chega para suas aulas na Ribalta. Jade 
se atrapalha na aula de dança. Lobão 
procura Cobra. Duca se declara para 
Bianca, e Karina vê. Karina pede para lutar 
com Cobra novamente, e Lobão ouve a 
conversa dos dois.

Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece 
Guido sem saber que o padrasto 
de Felipe é seu pai. Jéssica orienta 
Carmela em seu plano contra Shirlei. 
Shirlei tenta se aproximar de Vitória. 
Bruna convida Giovanni para morar 
na Argentina com ela. Isabel conta 
a Apolo que eles descobriram uma 
prima de Afonso que mora no exterior. 
Enéas avisa a Bruna que Camila não 
se recorda dos fatos, mas ainda nutre 
amor por Giovanni. Leozinho segue em 
transe, sob o efeito do feitiço de Safi ra. 
Murilo visita Carol no abrigo. Tancinha 
comenta com Apolo sua ideia de pedir a 
guarda das crianças. 

Camila diz a Giovanni que não consegue 
parar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa 
com a possibilidade de magoar Tamara. 
Seguindo as orientações de Aparício, 
Agilson é rude com Rebeca e lhe apresenta 
o contrato de casamento. Giovanni desiste 
de viajar com Bruna. As amigas de Rebeca 
fi cam horrorizadas com as cláusulas do 
contrato de casamento e incentivam a 
arquiteta a não aceitar. Camila e Giovanni 
fi cam juntos. Tancinha tem novamente uma 
reação alérgica ao beijar Beto e vai parar no 
hospital. Francesca leva um susto quando 
Rodrigo anuncia que quer se casar com ela. 
Guido avisa a Vitória que precisa aparecer 
para seus fi lhos. 

Karina vê Bianca beijando Duca e 
se revolta contra os dois. Dandara e 
Gael se aproximam ainda mais. Pedro 
tenta conversar com Karina, mas ela o 
ignora. Gael vê Duca e Bianca juntos. 
Bianca pede um tempo para Duca. Fabi 
estranha o comportamento de Karina na 
festa da Ribalta. Nando, Pedro e Sol se 
preparam para tocar. Do palco, Pedro 
acena para Priscila, e Karina pensa 
que é para ela. Guta incentiva Mari a 
aproveitar a festa. Rico, Zé e Marcão 
decidem apagar as luzes da Ribalta 
para beijar as meninas e armam uma 
grande confusão. Edgard acende as 
luzes, e Karina descobre que beijou 
Pedro.

Aurora se desespera ao descobrir que 
Bibi foi ao encontro de Rubinho. Rubinho 
namora Carine. Ritinha afi rma a Ruy que 
não aceitará andar com seguranças. 
Heleninha questiona os métodos de 
Elvira para recuperar suas joias. Irene se 
prepara para o encontro com Elvira. Ivan 
sente-se mal, e Joyce culpa as injeções 
de hormônio. Irene cai na armadilha 
de Elvira. A polícia invade o Morro do 
Beco. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e 
Rubinho conseguem fugir. Ruy descobre 
fotos de Ruyzinho no celular de Zeca. 
Dantas questiona Silvana sobre o 
desparecimento do cheque da empresa, 
e Simone ouve. Bibi procura Silvana.

Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para 
Aurora, e Caio e policiais monitoram a 
conversa das duas. Ruy cobra explicações 
de Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar 
por Zeca. Irene perde o bebê, mas afi rma a 
Mira que fi ngirá a gravidez. Joyce pede que 
Simone acompanhe Ivan a uma consulta 
médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. 
Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na 
situação. Ritinha manipula Zu e Ruy, que 
se revolta ainda mais contra Zeca. Rubinho 
liga para Bibi e combina sua fuga. Ivan conta 
a Nonato que investigará seu estado de 
saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em 
sua fuga. O carro de Silvana é parado pela 
polícia.

O policial confere os documentos de 
Silvana. Eurico interroga Dita ao não 
encontrar Silvana. Jeiza diz a Cândida que 
falará com Caio sobre a situação de Zeca e 
Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas 
Bibi a defende. Eurico e Simone confrontam 
Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede 
de Aurora. Carine recebe uma mensagem 
de Rubinho. Edinalva conta para Eugênio 
sobre as atitudes de Ruy. Cibele questiona 
Simone e Ivan sobre Nonato. Ruy pega 
uma arma para se proteger de Zeca. Irene 
inventa para Eugênio e Joyce que terá uma 
menina. Caio conforta Aurora. Simone 
descobre que Silvana estava com Bibi.

Felipe comenta com Shirlei que estranha 
que o pai dela tenha sumido sem deixar 
pistas. Renan consegue uma participação 
para Adônis em um comercial. Vitória 
revela a Jéssica que Mário é pai de 
Shirlei. Beto confessa a Henrique que não 
aguenta mais esconder de Tancinha o que 
ele fez. Penélope se preocupa com as 
recentes reações explosivas de Tamara. 
O advogado explica a Apolo que ele terá 
de aguardar para dar entrada no pedido 
de guarda provisória de Carol. Nicole se 
oferece para ajudar Tancinha nas aulas 
de balé. Guido revela a Vitória que voltou 
para o Brasil porque soube do namoro de 
Felipe e Shirlei. 

