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O método permite a detecção mais rápida de uma associação estatisticamente significativa 
entre uma exposição.

UFOP e Universidade 
de Harvard 
firmam parceria 
FERRAMENTA. Ação desenvolvida pelas duas universidades tem 
como objetivo averiguar a segurança de novas substâncias.

DA REDAÇÃO

O professor do Programa 
de Pós-Graduação em Econo-
mia Aplicada da UFOP (Uni-
versidade Federal de Ouro Pre-
to) Ivair Ramos Silva, mestre e 
doutor em Estatística, coorde-
na a parte brasileira do projeto, 
liderado pelo professor da Uni-
versidade de Harvard Martin 
Kulldorff, doutor em Pesquisa 
Operacional. Juntos, desenvol-
veram novos métodos estatís-
ticos de análise sequencial para 
monitoramento da segurança 
de drogas e vacinas recém-co-
mercializadas após a fase de ex-
perimentos clínicos. 

A iniciativa, denominada 
Sentinela, é um conjunto de 
esforços da Food and Drug 
Administration (FDA) dos Es-
tados Unidos, que trabalha para 
identificar e avaliar a segurança 
de medicamentos e já estabele-

ceu o protocolo para monito-
ramento de eventos adversos 
durante a vacinação contra a 
Covid-19 no país. Para tanto, 
vai utilizar o software estatís-
tico desenvolvido entre o De-
partamento de Estatística da 
UFOP e a Escola de Medicina 
da Universidade de Harvard.  

O “Software para Vigi-
lância Pós-Comercialização 
de Medicamentos e Vacinas 
Quase em Tempo Real” (tra-
dução literal) foi aprimorado 
em projetos desenvolvidos 
entre 2014 e 2019, com patro-
cínio da iniciativa Sentinela e 
do Instituto Nacional de Ci-
ências Médicas Gerais (NIH, 
na sigla em inglês).  

“Este novo programa 
permite avaliar associações 
potenciais entre a exposição 
à vacina e eventos adversos 

em tempo quase real”, expli-
ca Ivair. Ter esse controle em 
mãos pode “determinar se 
análises mais abrangentes de-
vem ser conduzidas, além de 
fornecer informações oportu-
nas para apoiar os processos 
de tomada de decisão regula-
tória”, acrescenta o professor.  

Em outras palavras, o mé-
todo permite a detecção mais 
rápida de uma associação es-
tatisticamente significativa 
entre uma exposição (ao novo 
medicamento) e um evento 
adverso, mas um resultado 
estatisticamente significativo 
não indica necessariamen-
te um risco aumentado do 
evento adverso na população 
de interesse exposta à vacina. 
“Tal resultado deve ser inves-
tigado e verificado posterior-
mente”, afirma Ivair. 

CRÉDITO: ARQUIVO UFOP
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Mariana possui três casos suspeitos 
de  recontaminação pela covid-19 
EQUIPAMENTOS. Município investe em compras de equipamentos para receber pacientes infectados pela covid-19.
DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final reali-
zou no último dia 16, uma LIVE 
com o secretário de saúde do 
município, Danilo Brito, que res-
pondeu as dúvidas e questiona-
mentos da população. 

Danilo falou sobre um ano 
da pandemia e que infelizmen-
te não temos o que comemorar 
“Um ano de pandemia e nada 
temos a comemorar, estamos em 
um processo de imunização, de 
forma lenta, é necessário acele-
rar. O sentimento é ruim porque 
vai chegando perto das pessoas 
mais próximas, amigos, colegas 
de trabalho e conhecidos próxi-
mos se infectando. O perfil mu-
dou, nós temos agora crianças e 
pessoas jovens precisando até de 
UTI, então a situação é delicada, 
eu falo que é como se estivesse 
começando outra pandemia”. 

Sobre a eficácia da vacina 
Danilo explica que é possível ser 

infectado mesmo tendo tomado 
a vacina, mas a imunização im-
pede a evolução para um quadro 
mais grave. “Hoje na cidade de 
Mariana nós temos profissio-
nais da saúde que já tomaram a 
segunda dose da vacina que tes-
tou positivo. Nós sabemos que a 
vacina não garante cem por cen-
to, mas ela tem eficácia. A gente 
acredita que a pessoa vacinada se 
vier a ser contaminada como já 
aconteceu, que seja uma situação 
leve e moderada” explicou.

O diretor do Jornal e TV 
Ponto Final, Rômulo Passos, per-
guntou ao secretário se existe em 
Mariana casos confirmados de 
reinfecção. “Já temos a variante 
P2. É uma situação que se arras-
ta à pessoas mais jovens. Hoje o 
perfil de internação mudou, não 
só idosos mais, temos pessoas de 
30 anos, 42 anos... não só em Ma-
riana como em todo Estado.  Em 
Mariana temos 3 casos de recon-

taminação sendo estudados “.
Muito se fala em imunização 

temporária à pessoas que já foram 
infectadas, o secretário explica que 
existem estudos em andamento e 
que situação depende de pessoa 
para pessoa. “Pelos estudos em 
andamento, acredita-se que cada 
indivíduo tem a sua capacidade de 
resposta. Quando se faz o teste, 
algumas pessoas criam imuniza-
ção, mas outras não. Se acontecer 
duas infecções em menos de 90 
dias significa reinfecção/recon-
taminação. Em Mariana já tem 3 
casos de reinfecção sendo estuda-
dos. O vírus está sofrendo muta-
ção, logo acredita-se que as vaci-
nas também serão adaptadas”.

Em questionamento feito 
por um telespectador a respeito 
das fiscalizações a serem realiza-
das nas empresas mineradoras, 
Danilo respondeu que “foi pro-
tocolizado na última sexta-feira, 
exigências relacionadas ao au-

mento das testagens, não mais 
pela sorologia, mas sim pelo 
‘exame do cotonete. Estamos 
exigindo também a diminuição 
de circulação de pessoas no can-
teiro. Essa nova variante tem um 
poder de transmissão muito alto 
então precisamos eliminar o flu-
xo intenso de pessoas”.

Segundo Danilo Brito, o 
prefeito Juliano já autorizou a 
compra de equipamentos para 
dar um suporte ao município. 
“Nós já ampliamos de dez para 
treze leitos de UTI que começou 
a ser implementado no sábado, 
e na mesma hora que abriu já foi 
ocupado. E entre vinte e trinta 
dias iremos acrescentar mais 
sete leitos, então nós vamos 
totalizar na nossa micro mais 
vinte leitos. O prefeito Juliano 
autorizou uma compra de mais 
ou menos R$400 mil, para ad-
quiri 4 respiradores, 12 bombas 
de infusão e 4 monitores. Como 

os pacientes estão chegando de 
forma descompensada e estão 
demorando dentro do leito de 
UCI, nós precisamos receber 
esses pacientes e estabilizá-los. 
A nossa Policlínica hoje tem 4 
leitos de UCI-Covid que é o se-
mi-intensivo com o respirador, 
bombas de infusão e monitores, 
nós vamos aumentar pra 5. No 
Hospital Monsenhor Horta te-
mos 3 e vamos aumentar para 6, 
porque devido a complexidade 
que está hoje no atendimento, 
solicitamos para a Vale e Samar-
co 2 ambulâncias tripuladas onde 
elas vem também com respira-
dor. Então é um momento que 
a gente precisa se preparar para 
o pior, então estamos dobran-
do a nossa capacidade. Temos 
hoje dois pacientes na UTI e três 
aguardando vagas e é por isso 
que precisamos criar mais alter-
nativas pra tentar eliminar essa 
espera” afirmou Danilo Brito.
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A situação se agravou consideravelmente, e o número de mortes confirmadas para a 
covid19-, aumentou.

Coronavírus em 
Mariana: um ano 
de pandemia e 
mais de 45 óbitos
CONTAMINAÇÃO. Em um ano de pandemia, houve mais de 
2,65 milhões de mortes e 119 milhões de infectados.

DA REDAÇÃO

Após confirmação do pri-
meiro caso na China em de-
zembro de 2019, os efeitos do 
vírus Sars-Cov-2 — o novo co-
ronavírus — eram desconhe-
cidos por pacientes, médicos, 
cientistas e governos. E desde 
então, a ciência reuniu um volu-
me enorme de evidências sobre 
o novo coronavírus e descobriu 
como ele é transmitido, como 
se reproduz no corpo e a ma-
neira mais eficaz de nos preve-
nir e tratar quem fica doente. A 
prevenção principal, indiscuti-
velmente é o isolamento social. 
O uso de máscara é essencial 
para impedir a transmissão, e 
até o momento não existem 
tratamentos para a covid-19 
lembrando que essa doença 
não afeta e mata apenas idosos.

Mas, um ano depois que 
a pandemia foi declarada pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em 11 de março, algumas 
das coisas que sabíamos no iní-
cio sobre esse vírus mudaram. A 
doença que ele causa e o próprio 
Sars-CoV-2 continuam a evoluir. 
E há outras coisas que ainda são 
desconhecidas sobre a covid-19.

Em Mariana a evolução da 
pandemia se deu, inicialmen-
te, de forma controlada, com 
testagem em massa para iden-

tificação precoce do vírus até 
mesmo em casos assintomá-
ticos. Segundo o secretário de 
saúde, Danilo Brito, essa foi a 
forma mais eficaz encontrada 
pelo município para conseguir 
identificar os focos de trans-
missão e tirar essas pessoas da 
rua. “Fomos muito criticados 
no início, os casos foram co-
meçando a aparecer porque 
começamos testar as pessoas, 
empresas, comércios, porque 
entendemos que mesmo uma 
pessoa sem sintomas conta-
mina outras pessoas e identifi-
cando esses focos conseguimos 
diminuir o contágio. Como ha-
via a testagem, os casos obvia-
mente apareciam, diferente das 
cidades que não tinham tantos 
casos confirmados, porque não 
testavam” explicou Danilo. No 
momento a situação é preocu-
pante devido a utilização em 
sua totalidade dos leitos de 
UTIs pertencentes à cidade.

Nos últimos meses, como 
mostra o gráfico, a situação se 
agravou consideravelmente, e 
o número de mortes confirma-
das para a covid-19, aumentou. 
De março a dezembro de 2020 
foram registradas 27 mortes 
e de janeiro a março de 2021, 
até o fechamento desta edição, 
já somam 20 óbitos com causa 

confirmada para covid-19. Em 
três meses os números chegam 
próximo ao período de 10 me-
ses da pandemia em 2020.

A cidade de Mariana tem 
aproximadamente 62 mil ha-
bitantes, em um território de 
1200km². O secretário, Dani-
lo Brito afirma já ter sido fei-
to na cidade mais de 60 mil 
testes rápidos.

A questão das mutações 
do coronavírus, um ano após o 
início da pandemia, agora está 
se tornando muito importan-
te. Isso porque novas varian-
tes do Sars-CoV-2, capazes de 
se espalhar mais rapidamente, 
estão surgindo, o que nos leva 
a questionar se isso tornará as 
vacinas recentemente aprova-
das menos eficazes. Até o mo-
mento, há poucas evidências de 
que sim, mas os cientistas já es-
tão investigando como o vírus 
sofrerá mutações no futuro e se 
poderiam evitá-las. Os pesqui-
sadores estão observando de 
perto para ter uma ideia de sua 
evolução futura e esperam que 
isso possa ser útil para o desen-
volvimento de futuras vacinas.

Em Mariana existem 3 
casos da variante P2 em estu-
do e segundo Danilo apenas 
4% da população foi vacina-
da até o momento.
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Agendamentos eletivos a partir de agora estão suspensos, e 
serão mantidas somente as consultas prioritárias.

Como medida 
protetiva, saúde 
informa mudanças 
no funcionamento
MODIFICAÇÕES. Os atendimentos que não forem prioritários 
ou urgentes serão suspensos temporarialmente.

DA REDAÇÃO

Em função do agravamen-
to da pandemia do Covid-19, a 
Prefeitura de Mariana, por meio 

da Secretaria de Saúde, informa 
que os atendimentos nas Uni-
dades Básicas de Saúde passam 
a funcionar de forma reduzida. 

Os agendamentos eletivos a 
partir de agora estão suspen-
sos, e serão mantidas somente 
as consultas prioritárias a partir 
da possibilidade de atendimen-
to de cada unidade de saúde.

Também estão suspensos 
os exames laboratoriais eleti-
vos, sendo mantidos apenas 
os prioritários ou urgentes. Os 
pacientes serão informados via 
telefone ou pelos Agentes Co-
munitários de Saúde. O novo 
agendamento será comunicado 
posteriormente.

