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¨ cidades

 Além dos equipamentos, a FIEMG já doou milhares de 
máscaras, jalecos, álcool glicerinado entre outros insumos.

FIEMG e SAMARCO 
se unem em doação 
de cilindro à 
Minas Gerais
REFORÇO. A Federação entregou ao governo estadual mais 
100 respiradores mecânicos, totalizando um reforço de 1.700 
equipamentos.

DA REDAÇÃO

Com a falta de cilindros 
para armazenar oxigênio, insu-
mo fundamental para o trata-
mento de pacientes em estado 
grave da Covid-19 e de outras 
doenças que acarretam dificul-
dade respiratória, a Federação 
das Indústrias de Minas Gerais 
(FIEMG) iniciou uma campa-
nha de mobilização junto ao 
setor para disponibilizar mil ci-
lindros para o governo estadu-
al. De acordo com o presidente 
da FIEMG, Flávio Roscoe, 260 
serão levados imediatamente à 
empresa White Martins, que irá 
envazar o oxigênio e distribuir 
o conteúdo de acordo com as 
orientações da Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas Gerais.

Flávio afirmou que foi feito 
um levantamento para viabilizar 
doação “Fizemos um levanta-
mento e vamos conseguir dis-
ponibilizar, de imediato, com 

doação do SENAI, 170 cilin-
dros, e outros 90 foram doados 
pela Samarco, para que a White 
Martins possa fazer a adapta-
ção e entregar o insumo para os 
hospitais. Além disso, estamos 
mobilizando a indústria e espe-
ramos conseguir mil cilindros 
para doar ao sistema de saúde 
do Estado”, afirmou Roscoe.

No último dia 22, a Federa-
ção entregou ao governo esta-

dual mais 100 respiradores me-
cânicos, totalizando um reforço 
de 1.700 equipamentos para a 
rede de saúde que atende pa-
cientes infectados com o novo 
coronavírus. Além dos equi-
pamentos, a FIEMG já doou 
milhares de máscaras, jalecos, 
álcool glicerinado e ainda tem 
atuado junto ao Poder Público 
para mitigar os efeitos da pan-
demia na vida da população.
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Mineradoras realizam doação de UTI 
Móveis após pedido do município
SOLICITADO. Após solicitação feita pelo município, mineradoras doam Unidade de Tratamento Intensivo 
para atendimento à pandemia.

DA REDAÇÃO

No último dia 25 o municí-
pio de Mariana recebeu da Sa-
marco uma UTI Móvel através 
do responsável pelas Relações 
Institucionais da mineradora, 
Marcelo Quintino. A UTI ha-
via sido solicitada pelo prefeito 
interino, Juliano Vasconcelos 
Gonçalves. O chefe do execu-
tivo agradeceu à Samarco por 
atender ao pedido da cidade 
“Gostaria de agradecer a Sa-
marco que atendeu ao nosso 
pedido e não mediremos esfor-
ços nesse período difícil para 
resguardar a vida da nossa po-
pulação”, finalizou.

No dia 30 foi a vez da 
mineradora Vale atender ao 
pedido do município. A Vale 
doou duas UTI Móveis e além 
dos equipamentos completos 
as unidades contam com uma 
equipe de atendimento com 

médico, enfermeiro e moto-
rista socorrista disponível. Se-
gundo o prefeito de Mariana, 
Juliano Duarte, Mariana esta 

semana também irá receber 
20 cilindros de oxigênio por 
parte da mineradora. “Agra-
deço imensamente a empresa 

por atender o nosso pedido, 
que vai auxiliar diretamente 
em nossas ações de suporte 
aos pacientes com Covid-19”, 

finaliza Juliano.
As unidades móveis pos-

suem respirador, monitor, des-
fibrilador e bomba de infusão. 

As unidades móveis possuem respirador, monitor, desfibrilador e bomba de infusão.
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Equipamentos utilizados no tratamento do Covid19- são 
adquiridos pela prefeitura de Mariana.

Com investimento de 
R$600 mil, Mariana 
amplia 10 leitos de UCI 
AMPLIAÇÃO. Os investimentos nos equipamentos e equipe 
técnica se aplicam tanto do Hospital Monsenhor Horta, quanto 
dos setores do Complexo de Pronto Atendimento.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na através da Secretaria de 
Saúde ampliou os leitos da 
Unidade de Cuidados Inter-
mediários (UCI) do Hospital 
Monsenhor Horta, passando 
de três para dez leitos, eles 
serão destinados exclusiva-
mente a pacientes contami-
nados pelo coronavírus, em 
estados mais críticos. 

Além da ampliação, 
foram adquiridos equipa-
mentos médicos como res-
piradores, monitores, des-
fibriladores, bombas de 
infusão e outros aparelhos 
que vão auxiliar a equipe 
médica assistencial e de fi-
sioterapia nos tratamentos 
dos enfermos. 

Foi reservado também 
um espaço destinado especi-
ficamente para o tratamento 
de diálise. Em função das 
complicações resultantes da 
Covid-19, muitos pacien-
tes estão evoluindo para a 
hemodiálise, necessitando 
dessa forma, de um trata-
mento adequado.

A Prefeitura realizou 
também a ampliação dos 
leitos de internação da Co-
vid-19, no setor de Fisio-
terapia do Pronto Aten-
dimento Dr. Elias Salim 
Mansur, passando de quin-

ze para vinte leitos. Além 
de instalarem no setor de 
Odontologia do Comple-
xo do Pronto Atendimento, 
nove leitos de observação 
adulto Covid-19 e dois leitos 
de observação pediátrica.

 O médico João Pau-
lo Cardoso, comenta sobre 
essas iniciativas realizadas 
pela prefeitura.  “Estamos 
passando por um momento 
difícil com o aumento de ca-
sos graves de Covid-19, por 
isso surgiu a necessidade de 
adequar o nosso espaço e 
em parceria com a Prefei-
tura de Mariana, poderemos 

ofertar o melhor tratamento 
para os pacientes”.

Prefeito Juliano Duarte 
afirma a importância des-
sa ação para estabilizar os 
pacientes e salvar vidas. 
“Permaneceremos na bus-
ca por ainda mais melho-
rias. Reforço que o poder 
público vem fazendo a sua 
parte e contamos com o 
apoio de toda a população 
no cumprimento de todas 
as medidas de segurança 
para que consigamos sair 
desse quadro da melhor 
maneira possível”, finaliza 
Juliano Duarte.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524Minas Gerais ultrapassou a marca de 1 milhão de vacinados.

Zema anuncia chegada 
de 1,4 milhão de vacinas 
para imunização 
de mineiros
IMUNIZAÇÃO. Com a chegada de mais vacinas, o Estado 
contará com 3.645.330 doses para aplicação nos grupos de risco.

DA REDAÇÃO

De acordo com dados dos ins-
titutos responsáveis pela fabricação 
de vacinas a campanha nacional de 
vacinação contra a Covid-19 deve 
receber em abril ao menos 27 mi-
lhões de doses da CoronaVac e da 
vacina de Oxford.

A previsão considera apenas 
o que pode ser entregue com 
matéria-prima que já foi impor-
tada, ou seja, a entrega dessas 
doses não depende da chegada 
de novos lotes do Ingrediente 
Farmacêutico Ativo (IFA).

A produção da Fiocruz 
sofreu atrasos que começaram 
com problemas na importação 
do IFA. Eram aguardados ainda 
em janeiro insumos suficientes 
para 15 milhões de doses, como 
disse o então ministro Eduar-
do Pazuello. Ele explicou que, 
como compensação pelo atraso, 
a AstraZeneca se comprometeu 
a entregar 12 milhões de doses 

prontas. Mas os atraso continu-
aram em fevereiro, travando a 
utilização da fábrica que é capaz 
de produzir até 1,4 milhão de 
vacinas por dia e impedindo as 
primeiras entregas previstas já 
para a segunda semana daquele 
mês. Além disso, em março, o 
Instituto Serum, da Índia, que 
fornece o insumo, também no-
tificou o atraso no envio das 
doses prontas. Das 12 milhões 
aguardadas, apenas 4 milhões de 
doses prontas foram entregues.

Aqui em Minas Gerais o 
governador, Romeu Zema, 
anunciou que o novo lote será 
enviado pelo Ministério da Saú-
de nos próximos dez dias. As 
1.441.200 doses de imunizantes 
permitirá que mais uma etapa 
seja avançada na imunização no 
Estado. “Estamos prontos para 
dar mais um passo na maior 
operação de vacinação da his-
tória de Minas”, escreveu o 

chefe do executivo estadual em 
uma rede social.

Com a chegada de mais 
vacinas, o Estado contará com 
3.645.330 doses para aplicação 
nos grupos de risco. Até o mo-
mento, o Ministério da Saúde 
definiu que as vacinas devem 
ser direcionadas para as pesso-
as de 70 a 74 anos e mais traba-
lhadores de saúde. Os quilom-
bolas e população ribeirinha 
também estão contemplados 
entre os prioritários.

Todos os imunizantes serão 
encaminhados às 28 Unidades 
Regionais de Saúde (URSs) do Es-
tado, e, posteriormente, chegarão 
aos municípios, que são responsá-
veis pela aplicação das vacinas.

Em Minas, 1.138.136 pes-
soas já receberam a primeira 
dose contra a Covid-19. Em re-
lação à segunda dose, 443.528 
já foram vacinadas, segundo 
dados do Painel Vacinômetro.
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É muito difícil falar neste momento em uma volta ao normal›, declarou secretario de saúde do estado.

Faixa etária de 
internações por 
covid é cada vez 
mais jovem
AUMENTO. Pesquisa também aponta que sobe de 13 para 20 
dias tempo de internação em UTIs.

DA REDAÇÃO

Jackson Machado Pinto, 
secretário de saúde de Belo 
Horizonte, revelou em entre-
vista hoje(29), que a média dos 
pacientes ocupantes de leitos 
na capital mineira por conta da 
Covid-19, atualmente, é de 43 
anos. “A nossa média de idade 
de pessoas internadas com Co-
vid caiu para 43 anos. Ao invés 
de ficarem internadas 13 dias, 
em média, estão ficando 20 
dias. Isso também explica um 
pouco o aumento da demanda 
por leitos de UTI, que ficam 
‘represados’”, lamentou.