Karina discute com Pedro. Zé e 
Marcão, Sol e Wallace, Guta e Max 
se surpreendem por terem se beijado 
no escuro. Karina lembra-se do beijo 
de Duca e Bianca e tem uma crise de 
choro. Jeff se encanta com a voz de Mari. 
Wallace se declara para Sol, mas ela o 
repudia. Cobra é insistente com BB, e 
Rico, Lírio, Guta e Jade intercedem pela 
amiga. Karina pede para lutar com Cobra. 
Gael deixa escapar que está apaixonado 
por Dandara. Sol apresenta Jeff para 
Lucrécia e Edgard. Cobra se identifi ca 
com Karina. Jeff dança para Lucrécia, 
que o convida para assistir a suas aulas. 
Mari se sente mal e deixa a Ribalta. Sol 
se desculpa com Wallace. Gael questiona 
suas fi lhas ao ver Bianca chorando e 
Karina com o rosto machucado.

Guiomar se desespera ao ver Alberto 
desacordado sobre a cama. O delegado 
manda prender Dionísio e apreende seu 
passaporte. Guiomar pede ajuda a um 
psiquiatra para tratar de Alberto. Ciro e 
Mila fi cam noivos. Eric consegue o habeas 
corpus para Dionísio, mas avisa que o 
empresário fi cará em prisão domiciliar. 
Alberto desperta do surto e age como se 
nada tivesse acontecido. Nicole confessa 
a Vivi e Nina que está apaixonada por 
Quirino. Dionísio deixa o disco voador, 
dado por Candinho, cair no chão. Candinho 
se apavora.

Candinho se recorda de um episódio 
de sua infância e demonstra aversão 
pelo pai. Manolo revela ao delegado 
que Dionísio era conhecido como 
Klaus Wagner. Marizé fi ca feliz ao ver 
Cristal e o jogador Fred na festa de seu 
aniversário. O delegado diz a Samuel 
e Manolo que irá ajudá-los a impedir 
qualquer tentativa de fuga de Dionísio. 
Aurora liga para Manolo e avisa que 
conseguiu reunir toda a documentação 
sobre Klaus Wagner. Dionísio diz a 
Guiomar que Alberto está lhe traindo. 
Ester não se sente bem.

Ester afi rma para Amaralina que não está 
grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. 
Otto garante a Dionísio que o ajudará a 
fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que 
a neta poderá entrar na casa de Dionísio 
como cozinheira. Guiomar se surpreende 
quando Alberto concorda em ir ao médico 
com ela. Cassiano comenta com Olívia que 
está preocupado com Ester. Aurora revela a 
Lindaura que grampeará o telefone da casa 
de Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal 
de bugue e acaba sofrendo um acidente. 
Alberto presencia o acidente de Ester.

Alberto socorre Ester. Amaralina não 
gosta de ver Rodrigo conversando 
com Vivi. Cassiano liga para o celular 
de Ester, e Alberto atende sem dizer 
o que aconteceu com ela. Lindaura 
diz a Cassiano para chamar a polícia. 
O médico revela a Alberto que Ester 
está grávida. Zuleika avisa a Bibiana 
e Donato que Hélio pediu que eles o 
visitassem. O médico avisa a Cassiano 
que Ester deve fi car em repouso 
durante a gestação. Aurora coloca 
um dispositivo de escuta no telefone 
da casa de Dionísio. Dionísio fi ca 
transtornado ao ver Aurora.

Dionísio chama pela cigana ao 
ver Aurora, parecendo sofrer uma 
alucinação. Manolo avisa a Samuel que 
Aurora conseguiu instalar o aparelho 
de escuta no telefone de Dionísio. Na 
mina, Cassiano e Duque acreditam 
estar ricos. Quirino vai ao Flor do Caribe 
e dança com Nicole. Guiomar ameaça 
contar o que sabe sobre a verdadeira 
identidade de Dionísio. Ele avisa a 
Otto que foi descoberto por Manolo e 
Aurora, e pede ajuda para sair do país 
o mais rápido possível. Alberto ouve a 
conversa do avô com Otto.

Alberto diz a Guiomar que se sente melhor 
depois de ter ido à consulta médica. 
Guiomar estranha o comportamento 
carinhoso do fi lho. Donato e Bibiana 
visitam Hélio na cadeia e prometem que 
conseguirão um advogado para o fi lho. 
Juliano se preocupa com a educação 
de Janaína. Aurora escuta a conversa 
telefônica de Dionísio e Otto e conclui que 
Dionísio planeja fugir. Ester e Cassiano 
percebem que Alberto enganou os dois 
e raptou Laurinha. Cassiano e Ester 
procuram Laurinha na casa de Alberto.

Beto afi rma a Tancinha que irá esperar por ela. 
Francesca foge após o pedido de casamento 
de Rodrigo. Tamara se surpreende com a 
revelação de Beto sobre o que ele fez para 
separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz 
o feitiço que Safi ra colocou em Leozinho. 
Lucrécia segue Agilson, que percebe a ação 
e entra numa igreja. Apolo se assusta com a 
proposta de Tamara de se casar com o piloto 
para adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fi ca 
surpresa com a gentileza de Camila e nota 
que a fi lha está mudando. Camila comprova 
que Leozinho é um bandido. Francesca 
descobre que Rodrigo se internou em uma 
clínica psiquiátrica. 

Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem 
decidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. 
Giovanni se assusta com o descontrole de 
Bruna. Francesca procura Rodrigo na clínica 
e diz que aceita se casar com ele. Tancinha 
fi ca arrasada quando Adônis lhe diz que 
Apolo e Tamara fi carão noivos. Camila 
afi rma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. 
Tancinha revela a Beto que talvez esteja se 
apaixonando por ele. Jéssica diz a Carmela 
que o plano para colocar Shirlei na cadeia 
inclui acusação de roubo de joias e agressão. 
Leozinho garante a Camila que mudou ao 
se apaixonar por Fedora. Cicinho, Leonora 
e Penélope fi cam surpresos quando Rebeca 
aparece na festa. Carmela aproveita que 
Shirlei não está no quarto e coloca as joias de 
Jéssica na bolsa da irmã. Jéssica arma para 
Shirlei. 

Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia ficará 
com ele. Tancinha consegue fazer os passos 
de balé, e Paloma não gosta. Carmela pensa 
em desistir do plano contra Shirlei, e Jéssica 
a repreende. Bia ouve que Dulce quer levá-
la para o exterior e fica apavorada. Rebeca 
decide perdoar Aparício e faz uma proposta 
inusitada para ele. Camila conversa com 
Ariovaldo sobre Giovanni. Carol implora ajuda 
a Tancinha e Apolo. Shirlei cai na armadilha de 
Jéssica, e Carmela fica com remorso. Lucrécia 
questiona Safira sobre as saídas noturnas de 
Agilson. Camila procura Giovanni. Shirlei é 
presa. Tamara tenta obrigar Beto a não contar 
a verdade para Tancinha. 

Se depender do Sol e de Mercúrio, você começa 
a semana com muita disposição para ir atrás dos 
seus ideais e vai contagiar quem estiver ao seu 
redor com seu pique animado. Porém, a coisa dá 
uma embaçada na quarta, dia 10, por causa de 
uma treta entre Mercúrio e Marte e será preciso 
ter muita cautela com seus recursos financeiros. 

Simone acusa Silvana e Dita de serem 
cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre 
o entrevero de Ruy e Zeca. Rubinho 
mente para Bibi e fala com Carine. 
Silvana se preocupa com sua dívida com 
o agiota. Ivan descobre sua gravidez. A 
polícia vai à casa de Aurora. Rubinho, 
Bibi e Dedé chegam à sua nova casa. 
Simone avisa a Silvana que Nonato está 
na mira de Cibele e Dantas. Eugênio 
exige que Ruy devolva o celular de Zeca. 
Abel parte para Parazinho, e Edinalva se 
emociona. Silvana confessa a Dantas 
que foi ela quem usou os cheques da 
empresa. Silvana ingere remédios. Ivan 
revela à família sua gravidez.

Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando 
Silvana para de respondê-la. Dantas 
assume para Eurico a culpa sobre o 
desfalque na empresa, e Cibele se 
surpreende com o pai. Eurico e Simone 
se desesperam com o estado de Silvana. 
Bibi desconfi a do comportamento 
de Rubinho. Simone confronta Dita. 
Eugênio conversa com Ritinha. Cândida 
desconfi a de que Jeiza ainda goste de 
Zeca. Joyce pede que Ivan fi que em 
sua casa. Cibele conversa com Dantas 
sobre sua paixão por Silvana. Ruy fl agra 
Ritinha falando com Zeca e pega sua 
arma para se vingar do rapaz.

Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se 
desespera. Silvana agradece Dantas por ter 
assumido a culpa do desfalque na empresa. 
O agiota cobra a dívida de Silvana. Carine liga 
para Rubinho, que disfarça para Bibi. Nazaré 
e Cândida desconfiam ao ver o carro de Ruy 
rondando a vizinhança. Abel liga para Nazaré. 
Caio aconselha Eugênio a contestar a ação 
de paternidade movida por Irene. Eurico cuida 
de Silvana, que fica atônita com a dívida com o 
agiota. Ruy vê quando Jeiza se afasta de Zeca. 
Dedé liga para Aurora, e a polícia acredita que 
ela saiba o paradeiro de Rubinho e Bibi. Jeiza 
conclui que Caio namorou Bibi. Ruy atira contra 
Zeca.

João é hostil com René. Jeff inventa 
para Lincoln que está namorando Mari. 
Dandara e René conversam com João. 
Duca recebe seu primeiro salário como 
professor da academia. Mari conta para 
Jeff que tem um namorado no interior. 
Edgard e Lucrécia anunciam o Show 
de Talentos na Ribalta. Bianca comenta 
com BB que terá sua primeira noite com 
Duca. João se encanta com Bianca. 
Bianca dá uma foto de Ana para Karina. 
Dandara conta para Delma que pediu 
ajuda a René, e que o ex-marido está 
recuperado. Karina é rude com Bianca 
e quebra a porta do quarto, deixando 
a irmã lá dentro. Bianca tenta sair do 
quarto pela janela, mas acaba presa a 
um poste.
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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.

As principais forças astrais que movimentam este 
período agem no setor familiar do seu Horóscopo 
e isso quer dizer que muito do que acontecer em 
seu lar vai definir como será a sua semana e os 
interesses domésticos despontam entre as suas 
prioridades. Na segunda, dia 8, Sol e Mercúrio 
formam conjunção e favorecem a resolução de 
problemas no lar. 

A concentração planetária que está ativa em sua 
3ª Casa deixa a sua comunicação tinindo nesta 
semana e você pode se dar bem em todos os 
setores se souber tirar proveito da sua boa lábia. 
Sol e Mercúrio revelam que é hora de explorar seu 
poder de convencimento no trabalho, nas relações 
pessoais e até ao lidar com dinheiro, pois poderá 
ampliar seus ganhos com o seu tino comercial 
afiadíssimo. 

Sol e Mercúrio abrem a semana em conjunção na 
sua Casa da Fortuna e revelam que este período 
será muito estimulante para você incrementar sua 
renda. Suas ações no trabalho não vão ficar sem 
resposta e seus esforços devem trazer ganhos 
para o seu bolso. Seu instinto para negociar estará 
apurado e você saberá investir.  Só convém dobrar 
a cautela na quarta.