Já os agendamentos de 
consultas especializadas eleti-
vas que seriam realizadas no 
Centro de Especialidades – 
Previne foram suspensos pelo 
período de 15 dias. Os pacien-
tes também serão comunicados 
sobre a suspensão e o novo 
agendamento. 

CRÉDITO: GOOGLE IMAGENS

FUNCIONAMENTO

Ouvidoria de Mariana anuncia 
alteração em seu funcionamento

A Controladoria Munici-
pal informa que os horários 
de atendimento presenciais da 
Ouvidoria Municipal foram al-
terados. O serviço funcionará 
das 7h às 19h.

DA REDAÇÃO

O objetivo da alteração é 
adequar a Ouvidoria às novas 
medidas para o enfrentamento 
a Covid-19. O serviço é pres-
tado na Praça JK, centro, em 
frente a Prefeitura Municipal. 

O departamento segue man-
tendo e respeitando todas as 
medidas de segurança, como 
distanciamento, uso de máscara 
e utilização de álcool gel. 

 O serviço funcionará das 7h às 19h com o objetivo de adequar a Ouvidoria às novas 
medidas para o enfrentamento a Covid-19.
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Bairro de Mariana recebe instalação de energia elétrica.

Após espera de quase 
20 anos, bairro recebe 
rede elétrica e 
iluminação pública
PROGRESSO. Após quase duas décadas de espera, o bairro 
São José recebe a instalação da energia elétrica.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana fi-
nalizou o processo de extensão 
da rede elétrica e iluminação pú-
blica do bairro Loteamento do 
Waguinho. O projeto, que teve 
início no dia 06 de fevereiro, era 
muito aguardado pelos mora-
dores do local e teve um valor 
orçado em R$ 180.000. Foram 
colocados 28 postes e 25 lumi-
nárias em LED, além de instala-
rem cerca de 750 metros de rede 
elétrica, com média e baixa ten-
são, e a aquisição de dois trans-
formadores para o local.

Moradora do bairro, Nair 
Lira de Souza informou que a 
comunidade da região aguarda-
va pela rede elétrica há muito 
tempo. “Fazem exatamente 18 
anos que pedimos a realização 
do nosso sonho, que é ter uma 
iluminação de qualidade em 
nosso bairro. As ruas eram es-
curas, cheia de gatos de energia 
elétrica, porque os moradores 
não tinham outra opção para 
ter energia em suas residências”, 
disse, ressaltando também que 
a ação reflete no dia a dia das 
crianças, principalmente no in-

verno. “Em época de frio tam-
bém era muito difícil dar banho 
em nossos filhos”, afirmou.

Agora, com o projeto finali-
zado, a população deve providen-
ciar a instalação dos padrões de 
energia nas casas para o pedido 
de ligação da rede. Nair disse que, 
apesar de ainda terem que espe-
rar alguns dias para que a energia 
elétrica chegue às residências, a 
população já está muito feliz com 
a conquista. “Você não tem no-
ção do quanto estamos felizes. 
Minhas vizinhas até choraram de 
felicidade”, completou.

CRÉDITO: RAÍSSA ALVARENGA
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O conselho é composto por 21 membros efetivos com respectivos suplentes.

Novos membros tomam posse do 
Conselho Municipal de Turismo
TURISMO. Novos integrantes do COMTUR assumem seus cargos na diretoria.

DA REDAÇÃO

Tomaram posse na última 
quarta-feira (10), os novos 
membros do Conselho Muni-
cipal do Turismo de Mariana 
(COMTUR) do biênio 2021- 
2023. O conselho é compos-
to por 21 membros efetivos 
com respectivos suplentes, 
que representam os poderes 
Executivo e Legislativo mu-
nicipais, além de instituições 
da sociedade organizada, 
como a Federação das Asso-
ciações de Moradores, a As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Mariana (ACIAM), 
dentre outros. A posse acon-
teceu de forma online pela 
plataforma Google Meet. 

O COMTUR fortalece a 
participação democrática entre 
poder público e a sociedade ci-
vil na formulação e na imple-
mentação de políticas públicas 
para o turismo municipal, além 

CRÉDITO: GOOGLE IMAGENS

de fomentar iniciativas que pro-
movam o turismo educacional, 
econômico e de riquezas natu-
rais da cidade.

    O representante da Fede-

ração das Associações de Mo-
radores (FEAMMA), Milton 
Sena, enfatizou que o COM-
TUR é mais uma atitude positi-
va para a cidade. “O Conselho 

Municipal do Turismo abre a 
possibilidade da participação 
popular na construção de no-
vos caminhos para nosso turis-
mo. Parabenizo todos que vão 

dedicar seu tempo a esse con-
selho, que é de suma importân-
cia, uma vez que poderá trazer 
soluções para ampliar o turis-
mo em nossa cidade”, disse. 

De acordo com o diretor de 
Turismo da Secretaria de Cultu-
ra, Patrimônio Histórico, Turis-
mo e Lazer, Silas Sampaio, com 
a atuação dessa nova diretoria, a 
cidade vai ter um conselho ativo, 
com atividades de implemen-
tação turística como fonte de 
renda para toda a comunidade. 
“O COMTUR agora passa a ter 
uma agenda definitiva de reu-
niões e encontros e com esse 
momento que estamos viven-
do, as reuniões serão de forma 
online. A participação dos po-
deres Executivo e Legislativo 
nos ajudarão na construção de 
políticas públicas e na criação 
de leis, para que elas possam 
fazer parte do desenvolvimen-
to e crescimento das atividades 
turísticas”, afirmou.
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varejão popular

RECLAMAÇÃO. Reunião de Câmara esquentou na última segunda-feira (15) e teve cobrança dos colegas ao 
edil João Bosco, que segundo eles, não preside comissão com democracia.

DA REDAÇÃO

Na 7ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Mariana 
realizada no dia 15 de março, 
o vereador José Antunes Viei-
ra, conhecido como Zezinho 
Salete, questionou a conduta 
do colega de plenário, vereador 
João Bosco, que preside a Co-
missão de Legislação e Justiça 
de regimento interno da Casa. 
Segundo Zezinho, João Bosco 
tem sido incisivo e fechado as 
opiniões. “Eu tenho o maior 
respeito pelo João Bosco, mas 
queria pedir que ele tenha mais 
paciência na sua comissão. É 
uma comissão de muita impor-
tância, a mais importante. E da 

forma como ele vem conduzin-
do está deixando a desejar. E 
quando fica ruim para ele fica 
para todos nós. A comissão não 
está sendo transmitida porque 
se fosse iria piorar ainda mais 
pra gente” pontuou Zezinho.

O vereador e presiden-
te interino da Casa, Ronaldo 
Alves Bento, se prontificou a 
mediar o consenso entre os 
edis e cobrar mudança na pos-
tura indevida citada pelo cole-
ga. “Aquilo que diz respeito à 
administração da Câmara ao 
qual passa ao crivo dessa pre-
sidência tomarei as medidas o 
qual me incube, e chamar o ve-
reador, para de fato, entender a 

dinâmica de descontentamen-
to conforme vem se postando 
frente a essa comissão”.  

O vereador Marcelo Ma-
cedo, ao pedir a palavra, con-
firmou desconforto citado 
por Zezinho e pediu que a 
comissão fosse presidida com 
democracia. “Não é a primeira 
vez. Desde a primeira reunião 
conduzida pelo vereador João 
Bosco ele não conduz da for-
ma democrática e da maneira 
que deve se portar um presi-
dente. Se trata de uma comis-
são tão importante nessa Casa, 
atitudes assim só irão preju-
dicar os projetos daqui. Os 
projetos não são discutidos, 
os vereadores não tem opor-
tunidade de discutir, o Ricardo 
não tem nem oportunidade de 
discutir o projeto dele que é de 
autoria dele. Não é a primeira 
vez, desde a primeira reunião 
que essa questão foi levanta-
da no plenário. A reunião não 
está sendo transmitida e o re-
gimento diz que tem que ser” 
questionou Marcelo.

Procurados por nossa Re-
dação, os vereadores Fernando 
Sampaio líder de governo, e Sô-
nia Azzi vice-líder de governo, 
não enviaram posicionamento 
até o fechamento desta edição.

Autor do projeto citado, o 
vereador Ricardo Miranda, se 
pronunciou em plenário agra-
decendo o apoio dos edis que 
levantaram a questão em reu-
nião pública. “É aquilo que a 
gente tem discutido sempre, 
e eu espero que o senhor pre-
sidente venha conversar com 
o João Bosco para que essas 

reuniões ocorram de forma 
harmoniosa e deixo claro mais 
uma vez que eu não sou opo-
sição ao governo e estou aqui 
para contribuir. Aí vem esses 
impasses mais uma vez com 
um projeto de minha autoria. 
Mas agradeço a posição dos 
meus colegas e conto com os 
outros colegas para que isso 
não se repita e para que tenha-
mos harmonia nesta Casa”, 
concluiu vereador Ricardo.

Nossa Redação ouviu o ve-
reador João Bosco que afirmou 
ser prático e não gostar de en-
rolação. “A comissão é só para 
avaliar se cada projeto é cons-
titucional ou inconstitucional e 
tem certos vereadores que que-
rem fazer movimento, querem 
embromar a reunião. As mi-
nhas reuniões são curtas. Eles 
querem questionar e discutir e 
não é pra isso. São outras co-
missões que discutem sobre es-

sas coisas eles querem florir, e 
eu sou muito prático. Se eu es-
tou no regimento e acompanho 
o regimento eu vou cumprir o 
regimento, eu não gosto de fi-
car florindo nem embromando 
e eles querem tumultuar. Cada 
vereador tem seu modo de agir. 
Os vereadores que questiona-
ram lá acham que estou ficando 
por conta deles. Eu sou prático 
e eles não aceitam o meu jeito” 
explicou João Bosco.

No fechamento desta 
edição, o Jornal Ponto Final 
recebeu a informação do pre-
sidente da Câmara, vereador 
Ronaldo Bento, que o edil 
João Bosco havia renunciado a 
presidência da Comissão, ten-
do o vereador Fernando Sam-
paio como novo presidente. O 
edil foi questionado sobre sua 
decisão, mas até o fechamento 
desta edição não retornou aos 
questionamentos feitos.

Segundo o vereador Ronaldo Bento, o novo presidente de 
comissão é o vereador Fernando Sampaio.

CRÉDITO: CÂMARA DE MARIANA

Após cobrança e discussão, vereador 
deixa presidência de  Comissão
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REALIZAÇÃO. Vereadores votaram requerimentos e realizaram leitura de aproximadamente 700 indicações.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Mariana, realizou na última 
sexta-feira(12) uma reunião 
para votar 25 requerimentos e 
cerca de 700 indicações. A reu-
nião foi feita de modo extraor-
dinário, “exclusivamente para 
apreciar as protocolizações em 
prol do povo marianense”. 

As indicações foram apro-
vadas por unanimidade, e so-
mam-se às outras deste ano re-
sultando no número expressivo 
de 1000 processos. O conside-
rável de projetos aprovados é 
atribuído como “sinônimo do 
compromisso e consistência do 
corpo legislativo unido traba-
lhando pelo município” segun-
do a Câmara. 

Em menos de três meses, Câmara 
já tem mil processos aprovados

Câmara tem aprovação de projetos expressiva e curto período.

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO CÂMARA DE MARIANA

RECRUTAMENTO

Prefeitura Municipal libera 
Serviço de alistamento militar 

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Defesa Social, 
informa que o sistema que realiza 
o alistamento militar já se encontra 
disponível. O Serviço Militar é obri-

DA REDAÇÃO
gatório no Brasil para jovens com 
18 anos ou mais e consiste no exer-
cício das atividades desempenhadas 
pelas Forças Armadas, como Exér-
cito, Marinha e Aeronáutica. 

Para fazer o alistamento, 

o jovem deve levar RG, CPF e 
comprovante de endereço. O 
horário de funcionamento é de 
8h às 11h30 e de 13h às 17h. 
Para mais informações, ou dúvi-
das, ligue: 3558-5356.

Jovens com mais de 18 anos devem efetuar seu alistamento militar.
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pref mariana

A partir de embasamentos cientifícos, universidades realizam encontro para pensar estraté-
gias de vacinação em massa.