Machado explicou que a 
expectativa é que isso já esti-
vesse ocorrendo, mas que a 
chegada de novas cepas, ainda 
desconhecidas, fez com que o 
número de mortes e casos pela 
doença aumentasse em BH. 
“Nenhum de nós contávamos 
com o aparecimento de cepas 
mais agressivas do vírus, como 
é o caso dessa P1, que está cir-
culando em BH e no país, que 
não só tem maior facilidade 
de transmissão, mas também 
acomete pessoas mais jovens e 
produz quadros clínicos mais 

graves. É muito difícil falar nes-
te momento em uma volta ao 
normal”, declarou.

O secretário de Saúde 
considerou que houve uma 
falta de preparação adequada 
para que novas variantes não 
surgissem, inclusive por par-
te da população, que, muitas 
vezes, burlou o isolamento 
social e não usou máscaras 
de maneira adequada. “Eu 
não tenho a menor dúvida 
(que não fizemos o dever de 
casa). Quanto mais um vírus 
circula, maior a chance de ele 
sofrer mutações. Certamente 
o coronavírus sofreu milha-
res de mutações. E algumas 
foram cepas bem-sucedidas, 
como a P1 e a P2. Isso, ob-
viamente, resultou a partir 
de uma circulação maior do 
vírus. Significa que se esti-
véssemos mais isolados, nos 
aglomerado menos, viajado 
menos nas férias, ou não ti-
véssemos festas clandestinas 
e aglomerações familiares 
não estaríamos vivendo o 
que estamos vivendo. Não 
adianta olhar para trás. O que 
aconteceu, aconteceu, temos 

de olhar para frente”, disse.
Machado também pediu 

mais conscientização e ade-
são da população às medidas 
de fechamento da cidade. 
“Vamos nos vacinar, na me-
dida do possível, seguindo o 
PNI e o protocolo, fazendo as 
alterações que forem neces-
sárias, e precisamos também 
nos conscientizar - o feria-
do da Páscoa está chegando, 
é importante que fiquemos 
isolados. Estamos à beira de 
um colapso, está se anuncian-
do, tem gente que acha que já 
chegamos. É importante evitar 
o agravamento dessa situa-
ção. Vamos ficar em casa, usar 
máscara, higiene das mãos, etc. 
Queria fazer um apelo às pes-
soas que estão trabalhando em 
escritório que procurem traba-
lhar de maneira remota. Nós 
sabemos que a pessoa precisa 
ter um contato de pelo menos 
15 minutos e com proximida-
de maior para se infectar. As 
pessoas precisam se conscien-
tizar que a hora é de fazer um 
sacrifício maior ainda; até que 
a vacinação seja completada, é 
a única solução”, finaliza.
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Estudos descartam transmissão 
inicial da Covid-19 por laboratório
RELATÓRIO. OMS/China aponta transmissão por um animal intermediário infectado por um morcego.

DA REDAÇÃO

Elaborado por especialista 
da OMS e chineses, relatório so-
bre as origens da COVID-19 in-
clina-se, nesta segunda-feira (29), 
para a hipótese de uma transmis-
são do vírus aos seres humanos 
por meio de um animal interme-
diário infectado por um morce-
go e praticamente descarta a tese 
de que a pandemia se originou 
em um laboratório.

O relatório conjunto de 
especialistas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e chi-
neses ocorre 15 meses após o 
surgimento dos primeiros casos 
em Wuhan, no centro da Chi-
na, e depois que a pandemia já 
provocou ao menos 2,7 milhões 
de mortes em todo o mundo e 
devastou a economia planetária.

Neste momento, o núme-
ro de infecções globais (mais 
de 126 milhões) continua au-

mentando devido a variantes 
mais contagiosas, que obrigam 
os países a tomarem medidas 
severas de restrição, como é o 
caso especialmente na Europa 
e na América Latina.

O relatório divulgado nesta 
segunda-feira não surpreende 
nem resolve o mistério da ori-
gem do vírus e destaca a ne-
cessidade de estudos adicionais 
para além da China. Neste sen-
tindo, o diretor geral da OMS 
afirmou que todas as hipóteses 
levantadas no relatório mere-
cem um estudo mais aprofun-
dado, em uma primeira reação 
a este documento. “Todas as 
hipóteses estão sobre a mesa 
e merecem estudos mais apro-
fundados e abrangentes”.

Para os especialistas, a 
transmissão do vírus da CO-
VID-19 por um animal inter-
mediário é uma hipótese “entre 

provável e muito provável”. 
Eles se inclinam à teoria até 
agora aceita, de que o vírus foi 
provavelmente transmitido de 
um morcego para o Homem 
por meio de outro animal que 
ainda não foi identificado.

No entanto, a possibilidade 
de uma transmissão direta en-
tre o animal inicial e o Homem 
ainda é considerada entre “pos-
sível e provável”.

O relatório conclui, como 
os especialistas já haviam pre-
visto ao final de sua missão na 
China em fevereiro, que é “ex-
tremamente improvável” que 
pandemia de coronavírus tenha 
sido provocada por um aciden-
te ou fuga de patógenos de um 
laboratório.  O governo do ex
-presidente americano Donald 
Trump acusou o Instituto de 
Virologia de Wuhan, que pes-
quisa coronavírus muito peri-

gosos, de ter deixado o vírus 
escapar, voluntária ou inadver-
tidamente.

Os especialistas afirmam 
que não estudaram a possibili-
dade de tal ato deliberado. As 
análises deste grupo de espe-
cialistas mundiais no local onde 
eclodiu a pandemia eram consi-
deradas cruciais para combater 
esta pandemia e outras no fu-
turo. Mas a missão teve muitos 
problemas para trabalhar devi-
do à relutância das autoridades 
chinesas em receber esses espe-

cialistas mundiais.
Os especialistas apontam 

ainda que os estudos realizados 
no mercado Huanan de Wuhan 
e em outros mercados da cida-
de não serviram para encontrar 
“elementos que confirmassem 
a presença de animais infecta-
dos”. “Devem acontecer inves-
tigações em áreas mais amplas 
e em um maior número de pa-
íses”, conclui o relatório. Por 
isso, a OMS pede paciência, 
porque as respostas vão demo-
rar a chegar.
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varejão popular

O encontro foi coordenado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também teve a 
participação dos demais governadores.

Governador pede 
prioridade em 
vacinação de 
professores e 
forças armadas
ALERTA. Outro alerta feito por Zema foi em relação ao fornecimento 
de insumos aos Estados que atinge nível baixo.

DA REDAÇÃO

O governador Romeu 
Zema participou, no ultimo 
dia 26, por videoconferên-
cia, da primeira reunião com 
o Comitê Gestor nacional de 
enfrentamento da pandemia 
de covid-19. Ele cobrou o 
cumprimento dos critérios do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) de forma a garantir 
a vacinação de todos os idosos, 
e pediu prioridade no calen-

dário às forças de segurança e 
aos professores. O encontro 
foi coordenado pelo presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, e 
também teve a participação dos 
demais governadores.

Outro alerta feito por 
Zema foi em relação ao forne-
cimento de insumos aos Esta-
dos. Existe uma preocupação 
com o baixo estoque de medi-
camentos em Minas Gerais, es-
pecialmente no que diz respeito 

ao kit intubação, fundamental 
para o atendimento dos pacien-
tes mais graves.

A criação do comitê nacio-
nal foi oficializada na quinta-feira 
(25/3). O grupo é formado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, além 
dos presidentes da Câmara, Ar-
thur Lira, e do Senado, Rodrigo 
Pacheco, este responsável por 
receber as demandas dos gover-
nadores no combate à pandemia 
e apresentá-las ao comitê.
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4ª causa entre mortes em mulheres, 
câncer do colo de útero, tem cura
PREVENÇÃO. A detecção precoce do câncer é uma estratégia para encontrar um tumor numa fase inicial e, 
assim, possibilitar maior chance de tratamento.

DA REDAÇÃO

O câncer do colo do úte-
ro, também chamado de câncer 
cervical, é causado pela infecção 
persistente por alguns tipos do 
Papilomavírus Humano - HPV 
(chamados de tipos oncogênicos).

Exceto o câncer de pele não 
melanoma, o câncer do colo de úte-
ro é o terceiro tumor maligno mais 
frequente na população feminina 
(atrás do câncer de mama e do co-
lorretal), e a quarta causa de morte 
de mulheres por câncer no Brasil.

Professora titula de Citologia 
da Escola de Farmácia de Ouro 
Preto, Cláudia Martins Carneiro 
é farmacêutica e responsável pelo 
setor de Citologia no laboratório 
LAPAC/EFAR/UFOP. Claudia 
conversou com a nossa redação e 
explicou um pouco como funcio-
na esse tratamento e diagnóstico 
da doença em nossa região “O 
LAPAC é um laboratório escola, 
ligado à Escola de Farmácia da 
UFOP que atende pacientes de 
Ouro Preto e Mariana. As ações 
de prevenção ao câncer do colo 
de útero são desenvolvidas no 
Setor de Citologia. Atendemos 
moradores de Ouro Preto, cida-
de e distritos, realizando exames 
que são solicitados pelos médicos 
das Unidades Básicas de Saúde 
como por exemplo, exames de 
controle de diabetes, controle de 
hipertensão e exames realizados 
no pré-natal. Atendemos também 
mulheres moradoras de Mariana 
e Ouro Preto, fazendo exames 
de prevenção de câncer gineco-
lógico, o exame preventivo ou 
também conhecido como exame 
de Papanicolaou, solicitados por 
enfermeiros e médicos das Uni-
dades Básicas de Saúde” explicou.

Causado por uma infecção 
persistente do papilomavírus hu-
mano (HPV) principalmente por 

seus subtipos chamados de onco-
gênicos, outros fatores de risco as-
sociados são: início precoce da ati-
vidade sexual, múltiplos parceiros, 
histórico de verrugas genitais, ta-
bagismo e pacientes com doenças 
imunossupressoras. A infecção 
por HPV é bastante frequente e 
não evolui para a doença em 
grande parte das vezes, sendo 
combatida pelo sistema imuno-
lógico da paciente. Entretanto, 
quando há alterações celulares, 
os casos podem evoluir para 
o câncer. Essas alterações são 
descobertas facilmente no exa-
me preventivo (conhecido tam-
bém como Papanicolaou ou 
Papanicolau), e são curáveis na 
quase totalidade dos casos. Por 
isso, é importante a realização 
periódica desse exame. 

Atualmente, existe a vacina con-
tra o HPV. Ela é indicada para meni-
nas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 
14 anos, além de pessoas que vivem 
com HIV e indivíduos transplanta-
dos na faixa etária de 9 a 26 anos. A 
vacinação é medida preventiva, não 
sendo eficaz contra infecções ou le-
sões por HPV já existentes.