Com tantos astros circulando em seu signo, você 
estará com tudo nesta semana e pode alcançar 
grandes feitos em vários setores da sua vida. No dia 
8, Sol e Mercúrio fecham parceria e anunciam um 
período perfeito sem defeitos para suas investidas 
amorosas. Se você está a fim de alguém, saiba que 
vai entrar na segunda semana de fevereiro com o 
pé direito e com grandes chances de fisgar o crush. 

A legião de astros que se movimenta na sua 
12ª Casa ganha força nesta semana, indicando 
um período mais centrado nos assuntos da 
sua intimidade. Várias conjunções acontecem 
nesses dias capitaneadas por Mercúrio, sinal de 
que você vai fi car muito mais à vontade em seu 
cantinho e pode querer se desligar do mundo lá 
fora.

A concentração planetária que está ativa 
em sua 10ª Casa fi ca ainda mais forte neste 
período, sinal de que suas atenções estarão 
voltadas para os interesses de trabalho e você 
não economizará empenho para alcançar 
o que ambiciona. Pessoas infl uentes e com 
cargo de liderança podem te dar uma mão, 
mas ligue seu radar a partir de quarta, dia 10, 
quando Mercúrio vai se estranhar com Marte.

Seu regente Mercúrio vai exercer infl uência 
poderosa nesta semana e troca muitas vibes 
com os astros. Na segunda, dia 8, ele se 
aproxima do Sol e indica boas novas. Há sinal 
de notícias positivas sobre viagem, resultado 
de prova ou concurso. Parente distante pode 
te proporcionar uma surpresa especial. 

Seu sexto sentido estará de plantão nesta semana 
e você vai pescar as coisas no ar, tudo graças às 
conjunções em série que vão acontecer em sua 
8ª Casa. Quem puxa a fila é Mercúrio, que fecha 
parceria com o Sol na segunda-feira e acende o 
farol dos seus instintos, ainda mais para farejar 
oportunidades de negociações, investimentos e 
ganhos. 

Uma porção de astros agita o lado oposto do 
seu Horóscopo e troca figurinha a semana 
toda, incentivando os interesses que envolvam 
outras pessoas. Você vai interagir bastante com 
quem se relaciona e pode estabelecer parcerias 
importantes no serviço, nas finanças, na vida 
familiar e também no amor. Mercúrio se alia ao Sol 
e aponta um período oportuno para firmar acordo 
ou contrato.

A segunda semana de fevereiro será muito 
centrada nos assuntos do cotidiano e quem 
avisa é Mercúrio, que interage bastante com os 
astros nestes dias. Seu regente se aproxima do 
Sol e deixa as suas qualidades em evidência 
no serviço, sinal de que você pode se destacar 
muito mais em suas atividades e chamar 
atenção dos chefes. 

O Sol fecha parceria com Mercúrio em sua 
Casa da Sorte logo no comecinho da semana, 
sinal de que a sua criatividade vai dar as 
cartas no trabalho, seus encantos vão brilhar 
nos contatos e seu poder de atração estará 
irresistível. Ao cuidar dos seus interesses, as 
coisas devem fl uir do jeitinho que espera, só 
não conte com facilidades na quarta, dia 10, 
quando Mercúrio se estranha com Marte e 
aponta aborrecimentos com grana. 

Lobão faz insinuações sobre a mãe de 
Karina. Cobra se recusa a lutar com Karina 
e rejeita a proposta de Lobão para ser seu 
treinador. Bianca ouve quando Bete e Gael 
comentam que Karina pode não ser fi lha 
biológica do lutador. Bianca sonda Bete sobre 
o passado de sua mãe. Karina questiona 
Gael sobre Dandara. Sol sugere que Jeff 
conte a verdade sobre as aulas de dança 
para Rute. Dandara descobre que João não 
tem ido à escola. Bianca observa um álbum 
de fotos de sua mãe e a vê atuando com 
René Spinelli. Dandara discute com João e 
pede a ajuda de René.Lincoln se surpreende 
ao ver Jeff em frente à Ribalta. René chega à 
casa de Dandara.

Karina se recusa a dar explicações para 
o pai e é ríspida com Bianca. Gael orienta 
Karina a não procurar briga na rua para 
descontar a raiva. Dalva consola Duca. 
Sol inventa uma desculpa para Lincoln e 
convence Jeff a estudar na Ribalta sem 
que o pai saiba. Karina decide parar de 
falar com Bianca. Cobra se desculpa 
com BB. Pedro implica com Karina. João 
reclama por Dandara sair com Gael. Jeff 
chega para suas aulas na Ribalta. Jade 
se atrapalha na aula de dança. Lobão 
procura Cobra. Duca se declara para 
Bianca, e Karina vê. Karina pede para lutar 
com Cobra novamente, e Lobão ouve a 
conversa dos dois.

Flávia foge de Apolo. Shirlei conhece 
Guido sem saber que o padrasto 
de Felipe é seu pai. Jéssica orienta 
Carmela em seu plano contra Shirlei. 
Shirlei tenta se aproximar de Vitória. 
Bruna convida Giovanni para morar 
na Argentina com ela. Isabel conta 
a Apolo que eles descobriram uma 
prima de Afonso que mora no exterior. 
Enéas avisa a Bruna que Camila não 
se recorda dos fatos, mas ainda nutre 
amor por Giovanni. Leozinho segue em 
transe, sob o efeito do feitiço de Safi ra. 
Murilo visita Carol no abrigo. Tancinha 
comenta com Apolo sua ideia de pedir a 
guarda das crianças. 