UFMG busca alternativas 
para vacinação em massa 
VACINA. Encontro de universidades abordam estratégias para a vacinação contra o COVID-19.
DA REDAÇÃO

A reitora da UFMG, San-
dra Goulart Almeida, partici-
pou na última quarta-feira, 17 
de março, do webinário “Estra-
tégias para vacinar todos e já”. 
O encontro foi organizado pela 
Academia Nacional de Medi-
cina (ANM), pela Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), 
pela Academia de Ciências Far-
macêuticas do Brasil (ACFB) 
e pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em 
conjunto com representantes 
de outras universidades, parla-
mentares e empresários. 

O encontro, virtual, acon-
teceu às 17h, com transmissão 
ao vivo. O objetivo do evento 
foi buscar e propor estratégias 
para mais vacinas, por meio do 
levantamento dos gargalos atu-
almente enfrentados, de possí-
veis soluções conjuntas para a 
aquisição e vacinação imediata 
em massa no Brasil, baseadas 

em estudos e evidências cien-
tíficas. 

Nessa conferência para ob-
tenção de vacinas, participam 
reitores da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp), da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e da UFMG; 
representantes da Frente Na-
cional de Prefeitos e da Frente 
Parlamentar Mista de Medici-
na; da Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid da Câ-
mara dos Deputados; da Frente 
Parlamentar Mista de Ciência, 
Tecnologia; representantes da 
Academia Nacional de Medi-
cina; da Academia Brasileira 
de Ciências; e da Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Bra-
sil, além do empresariado bra-
sileiro, representado por Luiza 
Helena Trajano e o movimento 
Unidos pela Vacina.

Segundo a reitora da 
UFMG, Sandra Goulart Almei-
da, “o momento é de extrema 

gravidade e a articulação con-
junta entre os diferentes setores 
da sociedade, as universidades e 
o empresariado pode contribuir 
para o seu enfrentamento”. 
Nesse sentido, o evento marca 
a união de muitos brasileiros, 

entidades, instituições nas esfe-
ras pública e privada, gestores e 
parlamentares empenhando-se 
para apoiar e ajudar os gover-
nantes, em todas as esferas e 
independentemente de parti-
dos, para a aquisição de vacinas 

para toda população brasileira. 
Esse movimento aspira que as 
decisões possam ser estratégi-
cas e embasadas em evidências 
científicas, a partir de reflexões 
e estudos realizados pelos cien-
tistas e instituições de pesquisa. 

CRÉDITO: GOOGLE IMAGENS
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Elevador de Transcota impossibilita cidadã com 
necessidades especiais na mão.

Falta de acessibilidade da 
Transcota causa transtorno à cidadã
ACESSIBILIDADE. Moradora do bairro Cabanas não pôde seguir viagem por elevador do transporte
 público não funcionar em momento de embarque.

DA REDAÇÃO

O cidadão marianense, Ga-
briel Marciano postou em suas 
redes sociais um vídeo nesta 
semana, onde mostrava uma 
cidadã, também moradora de 
Mariana, que possui necessi-
dades especiais impossibilitada 
de utilizar o transporte público 
devido os ônibus que circulam 
pela cidades estarem com os 
elevadores inutilizados. Eliza-
ma, é moradora do bairro Ca-
banas e é cadeirante. A cidadã 
em seu comentário diz esperar 
que a situação se resolva. “Si-
tuação difícil, mas espero que 
possam fazer manutenção, 
sempre que precisar para não 
acontecer esse tipo de coisas, 
pois queremos sair para resol-

ver as coisas cedo para chegar 
em casa mais cedo também, na 
verdade acaba atrasando”.

Nossa redação entrou em 
contato com os vereadores do 
bairro Cabanas para um po-
sicionamento sobre o fato. O 
vereador Manoel Douglas So-
ares Oliveira (Preto das Caba-
nas), esclareceu “Esclarecen-
do sobre as críticas feitas pelo 
Gabriel, primeiramente eu não 
tinha ciência que estava ocor-
rendo esse problema com a 
acessibilidade com a Transcot-
ta e quero deixar bem claro que 
estarei a disposição de todos 
sempre. Então, no momento 
em que ele me informar e eu 
não tiver nenhuma atitude aí 
sim seria cabível sofrer as crí-

ticas. Não sou muito adepto 
ao sensacionalismo, prefiro ter 
atitudes para resolver de fato a 
situação, acionando onde tem 
que acionar e cobrando da em-
presa providências de forma 
documentada, já que nada se 
resolve só criticando a empre-
sa, mas sim tomando as pro-
vidências cabíveis para depois 
cobrar um retorno! Até acho 
que muita coisa não se resolve 
em Mariana por causa disso, 
pois tem muitos para criticar 
e poucos para fazer de fato! 
Porém, tenho a certeza que es-
tou no grupo dos que querem 
fazer, não quer dizer que sou 
melhor que ninguém e que não 
erro, mas sim que até quando 
eu errar, será tentando ajudar a 
melhorar a vida dos Marianen-
ses. Uma coisa que ainda não 
entendi é o porque dos ataques 
uma vez que, sempre tive bom 
relacionamento com Gabriel e 
não tenho nada contra a pes-
soa dele. Inclusive estávamos 
no mesmo grupo político que 
apoiou o Celso Cota, e sem-
pre foi notório que ele atacava  
o governo atual, porém ago-
ra após ser contratado pelo 
governo que tanto bateu, de 
repente ficou tudo bem! Até 
ouvi de vereador da base do 
governo que isso foi para “ca-
lar a boca” do mesmo já que 
sempre atacou o governo. En-
tão não sei se é a mandado de 
alguém, mas está sobrando 
até pra mim que quer ver me-
lhorias em nossa cidade! Uma 
coisa que levo comigo é que 
pra querer subir ou crescer 
na vida não precisamos pas-

sar por cima de ninguém, ele 
que bateu tanto no governo 
já era pra ter aprendido isso, 
pois viu que isso não dá voto 
e nem credibilidade! Estou a 
disposição dele caso queira 
fazer um trabalho sério para 
ajudar nossa comunidade e 
nossa cidade” finalizou.

Sobre o fato ocorrido o ve-
reador Maurício Antônio Bor-
ges Andrade e Silvas (Maurício 
da Saúde) explicou que irá fa-
zer requerimento à empresa 
solicitando providências. “Fa-
rei requerimento pela comis-
são ‘Assistência Social’ convo-
cando a empresa Transcota em 
reunião vídeo conferência para 
se posicionar quanto a esse 
ocorrido. Importante a partici-

pação do denunciante Gabriel 
e da Elizama, e até mesmo da 
Associação dos Deficientes”.

O edil Gilberto Mateus 
Pereira, conhecido como Ti-
kim Mateus disse, “vou fazer 
indicação ‘Mais respeito com 
os usuários’ e principalmente 
às pessoas que tenham dificul-
dade de locomoção. A Transc-
cota vem pecando muito com 
os usuários dos transportes 
coletivos há anos”.

Após questionamentos 
feitos pelo Jornal Ponto Final, 
os vereadores Tikim Mateus e 
Maurício da Saúde estiveram 
na Transcota onde informa-
ram que o ônibus que estava 
com o elevador quebrado já 
havia sido consertado.
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 O agendamento será feito por ordem de cadastro dentro 
de cada faixa etária e a informação será confirmada por 
contato telefônico.

Cadastro para 
vacinação de idosos 
acima de 60 anos já se 
encontra disponível 
AGENDAMENTO. Nova fase de vacinação tem como alvos 
idosos com mais de 60 anos, residentes na sede do município.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Saúde informou na úl-
tima segunda (15), que já 
está realizando os cadastros 
de vacinação contra a Co-
vid-19 para os idosos acima 
de 60, residentes na Sede, 
referenciado às unidades 
básicas do Centro I e II, 
Morro Santana, Cabanas, 
Rosário e Santo Antônio. O 
objetivo da ação é garantir 
o planejamento e organiza-
ção do processo de vacina-
ção de idosos.

 O cadastro será desti-
nado apenas para os idosos 
da sede, visto que os usu-
ários dos distritos, subdis-
tritos e localidades serão 
vacinados nas unidades de 
referência do domicílio. O 
agendamento será feito por 
ordem de cadastro dentro 
de cada faixa etária e a in-
formação será confirmada 
por contato telefônico.

Em caso de dúvidas, é 
possível entrar em contato 
por meio de mensagem no 
Whatsapp responde da va-

cinação, pelo número (31) 
99630-2741. A continuida-
de da vacinação dos idosos 
está condicionada às orien-

tações e ao recebimento 
de doses de vacinas enca-
minhadas pela Regional de 
Saúde.
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Suspeitas de fraudes 
são enviadas para 
apuração pela 
Fundação Renova
JUSTIÇA. Indícios encontrados em documentação enviada ao 
Sistema Indenizatório Simplificado foram encaminhados à 12ª 
Vara Federal.

DA REDAÇÃO

Em agosto de 2020 foi im-
plementado pela Fundação Re-
nova o Sistema Indenizatório 
Simplificado, que possibilita o 
pagamento de indenização a 
categorias com dificuldade de 
comprovação de danos causa-
dos pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão em Mariana, 
a partir da decisão da 12ª Vara 
Federal em ações apresentadas 
por Comissões de Atingidos 
das localidades impactadas.

Foram definidos pela Justi-
ça os valores por categoria de 
dano, documentação, regras e 
critérios para indenização. O 
Sistema funciona em uma pla-
taforma on-line chamada Por-
tal do Advogado, disponível no 
site da Fundação Renova, so-
mente para advogados e defen-
sores públicos. Portanto, ter um 
representante legal é obrigató-
rio, conforme a decisão judicial.

Estão sendo constatadas 
irregularidades em documen-
tações apresentadas no Siste-
ma Indenizatório Simplificado 
que demonstram indícios de 
fraude e adulteração. Quando 
detectada a irregularidade em 
documentos comprobatórios, 
a Fundação Renova notifica o 
advogado a prestar os esclare-
cimentos e a enviar o mesmo 
documento original, sem rasu-
ras ou irregularidade, ou outro 
documento válido.

A Fundação Renova infor-
ma que todas as irregularidades 
que demonstram indícios de 
fraude e adulteração encontra-
das no Sistema Indenizatório 
Simplificado, serão encaminha-
das para a devida investigação 
criminal e o requerimento será 
suspenso até final da apuraçã.

Recentemente, o Juízo da 
12ª Vara Federal acolhendo o 
pedido da Fundação Renova de 
tomada das providências crimi-
nais cabíveis, proferiu decisão, 
na qual determinou o envio dos 
casos apresentados à Superin-
tendência da Polícia Federal e 
ao Ministério Público Federal 
para que, “no âmbito de suas 
respectivas atribuições, apurem 

os fatos noticiados pela Reno-
va, adotando as providências 
criminais que entenderem ca-
bíveis, inclusive com abertura 
de inquérito policial, se neces-
sário for”. A decisão do Juiz 
Mário de Paula Franco Júnior 
ainda reconhece que o poten-
cial lesivo de tais ações atinge 
todo o programa de indeniza-
ções em curso na Justiça Fe-
deral, gerando atrasos expres-
sivos em todo o Sistema de 
Indenização Simplificado. 

A Fundação Renova afir-
ma que está em constante con-
tato com os advogados dos 
requerentes para o esclareci-
mento de quaisquer dúvidas 
no acesso ao Sistema Indeni-
zatório Simplificado. Os ad-
vogados ainda podem acionar 
a Central de Relacionamento 
pelo telefone 0800 031 2303. 
Atualmente, 18 localidades 
têm acesso ao Sistema Inde-
nizatório Simplificado. Em 
Minas Gerais, estão Bugre, Ai-
morés, Rio Doce, Naque, Itue-
ta e os distritos de Revés do 
Belém (Bom Jesus do Galho), 
Cachoeira Escura (Belo Orien-
te), Ipaba do Paraíso (Santana 
do Paraíso), Baguari (Gover-
nador Valadares) e Pedra Cor-
rida (Periquito) e Senhora da 
Penha (Fernandes Tourinho). 
Do Espírito Santo, estão Baixo 
Guandu, São Mateus, Aracruz, 
Conceição da Barra, Linhares 

e Colatina (sede e o distrito de 
Itapina). A Justiça definiu pra-
zo de adesão ao novo fluxo. 
Para Bugre, Aimorés, Senhora 
da Penha e Rio Doce, o prazo 
encerra no dia 31 de julho. Já 
para as outras localidades, a da-
ta-limite é 30 de abril. Ações co-
letivas podem ser movidas pelas 
Comissões de Atingidos de lo-
cais que ainda não têm decisão.