A vacinação, o uso de pre-
servativos em todas as relações 
sexuais e a realização periódica 
do exame preventivo são as me-
didas indicadas para prevenção 
do câncer de colo de útero. O 
uso de preservativo durante as 
relações sexuais é fundamental 
para diminuir o risco de trans-
missão e infecção pelo papilo-
mavírus humano. A transmissão 
também pode ocorrer no parto. 
Segundo Cláudia esses métodos 
são extremamente importantes, 
“Os pacientes nos procuram 
para realizar exames que foram 
solicitados por médicos após 
uma consulta no posto de saúde. 
Pode ser um exame de sangue, de 

urina, de fezes. O atendimento é 
gratuito. No Setor de Citologia, 
que faz parte do LAPAC, rece-
bemos as amostras para o exame 
preventivo, coletado nas Unida-
des Básicas de Saúde. O exame 
preventivo ou exame de Papani-
colaou tem enorme importância 
no diagnóstico do Câncer de 
colo do útero pois neste exame o 
profissional de saúde (citologista) 
consegue encontrar alterações 
antes mesmo que se transfor-
mem em câncer, o que permite 
a realização do tratamento e cura 
da doença” explicou Cláudia.

Os sintomas são corrimento 
vaginal amarelado com odor de-
sagradável, sangramentos mens-
truais irregulares e sangramento 
após a relação sexual, além de do-
res na região do baixo ventre. Nos 
estágios mais avançados, a pacien-
te pode apresentar dores pélvicas 
de forte intensidade, anemia, do-
res em região lombar, alterações 
miccionais e no hábito intestinal.

Além da prevenção, diver-
sos tratamentos podem ajudar, 
sobretudo quando já houver 
diagnóstico do tumor. Segundo 
o oncologista, as opções são pro-
cedimentos cirúrgicos, radiotera-
pia, quimioterapia, braquiterapia 
(tipo de radioterapia interna, na 
qual o material radioativo é inse-
rido dentro ou na região próxima 
ao órgão a ser tratado) ou a com-
binação dessas estratégias.

Perguntada sobre a quanti-
dade de casos em nossa região a 
farmacêutica responde que não 
e que os diagnósticos precoce 
ajudam no tratamento eficaz 
“encontramos alterações em 
aproximadamente 3% dos exa-
mes, mas a maioria são lesões ou 
alterações iniciais que se tratadas 
em tempo não vão se tornar 
câncer” finalizou.
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Educação infantil do município de Mariana é contemplada com materiais de apoio.

Secretaria de Educação 
recebe material 
de apoio para 
atividade remota 
MATERIAIS. Educação infantil recebe materiais para apoio 
durante as atividades remotas.

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Educação (SEMED) recebeu, 
na última semana os mate-
riais pedagógicos auxiliado-
res nas atividades remotas da 
educação infantil.  Crianças 
de 02 a 05 anos (Maternal I 
a 2º período), matriculadas 
nas instituições municipais, 

bem como os professores e 
responsáveis irão receber os 
materiais em abril. 

Após a SEMED finalizar 
o trabalho com o Caderno 
Pedagógico das crianças de 
6 meses a 1 ano e 9 meses 
(Berçário I e II) os Centros 
Municipais de Educação In-

fantil (CMEIs) darão conti-
nuidade às interações com 
as famílias e crianças, pro-
curando alinhar as propos-
tas de trabalho com o SIM 
– Sistema de Ensino. Por se 
tratar de crianças pequenas, 
as ações serão revistas sem-
pre que necessário.
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Líder de governo na bancada dos vereadores, Fernando Sampaio (PSB), pediu um prazo de 
100 dias para responder requerimento.

Vereador é ameaçado após pedir 
requerimento de empresa
PRAZO. O vereador Fernando Sampaio (PSB), pediu um prazo de 100 dias para que pudesse trazer 
informações precisas aos colegas do legislativo e consequentemente à população.

DA REDAÇÃO

Na última Reunião Or-
dinária da Câmara de Maria-
na do dia 29 de março, após 
pedido do vereador Manoel 
Douglas Soares Oliveira (PV) 
– Preto do Mercado – solici-
tou requerimento para anali-
sar informações sobre a em-
presa 3T que presta serviço à 
Primaz de Minas.

Ao pedir um prazo maior 
para que fossem analisados 
todos os quesitos envolvendo 
a empresa, o líder de governo 
na bancada dos vereadores, 
Fernando Sampaio (PSB), pe-
diu um prazo de 100 dias para 
que pudesse trazer informa-
ções precisas aos colegas do 
legislativo e consequentemen-
te à população.

Não sendo aceito o prazo 
citado por Sampaio, o vereador 
Marcelo Monteiro Macedo(M-
DB) expôs sua opinião contrá-
ria ao prazo proposto, e com a 
palavra revelou ameaça sofrida 
pelo vereador Manoel Douglas, 
repudiando veementemente 
o fato “eu já vi de tudo nessa 
Casa, mas o direito do verea-
dor ser cerceado é muito feio, 
em relação ao requerimento do 
vereador Preto, mas poderia 
ser qualquer um outro vere-
ador que eu falaria aqui tam-
bém. Eu não consigo entender 
o pedido de reprovação desse 
projeto em questão de prazo de 
resposta. O projeto ficou uma 
semana com vista ao vereador 
Gilberto Mateus porque ele ti-
nha dúvidas e queria esclarecer, 
é direito dele. Hoje o projeto 
vem para pauta para ser votado 
e é reprovado. Muito me chama 
atenção nesse requerimento e 
tem chamado atenção da popu-
lação marianense, porque será 
que esses vereadores tomaram 
a decisão de votar contra? Res-
peito o voto de cada vereador, 
mas isso chama muita atenção, 
o que querem esconder? Não 
estou dizendo dos vereadores, 
mas alguém quer esconder al-
guma coisa e eu entendo que 
essa é uma votação política, 
não consigo entender a repro-
vação desse requerimento é si-
nal que tem coisa muito grave. 
Essa votação nessa tarde, soou 
muito estranha e aliás o verea-
dor Preto está sofrendo ame-
aças. Eu estou tornando isso 
público porque ele disse em 
uma reunião que estava sen-
do transmitida, que ele estaria 
sofrendo essas ameaças” pon-
tuou Macedo.

Procurado por nossa re-
dação o vereador Preto disse 
que prefere não se pronunciar 
ainda, quanto ao fato exposto 
pelo colega “Quanto ao que o 
Marcelo levantou na reunião da 
Câmara sobre as ameaças, eu 
não pronunciarei no momen-
to, meu jurídico está avaliando 
quais as medidas a serem toma-
das, até para não atrapalhar o 
andamento das fiscalizações e 
as apurações que estão em an-
damento. Só iremos tornar pú-
blico após orientação do nosso 
jurídico” explicou.

Sobre a ameaça, o vereador 
Fernando Sampaio, deixou cla-
ro seu repúdio e ofereceu apoio 
ao colega de bancada “o que eu 
pedi foi que, se fosse os 100 
dias meu voto era favorável, 
não adianta votar um requeri-
mento sabendo que não terá 
tempo hábil dentro dos quinze 
dias para responder. Deixei a 
bancada a vontade, sou contra 
ameaças e se houve ameaças ao 
vereador Manoel eu acho que 
tem que tomar providências 
sim, isso jamais pode ocorrer, 
nós temos que apoiar o vere-
ador, a Casa tem que abraçar 
ele porque jamais poderemos 
aceitar intimidação nessa Casa” 
afirmou Fernando.

Ouvido por nossa equipe 
de reportagem o ex-prefeito 
de Mariana Celso Cota, eleito 
nas urnas no ano passado, pelo 
MDB e que aguarda decisão ju-
rídica, o mesmo foi enfático e 
repudiou qualquer ameaça ao 
legislativo “A sociedade maria-
nense não pode jamais admitir 
qualquer tipo de ameaça, psi-
cológica, física seja ela qual for, 
aos nossos cidadãos e se tratan-
do de uma ameaça a um verea-
dor o caso é ainda mais grave, 
pois ele está no exercício do seu 
papel representando a socieda-
de marianense. Tem obrigação 
de fiscalizar os atos do execu-
tivo e não está fazendo nada 
mais que colhendo informação 
para passar à comunidade de 
Mariana. É inadmissível, tem 
que ser acompanhado e investi-
gado pela Casa e também leva-
do ao conhecimento do Minis-
tério Público. Esperamos que 
esse tipo de atitude não esteja 
acontecendo na sociedade polí-
tica marianense” relatou Celso.

O prefeito interino, Juliano 
Duarte, pontuou que as amea-
ças nada tem a ver com o Exe-
cutivo “o poder legislativo é In-
dependente. Não tenho nada a 
ver com votação ou ameaças de 

câmara. Se alguém ameaçou, o 
ônus cabe ao denunciante falar 
o nome e provar quem amea-
çou” falou Juliano.

Após a Reunião ontem 
(29) houveram muitas mani-
festações pelas redes sociais. 
Nossa equipe de reportagem 
recebeu através do whatsapp 
do Jornal Ponto Final, inúme-
ras mensagens envolvendo o 
fato. Com o direito de sigilo 
muitos preferiram não ter sua 
identidade revelada.  

“Pegou a todos de surpre-
sa quando Marcelo Macedo 
fez esta denúncia. Não po-
demos deixar acontecer qual-
quer tipo de ameaças seja ela 
quanto aos vereadores prefei-
to, imprensa enfim a nenhum 
cidadão. Todos temos o di-
reito de expressão sendo res-
ponsáveis pelos nossos atos” 
escreveu um internauta.

Ouvidos por nossa equipe 
a empresa 3T lamentou o fato 
e deixou claro não compactu-
ar com ameaças “A empresa 
3T lamenta o caso deixando 
claro que não entrará no mé-
rito, mas que a empresa que 
é da cidade de Mariana onde 
tem história, até concorda 
com críticas construtivas por-
que a empresa só tem a cres-
cer com isso, mas ameaças 
jamais aceitaria. Ter opiniões 
diferente é completamente di-
ferente de fazer ameaças”.