Camila diz a Giovanni que não consegue 
parar de pensar no rapaz. Apolo se preocupa 
com a possibilidade de magoar Tamara. 
Seguindo as orientações de Aparício, 
Agilson é rude com Rebeca e lhe apresenta 
o contrato de casamento. Giovanni desiste 
de viajar com Bruna. As amigas de Rebeca 
fi cam horrorizadas com as cláusulas do 
contrato de casamento e incentivam a 
arquiteta a não aceitar. Camila e Giovanni 
fi cam juntos. Tancinha tem novamente uma 
reação alérgica ao beijar Beto e vai parar no 
hospital. Francesca leva um susto quando 
Rodrigo anuncia que quer se casar com ela. 
Guido avisa a Vitória que precisa aparecer 
para seus fi lhos. 

Karina vê Bianca beijando Duca e 
se revolta contra os dois. Dandara e 
Gael se aproximam ainda mais. Pedro 
tenta conversar com Karina, mas ela o 
ignora. Gael vê Duca e Bianca juntos. 
Bianca pede um tempo para Duca. Fabi 
estranha o comportamento de Karina na 
festa da Ribalta. Nando, Pedro e Sol se 
preparam para tocar. Do palco, Pedro 
acena para Priscila, e Karina pensa 
que é para ela. Guta incentiva Mari a 
aproveitar a festa. Rico, Zé e Marcão 
decidem apagar as luzes da Ribalta 
para beijar as meninas e armam uma 
grande confusão. Edgard acende as 
luzes, e Karina descobre que beijou 
Pedro.

Aurora se desespera ao descobrir que 
Bibi foi ao encontro de Rubinho. Rubinho 
namora Carine. Ritinha afi rma a Ruy que 
não aceitará andar com seguranças. 
Heleninha questiona os métodos de 
Elvira para recuperar suas joias. Irene se 
prepara para o encontro com Elvira. Ivan 
sente-se mal, e Joyce culpa as injeções 
de hormônio. Irene cai na armadilha 
de Elvira. A polícia invade o Morro do 
Beco. Jeiza rende Sabiá, mas Bibi e 
Rubinho conseguem fugir. Ruy descobre 
fotos de Ruyzinho no celular de Zeca. 
Dantas questiona Silvana sobre o 
desparecimento do cheque da empresa, 
e Simone ouve. Bibi procura Silvana.

Silvana e Dita abrigam Bibi. Bibi liga para 
Aurora, e Caio e policiais monitoram a 
conversa das duas. Ruy cobra explicações 
de Edinalva e vai à casa de Nazaré esperar 
por Zeca. Irene perde o bebê, mas afi rma a 
Mira que fi ngirá a gravidez. Joyce pede que 
Simone acompanhe Ivan a uma consulta 
médica. Irene provoca Joyce e Eugênio. 
Abel enfrenta Ruy, e Jeiza intervém na 
situação. Ritinha manipula Zu e Ruy, que 
se revolta ainda mais contra Zeca. Rubinho 
liga para Bibi e combina sua fuga. Ivan conta 
a Nonato que investigará seu estado de 
saúde. Bibi exige que Silvana a ajude em 
sua fuga. O carro de Silvana é parado pela 
polícia.

O policial confere os documentos de 
Silvana. Eurico interroga Dita ao não 
encontrar Silvana. Jeiza diz a Cândida que 
falará com Caio sobre a situação de Zeca e 
Ruy. Silvana é rendida por bandidos, mas 
Bibi a defende. Eurico e Simone confrontam 
Silvana. Bibi resgata Dedé e se despede 
de Aurora. Carine recebe uma mensagem 
de Rubinho. Edinalva conta para Eugênio 
sobre as atitudes de Ruy. Cibele questiona 
Simone e Ivan sobre Nonato. Ruy pega 
uma arma para se proteger de Zeca. Irene 
inventa para Eugênio e Joyce que terá uma 
menina. Caio conforta Aurora. Simone 
descobre que Silvana estava com Bibi.

Felipe comenta com Shirlei que estranha 
que o pai dela tenha sumido sem deixar 
pistas. Renan consegue uma participação 
para Adônis em um comercial. Vitória 
revela a Jéssica que Mário é pai de 
Shirlei. Beto confessa a Henrique que não 
aguenta mais esconder de Tancinha o que 
ele fez. Penélope se preocupa com as 
recentes reações explosivas de Tamara. 
O advogado explica a Apolo que ele terá 
de aguardar para dar entrada no pedido 
de guarda provisória de Carol. Nicole se 
oferece para ajudar Tancinha nas aulas 
de balé. Guido revela a Vitória que voltou 
para o Brasil porque soube do namoro de 
Felipe e Shirlei. 

Karina discute com Pedro. Zé e 
Marcão, Sol e Wallace, Guta e Max 
se surpreendem por terem se beijado 
no escuro. Karina lembra-se do beijo 
de Duca e Bianca e tem uma crise de 
choro. Jeff se encanta com a voz de Mari. 
Wallace se declara para Sol, mas ela o 
repudia. Cobra é insistente com BB, e 
Rico, Lírio, Guta e Jade intercedem pela 
amiga. Karina pede para lutar com Cobra. 
Gael deixa escapar que está apaixonado 
por Dandara. Sol apresenta Jeff para 
Lucrécia e Edgard. Cobra se identifi ca 
com Karina. Jeff dança para Lucrécia, 
que o convida para assistir a suas aulas. 
Mari se sente mal e deixa a Ribalta. Sol 
se desculpa com Wallace. Gael questiona 
suas fi lhas ao ver Bianca chorando e 
Karina com o rosto machucado.

Guiomar se desespera ao ver Alberto 
desacordado sobre a cama. O delegado 
manda prender Dionísio e apreende seu 
passaporte. Guiomar pede ajuda a um 
psiquiatra para tratar de Alberto. Ciro e 
Mila fi cam noivos. Eric consegue o habeas 
corpus para Dionísio, mas avisa que o 
empresário fi cará em prisão domiciliar. 
Alberto desperta do surto e age como se 
nada tivesse acontecido. Nicole confessa 
a Vivi e Nina que está apaixonada por 
Quirino. Dionísio deixa o disco voador, 
dado por Candinho, cair no chão. Candinho 
se apavora.