Os casos de difícil com-
provação contemplam catego-
rias como lavadeiras, artesãos, 
areeiros, carroceiros, extrato-
res minerais, pescadores de 
subsistência e informais, entre 
outros. Os valores das indeni-
zações, definidos pela Justiça, 
com quitação única e definiti-
va, variam de R$ 17 mil a R$ 
567 mil de acordo com a ca-
tegoria do dano. O primeiro 
pagamento pelo novo fluxo 
foi realizado em setembro de 
2020 e, até o início de março, 
mais de 8 mil termos foram 
enviados para homologação 
judicial e o pagamento deve 
ultrapassar R$ 700 milhões 
nos próximos dias.

A Fundação Renova in-
forma que, até janeiro de 
2021 foram desembolsados 
R$ 11,89 bilhões nas ações 
de reparação e compensação 
e pagos, no total, R$ 3,26 bi-
lhões em indenizações e auxí-
lios financeiros para cerca de 
320 mil pessoas.
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Empresas fornecedoras de oxigênio ao estado estão fazendo 
uma reestruturação logística para atender a alta demanda.

Minas pede apoio ao 
Ministério da Saúde 
para evitar falta de 
oxigênio no estado
SAÚDE: Objetivo dessa iniciativa é atender ao aumento da 
demanda pelo insumo em função do crescimento nos números 
de internações.

DA REDAÇÃO

O secretário de Estado de 
Saúde e médico Fábio Bac-
cheretti, afirmou na terça-feira 
(16) que, diante do aumento da 
necessidade de oxigênio para 
atender ao número crescente 
de pacientes internados por 
covid-19 em Minas, seria ne-
cessário o apoio do Ministério 
da Saúde, para que não haja 
falta do insumo. Além disso, as 
empresas fornecedoras de oxi-
gênio ao estado estão fazendo 
uma reestruturação logística 
para atender a alta demanda.

“O oxigênio é insumo es-
sencial complexo em relação à 
logística. A maioria dos hospi-
tais grandes com leitos de CTI 
utilizam grandes reservatórios 
de oxigênio. Mas para os leitos 
que estão sendo criados não dá 
tempo dessa estrutura, e são 
leitos com cilindro de oxigê-
nio. A logística desse insumo é 
complexa, tem que se trocar vá-
rias vezes por leito e o pacien-
te Covid exige muito oxigênio. 
Temos pedido apoio ao Mi-
nistério da Saúde em relação a 
isso já prevendo esse aumento 
de consumo para que não haja 
nenhum tipo de falta de supri-
mento”, afirmou o secretário 
em coletiva à imprensa.

Baccheretti lembrou que 
Minas não passa por uma crise 
de abastecimento do oxigênio, 
mas que há uma preocupação 
do Governo do Estado para 

que não falte o insumo, uma 
vez que o aumento do número 
de internações representa um 
consumo maior do produto. 
No início no ano, o estado do 
Amazonas viveu um colapso 
em sua rede hospitalar devido à 
dificuldade de reabastecimento.

O secretário de Saúde 
pontuou ainda que o Gover-
no de Minas tem se antecipa-
do e adquirido insumos ne-
cessários para o atendimento 
hospitalar nas regiões minei-
ras, como o kit de intubação 
e anestésico, mesmo sendo de 
responsabilidade das unida-
des hospitalares a aquisição 

desses medicamentos.
“Fizemos uma compra re-

cente do kit. Ele é essencial e 
o hospital tem que comprar na 
sua rotina. Mas nós, como Es-
tado, compramos uma quanti-
dade para distribuir às regiões 
que mais faltam porque elas 
não têm dado informações 
confiáveis sobre esses medica-
mentos. É importante lembrar 
que o Brasil é o epicentro no 
mundo de Covid. Todos os Es-
tados estão consumindo muito 
esse medicamento. Entende-
mos que o Estado deve contri-
buir para que não haja falta de 
nenhum insumo”, destacou.
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Zema faz apelo para conscientização 
de população às medidas preventivas
MeDIDA. Onda roxa passou a valer em todo o estado a partir do dia 17, dois dias após medida adotada por Mariana.
DA REDAÇÃO

Em alerta pelo agravamen-
to da pandemia em todo o esta-
do, o governador Romeu Zema 
fez um apelo à população mi-
neira para que adote medidas 
de proteção contra o corona-
vírus, que agora passam a ser 
mais duras em todas as regiões 
de Minas Gerais.

A aplicação das medidas 
previstas na onda roxa e os 
motivos que levaram o Gover-
no de Minas a estendê-la aos 
853 municípios foram detalha-
dos por Romeu Zema em en-
trevista coletiva à imprensa na 
terça-feira (16/3). A nova etapa 
passou a valer a partir de quar-

ta-feira (17/3) e, a princípio, 
terá duração de 15 dias.

Para Zema, enquanto não 
houver vacinação em massa, a 
alternativa é controlar a dis-
seminação do vírus com as 
medidas de distanciamento 
social. “Estamos obrigados a 
optarmos entre continuar vi-
vendo como se nada estivesse 
acontecendo ou termos um 
isolamento para salvarmos vi-
das. E eu sou favorável a sal-
var vidas”, disse.

O governador falou sobre 
o trabalho feito desde o início 
da pandemia, para estruturar 
o setor de Saúde no Estado. 
“Passamos de 2 mil para 4 mil 

leitos de UTI. Leitos de en-
fermaria que antes eram de 10 
mil saltaram para 20 mil uni-
dades. Compramos respirado-
res e ampliamos o número de 
profissionais. Mas, apesar de 
todo o esforço, com a segun-
da cepa que chegou no Brasil, 
nos últimos meses tivemos 
um grande aumento no nú-
mero de casos e óbitos. Essa 
situação, vale lembrar, não é 
exclusividade de Minas nem 
do Brasil, ocorre em vários 
países do mundo”, explicou.

O secretário de Estado de 
Saúde, Fábio Baccheretti, que 
assumiu o cargo na última se-
gunda-feira (15/3) e partici-

pou da coletiva ao lado do go-
vernador, afirmou que Minas 
vive o pior cenário em 12 me-
ses de pandemia.  “Estamos 
vivendo um momento de alta 
taxa de incidência e ocupação 
de leitos. É a primeira vez que 
as unidades de Saúde de todas 
as regiões estão sobrecarrega-
das. Não temos mais capaci-
dade de transferir pacientes 
de uma macrorregião para ou-
tra, e isso faz com que a gente 
adote medidas mais duras”, 
explicou o secretário.

Fábio Baccheretti ressaltou 
que a onda roxa não pode ser 
apenas mais uma cor no mapa, 
mas uma mudança de compor-

tamento de todos os mineiros. 
O secretário explicou ainda que 
o estado de Minas Gerais pas-
sou a registrar uma queda mais 
acentuada das taxas de isola-
mento em outubro, chegando a 
30%. Com isso, a média móvel 
de casos subiu de maneira ex-
ponencial, seguida pelo núme-
ro de óbitos. “Nas primeiras 
semanas de março houve um 
aumento acima da média de 
ocupação. A abertura de leitos 
não acompanha a velocidade 
do número de infectados, que é 
muito maior”, afirmou. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Cantor sertanejo lança música em plataforma digital como 
forma de inovação em meio a pandemia.

Cantor marianense lança 
música em plataformas digitais
PANDEMIA. Em meio a pandemia, cantor Marcelo Oliveira, investe em plataformas digitais para 
divulgação de músicas autorais.

DA REDAÇÃO

Não foi fácil para nenhum 
segmento passar por este ano 
atípico e sem dúvidas alguma o 

ramo musical, assim como o de 
eventos, foi bastante prejudica-
do. Com a pandemia do novo 
coronavírus, ficou expressamen-

te proibido qualquer tipo de con-
tato social bem como aglomera-
ções de pessoas. 

Foi preciso se adequar e se 
reinventar para sobreviver. Lives 
musicais passaram a ser a mais 
nova maneira de diversão, para 
quem assiste e para quem a pro-
duz, um trabalho sério de signi-
ficado ímpar.

A cidade de Mariana é rica 
em artistas locais e para ilustrar 
essa matéria conversamos com o 
cantor Marcelo Oliveira. Marcelo 
é conhecido por seu estilo musi-
cal sertanejo, seu jeito simples e 
a forma natural como conseguiu 
lidar com esse momento difícil. 
Durante o ano de 2020 esteve por 
diversas vezes no Jornal Ponto 
Final participando de Lives de en-
tretenimento onde também eram 
sorteados brindes como forma 
de incentivo ao distanciamento 
social. É válido lembrar que todas 
as suas participações foram feitas 
de forma gratuitas sempre com a 
intenção de levar alegria aos teles-
pectadores e seguidores.

Perguntado sobre como a 
música começou a fazer parte 
de sua vida, Marcelo explica que 
paixão surgiu ainda quando crian-
ça por influência de seu pai. “A 
música entrou na minha vida de 
uma forma muito natural, desde 
criança, ainda muito pequeno fi-
cava  encantado com o meu pai 
tocando violão e cantando dentro 
de casa. Era a melhor hora do dia, 
eu gostava e queria também fa-
zer igual a ele. De tanto ver meu 
pai tocar e ele vê que eu tomava 
gosto por música, ele começou a 
me incentivar. Meu irmão come-
çou a me ensinar a tocar violão 
e meu pai a cantar. Me colocava 
para cantar e tocar na frente dos 
amigos dele, e com isso percebi 

que tinha vocação pra música. Na 
adolescência, comecei a tocar em 
rodas de amigos e criei uma dupla 
sertaneja, “Dalison e Marcelo” e 
começamos a tocar em festas e 
barzinhos” explicou Marcelo.

Sobre as dificuldades enfren-
tadas, Marcelo é enfático e atribui 
à falta de oportunidade como 
obstáculo principal na carreira de 
um músico. “A maior dificuldade 
que um músico/cantor enfrenta 
é a questão das oportunidades, 
muita gente não abre espaço para 
conhecer o nosso trabalho”.

Questionado sobre as dificul-
dades trazidas pela pandemia o 
cantor revela que as lives são tam-
bém uma forma de manter a mú-
sica viva. “Diante da pandemia, 
enfrentamos muitas dificuldades 
pois paramos de nos apresentar 
pessoalmente, e recorremos as 
famosas lives pelo YouTube para 
descontrair a galera, e a nos man-

ter ativos na música. Sentimos 
muita falta dos show’s e essa foi 
uma alternativa para matar um 
pouco da saudade dos palcos e da 
galera que nos acompanha”.

Marcelo lançou há pouco 
tempo, em todas as plataformas 
digitais, a música “Lua de Prata” 
de sua autoria que já é bastante 
conhecida na cidade. “Em decor-
rência da pandemia, temos que 
está conectados as redes sociais e 
as plataformas digitais. Sendo que 
mesmo nesse caos da pandemia, 
podemos levar nosso som em 
todos os lugares, e nos dias atu-
ais com essa onda de tecnologia 
as pessoas estão se habituando a 
modos mais simples e fáceis de 
acessar conteúdos. O lançamento 
da música Lua de Prata nas pla-
taformas é para mim a porta de 
entrada para essa nova maneira 
de estar com meus trabalhos mais 
perto do meu público”.
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Revólver apreendido pela Polícia Militar durante a operação.

PM prende homem por 
posse ilegal de arma 
de fogo em Mariana 
APREENSÃO. Material foi apreendido em residência do suspeito.

DA REDAÇÃO

Na última quinta-feira, dia 
11 de março/2021, a Polícia 

Militar recebeu uma denúncia 
anônima informando que um 
morador do bairro Santa Rita 

de Cássia, em Mariana (MG), 
possuía uma arma de fogo com 
procedência ilegal.

     Por volta de 12h, os 
policiais foram até a residência 
do denunciado e apreenderam 
4 (quatro) munições do calibre 
32, o suspeito que se encontra-
va no local era um homem de 
36 anos. Ele afirmou que tinha 
guardado o revólver na residên-
cia de seu pai, ao se dirigirem 
ao local, encontraram a arma 
1 (um) revólver do calibre 32, 
carregado com  6 (seis) muni-
ções intactas. Após as apreen-
sões, o denunciado foi condu-
zido para a Delegacia de Polícia 
Civil, onde foram entregues a 
arma e as munições.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br

Polícia realiza apreensão de drogas  em Itabirito.

Perseguição policial 
termina com traficante preso 
DA REDAÇÃO

A Polícia Militar realizou 
na noite da última segunda-
feira (15) uma operação de 
combate ao tráfico de dro-
gas, no bairro Marzagão, em 
Itabirito (MG).