Dentre os comentários en-
viados, chamou atenção a co-
brança de um cidadão à Casa 
de Leis referente aos carros 
que prestam serviço aos le-
gislativo sem identificação do 
órgão “Como cidadão maria-

nense, faço também esse pe-
dido, aproveitando os questio-
namentos sobre a ameaça, e 
mantendo meu anonimato por 
medo de represaria. Falando 
em transparência, gostaria de 
pedir aos nobres vereadores. - 
A divulgação dos nomes dos 
cooperados com os respectivos 
equipamentos, uma vez que 
tem um custo mensal de quase 
2 milhões; - e outra também, 
porque a Câmara não plota os 
carros onde muitos deles fazem 
transportes de pacientes para 
Belo Horizonte; A Câmara 
não divulga também os gastos 
da verba indenizatória de cada 
vereador que custa 13 milhões 

por ano, aos cofres públicos”
A Câmara, através de seu 

presidente Ronaldo Alves 
Bento(PSB), aguarda uma 
posição do vereador ameaça-
do, Preto do Mercado, para 
tomar as medidas necessárias 
“Não aceito qualquer tipo de 
ameaça seja ao vereador ou 
quem quer que seja. Só estou 
esperando o vereador Preto 
do Mercado formalizar sua 
denúncia na Policia Civil e na 
Câmara para tomar as provi-
dencias cabíveis” finalizou.

Ronaldo criou uma comis-
são para apurar ameaças feitas 
contra o vereador Manoel.
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Ruas do centro histórico de Mariana são contempladas  com iluminação de cabeamento subterrâneo.

Centro Histórico 
receberá iluminação 
de cabeamento 
subterrâneo
INSTALAÇÕES. Além da iluminação, efetuaram também a 
implementação de um sistema de combate a incêndios 
com vários pontos de hidrantes submersos. 

DA REDAÇÃO

Afim de fazer uma refor-
ma em algumas ruas do centro 
histórico, os postes, a fiação 
aérea de energia elétrica e tele-
fonia/internet serão retirados, 
para assim realizar a instala-
ção, de lampiões, a previsão 
da conclusão das obras de 
retirada de todo cabeamento 
aéreo está prevista para maio. 
Na conclusão da primeira eta-
pa das obras, instalaram tam-
bém um sistema de combate a 

incêndios com vários pontos 
de hidrantes submersos. 

As ruas contempladas com a 
manutenção serão as ruas Dom 
Viçoso, Cônego Amando, Praça 
Dom Benevides, Barão de Ca-
margos, Rua Silva Jardim, Rua do 
Seminário, Cônego Rego, Mer-
cês, Rua Bicentenário e Salomão 
Ibrahim (Beco do Cica). 

Para a efetuação do pro-
jeto, foram realizados um in-
vestimento no valor de R$ 
8.296.822,75 para a compra de 

equipamentos importados. Os 
recursos disponibilizados nessa 
ação vieram do Fundo Munici-
pal de Preservação do Patrimô-
nio (FUMPAC). 

Já efetuaram até o momen-
to, a instalação da chave orma-
zabal na Praça Gomes Freire, 
Praça da Confraria e Praça 
Minas Gerais; lançamento de 
12.831 metros de cabo na rede 
subterrânea e interligação entre 
as chaves e as residências em 
parte do Centro de Mariana 
para a retirada dos postes.

CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA

Jornal Ponto Final 
1 a 7 de abril de 2021

| 15

¨polícia

Polícia Militar recupera mochila com pertences da vítima.

Armas de fogo são 
apreendidas na zona 
rural de Mariana
APREENSÃO. Polícia Militar apreende armas de procedência 
ilegal no distrito de Barroca.

DA REDAÇÃO

Na tarde da última se-
gunda-feira (29), após rece-
berem informações, a Polícia 
Militar encontrou, ao se diri-
gir até a construção denun-
ciada, 2 (duas) espingardas 
do tipo polveira, 2 (dois) 
garruchões/polveira, 3 (três) 
varetas de ferro utilizadas 
para carregar as polveiras e 
29 (vinte e nove) munições 
deflagradas do calibre 38.

As armas e munições 
apreendidas foram enca-
minhadas e entregues na 

Delegacia de Polícia Civil 
de plantão.

Armas de procedência ilegal são apreendidas pela Polícia Militar.

Autor de roubo em Ouro 
Preto é preso
DA REDAÇÃO

Na noite da última segunda-
feira (29), durante o patrulha-
mento no bairro Alto da Cruz, 
a Polícia Militar se deparou com 
uma mulher que alegou ter sido 
vítima de roubo. Ela relatou que 
um indivíduo pegou sua mochi-
la, além de tê-la agredido.

Após serem informados so-
bre as características e as roupas 
que o autor do delito vestia, os po-
licias iniciaram uma busca e rastre-
amento, obtendo dessa forma, êxi-

to localizando-o próximo à quadra 
esportiva do bairro Padre Faria. Ao 
avistar os policiais, ele tentou fugir, 
no entanto não obteve sucesso, a 
mochila da vítima foi recuperada 
com todos seus pertences, inclusi-
ve um aparelho celular, sendo loca-
lizada nas proximidades de onde o 
autor do crime foi contido.

O autor possui 19 anos, 
foi preso em flagrante e con-
duzido para a Delegacia de 
Polícia Civil de plantão

ROUBO
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Acusado de assassinato de jornalista, 
menor é encaminhado à Internação 
DESAPARECIMENTO. O desaparecimento do jornalista Júlio de Paula foi comunicado à polícia por mem-
bro da família no início do mês.

DA REDAÇÃO

Júlio de Paula Oliveira foi 
encontrado morto no dia 7 de 
março deste ano, no Parque da 
Cachoeira das Andorinhas na 
cidade de Ouro Preto. Júlio era 
jornalista, proprietário do Jor-
nal O Inconfidente, tinha 53 
anos e foi visto pela ultima vez 
em Passagem de Mariana.

O desaparecimento do jor-
nalista Júlio de Paula foi comu-
nicado à polícia por membro 
da família no início do mês. 
Após diligências policiais, seu 
corpo foi encontrado junta-
mente com a faca utilizada no 
assassinato. De acordo com as 
investigações, a dupla cometeu 
o crime para roubar a vítima.

O Juiz da Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude da 
Comarca de Ouro Preto, Áder-
son Antônio de Paulo, acolheu 
na última segunda-feira (22) 
representação da Polícia Civil e 
do Ministério Público e decre-
tou a internação provisória do 
menor acusado de assassinar o 
jornalista Júlio de Paula Olivei-
ra, 53 anos, editor e diretor do 
site e jornal O Inconfidente. O 
jornalista foi executado a faca-
das pelo menor e por um maior 
de idade em 7 de março no Par-
que da Cachoeira das Andori-
nhas, município de Ouro Preto.

Após o assassinato, a du-
pla fugiu no carro do jorna-
lista, um Jeep Renegade ver-

melho, abandonado no bairro 
Alto da Cruz, em Ouro Preto. 
Por meio da utilização de câ-
meras de segurança, a polícia 
conseguiu descobrir a iden-
tidade dos autores e prender 
o maior envolvido. Agora, o 
menor foi apreendido.

A internação provisória 
do menor foi decretada por 
45 dias, prazo máximo pre-
visto no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Eca), logo 

após a liberação de vaga pela 
Subsecretaria de Atendimen-
to Socioeducativo (Suase), da 
Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública de Minas 
Gerais. O menor foi encami-
nhado ao Centro de Interna-
ção Provisória Dom Bosco, 
em Belo Horizonte, enquanto 
se aguarda a conclusão do pro-
cesso de apuração do ato in-
fracional de roubo qualificado 
e ocultação de cadáver.

O desaparecimento do jornalista Júlio de Paula foi 
comunicado à polícia por membro da família no início do mês.
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encontrado morto no dia 7 de 
março deste ano, no Parque da 
Cachoeira das Andorinhas na 
cidade de Ouro Preto. Júlio era 
jornalista, proprietário do Jor-
nal O Inconfidente, tinha 53 
anos e foi visto pela ultima vez 
em Passagem de Mariana.

O desaparecimento do jor-
nalista Júlio de Paula foi comu-
nicado à polícia por membro 
da família no início do mês. 
Após diligências policiais, seu 
corpo foi encontrado junta-
mente com a faca utilizada no 
assassinato. De acordo com as 
investigações, a dupla cometeu 
o crime para roubar a vítima.

O Juiz da Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude da 
Comarca de Ouro Preto, Áder-
son Antônio de Paulo, acolheu 
na última segunda-feira (22) 
representação da Polícia Civil e 
do Ministério Público e decre-
tou a internação provisória do 
menor acusado de assassinar o 
jornalista Júlio de Paula Olivei-
ra, 53 anos, editor e diretor do 
site e jornal O Inconfidente. O 
jornalista foi executado a faca-
das pelo menor e por um maior 
de idade em 7 de março no Par-
que da Cachoeira das Andori-
nhas, município de Ouro Preto.

Após o assassinato, a du-
pla fugiu no carro do jorna-
lista, um Jeep Renegade ver-

melho, abandonado no bairro 
Alto da Cruz, em Ouro Preto. 
Por meio da utilização de câ-
meras de segurança, a polícia 
conseguiu descobrir a iden-
tidade dos autores e prender 
o maior envolvido. Agora, o 
menor foi apreendido.

A internação provisória 
do menor foi decretada por 
45 dias, prazo máximo pre-
visto no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Eca), logo 

após a liberação de vaga pela 
Subsecretaria de Atendimen-
to Socioeducativo (Suase), da 
Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública de Minas 
Gerais. O menor foi encami-
nhado ao Centro de Interna-
ção Provisória Dom Bosco, 
em Belo Horizonte, enquanto 
se aguarda a conclusão do pro-
cesso de apuração do ato in-
fracional de roubo qualificado 
e ocultação de cadáver.

O desaparecimento do jornalista Júlio de Paula foi 
comunicado à polícia por membro da família no início do mês.
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Tentativa de homicídio em Mariana 
acaba com dois presos e um ferido
ATENTADO. Além dos presos, três armas de fogo e uma moto roubada também foram apreendidas.

DA REDAÇÃO

Na tarde da última segun-
da-feira (29), durante o patru-
lhamento no trevo de Furquim, 
distrito de Mariana (MG), os 
policiais encontraram ocu-
pantes de um caminhão, que 
alegaram terem sido vítimas 
de disparos de arma de fogo, 
realizados por dois indivíduos, 
que estavam em uma motoci-
cleta XRE, de cor preta.

Os policiais iniciaram em 
seguida, o rastreamento dos 
suspeitos e nas proximidades 
à localidade de Margarida Via-
na, se depararam com a mo-
tocicleta apontada, efetuando 
assim uma ordem de parada 
aos indivíduos, que não foi 
obedecida, ocasionando assim 
em uma perseguição. 