Candinho se recorda de um episódio 
de sua infância e demonstra aversão 
pelo pai. Manolo revela ao delegado 
que Dionísio era conhecido como 
Klaus Wagner. Marizé fi ca feliz ao ver 
Cristal e o jogador Fred na festa de seu 
aniversário. O delegado diz a Samuel 
e Manolo que irá ajudá-los a impedir 
qualquer tentativa de fuga de Dionísio. 
Aurora liga para Manolo e avisa que 
conseguiu reunir toda a documentação 
sobre Klaus Wagner. Dionísio diz a 
Guiomar que Alberto está lhe traindo. 
Ester não se sente bem.

Ester afi rma para Amaralina que não está 
grávida. Aurora chega a Vila dos Ventos. 
Otto garante a Dionísio que o ajudará a 
fugir do Brasil. Manolo diz a Aurora que 
a neta poderá entrar na casa de Dionísio 
como cozinheira. Guiomar se surpreende 
quando Alberto concorda em ir ao médico 
com ela. Cassiano comenta com Olívia que 
está preocupado com Ester. Aurora revela a 
Lindaura que grampeará o telefone da casa 
de Dionísio. Ester resolve ir à cidade de Natal 
de bugue e acaba sofrendo um acidente. 
Alberto presencia o acidente de Ester.

Alberto socorre Ester. Amaralina não 
gosta de ver Rodrigo conversando 
com Vivi. Cassiano liga para o celular 
de Ester, e Alberto atende sem dizer 
o que aconteceu com ela. Lindaura 
diz a Cassiano para chamar a polícia. 
O médico revela a Alberto que Ester 
está grávida. Zuleika avisa a Bibiana 
e Donato que Hélio pediu que eles o 
visitassem. O médico avisa a Cassiano 
que Ester deve fi car em repouso 
durante a gestação. Aurora coloca 
um dispositivo de escuta no telefone 
da casa de Dionísio. Dionísio fi ca 
transtornado ao ver Aurora.

Dionísio chama pela cigana ao 
ver Aurora, parecendo sofrer uma 
alucinação. Manolo avisa a Samuel que 
Aurora conseguiu instalar o aparelho 
de escuta no telefone de Dionísio. Na 
mina, Cassiano e Duque acreditam 
estar ricos. Quirino vai ao Flor do Caribe 
e dança com Nicole. Guiomar ameaça 
contar o que sabe sobre a verdadeira 
identidade de Dionísio. Ele avisa a 
Otto que foi descoberto por Manolo e 
Aurora, e pede ajuda para sair do país 
o mais rápido possível. Alberto ouve a 
conversa do avô com Otto.

Alberto diz a Guiomar que se sente melhor 
depois de ter ido à consulta médica. 
Guiomar estranha o comportamento 
carinhoso do fi lho. Donato e Bibiana 
visitam Hélio na cadeia e prometem que 
conseguirão um advogado para o fi lho. 
Juliano se preocupa com a educação 
de Janaína. Aurora escuta a conversa 
telefônica de Dionísio e Otto e conclui que 
Dionísio planeja fugir. Ester e Cassiano 
percebem que Alberto enganou os dois 
e raptou Laurinha. Cassiano e Ester 
procuram Laurinha na casa de Alberto.

Beto afi rma a Tancinha que irá esperar por ela. 
Francesca foge após o pedido de casamento 
de Rodrigo. Tamara se surpreende com a 
revelação de Beto sobre o que ele fez para 
separar Tancinha de Apolo. Fedora desfaz 
o feitiço que Safi ra colocou em Leozinho. 
Lucrécia segue Agilson, que percebe a ação 
e entra numa igreja. Apolo se assusta com a 
proposta de Tamara de se casar com o piloto 
para adotar Carol e seus irmãos. Lucrécia fi ca 
surpresa com a gentileza de Camila e nota 
que a fi lha está mudando. Camila comprova 
que Leozinho é um bandido. Francesca 
descobre que Rodrigo se internou em uma 
clínica psiquiátrica. 

Isabel avisa a Tancinha que o Juiz é quem 
decidirá sobre a guarda de Carol e os irmãos. 
Giovanni se assusta com o descontrole de 
Bruna. Francesca procura Rodrigo na clínica 
e diz que aceita se casar com ele. Tancinha 
fi ca arrasada quando Adônis lhe diz que 
Apolo e Tamara fi carão noivos. Camila 
afi rma a Leozinho que sabe tudo sobre ele. 
Tancinha revela a Beto que talvez esteja se 
apaixonando por ele. Jéssica diz a Carmela 
que o plano para colocar Shirlei na cadeia 
inclui acusação de roubo de joias e agressão. 
Leozinho garante a Camila que mudou ao 
se apaixonar por Fedora. Cicinho, Leonora 
e Penélope fi cam surpresos quando Rebeca 
aparece na festa. Carmela aproveita que 
Shirlei não está no quarto e coloca as joias de 
Jéssica na bolsa da irmã. Jéssica arma para 
Shirlei. 

Apolo afirma a Dulce e a Isabel que Bia ficará 
com ele. Tancinha consegue fazer os passos 
de balé, e Paloma não gosta. Carmela pensa 
em desistir do plano contra Shirlei, e Jéssica 
a repreende. Bia ouve que Dulce quer levá-
la para o exterior e fica apavorada. Rebeca 
decide perdoar Aparício e faz uma proposta 
inusitada para ele. Camila conversa com 
Ariovaldo sobre Giovanni. Carol implora ajuda 
a Tancinha e Apolo. Shirlei cai na armadilha de 
Jéssica, e Carmela fica com remorso. Lucrécia 
questiona Safira sobre as saídas noturnas de 
Agilson. Camila procura Giovanni. Shirlei é 
presa. Tamara tenta obrigar Beto a não contar 
a verdade para Tancinha. 