Por volta de 20h30, os mi-
litares se depararam com uma 
motocicleta Honda CG 125, 
de cor preta, cujo condutor 
recebeu ordem de parada, mas 
tentou escapar em alta veloci-
dade. Ele foi perseguido e con-
tido pelos policiais, após perder 

o controle da moto. Em uma 
mochila que ele carregava, fo-
ram encontradas e apreendidas 
2 (duas) barras e 1 (uma) por-
ção de maconha. A motocicleta 
também foi apreendida e rebo-
cada para o pátio credenciado.

O autor, que tem 17 anos, 
foi apreendido e conduzido, 
junto a sua representante le-
gal, para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde a droga 
apreendida pela Polícia Militar 
foi entregue.

CRIMINALIDADE
CRÉDITO: DIVULGAÇÃO PM

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO PM
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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.

A semana começa redondinha para o seu signo 
consagrar conquistas com a entrada de Mercúrio 
no setor mais positivo do seu Horóscopo. O astro 
passa a fazer companhia ao Sol e à Vênus, 
garantindo seducência farta para brilhar na paixão e 
atrair o crush dos seus sonhos. Você também terá 
talento de sobra no trabalho e pode dar um golpe 
de sorte com dinheiro: há chance ganhar algo em 
jogo, sorteio ou rifa.

Se depender das estrelas, você tem tudo para viver 
um período glorioso, Sagita! A começar pelas vibes 
benéficas que Sol e Vênus vão trocar com Plutão e 
que podem ser traduzidas por mais grana no bolso. 
Sim, as coisas devem fluir muito bem para as suas 
finanças nos primeiros dias e será o momento de 
ligar suas anteninhas para identificar e explorar as 
oportunidades de ganhos e lucros. 

A primeira novidade da semana é a mudança de 
Mercúrio, que deixa sua energia mental e inteligência 
tinindo ao ingressar em Peixes na segunda-feira, 
dia 15. Você vai se destacar no trabalho com suas 
ideias engenhosas e seu poder de convencimento. 
Plutão, que segue ativo no seu signo, fica em sintonia 
com Sol e Vênus, sinalizando um período oportuno 
para lidar com compras, vendas, trocas, reforçar os 
ganhos e fazer bons acordos. 

Mercúrio dá “tchauzinho” para o seu signo e 
começa a se movimentar em sua Casa do Dinheiro 
na segunda-feira, sinal de que você pode ter ideias 
criativas e inspiradas para ampliar sua renda. 
Sol e Vênus, que ficam numa boa com Plutão, 
abrem as portas da sua percepção e revelam que 
seus instintos estarão afiadíssimos até a metade 
da semana: você pode pescar as coisas no ar, 
sobretudo oportunidades de ganhos. 

A semana começa com boas novas de Mercúrio, 
que fi nalmente sai do seu inferno astral e passa 
fazer companhia para o seu signo na segunda, 
dia 15. Graças ao planeta, sua saúde fi cará 
mais protegida e seus contatos mais animados. 
Seu jeito vai fi car mais comunicativo, falante e 
sua simpatia virá à tona, qualidades que devem 
favorecer as relações pessoais e até o seu 
trabalho. 

A semana começa perfeita sem defeitos 
para você transformar sonhos em realidade! 
Promessa do Sol e de Vênus, que trocam likes 
com Plutão e abrem caminho para a realização 
de objetivos, inclusive com apoio do mozão. 
Mas vê se corre, meu cristalzinho, pois do 
dia 20 de março em diante a coisa pode dar 
uma complicada e nem tudo deve fl uir como 
espera. 

A carreira vai receber ótimas vibes dos 
astros nos primeiros dias da semana e será 
o momento ideal para tirar proveito das 
oportunidades que devem surgir. Quem não 
é visto não é lembrado, mas você saberá 
marcar posição e ganhar visibilidade no 
trabalho, impressionando a chefi a. 

Bons contatos, chances de crescimento e novas 
experiências são indicações dos astros para 
os primeiros dias deste período e eles avisam 
que você tem tudo para se dar bem em algo 
que começar, inclusive financeiramente. Troca 
de ideias e informações com pessoas distantes 
podem inspirar sua criatividade e ampliar suas 
opções, até mesmo na vida profissional. 

Mercúrio migra para sua 8ª Casa na segunda, 
dia 15, recomendando atenção extra com as 
finanças, mas Sol e Vênus formam aspecto 
superpositivo com Plutão e indicam bons 
resultados em negociações, quitação de contas e 
dívidas antigas. Os interesses de trabalho também 
estarão protegidos e você vai dar duro por suas 
metas. Os seus esforços serão recompensados e 
até os ganhos devem melhorar.

Os primeiros dias da semana serão ideais para 
realizar acordos, assinar contrato, encaminhar 
compromissos e, o que é melhor, ganhar uma 
graninha extra. Você pode se dar bem ao 
pactuar interesses e se aliar com gente que tem 
expectativas parecidas com as suas. O trabalho vai 
render bastante e sua habilidade para convencer as 
pessoas ficará ainda mais afiada com a entrada de 
Mercúrio no lado oposto do seu Horóscopo. 

Mercúrio se despede do seu paraíso astral 
e ingressa em sua Casa do Trabalho logo no 
começo da semana e fecha parceria com Sol 
e Vênus. Eles trocam boas vibes com Plutão, 
revelando que seu foco estará mais voltado 
para os deveres e as atribuições do serviço. 
O período é favorável para bolar ideias e 
alternativas que te ajudarão a produzir e ganhar 
mais. 

Fatinha convida Nando para ser padrinho dos 
gêmeos que espera de Bruno. Dalva garante 
a Duca que Alan está morto. Heideguer 
comenta com Lobão que acredita que Dalva 
esconda algo. Cobra diz para Jade que 
não gosta de ouvir “não” e ela o enfrenta. 
Inspirada por Fatinha, Mari avisa a Franz que 
não deixará o Rio de Janeiro. Dandara e Jeff 
comemoram a decisão de Mari. Duca procura 
estágio na academia de Roberta, e Marcelo 
observa os dois. João instala um videogame 
velho e sua televisão acaba pegando fogo. 
João e Pedro chegam ao apartamento de 
Gael, acompanhados de um policial. 

Gael permite que Pedro faça uma aula 
experimental, e Karina se candidata a 
ensiná-lo. Cobra assiste à gravação do 
clipe para acompanhar Jade, e Lucrécia se 
incomoda com a presença do rapaz. Pedro 
consegue fazer Karina sorrir e cobra seu 
dinheiro de Bianca. Heideguer e Lobão 
pensam ter visto Alan em uma matéria de 
jornal e Nat se preocupa. Bianca aceita 
o empréstimo de Duca. Jade é elogiada 
na gravação do clipe. Mari comunica a 
Dandara que voltará para sua cidade, 
e se despede de Jeff. Dalva e Duca se 
surpreendem com a possibilidade de Alan 
estar vivo. 

Donato é imobilizado pelos comissários 
do voo. Luna cede ao amor que sente 
por Juan e aceita reatar com o ex-
namorado. O avião onde estão Kyra 
e Alexia faz um pouso forçado em 
Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no 
resort e as três se conhecem. Alan pede 
à prima Alexia que volte para o Brasil 
preocupado com as notícias sobre a 
chegada de um furacão na região. Alexia 
se encanta por Renzo e se envolve com 
o rapaz. Helena repreende Téo por 
querer documentar o furacão. Alexia 
se desespera ao perceber que Renzo 
furtou seu anel da sorte. Dominique e 
Pancho fazem Vitório de refém. Alexia 
convence Kyra e Luna a irem com ela 
atrás de Renzo. 

Dominique ameaça Vitório. Helena se 
preocupa com Téo, e Hugo lembra que a 
mulher jamais poderá voltar para o México. 
Na procura por Renzo, Alexia, Luna e Kyra 
testemunham Dominique atirar contra Vitório. 
Renzo reconhece Alexia. Dominique exige 
que Pancho e Renzo sigam as três. Alexia, 
Luna e Kyra conseguem chegar ao hotel e 
chamam a polícia. Enquanto documenta a 
tempestade, Téo é derrubado por um poste e 
cai desacordado. Pancho acerta o policial que 
estava na recepção do resort. Alexia liga para 
Alan e grava uma declaração de amor para o 
avô Ignácio. Renzo confronta Alexia. 

Marcelo se desculpa com Roberta 
por ter desconfi ado da empresária. 
Pedro aceita a proposta de Bianca de 
namorar Karina em troca do patrocínio 
de sua banda e avisa a Nando que 
está pronto para gravar o CD demo. 
Cobra consegue afastar as principais 
concorrentes de Jade no teste para 
o clipe. Dandara procura Mari para 
conversar sobre a gravidez. Bianca não 
consegue o dinheiro de Pedro com Gael 
e Duca lhe oferece um empréstimo. Zé 
Alvarenga aprova Jeff para o clipe. Jade 
pede que Cobra sabote Bárbara. Lobão 
orienta dois lutadores a assustarem 
Bárbara. Pedro faz uma serenata para 
Karina. 

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi 
atropelada. Vitória planeja uma festa 
de aniversário para sua mãe, mas 
estranha o comportamento de Natália. 
Danilo encontra Camila, que é socorrida. 
Vera se recusa a contar para Vitória 
e Miranda sobre doença. Álvaro se 
prepara para retomar a presidência da 
PWA. Thelma confronta Álvaro sobre 
o fracasso de seu plano contra Camila. 
Betina confi rma com Matias o apoio da 
PWA ao hospital. Joana desabafa com 
Danilo sobre o estado de Nuno. Raul 
decide investir pessoalmente no apoio 
ao enfrentamento da pandemia. Danilo 
faz uma proposta a Nuno. Nuno revela 
a Danilo que Thelma perdeu seu fi lho 
durante o incêndio.

Nuno confunde as informações sobre a 
infância de Danilo. Álvaro trama com Lucas 
um plano para retomar a presidência da 
PWA. Davi e Érica se aproximam, e Lurdes 
aconselha a fi lha. Ryan sofre ao ler o livro 
de Marina. Danilo sonda Thelma sobre o 
incêndio. Carol insinua que Natália deve 
contar a Vitória e Miranda sobre a doença 
de sua mãe. Álvaro contrata Farula para sua 
Fundação, e Sandro alerta o amigo. Ryan 
procura Marina. Marina se declara para 
Ryan. Vitória entrega a Lurdes uma lista de 
pacientes que deram entrada no Hospital 
do Passeio no ano em que Domênico foi 
vendido. Lurdes descobre que Danilo é 
Domênico. 

Lurdes confronta Thelma. Camila e 
Danilo se desesperam ao saber que Caio 
precisará de uma cirurgia de emergência. 
Thelma convence Lurdes a aguardar a 
situação de Caio para revelar a verdade 
a Danilo. Magno e Érica estranham o 
comportamento de Lurdes. Thelma se 
desespera com a possibilidade de perder 
Danilo. Sandro alerta Farula sobre Álvaro. 
Lurdes se emociona ao falar com Danilo, 
e Camila desconfi a. Álvaro arma contra 
Sandro usando Farula. Natália se preocupa 
com o sumiço de Márcia. Sandro ajuda 
Farula, mas ambos são rendidos pelo 
seguranças.

Luna trabalha no resort em Cancún 
e descobre que uma tempestade se 
aproxima. Alexia faz o teste para a novela 
e consegue o papel. Rafael pede Kyra 
em casamento. O Juiz Vitório embarca 
no mesmo voo que Kyra e Alexia, e é 
observado por Donato. Alexia reconhece 
Kyra, lembrando que foi ela quem 
atrapalhou sua apresentação no teatro. 
Com a ajuda de Gabi, Juan surpreende 
Luna com uma cena romântica, para 
reconquistar a moça. Kyra esbarra em 
Donato no momento em que ele ameaça 
Vitório. Kyra pega a arma de Donato e, 
sem querer, atinge a fuselagem do avião. 

Karina despeja um balde de água em 
Pedro. Rute incentiva Jeff a participar do 
clipe. Jade se arrepende e tenta impedir 
Cobra de prejudicar Bárbara. Cobra 
enfrenta Luiz e Diego para defender 
Bárbara, que aconselha Jade a se 
afastar do rapaz. Dandara comemora 
o retorno de Mari à Ribalta. Mari e Jeff 
decidem ser apenas amigos. Heideguer 
aprova a atitude de Cobra e garante a 
Lobão que ganharão dinheiro com o 
rapaz. Jade vence o teste para o clipe e 
comemora com Lucrécia. Mari revela sua 
gravidez para Franz. Jade e Cobra se 
beijam. Pedro pede para fazer uma aula 
experimental na academia de Gael. 