Segundo os militares, os 
indivíduos estavam arma-
dos, o garupeiro após pu-
lar da moto, entrou por um 
matagal, com uma arma de 
fogo em punho, efetuando 
logo em seguida disparos 
contra os militares.    

Os policiais adentraram na 
mata, conseguindo dessa forma 
realizar a prisão em flagrante 

de um indivíduo que possui 21 
anos. Próximo a ele, foi apreen-
dida 1 (uma) pistola do calibre 
9 mm, carregada com 7 (sete) 
munições intactas, a motoci-
cleta também foi apreendida, 
constatou-se também que ela 
se tratava de um produto de 
um roubo ocorrido em Ouro 
Preto (MG), na sexta-feira, dia 
26/03/21. 

O indivíduo preso rela-
tou detalhes do ocorrido, e 
afirmou que um veículo Fox 
Prata, com três indivíduos, 
daria cobertura na fuga. E 
disse, ainda, “que a intenção 
era matar um dos ocupantes 
do caminhão, de 23 anos, com 
o qual um dos ocupantes do 
FOX tinha desavenças”. Pos-
teriormente, os policiais efe-
tuaram intenso rastreamento, 
localizando e efetuando assim 
a prisão em flagrante do con-
dutor da moto, que tem 32 
anos, com ele, foi apreendida 
uma bolsa, contendo 1 (uma) 
pistola do calibre 380, carre-
gada com 6 (seis) munições.

O motorista do cami-
nhão foi atingido nas costas 
por um dos disparos. Ele foi 

atendido no Hospital Mon-
senhor Horta, em Mariana, 
sendo submetido à cirurgia, 
mas sem risco de morte. Ele 
informou aos policiais, que 
seu funcionário, que também 
estava no caminhão, havia sido 
ameaçado de morte por um 
dos ocupantes do FOX e que, 
durante os disparos de arma 
de fogo dos autores, seu fun-
cionário revidou, com outros 
disparos. A arma utilizada pelo 
funcionário foi localizada pe-
los policiais militares em Fur-
quim, sendo 1 (um) revólver 
do calibre 38, carregado com 
1 (uma) munição intacta e 5 
(cinco) cartuchos deflagrados. 
O funcionário, que tem 23 
anos, também foi preso.

Os responsáveis pelo 
atentado já havia diversas 
passagens pela Polícia, in-
clusive por homicídio. Eles 
foram conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entre-
gues as três armas de fogo e 
as munições apreendidas.  A 
motocicleta recuperada na 
ação, foi rebocada para o pá-
tio credenciado.

Após fuga, policiais adentraram prenderam em flagrante um 
indivíduo que possui 21 anos.
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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.

Se depender de Mercúrio, sua semana será 
perfeita sem defeitos, meu bombonzinho! O planeta 
atravessa os últimos graus do seu paraíso astral, 
fecha parceria com Netuno e em seguida troca 
likes com Plutão, indicando um período de sorte, 
facilidades e acontecimentos positivos.

O cenário astral da semana é muito benéfico e você 
estará na melhor forma! A Lua Cheia empodera 
sua capacidade de realização e dá sinal verde 
para alcançar objetivos importantes nos primeiros 
dias, enquanto Mercúrio faz alianças com Netuno 
e Plutão, garantindo muito entrosamento nas 
relações familiares e período próspero nas finanças.

Com a Lua Cheia iluminando o ponto mais alto do 
seu Horóscopo, você já começa a semana com 
tudo na vida profissional e pode se destacar em 
suas atividades. É hora de mostrar aos superiores 
suas competências e seu estilo dedicado no serviço, 
pois compensações podem surgir mais cedo do que 
imagina. Mercúrio se aproxima de Netuno, afia seu 
poder de comunicação e promete sucesso ao tratar 
de interesses relacionados com o trabalho. 

Se na semana passada as finanças aquarianas 
ficaram à mercê de bagaças, agora os ventos 
mudam de direção e sorte começa a soprar a seu 
favor. Quem avisa é Mercúrio, que se alia com 
Netuno e troca ótimas energias com Plutão antes 
de concluir a passagem pela sua Casa da Fortuna, 
sinalizando bons ganhos e transformações 
positivas.

Mercúrio se despede do seu signo nesta 
semana, mas envia as melhores energias antes 
de partir para outro setor do seu Horóscopo. O 
astro forma conjunção com seu regente Netuno 
e troca vibes excelentes com Plutão, indicando 
um período perfeito sem defeitos para você bater 
metas, alcançar seus objetivos e realizar alguns 
dos seus sonhos, piscianjo!

Sua saúde estará fi rme e forte no começo da 
semana e não vai faltar disposição para dar 
conta dos seus compromissos, especialmente 
no trabalho. O recado é da Lua Cheia, que 
energiza o seu signo e revigora sua vitalidade 
física nesses dias. Vênus até poderia zicar o 
astral, mas troca likes com Saturno na terça, 
dia 30, enviando bons fl uidos para os seus 
interesses profi ssionais e o seu bem-estar. 

Sorte, vitalidade e um charme irresistível são 
promessas da Lua Cheia para o seu signo 
nos primeiros dias da semana. Você tem 
mais é que se valer dessas vibes generosas, 
pois há boas chances de se dar bem numa 
conquista amorosa e atrair uma graninha 
extra. A saúde se fortalece e não deve faltar 
disposição neste período. 

A Lua, sua estrela guia, promete dias animados e 
harmoniosos no ambiente familiar e garante que 
você terá energia farta para cuidar dos assuntos 
do seu lar. A saúde também estará protegida 
nesta semana e seu vigor físico vai aumentar: 
você pode superar algum distúrbio que vinha te 
incomodando. Vênus segue o rolê no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e forma aspecto positivo 
com Saturno na terça-feira, dando carta branca 
para agir, progredir e alcançar suas metas.

Seu signo estará ainda mais comunicativo, 
sociável e extrovertido nos primeiros dias da 
semana graças às boas vibes da Lua Cheia e 
você tem mais é que se valer desses trunfos para 
emplacar suas ideias e seus interesses. Seu tino 
para negociar e convencer estará tinindo e há 
sinal de ótimos resultados ao lidar com compras, 
vendas, trocas e e-commerce. 

Boas promessas para suas finanças chegam 
nos últimos dias de março e quem traz é a Lua 
Cheia, que indica uma fase propícia para explorar 
seus talentos e ganhar dinheiro. Seu regente 
Mercúrio se aproxima de Netuno e realça o clima 
de entendimento nas relações pessoais, garantindo 
um período de diálogo, compreensão e muita 
harmonia com parentes, amigos e principalmente 
com o mozão.

A Lua Cheia abre a semana em seu signo e 
espalha vibes generosas em seu Horóscopo, 
elevando sua vitalidade e disposição para 
cuidar dos seus interesses, sobretudo na vida 
profi ssional. Outros astros reverberam as boas 
indicações da Lua Cheia e um exemplo é 
Mercúrio, que segue rolezando em sua 6ª Casa, 
se alinha com Netuno e troca likes com Plutão, 
anunciando um período estimulante no trabalho 
e trazendo mais proteção para a sua saúde. 

Nat e Duca discutem na frente de Bianca, e 
Cobra se aproxima para ajudar a lutadora. 
Bete acolhe Mari em sua casa. Lucrécia 
percebe o sumiço da bailarina de sua caixa 
de música. Jade procura Cobra e encontra 
sua bailarina. Pedro pede Karina em namoro 
na frente de todos da academia. Cobra vai 
atrás de Jade na Ribalta com a bailarina nas 
mãos. Dalva pede para Duca abandonar a 
investigação sobre a morte de Alan. Lírio vê 
Jade se despedindo de Cobra e se aproxima 
sem ser percebido. Marcelo sonha com 
Roberta. Duca vai à Academia Khan atrás da 
ex-namorada de Alan.

Nat confi rma seu apelido, mas desliga 
antes que Duca termine de falar. Pedro 
pensa em como fazer Bianca acreditar que 
Karina quer fi car com ele. Jade descobre 
que Bianca irá estrelar uma campanha e 
fi ca furiosa. Franz vê Jeff beijando Mari e 
termina o namoro com a menina. Nat ouve 
Heideguer e Lobão perguntarem a Cobra 
se ele viu alguém conversando com Dalva 
ou com Duca. Bianca ironiza Jade e a 
agradece por ter divulgado seu videobook. 
Bianca avisa a Pedro que ele precisa pedir 
Karina em namoro para receber a sua 
parte do acordo. Nat ameaça Cobra. Duca 
e Nat se enfrentam.

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. 
Dionice pensa em contar à família de 
Bia que ela voltou a treinar. Alexia fi ca 
chocada ao saber que Petra fi cou com 
seu papel na novela. Renzo afi rma a 
Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou 
ilegalmente. Téo não aceita a cópia da 
correntinha que Helena lhe dá, e explica 
que a joia o faz lembrar da moça que 
ele não conseguiu salvar no furacão. 
Alexia não gosta do interesse de Bel por 
Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego 
para Vicky no Empório Delícia. 

Hugo lembra a Helena que ninguém pode 
saber o que ela fez no México. Ermelinda 
incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. 
Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete 
do Empório. Graziela aconselha Alan sobre a 
contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um 
encontro com Renzo. Juan tenta convencer 
Mário a não vender a casa, depois que ela 
for reconstruída. Luna mente para Zezinho e 
Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael 
fi ca surpreso quando Alexia/Josimara se 
apresenta na empresa, dizendo que veio por 
indicação de Kyra. 

Karina fi ca furiosa por Pedro ter passado 
mal na roda-gigante. Jeff não consegue 
tirar de seu dedo o anel que Mari ganhou 
de Franz. Pedro e Tomtom atrapalham 
o namoro de Delma e Marcelo. Franz 
obriga Mari a voltar para Joaçaba com 
ele. João conta para Dandara que 
alguém divulgou na internet o videobook 
que ele fez para Bianca. Jade mostra o 
vídeo de Bianca para Gael. Cobra pede 
para Jade levá-lo à sua casa e dançar 
para ele. Zelda, uma produtora de 
moda, convida Bianca para estrelar uma 
campanha de calçados. Dandara avisa 
a Gael que só continuará em sua casa 
se ele se desculpar com João. Lucrécia 
volta para casa mais cedo, e Jade se 
desespera.