Se depender do Sol e de Mercúrio, você começa 
a semana com muita disposição para ir atrás dos 
seus ideais e vai contagiar quem estiver ao seu 
redor com seu pique animado. Porém, a coisa dá 
uma embaçada na quarta, dia 10, por causa de 
uma treta entre Mercúrio e Marte e será preciso 
ter muita cautela com seus recursos financeiros. 

Simone acusa Silvana e Dita de serem 
cúmplices de Bibi. Jeiza alerta Caio sobre 
o entrevero de Ruy e Zeca. Rubinho 
mente para Bibi e fala com Carine. 
Silvana se preocupa com sua dívida com 
o agiota. Ivan descobre sua gravidez. A 
polícia vai à casa de Aurora. Rubinho, 
Bibi e Dedé chegam à sua nova casa. 
Simone avisa a Silvana que Nonato está 
na mira de Cibele e Dantas. Eugênio 
exige que Ruy devolva o celular de Zeca. 
Abel parte para Parazinho, e Edinalva se 
emociona. Silvana confessa a Dantas 
que foi ela quem usou os cheques da 
empresa. Silvana ingere remédios. Ivan 
revela à família sua gravidez.

Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando 
Silvana para de respondê-la. Dantas 
assume para Eurico a culpa sobre o 
desfalque na empresa, e Cibele se 
surpreende com o pai. Eurico e Simone 
se desesperam com o estado de Silvana. 
Bibi desconfi a do comportamento 
de Rubinho. Simone confronta Dita. 
Eugênio conversa com Ritinha. Cândida 
desconfi a de que Jeiza ainda goste de 
Zeca. Joyce pede que Ivan fi que em 
sua casa. Cibele conversa com Dantas 
sobre sua paixão por Silvana. Ruy fl agra 
Ritinha falando com Zeca e pega sua 
arma para se vingar do rapaz.

Ruy vai ao encontro de Zeca, e Ritinha se 
desespera. Silvana agradece Dantas por ter 
assumido a culpa do desfalque na empresa. 
O agiota cobra a dívida de Silvana. Carine liga 
para Rubinho, que disfarça para Bibi. Nazaré 
e Cândida desconfiam ao ver o carro de Ruy 
rondando a vizinhança. Abel liga para Nazaré. 
Caio aconselha Eugênio a contestar a ação 
de paternidade movida por Irene. Eurico cuida 
de Silvana, que fica atônita com a dívida com o 
agiota. Ruy vê quando Jeiza se afasta de Zeca. 
Dedé liga para Aurora, e a polícia acredita que 
ela saiba o paradeiro de Rubinho e Bibi. Jeiza 
conclui que Caio namorou Bibi. Ruy atira contra 
Zeca.

João é hostil com René. Jeff inventa 
para Lincoln que está namorando Mari. 
Dandara e René conversam com João. 
Duca recebe seu primeiro salário como 
professor da academia. Mari conta para 
Jeff que tem um namorado no interior. 
Edgard e Lucrécia anunciam o Show 
de Talentos na Ribalta. Bianca comenta 
com BB que terá sua primeira noite com 
Duca. João se encanta com Bianca. 
Bianca dá uma foto de Ana para Karina. 
Dandara conta para Delma que pediu 
ajuda a René, e que o ex-marido está 
recuperado. Karina é rude com Bianca 
e quebra a porta do quarto, deixando 
a irmã lá dentro. Bianca tenta sair do 
quarto pela janela, mas acaba presa a 
um poste.
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Cancelamento x Responsabilidade Afetiva
Cancelar é um termo recente da internet para boicotar pessoas por comportamen-

tos “considerados” como inadequado pelo cancelador. A pessoa é exposta por sua 
conduta e então cancelada pelo comportamento. Apesar de o termo “cancelamento” 
ser muito mais usado para famosos, pessoas anônimas também podem ser “canceladas” 
pelos amigos, quando diz algo controverso e os amigos deixam de ter contato com ela.

Redes sociais aproximam pessoas virtualmente, porém isso ocorre com uma pro-
teção: como o contato não é presencial, muitos sentem que podem falar o que quiser. 
Com um teclado em mão, muitos se acham juízes e especialistas nos mais diversos as-
suntos. Embora tenha dado a oportunidade de falar a indivíduos que normalmente não 
teriam voz na sociedade, muitos utilizam essa oportunidade para expressar a sua opi-
nião, algo que não é saudável quando usamos isso para apenas julgar e rotular pessoas.

Esses cancelamentos podem impulsionar atitudes veladas, como o preconceito su-
til, aquele que é expresso de formas socialmente aceitas onde as pessoas seguem a ten-
dência, independente do que pensam, por imaginarem que essa tendência é mais aceita 
socialmente. Impulsiona também uma busca por uma perfeição incessante e inexistente 
e que pode impedir a pessoa de aceitar seus defeitos, afinal, ninguém quer ser cancelado 
ou restringido. Começa aí uma luta.

Canceladores podem acionar gatilhos irreparáveis, sentimentos de abandono, des-
prezo, desconsideração e esquecimento afetando a saúde mental.