Vitória repreende Alice por ter falado com 
Marcos. Lúcio se lembra de quando Ana 
foi à ONG interessada em iniciar um projeto 
para reabilitar crianças. Iná apoia Manuela 
a contar para Rodrigo que ele é o pai de 
Júlia. Nanda decide ir com Rodrigo ao 
hospital para ver Júlia. Vivi repreende Cris 
pela roupa que ela está vestindo para o 
evento em homenagem a Jonas. Manuela 
conta para Rodrigo que ele é o pai de Júlia. 

Manuela explica para Rodrigo tudo o 
que Ana passou para poder fi car com 
Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço 
sobre a fi lha. Eva fi ca indignada com a 
frieza de Vitória ao falar sobre o estado 
de saúde de Ana. O médico diz a Jonas 
que sua cirurgia não pode ser revertida 
e Cris fi ca inconsolável. Iná convence 
Manuela a sair do hospital e descansar 
na casa de Alice. Rodrigo conversa com 
o advogado sobre o problema com a 
fi liação de Júlia. Vivi incentiva Cris a 
fazer uma inseminação artifi cial para 
realizar o sonho de ser mãe. Rodrigo 
conta para Jonas que Júlia é sua neta. 

Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos 
se desentendem. Alice conta para Suzana 
que encontrou sua mãe biológica. Nanda se 
revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo 
sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi leva 
Cris a uma clínica de fertilização. Rodrigo 
não consegue impedir Nanda de falar para 
Eva que já sabe que ele é o pai de Júlia. Cris 
afi rma a Vivi que convencerá Jonas a aceitar 
que ela faça a inseminação artifi cial. Marcos 
e Dora confi denciam um para o outro seus 
problemas conjugais. Celina conversa com 
Lourenço e ele acaba aceitando que Rodrigo 
vá com a fi lha para sua casa. Eva expulsa 
Manuela e Júlia de casa. 

Eva humilha Manuela, que pede apoio 
à Iná. Rodrigo passa sua primeira 
noite com Júlia no hospital. Lúcio diz à 
Eva que Ana já pode ir para o quarto, 
mas avisa que ela deve permanecer 
no hospital para dar continuidade ao 
tratamento. Sofi a reclama com Marcos 
que Vitória a está forçando nos treinos. 
Manuela é obrigada a fi car na casa de 
Iná por conta de uma febre alta e deixa 
Rodrigo cuidando de Júlia sozinho. 
Rodrigo se despede de Ana e deixa o 
hospital com a fi lha. 

Rodrigo leva Júlia para a casa de 
Lourenço e Celina. Eva conversa com 
o diretor da empresa para manter o 
patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo 
a cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair 
com Jonas. Lourenço tenta disfarçar 
o incômodo com a presença de Júlia 
em casa. Eva se recusa a sair do lado 
de Ana. Iná incentiva Manuela a se 
alimentar para melhorar logo da febre. 
Marcos fala para Olívia que verá sua 
apresentação no coral e Dora gosta. 
Laudelino fi ca chateado com a falta de 
cuidado de Iná com ele. Maria ajuda 
Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede 
para fazer uma inseminação artifi cial e 
Jonas fi ca chocado. 

Jonas se revolta com Cris. Eva discute 
com as enfermeiras que cuidam de Ana 
e Lúcio conversa com Celina. Marcos fi ca 
aborrecido com a insistência de Vitória 
no treino de Sofi a. Nanda e Rodrigo 
percebem o mau-humor de Lourenço 
por causa de Júlia. Alice pede para ver o 
blog que Manuela está fazendo para Ana. 
Vitória fi ca furiosa ao saber que a empresa 
patrocinadora vai continuar fi nanciando 
Ana por algum tempo e não pode ajuda-la 
com patrocínio para sua academia. Vitória 
procura Eva. 

Alexia e Renzo se beijam. Luna liga para 
Juan e conta sobre o perigo que passou, mas 
pede ao namorado que não conte nada para 
Mário. Renzo e os capangas de Dominique 
sequestram Alexia, Kyra e Luna. Agnes fi ca 
afl ita com a falta de notícia de Kyra. Dionice 
aconselha Bia a contar para Agnes que 
voltou a treinar como ginasta. Isaac incentiva 
Bia a participar das competições. Alexia 
presume que ela e as amigas serão mortas 
por Renzo. Helena conversa com Hugo 
sobre os enteados. Téo desperta no meio 
do furacão. Petra tenta seduzir Alan, mas é 
hostilizada pelos fi lhos do primo. Téo salva 
Luna da correnteza e se desespera ao vê-la 
desacordada. 

Luna desperta e tenta segurar Téo, mas 
ele se desprende da árvore e é levado 
pela correnteza. O furacão e a tempestade 
terminam. Alexia e Kyra são levadas para 
o Consulado Brasileiro. Micaela e Úrsula 
decidem ir para o México. Dominique avisa a 
Renzo que quer garantias sobre a eliminação 
das três testemunhas. Alexia, Kyra e 
Luna entram no Programa de Proteção a 
Testemunhas. A Consulesa avisa que as três 
receberão novas identidades e serão levadas 
para um lugar seguro. Juan se despede 
de Luna. Rafael promete a Agnes que 
encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna deixam 
Cancún com destino à Cidade do México.

A imprensa brasileira divulga que Alexia e 
Kyra foram levadas por bandidos e estão 
desaparecidas. As três recebem suas novas 
identidades. Juan diz a Mário que sente que 
Luna está viva. Alexia/Josimara não gosta de 
seu novo visual. Kyra/Cleyde vê Rafael no 
aeroporto e tenta falar com ele, mas recua ao 
ver os capangas de Dominique. Ivo, da Polícia 
Federal, recebe Alexia/Josimara, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde no aeroporto de São Paulo, 
e informa que elas ficarão na casa da família 
protetora Prazeiroso. Ermelinda e seu filho 
Zezinho recebem Alexia/Josimara, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde no sítio em Judas do Norte. 

Se é agito, paixão e novidade que você quer, pre-
pa-ra! A semana será cheia de surpresas boas e as 
principais chegam do Sol e de Vênus, que passam 
a brilhar em seu signo e estreiam o ano astrológico 
em grande estilo, anunciando surpresas dignas 
de comemoração para sua vida amorosa. Sua 
seduência estará um arraso e você pode ganhar o 
coração do crush em poucos encontros. 

Gael tenta acalmar Dandara e a 
acompanha até seu apartamento. Sol 
promete a Wallace que assistirá ao seu 
exame de grau da academia. João e 
Dandara se hospedam na casa de Gael. 
Bianca  se culpa por Duca trabalhar em 
dois lugares para conseguir dinheiro. 
Nando aprova a nova canção de Pedro, 
e questiona se o rapaz está apaixonado. 
Bianca sente ciúme de Roberta com 
Duca. Nat consegue falar com Dalva, 
que fi ca nervosa, mas disfarça para 
Duca. João ouve a conversa de Bianca 
com Bárbara e decide ajudar a menina. 
Sol esquece do exame de grau de 
Wallace na academia. Pedro consegue 
um carro de som para se declarar para 
Karina. 

Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica 
alerta Verena sobre os crimes de Álvaro 
envolvendo seu nome. Marina e Ryan 
namoram. Álvaro afi rma que deseja a 
presidência da PWA em troca de não 
registrar queixa contra Sandro. Danilo 
garante a Thelma que encontrará sua 
mãe biológica. Lídia ajuda Brenda a dar 
prosseguimento a seu tratamento, mas 
Leila se enfurece. Lídia contorna a situação 
com Leila, e Magno a admira. Érica e Davi 
fi nalmente fi cam juntos. Raul abre mão da 
presidência da PWA em nome de Álvaro. 
Caio tem alta do hospital. Érica se preocupa 
com a integridade física de Davi. 

Os fi lhos de Lurdes estranham a ausência 
da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar 
Davi e interromper seu protesto contra a 
construção do Condomínio da Floresta. 
Penha reclama de Belizário com Leila. 
Carol cobra que Durval divida com Natália 
os custos de sua escola. Leila revela a 
Penha que Belizário não está fazendo nada 
para ajudá-la. Vitória conta a Érica sobre a 
lista de pacientes do Hospital do Passeio 
que deu para Lurdes. Garnizé conversa 
com Davi sobre a chantagem de Álvaro. 
Natália revela a Miranda e Vitória sobre a 
doença da mãe. 

Benjamin tem um plano para Davi escapar 
da chantagem de Álvaro. Vitória sofre 
com a doença de Vera. Penha descobre 
uma forma de sair da prisão e pede ajuda 
a Leila. Leila despista Belizário e pega 
o dinheiro que Penha escondeu. Betina 
avisa a Sandro que precisará de ajuda 
médica. Matias confessa suas traições para 
Miranda, que decide deixar a casa com os 
fi lhos. Penha consegue fugir e agradece a 
Leila. Belizário desconfi a de que Leila saiba 
do paradeiro de Penha. 
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 O preço da irresponsabilidade
Há exatamente um ano batia à nossa porta a realidade de uma pandemia iminente. O novo assustava 

muito, não trazia respostas e nada de ações concretas do que deveria ser feito para conter, prevenir e 
sobreviver diante aos números absurdamente crescentes.

Vieram os primeiros casos confirmados e eles foram chegando cada vez mais próximos a cada um 
de nós. Vieram as primeiras certezas (que depois deixarem de ser certezas), era uma doença contagiosa 
que tinha “preferência” por idosos e jovens e crianças ficaram inicialmente descartados dos perigos de 
morte. Veio então a primeira morte no Brasil... a primeira morte em Minas Gerais... a primeira morte 
confirmada em Mariana! 

Em poucos dias foram instaladas barreiras sanitárias, comércios foram fechados, laser deixou de 
existir... isso tudo como consequência de um medo que tornou sinal de amor ao próximo e a si mesmo. 
Não se atendia a porta naquele momento! 

Vieram as lives dos cantores famosos, e aos pouquinhos fomos relaxando. Pensamos estar curtindo 
férias. Era muito comum postagens intimistas de grupos de amigos se reunindo para ‘curtir’ o momento 
juntos. Os supermercados explodiram em vendas de bebidas alcoólicas. E dessa forma fomos nos per-
mitindo um pouco mais.  

Chegou então o período eleitoral e o que vivenciamos foi um show de irresponsabilidades em 
campanhas políticas feitas nas ruas, de casa em casa, com toque de mãos e contatos físicos. Tudo isso 
permitido pelos poderes maiores, os mesmos que deveriam proibir, claro, era um jogo de interesse. E 
nós entramos nesse jogo porque nos foi conveniente, era cômodo acreditar que o vírus daria um tempo 
no período eleitoral, o problema é que ele não deu! 

A conta veio! E de lá pra cá, com todos os excessos que nos permitimos ter, começamos a reconhe-
cer rostos em pessoas que sofrerem e perderam a vida em consequência do vírus e perdem a cada dia. 
Essas pessoas se tornaram tios, primos, mãe, pai, filhos... E a única verdade, é que nós (sem exceções) 
subestimamos a pandemia da Covid-19 e sua capacidade em nos mostrar que ela (a pandemia) estava 
falando sério!

Depois das eleições já pagamos a conta das festas e excessos do fim de ano, e estamos agora pagan-
do as contas do Carnaval. O sistema em colapso pede socorro, e nós, falhos que somos, não aprendemos 
de novo. Como recompensa de nossa irresponsabilidade estamos vivendo agora uma pandemia dentro 
da outra e detalhe: os casos graves e de morte, agora incluem jovens e crianças. Satisfeitos?

Charge

O Ano em que nasci
O ano em que nasci era o Ano do Boi. Não que isso pusesse 

carne em nossa mesa. Longe disso. O sistema de abastecimento 
precário e as estradas sofridas tornavam a carne bovina algo de 
relativo luxo e preço exorbitante. Criava-se galinha no terreiro e 
porco para fazer gordura. Óleo de soja era inimaginável. Pelas 
mesmas razões da carne, o arroz era muito caro, então as famílias 
se adaptaram a comer derivados do milho e feijão, que poderiam 
cultivar nos próprios quintais. A seca castigava o médio São Fran-
cisco e todo o Nordeste. O sertanejo empobrecido e com fome 
transformara-se em retirante rumo a São Paulo, terra da promis-
são (não apenas da cidade, mas da ilusão).