Thelma tenta despistar Danilo, que 
desconfi a da atitude da mãe. Érica 
garante a Benjamin que Davi despertará 
do coma. Durval ajuda Danilo a descobrir 
os segredos de Thelma. Davi acorda do 
coma, e Érica e Miguel comemoram. 
Betina aconselha Marina sobre seu 
namoro com Ryan. Lucas informa o 
paradeiro de Álvaro para Vitória. Danilo 
descobre que Thelma aluga um sítio. 
Álvaro ameaça Vitória.
 

Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo 
sonda Thelma sobre o sítio. Raul e Sandro 
se desesperam ao não conseguir falar com 
Vitória. Nuno revela a Danilo que Thelma 
deixou o hospital com outro bebê nos 
braços após o incêndio. Durval pede ajuda 
a Carol para não revelar seu novo emprego 
a Natália. Betina decide vender suas ações 
da PWA. Davi volta à ativa, e Álvaro se irrita. 
Betina decide patrocinar Marina. 

Capítulos fi nais.

Luna/Fiona aproveita a distração do 
segurança e entra no Empório Delícia. 
Rafael percebe que suas manias voltaram. 
Mário agradece o apoio de Juan. Graziela 
nota a felicidade de Petra por ganhar o 
papel que era de Alexia. Luna fi ca mexida 
ao ver Helena e acaba desmaiando. 
Alexia/Josimara e Zezinho se beijam. 
Helena conta a Téo sobre a menina que 
entrou no Empório à sua procura. Luna/
Fiona fi ca sabendo por Vicky que Helena 
ama os enteados e conclui que a mãe 
a esqueceu.  Alexia entrega a carta de 
recomendação para Kyra trabalhar na 
casa de Alan e Ignácio. Kyra/Cleyde se 

Cobra consegue sair da casa de Jade 
antes que Lucrécia o veja. Gael se 
desculpa com João. Karina beija Pedro 
após ouvir a música que o menino fez para 
ela. Mari pensa em Jeff enquanto arruma 
sua mala. Sol e Wallace tentam tirar o 
anel de Mari do dedo de Jeff. Nat liga para 
Duca, e Bianca atende. Pedro descobre 
que Rogério precisará do estúdio por 
mais um dia. Duca reclama da presença 
de João em seu passeio com Bianca. Nat 
lembra de Alan. Gael aconselha Duca a 
esquecer a investigação sobre Alan. Mari 
implora para Franz deixá-la se despedir 
de seus amigos. Nat liga para Duca, e o 
menino pergunta se o apelido que o irmão 
lhe deu era Leo.

Jonas propõe que Lourenço seja o doador 
para a fertilização de Cris. Rodrigo tem 
difi culdades em conseguir um emprego 
por ser fi lho de Jonas. Manuela começa a 
trabalhar na ONG de Lúcio. Eva reclama da 
equipe de enfermagem na administração 
do hospital. Manuela convida Rodrigo 
para morar em Gramado com ela e Iná. 
Laudelino lamenta o fi m de seu namoro. 
Manuela e Iná preparam uma recepção de 
boas-vindas para Rodrigo em Gramado. 

Passa-se um mês. Manuela combina 
com Rodrigo de ir a uma consulta de 
Júlia no consultório de Celina. Lourenço 
esconde o desconforto com a notícia 
de uma possível gravidez de Celina. 
Wilson comenta com Moema que 
Laudelino nunca mais falou em Iná. 
Dora e Marcos combinam um encontro. 
Nanda critica Rodrigo por abandonar 
os amigos. Jonas diz a Cléber que vai 
dobrar o valor da proposta que fez a 
Lourenço. Iná fala para Moema que 
não quer mais saber de Laudelino. 
Alice avisa a Cícero e Suzana que irá 
procurar seu pai biológico. 

Lourenço não consegue esconder a 
sensação de alívio com o resultado negativo 
do teste de gravidez de Celina. Lúcio tenta 
convencer Eva a procurar um grupo de 
apoio. Marcos se declara para Dora, e os dois 
se beijam. O livro de Lourenço é  recusado 
mais uma vez pela editora. Manuela e Maria 
prometem abrir um negócio juntas. Rodrigo 
vai para a festa com os amigos e deixa Júlia 
com Manuela. Jonas procura Lourenço. 
Rodrigo e Nina se encontram na festa e 
trocam olhares.

Lourenço se surpreende com o valor do 
cheque que Jonas lhe dá . Nina convida 
Rodrigo para dormir em sua casa. Cris 
fi ca radiante quando Jonas afi rma que 
resolverá seu problema para engravidar. 
Lúcio leva Eva para a reunião no grupo 
de apoio. Rodrigo chega em casa e 
tenta se explicar para Iná. Lourenço 
pensa em aceitar a proposta de Jonas 
e Celina fi ca furiosa. Vitória reclama 
por ter ido buscar as fi lhas no colégio. 
Rodrigo se desculpa com Manuela. 
Lourenço aceita a proposta de Jonas. 

Lourenço assina um contrato de acordo 
com Jonas e Celina vai embora de casa. 
Cris fi ca eufórica ao descobrir que Jonas 
conseguiu um doador. Rodrigo pede 
para Manuela fi car novamente com 
Júlia para que ele possa ir a um show. 
Sofi a pede para Marcos não se separar 
de Vitória. Eva elogia o trabalho de 
Lúcio e os dois se emocionam ao falar 
de Ana. Rodrigo beija Nina, pensando 
ser Ana. Wilson observa Iná dançando 
com o mesmo acompanhante no baile. 
Iná repreende Manuela por causa de 
Rodrigo. Alice exige que Vitória lhe diga 
o nome de seu pai biológico.

Rodrigo tenta se desculpar com Manuela. 
Lourenço pede demissão da faculdade. 
Eva comenta que Lúcio seria um bom 
partido para Ana. Manuela visita Ana e 
é  destratada por Eva. Wilson conta para 
Lorena que viu Laudelino dando ordens 
em um galpão em obras, e ambos fi cam 
intrigados. Rodrigo critica Nanda por 
continuar morando na casa de Jonas. Dora 
confi dencia para Celina que não se separa 
por causa de Olívia. Alice informa a Cícero 
e Suzana que encontrou três pessoas com 
o nome de seu pai biológico.

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara 
reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan 
convence Mário a participar do concurso 
de culinária promovido por Martinez. Alexia 
assiste à entrevista de Petra e fi ca revoltada 
com o depoimento da irmã. Tammy tenta 
convencer Bia a se afastar de Tarantino. 
Alexia garante a Kyra que Rafael continua 
apaixonado por ela. Gabi beija Juan, que 
não corresponde. Luna/Fiona lembra de Téo. 
Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. 
Dominique elogia Renzo por seu trabalho. 
Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das 
crianças, para Petra. 

Kyra/Cleyde fi ca tensa com a desconfi ança 
de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan 
que não compreende o motivo de Helena 
ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta 
a Ignácio que conversou com Alexia sobre 
o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio 
pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para 
a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos 
que corre se fi zer cirurgia e fi ca furioso com 
sua família por ter omitido a verdade. Ao 
atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê 
Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, 
ao vê-lo cair da escada do Empório. 

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não 
se recorda de Luna como a jovem que ele 
salvou durante a passagem do furacão. Alexia/
Josimara finge passar mal na rua e Renzo se 
oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. 
Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua 
vida. Luna conta a Kyra que encontrou o seu 
anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel 
diz a Edgar que está gostando de Zezinho. 
Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. 
Rafael comenta com Renzo que está tendo 
prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. 
Alexia pede ajuda às amigas para investigar 
Renzo. 

Com a Lua Cheia mandando boas energias para 
o seu Horóscopo, você vai contar com muita 
disposição para correr atrás dos seus interesses e 
pode firmar contrato ou acordo importante. Mercúrio 
segue o rolê na Casa 12, mas fecha parceria com 
Netuno e Plutão, favorecendo sua saúde e seus 
interesses profissionais.

Lobão incentiva Nat a lutar com Duca. 
Pedro pede para João ajudá-lo a fi car 
sozinho com Karina. Gael e Dandara 
namoram em casa. Rogério cobra 
a diária do estúdio. Pedro e Karina 
se beijam. Heideguer avisa a Lobão 
que Duca descobrirá quem é a ex-
namorada de Alan. Lincoln convida Mari 
para morar em sua casa com Jeff. Sol 
afi rma que Mari precisa contar para os 
pais sobre sua gravidez. Dandara e 
Gael descobrem que João e Karina não 
estão em casa e se preocupam. Nando 
encontra João dormindo em seu sofá. 
Dandara, Gael, Bianca, Nando e João 
fl agram Karina e Pedro dormindo no 
banheiro.

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo.
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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.

Se depender de Mercúrio, sua semana será 
perfeita sem defeitos, meu bombonzinho! O planeta 
atravessa os últimos graus do seu paraíso astral, 
fecha parceria com Netuno e em seguida troca 
likes com Plutão, indicando um período de sorte, 
facilidades e acontecimentos positivos.

O cenário astral da semana é muito benéfico e você 
estará na melhor forma! A Lua Cheia empodera 
sua capacidade de realização e dá sinal verde 
para alcançar objetivos importantes nos primeiros 
dias, enquanto Mercúrio faz alianças com Netuno 
e Plutão, garantindo muito entrosamento nas 
relações familiares e período próspero nas finanças.

Com a Lua Cheia iluminando o ponto mais alto do 
seu Horóscopo, você já começa a semana com 
tudo na vida profissional e pode se destacar em 
suas atividades. É hora de mostrar aos superiores 
suas competências e seu estilo dedicado no serviço, 
pois compensações podem surgir mais cedo do que 
imagina. Mercúrio se aproxima de Netuno, afia seu 
poder de comunicação e promete sucesso ao tratar 
de interesses relacionados com o trabalho. 

Se na semana passada as finanças aquarianas 
ficaram à mercê de bagaças, agora os ventos 
mudam de direção e sorte começa a soprar a seu 
favor. Quem avisa é Mercúrio, que se alia com 
Netuno e troca ótimas energias com Plutão antes 
de concluir a passagem pela sua Casa da Fortuna, 
sinalizando bons ganhos e transformações 
positivas.

Mercúrio se despede do seu signo nesta 
semana, mas envia as melhores energias antes 
de partir para outro setor do seu Horóscopo. O 
astro forma conjunção com seu regente Netuno 
e troca vibes excelentes com Plutão, indicando 
um período perfeito sem defeitos para você bater 
metas, alcançar seus objetivos e realizar alguns 
dos seus sonhos, piscianjo!