Existem formas menos agressivas de sinalizar ao outro que alguma fala ou atitude 
que ele teve não agradou. A conversa franca é sempre a melhor opção, mas é impor-
tante prestar atenção na maneira como se dirigir ao outro, sem apontar dedos ou julgar 
suas atitudes. Além disso, precisamos dar espaço para as pessoas amadurecerem. Preci-
samos ter responsabilidade afetiva com esses cancelamentos e entender que precisamos 
aprender a perdoar os erros das pessoas, porque nós também erramos. O perdão é uma 
ferramenta de amor-próprio. A medida em que esvaziamos espaços em nossas mentes 
liberando rancor, mágoa, ressentimento, emoções negativas e desgastantes, cedemos 
espaço ao amor, a empatia e ao perdão.

Charge

SEJA O QUE FOR, DESDE 
QUE SEJA RECÍPROCO

Quando a gente gosta de alguém, queremos ouvir, sempre 
que possível, que somos amados, adorados, gostados. Que, em 
alguma coisa, somos únicos e especiais. Não há coisa mais gostosa 
do que ouvir, em tom de sussurro ou em gritos pela rua, que há al-
guém neste mundo que gosta de quem realmente somos, mesmo 
que sejamos esse eterno para-raios de confusões, esse vendaval de 
emoções; mesmo que procuremos aquele beijo afoito buscando 
achar um amor para a vida inteira. Ouvir que somos amados é 
sempre como escutar o refrão da nossa melhor música.

Quando ficamos sabendo que alguém, por algum motivo lou-
co da vida, deixou de gostar da gente ou de estar conosco, que-
remos saber, queremos ouvir o motivo desse desgostar, olho no 
olho. O que aconteceu? Onde foi que desandou? É triste, mas 
necessário. É a vida, como sempre, com gostinho de tapa na cara. 
Nosso coração precisa entender, precisa reorganizar o que deve-
mos sentir daqui para a frente. Estar ciente de que alguém já não 
nos ama mais é sempre como ouvir a melodia mais cruel da nossa, 
um dia, melhor música.

Então, seja o que for, mas que seja a dois. Que as desavenças, 
os amores e as saudades, sejam sentidas e marcadas como ferro 
quente, mas nunca deixem de ser vividas por ambas as partes. Que 
na eternidade da distância, a gente sofra juntos. Que no calor da 
proximidade, nosso beijo tenha uma ternura mútua. Só não me 
deixe sentir sozinho o que tanto me dói. Só não me deixe sentir 
sozinho o que tanto me faz bem. Que seja triste, louco ou paradi-
síaco, mas correspondido. Que eu saiba sentir todos os sentimen-
tos do cardápio, mas que, por favor, seja recíproco; seja no pedido 
de adeus ou no de casamento.

Frederico Elboni

A FELICIDADE 
É UMA ESCOLHA

A felicidade é uma escolha,  ela não é um sentimento, por um 
tempo eu fui covarde demais para ver isso.

É simples, no fundo eu sei o que me faria feliz e não escolho 
por isso, por conveniência, por vontade de agradar os outros. Eu 
não sei muito bem, mas na minha vida por muito tempo eu adiei 
a felicidade, pois sempre fui um sujeito desconfiado. Acho que é 
bem por ai, no fundo nós não confiamos na felicidade.

Ela irá falhar, sim a felicidade não acerta o tempo todo, a 
felicidade é falha, mas ainda é alguém que deseja o nosso bem, 
estar com a felicidade é como estar em um relacionamento, exige 
dedicação e fidelidade.

Ela não é perfeita, aliás a felicidade é mais humana do que 
muitos humanos que eu conheço, com medos, ansiedade e um 
punhado de caos. Mas estar com ela é estar plenamente consigo 
mesmo.

Felicidade nunca foi outra coisa do que autoconhecimento, 
felicidade é a capacidade de se olhar nos olhos e assumir os seus 
sonhos e a sua própria persnalidade acima de tudo.

Felicidade é amor-próprio.
Zack Magiezi

RELAÇÕES
UNILATERAIS

Quantas vezes não sentimos que perdemos nosso tempo ali-
mentando relações unilaterais, tentando ser gentis, atenciosos e 
amorosos com quem jamais se importou?

Não se trata de endurecermos nosso coração, de deixarmos 
de lado a doçura e a delicadeza, mas sim de aprendermos a se-
parar o joio do trigo. De começarmos a ser mais afetuosos com 
nós mesmos, e com isso aprendermos a distinguir o que deve ser 
valorizado do que tem a obrigação de ser ignorado.

Relações unilaterais não é somente relacionamento amoro-
so, existem relacionamento de amizade e familiares que são vida 
de mão única e nenhum relacionamento se configura por apenas 
uma pessoas é preciso que haja responsabilidade mútua e deixar 
pra trás relações assim é um ato de amor a si mesmo.

@interser_psicoterapia



20 | 

¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
11 a 17 de fevereiro de 2021

Essa é a equipe da loja Zilda e Estilo Z. A sua nova loja de 
roupas e calçados. Vale a pena conhecer!

Uma boa prosa com os confrades Alvim, Richard, 
Jivago, Humberto e Márcio. Valeu demais turma!

Camila é aniversariante do próximo dia 14. Seu esposo 
Anderson e sua filha Íris desejam muitas felicidades. Não 
é atoa que dizem que atrás de um grande homem existe 
uma grande mulher. Parabéns, Camila!

Como ele mesmo diz, o “chapolinho colorado” está 
diferente, hahaha... Tiaguinho realizando sonho na 
Magmotos. Na foto com a Isabela que o convenceu de 
trocar a moto, rsrs! 

Na terça-feira (09), Vitória completou seus 12 anos. Muito 
linda e simpática né?! Parabéns, mocinha!

Aí está o Herbert Silva e o seu filho Heitor Nícolas. 
Grande abraço, pareiro!