O ano em que nasci era o Ano do Boi. O governo que se 
instalara em Brasília seguia a outro subitamente interrompido e ti-
tubeava em incertezas políticas, com os militares rondando o Pla-
nalto farejando o poder. O Congresso confuso pendia, literalmen-
te, como um pêndulo, entre duas correntes políticas evidentes. 
As igrejas, em nome da família e dos bons costumes, disputavam 
com os latifundiários parcelas importantes de poder, enquanto os 
quarteis eram molas comprimidas, prestes a explodir.

O ano em que nasci era o Ano do Boi.  Os Democratas assu-
miram o poder nos Estados Unidos, em uma eleição polarizada e 
disputada até o último voto. Nas ruas o racismo evidente tomava 
forma de luta cada vez mais acirrada entre brancos, negros e lati-
nos. Cuba caminhava claudicante, indecisa entre o capitalismo e 
o comunismo. Na Europa muros eram erguidos, isolando povos, 
ideologias e vidas. Vozes d’África se levantavam contra a coloni-
zação europeia, um continente inteiro pedindo socorro. A Amé-
rica do Sul se contorcia com seus governos mancos, tentando se 
equilibrar entre ditaturas de direita e abnegados de esquerda. Um 
arauto da liberdade percorria o continente, qual um novo Bolívar, 
proclamando: “desperta América!”

O ano em que nasci era o Ano do Boi. Minas Gerais e 
Espirito Santo, com ânimos acirrados, discutiam na justiça as 
riquezas das margens do Rio Doce na região de Mantena. Em 
Mariana, a expectativa era com as mudanças na planta indus-
trial da fábrica de tecidos, que poderia ser a redenção da eco-
nomia estagnada do lugar. 

O ano em que nasci era o Ano do Boi. Uma tragédia assustava 
o Brasil que contava seus mortos. De Norte a Sul, o assunto era 
o grande número de vítimas fatais do voo da amizade em Per-
nambuco, da catástrofe de Campinas e a do Gran Circo no Rio 
de Janeiro. O povo pasmado discutia nas esquinas a inflação que 
poderia chegar, rondando números crescentes, dadas às incertezas 
da política. Alguém falou em plebiscito para mudar o sistema de 
governo.  Anunciavam reformas estruturais na economia. Falava-
se na vacina da Fundação Oswaldo Cruz, a poderosa prevenção 
que poderia nos livrar de doenças medonhas. Noticiava-se a tal 
“Fome da China”, algo tão distante que era até difícil de imaginar.

O ano em que nasci era o Ano do Boi. A Coreia do Sul ha-
via chamado a atenção do mundo em suas guinadas políticas. A 
Venezuela, e seus muitos conflitos, havia aprovado uma nova 
Constituição e passou a ser cortejada pelos Americanos, que te-
miam uma escalada de influência russa na região. Embora a Rús-
sia enfrentasse certa desconfiança com seu governo e a política 
interna do país não fosse lá essas coisas, o sucesso da Sputnik era 
mundialmente falado. Os segredos por detrás da Cortina de Ferro 
desenhavam adversários imaginários... Pouca informação e muita 
desinformação. 

O ano que nasci era o Ano do Boi, mas bem que poderia ser 
o ano das vacas magras... Ou o ano em que a vaca foi pro brejo.  
Faz 60 anos... parece que foi ontem! 

Israel Quirino
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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.

A semana começa redondinha para o seu signo 
consagrar conquistas com a entrada de Mercúrio 
no setor mais positivo do seu Horóscopo. O astro 
passa a fazer companhia ao Sol e à Vênus, 
garantindo seducência farta para brilhar na paixão e 
atrair o crush dos seus sonhos. Você também terá 
talento de sobra no trabalho e pode dar um golpe 
de sorte com dinheiro: há chance ganhar algo em 
jogo, sorteio ou rifa.

Se depender das estrelas, você tem tudo para viver 
um período glorioso, Sagita! A começar pelas vibes 
benéficas que Sol e Vênus vão trocar com Plutão e 
que podem ser traduzidas por mais grana no bolso. 
Sim, as coisas devem fluir muito bem para as suas 
finanças nos primeiros dias e será o momento de 
ligar suas anteninhas para identificar e explorar as 
oportunidades de ganhos e lucros. 

A primeira novidade da semana é a mudança de 
Mercúrio, que deixa sua energia mental e inteligência 
tinindo ao ingressar em Peixes na segunda-feira, 
dia 15. Você vai se destacar no trabalho com suas 
ideias engenhosas e seu poder de convencimento. 
Plutão, que segue ativo no seu signo, fica em sintonia 
com Sol e Vênus, sinalizando um período oportuno 
para lidar com compras, vendas, trocas, reforçar os 
ganhos e fazer bons acordos. 

Mercúrio dá “tchauzinho” para o seu signo e 
começa a se movimentar em sua Casa do Dinheiro 
na segunda-feira, sinal de que você pode ter ideias 
criativas e inspiradas para ampliar sua renda. 
Sol e Vênus, que ficam numa boa com Plutão, 
abrem as portas da sua percepção e revelam que 
seus instintos estarão afiadíssimos até a metade 
da semana: você pode pescar as coisas no ar, 
sobretudo oportunidades de ganhos. 

A semana começa com boas novas de Mercúrio, 
que fi nalmente sai do seu inferno astral e passa 
fazer companhia para o seu signo na segunda, 
dia 15. Graças ao planeta, sua saúde fi cará 
mais protegida e seus contatos mais animados. 
Seu jeito vai fi car mais comunicativo, falante e 
sua simpatia virá à tona, qualidades que devem 
favorecer as relações pessoais e até o seu 
trabalho. 

A semana começa perfeita sem defeitos 
para você transformar sonhos em realidade! 
Promessa do Sol e de Vênus, que trocam likes 
com Plutão e abrem caminho para a realização 
de objetivos, inclusive com apoio do mozão. 
Mas vê se corre, meu cristalzinho, pois do 
dia 20 de março em diante a coisa pode dar 
uma complicada e nem tudo deve fl uir como 
espera. 

A carreira vai receber ótimas vibes dos 
astros nos primeiros dias da semana e será 
o momento ideal para tirar proveito das 
oportunidades que devem surgir. Quem não 
é visto não é lembrado, mas você saberá 
marcar posição e ganhar visibilidade no 
trabalho, impressionando a chefi a. 

Bons contatos, chances de crescimento e novas 
experiências são indicações dos astros para 
os primeiros dias deste período e eles avisam 
que você tem tudo para se dar bem em algo 
que começar, inclusive financeiramente. Troca 
de ideias e informações com pessoas distantes 
podem inspirar sua criatividade e ampliar suas 
opções, até mesmo na vida profissional. 

Mercúrio migra para sua 8ª Casa na segunda, 
dia 15, recomendando atenção extra com as 
finanças, mas Sol e Vênus formam aspecto 
superpositivo com Plutão e indicam bons 
resultados em negociações, quitação de contas e 
dívidas antigas. Os interesses de trabalho também 
estarão protegidos e você vai dar duro por suas 
metas. Os seus esforços serão recompensados e 
até os ganhos devem melhorar.

Os primeiros dias da semana serão ideais para 
realizar acordos, assinar contrato, encaminhar 
compromissos e, o que é melhor, ganhar uma 
graninha extra. Você pode se dar bem ao 
pactuar interesses e se aliar com gente que tem 
expectativas parecidas com as suas. O trabalho vai 
render bastante e sua habilidade para convencer as 
pessoas ficará ainda mais afiada com a entrada de 
Mercúrio no lado oposto do seu Horóscopo. 

Mercúrio se despede do seu paraíso astral 
e ingressa em sua Casa do Trabalho logo no 
começo da semana e fecha parceria com Sol 
e Vênus. Eles trocam boas vibes com Plutão, 
revelando que seu foco estará mais voltado 
para os deveres e as atribuições do serviço. 
O período é favorável para bolar ideias e 
alternativas que te ajudarão a produzir e ganhar 
mais. 

Fatinha convida Nando para ser padrinho dos 
gêmeos que espera de Bruno. Dalva garante 
a Duca que Alan está morto. Heideguer 
comenta com Lobão que acredita que Dalva 
esconda algo. Cobra diz para Jade que 
não gosta de ouvir “não” e ela o enfrenta. 
Inspirada por Fatinha, Mari avisa a Franz que 
não deixará o Rio de Janeiro. Dandara e Jeff 
comemoram a decisão de Mari. Duca procura 
estágio na academia de Roberta, e Marcelo 
observa os dois. João instala um videogame 
velho e sua televisão acaba pegando fogo. 
João e Pedro chegam ao apartamento de 
Gael, acompanhados de um policial. 

Gael permite que Pedro faça uma aula 
experimental, e Karina se candidata a 
ensiná-lo. Cobra assiste à gravação do 
clipe para acompanhar Jade, e Lucrécia se 
incomoda com a presença do rapaz. Pedro 
consegue fazer Karina sorrir e cobra seu 
dinheiro de Bianca. Heideguer e Lobão 
pensam ter visto Alan em uma matéria de 
jornal e Nat se preocupa. Bianca aceita 
o empréstimo de Duca. Jade é elogiada 
na gravação do clipe. Mari comunica a 
Dandara que voltará para sua cidade, 
e se despede de Jeff. Dalva e Duca se 
surpreendem com a possibilidade de Alan 
estar vivo. 

Donato é imobilizado pelos comissários 
do voo. Luna cede ao amor que sente 
por Juan e aceita reatar com o ex-
namorado. O avião onde estão Kyra 
e Alexia faz um pouso forçado em 
Cancún. Luna recebe Kyra e Alexia no 
resort e as três se conhecem. Alan pede 
à prima Alexia que volte para o Brasil 
preocupado com as notícias sobre a 
chegada de um furacão na região. Alexia 
se encanta por Renzo e se envolve com 
o rapaz. Helena repreende Téo por 
querer documentar o furacão. Alexia 
se desespera ao perceber que Renzo 
furtou seu anel da sorte. Dominique e 
Pancho fazem Vitório de refém. Alexia 
convence Kyra e Luna a irem com ela 
atrás de Renzo. 

Dominique ameaça Vitório. Helena se 
preocupa com Téo, e Hugo lembra que a 
mulher jamais poderá voltar para o México. 
Na procura por Renzo, Alexia, Luna e Kyra 
testemunham Dominique atirar contra Vitório. 
Renzo reconhece Alexia. Dominique exige 
que Pancho e Renzo sigam as três. Alexia, 
Luna e Kyra conseguem chegar ao hotel e 
chamam a polícia. Enquanto documenta a 
tempestade, Téo é derrubado por um poste e 
cai desacordado. Pancho acerta o policial que 
estava na recepção do resort. Alexia liga para 
Alan e grava uma declaração de amor para o 
avô Ignácio. Renzo confronta Alexia. 

Marcelo se desculpa com Roberta 
por ter desconfi ado da empresária. 
Pedro aceita a proposta de Bianca de 
namorar Karina em troca do patrocínio 
de sua banda e avisa a Nando que 
está pronto para gravar o CD demo. 
Cobra consegue afastar as principais 
concorrentes de Jade no teste para 
o clipe. Dandara procura Mari para 
conversar sobre a gravidez. Bianca não 
consegue o dinheiro de Pedro com Gael 
e Duca lhe oferece um empréstimo. Zé 
Alvarenga aprova Jeff para o clipe. Jade 
pede que Cobra sabote Bárbara. Lobão 
orienta dois lutadores a assustarem 
Bárbara. Pedro faz uma serenata para 
Karina. 

Lurdes avisa a Danilo que Camila foi 
atropelada. Vitória planeja uma festa 
de aniversário para sua mãe, mas 
estranha o comportamento de Natália. 
Danilo encontra Camila, que é socorrida. 
Vera se recusa a contar para Vitória 
e Miranda sobre doença. Álvaro se 
prepara para retomar a presidência da 
PWA. Thelma confronta Álvaro sobre 
o fracasso de seu plano contra Camila. 
Betina confi rma com Matias o apoio da 
PWA ao hospital. Joana desabafa com 
Danilo sobre o estado de Nuno. Raul 
decide investir pessoalmente no apoio 
ao enfrentamento da pandemia. Danilo 
faz uma proposta a Nuno. Nuno revela 
a Danilo que Thelma perdeu seu fi lho 
durante o incêndio.