Sua saúde estará fi rme e forte no começo da 
semana e não vai faltar disposição para dar 
conta dos seus compromissos, especialmente 
no trabalho. O recado é da Lua Cheia, que 
energiza o seu signo e revigora sua vitalidade 
física nesses dias. Vênus até poderia zicar o 
astral, mas troca likes com Saturno na terça, 
dia 30, enviando bons fl uidos para os seus 
interesses profi ssionais e o seu bem-estar. 

Sorte, vitalidade e um charme irresistível são 
promessas da Lua Cheia para o seu signo 
nos primeiros dias da semana. Você tem 
mais é que se valer dessas vibes generosas, 
pois há boas chances de se dar bem numa 
conquista amorosa e atrair uma graninha 
extra. A saúde se fortalece e não deve faltar 
disposição neste período. 

A Lua, sua estrela guia, promete dias animados e 
harmoniosos no ambiente familiar e garante que 
você terá energia farta para cuidar dos assuntos 
do seu lar. A saúde também estará protegida 
nesta semana e seu vigor físico vai aumentar: 
você pode superar algum distúrbio que vinha te 
incomodando. Vênus segue o rolê no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e forma aspecto positivo 
com Saturno na terça-feira, dando carta branca 
para agir, progredir e alcançar suas metas.

Seu signo estará ainda mais comunicativo, 
sociável e extrovertido nos primeiros dias da 
semana graças às boas vibes da Lua Cheia e 
você tem mais é que se valer desses trunfos para 
emplacar suas ideias e seus interesses. Seu tino 
para negociar e convencer estará tinindo e há 
sinal de ótimos resultados ao lidar com compras, 
vendas, trocas e e-commerce. 

Boas promessas para suas finanças chegam 
nos últimos dias de março e quem traz é a Lua 
Cheia, que indica uma fase propícia para explorar 
seus talentos e ganhar dinheiro. Seu regente 
Mercúrio se aproxima de Netuno e realça o clima 
de entendimento nas relações pessoais, garantindo 
um período de diálogo, compreensão e muita 
harmonia com parentes, amigos e principalmente 
com o mozão.

A Lua Cheia abre a semana em seu signo e 
espalha vibes generosas em seu Horóscopo, 
elevando sua vitalidade e disposição para 
cuidar dos seus interesses, sobretudo na vida 
profi ssional. Outros astros reverberam as boas 
indicações da Lua Cheia e um exemplo é 
Mercúrio, que segue rolezando em sua 6ª Casa, 
se alinha com Netuno e troca likes com Plutão, 
anunciando um período estimulante no trabalho 
e trazendo mais proteção para a sua saúde. 

Nat e Duca discutem na frente de Bianca, e 
Cobra se aproxima para ajudar a lutadora. 
Bete acolhe Mari em sua casa. Lucrécia 
percebe o sumiço da bailarina de sua caixa 
de música. Jade procura Cobra e encontra 
sua bailarina. Pedro pede Karina em namoro 
na frente de todos da academia. Cobra vai 
atrás de Jade na Ribalta com a bailarina nas 
mãos. Dalva pede para Duca abandonar a 
investigação sobre a morte de Alan. Lírio vê 
Jade se despedindo de Cobra e se aproxima 
sem ser percebido. Marcelo sonha com 
Roberta. Duca vai à Academia Khan atrás da 
ex-namorada de Alan.

Nat confi rma seu apelido, mas desliga 
antes que Duca termine de falar. Pedro 
pensa em como fazer Bianca acreditar que 
Karina quer fi car com ele. Jade descobre 
que Bianca irá estrelar uma campanha e 
fi ca furiosa. Franz vê Jeff beijando Mari e 
termina o namoro com a menina. Nat ouve 
Heideguer e Lobão perguntarem a Cobra 
se ele viu alguém conversando com Dalva 
ou com Duca. Bianca ironiza Jade e a 
agradece por ter divulgado seu videobook. 
Bianca avisa a Pedro que ele precisa pedir 
Karina em namoro para receber a sua 
parte do acordo. Nat ameaça Cobra. Duca 
e Nat se enfrentam.

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. 
Dionice pensa em contar à família de 
Bia que ela voltou a treinar. Alexia fi ca 
chocada ao saber que Petra fi cou com 
seu papel na novela. Renzo afi rma a 
Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou 
ilegalmente. Téo não aceita a cópia da 
correntinha que Helena lhe dá, e explica 
que a joia o faz lembrar da moça que 
ele não conseguiu salvar no furacão. 
Alexia não gosta do interesse de Bel por 
Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego 
para Vicky no Empório Delícia. 

Hugo lembra a Helena que ninguém pode 
saber o que ela fez no México. Ermelinda 
incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. 
Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete 
do Empório. Graziela aconselha Alan sobre a 
contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um 
encontro com Renzo. Juan tenta convencer 
Mário a não vender a casa, depois que ela 
for reconstruída. Luna mente para Zezinho e 
Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael 
fi ca surpreso quando Alexia/Josimara se 
apresenta na empresa, dizendo que veio por 
indicação de Kyra. 

Karina fi ca furiosa por Pedro ter passado 
mal na roda-gigante. Jeff não consegue 
tirar de seu dedo o anel que Mari ganhou 
de Franz. Pedro e Tomtom atrapalham 
o namoro de Delma e Marcelo. Franz 
obriga Mari a voltar para Joaçaba com 
ele. João conta para Dandara que 
alguém divulgou na internet o videobook 
que ele fez para Bianca. Jade mostra o 
vídeo de Bianca para Gael. Cobra pede 
para Jade levá-lo à sua casa e dançar 
para ele. Zelda, uma produtora de 
moda, convida Bianca para estrelar uma 
campanha de calçados. Dandara avisa 
a Gael que só continuará em sua casa 
se ele se desculpar com João. Lucrécia 
volta para casa mais cedo, e Jade se 
desespera.

Thelma tenta despistar Danilo, que 
desconfi a da atitude da mãe. Érica 
garante a Benjamin que Davi despertará 
do coma. Durval ajuda Danilo a descobrir 
os segredos de Thelma. Davi acorda do 
coma, e Érica e Miguel comemoram. 
Betina aconselha Marina sobre seu 
namoro com Ryan. Lucas informa o 
paradeiro de Álvaro para Vitória. Danilo 
descobre que Thelma aluga um sítio. 
Álvaro ameaça Vitória.
 

Penha chega para resgatar Álvaro. Danilo 
sonda Thelma sobre o sítio. Raul e Sandro 
se desesperam ao não conseguir falar com 
Vitória. Nuno revela a Danilo que Thelma 
deixou o hospital com outro bebê nos 
braços após o incêndio. Durval pede ajuda 
a Carol para não revelar seu novo emprego 
a Natália. Betina decide vender suas ações 
da PWA. Davi volta à ativa, e Álvaro se irrita. 
Betina decide patrocinar Marina. 

Capítulos fi nais.

Luna/Fiona aproveita a distração do 
segurança e entra no Empório Delícia. 
Rafael percebe que suas manias voltaram. 
Mário agradece o apoio de Juan. Graziela 
nota a felicidade de Petra por ganhar o 
papel que era de Alexia. Luna fi ca mexida 
ao ver Helena e acaba desmaiando. 
Alexia/Josimara e Zezinho se beijam. 
Helena conta a Téo sobre a menina que 
entrou no Empório à sua procura. Luna/
Fiona fi ca sabendo por Vicky que Helena 
ama os enteados e conclui que a mãe 
a esqueceu.  Alexia entrega a carta de 
recomendação para Kyra trabalhar na 
casa de Alan e Ignácio. Kyra/Cleyde se 

Cobra consegue sair da casa de Jade 
antes que Lucrécia o veja. Gael se 
desculpa com João. Karina beija Pedro 
após ouvir a música que o menino fez para 
ela. Mari pensa em Jeff enquanto arruma 
sua mala. Sol e Wallace tentam tirar o 
anel de Mari do dedo de Jeff. Nat liga para 
Duca, e Bianca atende. Pedro descobre 
que Rogério precisará do estúdio por 
mais um dia. Duca reclama da presença 
de João em seu passeio com Bianca. Nat 
lembra de Alan. Gael aconselha Duca a 
esquecer a investigação sobre Alan. Mari 
implora para Franz deixá-la se despedir 
de seus amigos. Nat liga para Duca, e o 
menino pergunta se o apelido que o irmão 
lhe deu era Leo.

Jonas propõe que Lourenço seja o doador 
para a fertilização de Cris. Rodrigo tem 
difi culdades em conseguir um emprego 
por ser fi lho de Jonas. Manuela começa a 
trabalhar na ONG de Lúcio. Eva reclama da 
equipe de enfermagem na administração 
do hospital. Manuela convida Rodrigo 
para morar em Gramado com ela e Iná. 
Laudelino lamenta o fi m de seu namoro. 
Manuela e Iná preparam uma recepção de 
boas-vindas para Rodrigo em Gramado. 

Passa-se um mês. Manuela combina 
com Rodrigo de ir a uma consulta de 
Júlia no consultório de Celina. Lourenço 
esconde o desconforto com a notícia 
de uma possível gravidez de Celina. 
Wilson comenta com Moema que 
Laudelino nunca mais falou em Iná. 
Dora e Marcos combinam um encontro. 
Nanda critica Rodrigo por abandonar 
os amigos. Jonas diz a Cléber que vai 
dobrar o valor da proposta que fez a 
Lourenço. Iná fala para Moema que 
não quer mais saber de Laudelino. 
Alice avisa a Cícero e Suzana que irá 
procurar seu pai biológico. 

Lourenço não consegue esconder a 
sensação de alívio com o resultado negativo 
do teste de gravidez de Celina. Lúcio tenta 
convencer Eva a procurar um grupo de 
apoio. Marcos se declara para Dora, e os dois 
se beijam. O livro de Lourenço é  recusado 
mais uma vez pela editora. Manuela e Maria 
prometem abrir um negócio juntas. Rodrigo 
vai para a festa com os amigos e deixa Júlia 
com Manuela. Jonas procura Lourenço. 
Rodrigo e Nina se encontram na festa e 
trocam olhares.

Lourenço se surpreende com o valor do 
cheque que Jonas lhe dá . Nina convida 
Rodrigo para dormir em sua casa. Cris 
fi ca radiante quando Jonas afi rma que 
resolverá seu problema para engravidar. 
Lúcio leva Eva para a reunião no grupo 
de apoio. Rodrigo chega em casa e 
tenta se explicar para Iná. Lourenço 
pensa em aceitar a proposta de Jonas 
e Celina fi ca furiosa. Vitória reclama 
por ter ido buscar as fi lhas no colégio. 
Rodrigo se desculpa com Manuela. 
Lourenço aceita a proposta de Jonas. 

Lourenço assina um contrato de acordo 
com Jonas e Celina vai embora de casa. 
Cris fi ca eufórica ao descobrir que Jonas 
conseguiu um doador. Rodrigo pede 
para Manuela fi car novamente com 
Júlia para que ele possa ir a um show. 
Sofi a pede para Marcos não se separar 
de Vitória. Eva elogia o trabalho de 
Lúcio e os dois se emocionam ao falar 
de Ana. Rodrigo beija Nina, pensando 
ser Ana. Wilson observa Iná dançando 
com o mesmo acompanhante no baile. 
Iná repreende Manuela por causa de 
Rodrigo. Alice exige que Vitória lhe diga 
o nome de seu pai biológico.

Rodrigo tenta se desculpar com Manuela. 
Lourenço pede demissão da faculdade. 
Eva comenta que Lúcio seria um bom 
partido para Ana. Manuela visita Ana e 
é  destratada por Eva. Wilson conta para 
Lorena que viu Laudelino dando ordens 
em um galpão em obras, e ambos fi cam 
intrigados. Rodrigo critica Nanda por 
continuar morando na casa de Jonas. Dora 
confi dencia para Celina que não se separa 
por causa de Olívia. Alice informa a Cícero 
e Suzana que encontrou três pessoas com 
o nome de seu pai biológico.

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara 
reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan 
convence Mário a participar do concurso 
de culinária promovido por Martinez. Alexia 
assiste à entrevista de Petra e fi ca revoltada 
com o depoimento da irmã. Tammy tenta 
convencer Bia a se afastar de Tarantino. 
Alexia garante a Kyra que Rafael continua 
apaixonado por ela. Gabi beija Juan, que 
não corresponde. Luna/Fiona lembra de Téo. 
Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. 
Dominique elogia Renzo por seu trabalho. 
Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das 
crianças, para Petra. 

Kyra/Cleyde fi ca tensa com a desconfi ança 
de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan 
que não compreende o motivo de Helena 
ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta 
a Ignácio que conversou com Alexia sobre 
o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio 
pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para 
a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos 
que corre se fi zer cirurgia e fi ca furioso com 
sua família por ter omitido a verdade. Ao 
atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê 
Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, 
ao vê-lo cair da escada do Empório. 

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não 
se recorda de Luna como a jovem que ele 
salvou durante a passagem do furacão. Alexia/
Josimara finge passar mal na rua e Renzo se 
oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. 
Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua 
vida. Luna conta a Kyra que encontrou o seu 
anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel 
diz a Edgar que está gostando de Zezinho. 
Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. 
Rafael comenta com Renzo que está tendo 
prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. 
Alexia pede ajuda às amigas para investigar 
Renzo. 

Com a Lua Cheia mandando boas energias para 
o seu Horóscopo, você vai contar com muita 
disposição para correr atrás dos seus interesses e 
pode firmar contrato ou acordo importante. Mercúrio 
segue o rolê na Casa 12, mas fecha parceria com 
Netuno e Plutão, favorecendo sua saúde e seus 
interesses profissionais.

Lobão incentiva Nat a lutar com Duca. 
Pedro pede para João ajudá-lo a fi car 
sozinho com Karina. Gael e Dandara 
namoram em casa. Rogério cobra 
a diária do estúdio. Pedro e Karina 
se beijam. Heideguer avisa a Lobão 
que Duca descobrirá quem é a ex-
namorada de Alan. Lincoln convida Mari 
para morar em sua casa com Jeff. Sol 
afi rma que Mari precisa contar para os 
pais sobre sua gravidez. Dandara e 
Gael descobrem que João e Karina não 
estão em casa e se preocupam. Nando 
encontra João dormindo em seu sofá. 
Dandara, Gael, Bianca, Nando e João 
fl agram Karina e Pedro dormindo no 
banheiro.

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo.
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Páscoa é renovação
A Páscoa é também uma data que simboliza o triunfo da vida sobre a 

morte, do amor sobre o ódio. É a época ideal para refletir sobre o verdadeiro 
significado da vida, e sobre a importância do amor.

A Páscoa é, assim, tempo de celebrar o amor e triunfo de Cristo, mas 
também de refletir, renovar e mudar para melhor, tal como Ele nos ensinou.

É tempo de agradecermos por tudo que temos e por tudo que teremos. 
Na Páscoa alimentamos um sentimento em nos nossos corações de esperan-
ça, fé e confiança. É tempo de milagres e dos nossos sonhos parecerem estar 
mais perto, tempo de retrospecção por tudo que tem sido (da dificuldade à 
Glória) e uma antecipação de tudo que ainda virá, é renovação. Expectativa 
de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia.

É hora de lembrar com amor e apreciação das pessoas em nossas vidas 
que fazem diferença hoje. Que a alegria da Páscoa invada o coração daqueles 
que amamos, irradiando luz para iluminar e fazer brilhar o mundo em que 
vivemos, enchendo-o de saúde, paz e amor nesses tempos em que andamos 
tão necessitados de saúde e paz, de amor e luz.

O importante é que cada um cultive sentimentos bons, sentimentos fraternais. 
Dessa forma todos poderemos contribuir para um mundo melhor e mais justo.

Que o coelhinho nos traga muito mais que simples ovos de chocolate.
Que ele nos traga muita saúde, amor, felicidade, compreensão, carinho.
Que sejamos abençoados, por Aquele que nos deu sua vida.
Que você alimente em seu interior a esperança da cura para a humanina-

de e juntos possamos criar uma corrente de amor e envolver a Terra com o 
melhor dos sentimentos: o Amor! Feliz Páscoa.

Charge

“Em nome de toda família, agradecemos ao senhor, 
pelo amor, carinho, dedicação e amizade. Uma 
força inexplicável e uma história linda que ficará 
marcada em nossos corações para sempre.”

Sérgio Vandrini

Despedida
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Nestes dias, as comunidades cristãs celebram a Semana Santa. 
Em todos os países, a orientação é celebrar em casa e participar 
dos atos litúrgicos por televisão ou internet. É pena não se poder 
celebrar o memorial da Páscoa de Jesus, na comunhão concreta 
dos irmãos e irmãs de fé. No entanto, nossa reflexão tem de ir 
além das aparências.

Essa pandemia provocada pelo coronavírus revela a fragili-
dade da sociedade organizada para o lucro. Empresários e gover-
nantes discutem se é melhor salvar o mercado e deixar morrer 
milhares de pessoas, ou se para salvar as pessoas, se assume a 
crise econômica que virá e será muito grave. No Brasil, milhões 
de pessoas vivem em habitações precárias. Grande parte da po-
pulação não tem acesso ao saneamento básico. Por isso, os mais 
atingidos pela pandemia serão, inevitavelmente, os mais pobres e 
vulneráveis. Como continuar a corrida armamentista que investe 
800 milhões de dólares por ano em armamentos? Mesmo com to-
dos os grandes meios de comunicação ao seu serviço, as grandes 
empresas e os países ricos terão dificuldade de manter suas guer-
ras contra os pobres. Também nesses países, os cidadãos estão 
morrendo, vítimas da arma que se desenvolveu a partir da própria 
forma de organizar a sociedade.

Se, no mundo, o vírus revela que o rei está nu, ou seja, a fragi-
lidade do sistema está exposta, também nas Igrejas, o vírus revela 
algo que o papa Francisco vem, há anos, denunciando: a doença 
do clericalismo. Para muita gente de Igreja, para essa Páscoa sofri-
da, a única proposta é missa por internet. E se trata da missa ro-
mana, celebrada tal qual se faz em comunidade presencial, apenas 
transmitida virtualmente.

Na Bíblia, conforme o livro do Êxodo, a ordem de Deus é 
que as famílias celebrem a Páscoa com uma ceia familiar, cada 
família em sua casa. (Ex 12, 3- 4). Todo o povo de Deus é um 
“reino de sacerdotes” (Cf. Ex 19, 5- 6). Não havia sacerdotes pro-
fissionais. Quem celebrava eram os pais de família em suas casas. 
Até hoje, nas casas judaicas, ao cair do sol da sexta-feira, são as 
mães que acendem as velas e cantam a bênção do Shabbat. Essa 
é a raiz da fé cristã.

No cristianismo primitivo, conforme os Atos dos Apóstolos 
e o testemunho das cartas paulinas, as comunidades cristãs não 
tinham templos. Deus queira que, apesar de tanto sofrimento, essa 
crise nos possibilite a graça de um Cristianismo menos clerical. 
Que o Espírito nos inspire celebrações mais próximas à ceia de 
Jesus no evangelho e à forma de celebrar dos primeiros cristãos. 
Eles não tinham ainda essa divisão tão rígida de ministérios orde-
nados e os não ordenados. Nem por isso eram menos fieis a Deus 
ou menos católicos do que nós. Essa forma de orar e celebrar não 
é para substituir a nossa comunhão diocesana ou paroquial. Ao 
contrário é para aprofundá-la. Continuamos agradecendo a Deus 
a alegria de ter bispos e padres, para nos confirmar na fé e nos 
animar na caminhada. Graças a Deus, cada vez mais, na linha do 
papa Francisco, temos bispos e padres que não retêm para eles o 
controle absoluto dos bens sagrados, como se lhes pertencessem 
e sim se colocam juntos com todos os irmãos e irmãs batizados 
para testemunhar: Cristo ressuscitou. Isso significa: o amor vence 
o ódio, a maldade e a morte. 

Amém.
Marcelo Barros

Páscoa em casa e no mundo
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Esse é o famoso Léo, da loja O Fuxico, que comemorou 
mais um aniversário na última quarta-feira (31). 
Felicidades sempre!

Walace Gomes modelando para loja Darli Store & 
Importados, localizada no bairro Cabanas. 

Essa é a equipe do Posto do Catete sempre pronta para 
melhor atender os clientes.

Sábado (3) é dia de comemorar. Allana comemora mais 
um aniversário e toda sua família deseja muitas 
felicidades e saúde. Parabéns, Allana! 

Olha só o nosso parceiro Paulo, da Escola Teixeira Dias, 
que também foi aniversariante da quarta-feira (31). 
Que Deus abençoe!

A pequena Melissa comemorou seus 2 aninhos no último 
domingo (28). Em uma comemoração consciente, em 
casa, os papais Juliana, da loja Maria Bonita, e Dênis 
da loja Rota 13 e a irmãzinha Fernanda capricharam na 
decoração. Que Papai do Céu te abençoe hoje e sempre, 
Melissa! 