Nuno confunde as informações sobre a 
infância de Danilo. Álvaro trama com Lucas 
um plano para retomar a presidência da 
PWA. Davi e Érica se aproximam, e Lurdes 
aconselha a fi lha. Ryan sofre ao ler o livro 
de Marina. Danilo sonda Thelma sobre o 
incêndio. Carol insinua que Natália deve 
contar a Vitória e Miranda sobre a doença 
de sua mãe. Álvaro contrata Farula para sua 
Fundação, e Sandro alerta o amigo. Ryan 
procura Marina. Marina se declara para 
Ryan. Vitória entrega a Lurdes uma lista de 
pacientes que deram entrada no Hospital 
do Passeio no ano em que Domênico foi 
vendido. Lurdes descobre que Danilo é 
Domênico. 

Lurdes confronta Thelma. Camila e 
Danilo se desesperam ao saber que Caio 
precisará de uma cirurgia de emergência. 
Thelma convence Lurdes a aguardar a 
situação de Caio para revelar a verdade 
a Danilo. Magno e Érica estranham o 
comportamento de Lurdes. Thelma se 
desespera com a possibilidade de perder 
Danilo. Sandro alerta Farula sobre Álvaro. 
Lurdes se emociona ao falar com Danilo, 
e Camila desconfi a. Álvaro arma contra 
Sandro usando Farula. Natália se preocupa 
com o sumiço de Márcia. Sandro ajuda 
Farula, mas ambos são rendidos pelo 
seguranças.

Luna trabalha no resort em Cancún 
e descobre que uma tempestade se 
aproxima. Alexia faz o teste para a novela 
e consegue o papel. Rafael pede Kyra 
em casamento. O Juiz Vitório embarca 
no mesmo voo que Kyra e Alexia, e é 
observado por Donato. Alexia reconhece 
Kyra, lembrando que foi ela quem 
atrapalhou sua apresentação no teatro. 
Com a ajuda de Gabi, Juan surpreende 
Luna com uma cena romântica, para 
reconquistar a moça. Kyra esbarra em 
Donato no momento em que ele ameaça 
Vitório. Kyra pega a arma de Donato e, 
sem querer, atinge a fuselagem do avião. 

Karina despeja um balde de água em 
Pedro. Rute incentiva Jeff a participar do 
clipe. Jade se arrepende e tenta impedir 
Cobra de prejudicar Bárbara. Cobra 
enfrenta Luiz e Diego para defender 
Bárbara, que aconselha Jade a se 
afastar do rapaz. Dandara comemora 
o retorno de Mari à Ribalta. Mari e Jeff 
decidem ser apenas amigos. Heideguer 
aprova a atitude de Cobra e garante a 
Lobão que ganharão dinheiro com o 
rapaz. Jade vence o teste para o clipe e 
comemora com Lucrécia. Mari revela sua 
gravidez para Franz. Jade e Cobra se 
beijam. Pedro pede para fazer uma aula 
experimental na academia de Gael. 

Vitória repreende Alice por ter falado com 
Marcos. Lúcio se lembra de quando Ana 
foi à ONG interessada em iniciar um projeto 
para reabilitar crianças. Iná apoia Manuela 
a contar para Rodrigo que ele é o pai de 
Júlia. Nanda decide ir com Rodrigo ao 
hospital para ver Júlia. Vivi repreende Cris 
pela roupa que ela está vestindo para o 
evento em homenagem a Jonas. Manuela 
conta para Rodrigo que ele é o pai de Júlia. 

Manuela explica para Rodrigo tudo o 
que Ana passou para poder fi car com 
Júlia. Rodrigo conversa com Lourenço 
sobre a fi lha. Eva fi ca indignada com a 
frieza de Vitória ao falar sobre o estado 
de saúde de Ana. O médico diz a Jonas 
que sua cirurgia não pode ser revertida 
e Cris fi ca inconsolável. Iná convence 
Manuela a sair do hospital e descansar 
na casa de Alice. Rodrigo conversa com 
o advogado sobre o problema com a 
fi liação de Júlia. Vivi incentiva Cris a 
fazer uma inseminação artifi cial para 
realizar o sonho de ser mãe. Rodrigo 
conta para Jonas que Júlia é sua neta. 

Jonas não apoia Rodrigo. Vitória e Marcos 
se desentendem. Alice conta para Suzana 
que encontrou sua mãe biológica. Nanda se 
revolta ao saber que Jonas mandou Rodrigo 
sair de casa. Alice consola Manuela. Vivi leva 
Cris a uma clínica de fertilização. Rodrigo 
não consegue impedir Nanda de falar para 
Eva que já sabe que ele é o pai de Júlia. Cris 
afi rma a Vivi que convencerá Jonas a aceitar 
que ela faça a inseminação artifi cial. Marcos 
e Dora confi denciam um para o outro seus 
problemas conjugais. Celina conversa com 
Lourenço e ele acaba aceitando que Rodrigo 
vá com a fi lha para sua casa. Eva expulsa 
Manuela e Júlia de casa. 

Eva humilha Manuela, que pede apoio 
à Iná. Rodrigo passa sua primeira 
noite com Júlia no hospital. Lúcio diz à 
Eva que Ana já pode ir para o quarto, 
mas avisa que ela deve permanecer 
no hospital para dar continuidade ao 
tratamento. Sofi a reclama com Marcos 
que Vitória a está forçando nos treinos. 
Manuela é obrigada a fi car na casa de 
Iná por conta de uma febre alta e deixa 
Rodrigo cuidando de Júlia sozinho. 
Rodrigo se despede de Ana e deixa o 
hospital com a fi lha. 

Rodrigo leva Júlia para a casa de 
Lourenço e Celina. Eva conversa com 
o diretor da empresa para manter o 
patrocínio de Ana. Celina ajuda Rodrigo 
a cuidar de Júlia. Cris se recusa a sair 
com Jonas. Lourenço tenta disfarçar 
o incômodo com a presença de Júlia 
em casa. Eva se recusa a sair do lado 
de Ana. Iná incentiva Manuela a se 
alimentar para melhorar logo da febre. 
Marcos fala para Olívia que verá sua 
apresentação no coral e Dora gosta. 
Laudelino fi ca chateado com a falta de 
cuidado de Iná com ele. Maria ajuda 
Rodrigo a cuidar de Júlia. Cris pede 
para fazer uma inseminação artifi cial e 
Jonas fi ca chocado. 

Jonas se revolta com Cris. Eva discute 
com as enfermeiras que cuidam de Ana 
e Lúcio conversa com Celina. Marcos fi ca 
aborrecido com a insistência de Vitória 
no treino de Sofi a. Nanda e Rodrigo 
percebem o mau-humor de Lourenço 
por causa de Júlia. Alice pede para ver o 
blog que Manuela está fazendo para Ana. 
Vitória fi ca furiosa ao saber que a empresa 
patrocinadora vai continuar fi nanciando 
Ana por algum tempo e não pode ajuda-la 
com patrocínio para sua academia. Vitória 
procura Eva. 

Alexia e Renzo se beijam. Luna liga para 
Juan e conta sobre o perigo que passou, mas 
pede ao namorado que não conte nada para 
Mário. Renzo e os capangas de Dominique 
sequestram Alexia, Kyra e Luna. Agnes fi ca 
afl ita com a falta de notícia de Kyra. Dionice 
aconselha Bia a contar para Agnes que 
voltou a treinar como ginasta. Isaac incentiva 
Bia a participar das competições. Alexia 
presume que ela e as amigas serão mortas 
por Renzo. Helena conversa com Hugo 
sobre os enteados. Téo desperta no meio 
do furacão. Petra tenta seduzir Alan, mas é 
hostilizada pelos fi lhos do primo. Téo salva 
Luna da correnteza e se desespera ao vê-la 
desacordada. 

Luna desperta e tenta segurar Téo, mas 
ele se desprende da árvore e é levado 
pela correnteza. O furacão e a tempestade 
terminam. Alexia e Kyra são levadas para 
o Consulado Brasileiro. Micaela e Úrsula 
decidem ir para o México. Dominique avisa a 
Renzo que quer garantias sobre a eliminação 
das três testemunhas. Alexia, Kyra e 
Luna entram no Programa de Proteção a 
Testemunhas. A Consulesa avisa que as três 
receberão novas identidades e serão levadas 
para um lugar seguro. Juan se despede 
de Luna. Rafael promete a Agnes que 
encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna deixam 
Cancún com destino à Cidade do México.

A imprensa brasileira divulga que Alexia e 
Kyra foram levadas por bandidos e estão 
desaparecidas. As três recebem suas novas 
identidades. Juan diz a Mário que sente que 
Luna está viva. Alexia/Josimara não gosta de 
seu novo visual. Kyra/Cleyde vê Rafael no 
aeroporto e tenta falar com ele, mas recua ao 
ver os capangas de Dominique. Ivo, da Polícia 
Federal, recebe Alexia/Josimara, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde no aeroporto de São Paulo, 
e informa que elas ficarão na casa da família 
protetora Prazeiroso. Ermelinda e seu filho 
Zezinho recebem Alexia/Josimara, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde no sítio em Judas do Norte. 

Se é agito, paixão e novidade que você quer, pre-
pa-ra! A semana será cheia de surpresas boas e as 
principais chegam do Sol e de Vênus, que passam 
a brilhar em seu signo e estreiam o ano astrológico 
em grande estilo, anunciando surpresas dignas 
de comemoração para sua vida amorosa. Sua 
seduência estará um arraso e você pode ganhar o 
coração do crush em poucos encontros. 

Gael tenta acalmar Dandara e a 
acompanha até seu apartamento. Sol 
promete a Wallace que assistirá ao seu 
exame de grau da academia. João e 
Dandara se hospedam na casa de Gael. 
Bianca  se culpa por Duca trabalhar em 
dois lugares para conseguir dinheiro. 
Nando aprova a nova canção de Pedro, 
e questiona se o rapaz está apaixonado. 
Bianca sente ciúme de Roberta com 
Duca. Nat consegue falar com Dalva, 
que fi ca nervosa, mas disfarça para 
Duca. João ouve a conversa de Bianca 
com Bárbara e decide ajudar a menina. 
Sol esquece do exame de grau de 
Wallace na academia. Pedro consegue 
um carro de som para se declarar para 
Karina. 

Álvaro ameaça Sandro para Raul. Érica 
alerta Verena sobre os crimes de Álvaro 
envolvendo seu nome. Marina e Ryan 
namoram. Álvaro afi rma que deseja a 
presidência da PWA em troca de não 
registrar queixa contra Sandro. Danilo 
garante a Thelma que encontrará sua 
mãe biológica. Lídia ajuda Brenda a dar 
prosseguimento a seu tratamento, mas 
Leila se enfurece. Lídia contorna a situação 
com Leila, e Magno a admira. Érica e Davi 
fi nalmente fi cam juntos. Raul abre mão da 
presidência da PWA em nome de Álvaro. 
Caio tem alta do hospital. Érica se preocupa 
com a integridade física de Davi. 

Os fi lhos de Lurdes estranham a ausência 
da mãe. Álvaro usa Benjamin para ameaçar 
Davi e interromper seu protesto contra a 
construção do Condomínio da Floresta. 
Penha reclama de Belizário com Leila. 
Carol cobra que Durval divida com Natália 
os custos de sua escola. Leila revela a 
Penha que Belizário não está fazendo nada 
para ajudá-la. Vitória conta a Érica sobre a 
lista de pacientes do Hospital do Passeio 
que deu para Lurdes. Garnizé conversa 
com Davi sobre a chantagem de Álvaro. 
Natália revela a Miranda e Vitória sobre a 
doença da mãe. 

Benjamin tem um plano para Davi escapar 
da chantagem de Álvaro. Vitória sofre 
com a doença de Vera. Penha descobre 
uma forma de sair da prisão e pede ajuda 
a Leila. Leila despista Belizário e pega 
o dinheiro que Penha escondeu. Betina 
avisa a Sandro que precisará de ajuda 
médica. Matias confessa suas traições para 
Miranda, que decide deixar a casa com os 
fi lhos. Penha consegue fugir e agradece a 
Leila. Belizário desconfi a de que Leila saiba 
do paradeiro de Penha. 
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 O preço da irresponsabilidade
Há exatamente um ano batia à nossa porta a realidade de uma pandemia iminente. O novo assustava 

muito, não trazia respostas e nada de ações concretas do que deveria ser feito para conter, prevenir e 
sobreviver diante aos números absurdamente crescentes.

Vieram os primeiros casos confirmados e eles foram chegando cada vez mais próximos a cada um 
de nós. Vieram as primeiras certezas (que depois deixarem de ser certezas), era uma doença contagiosa 
que tinha “preferência” por idosos e jovens e crianças ficaram inicialmente descartados dos perigos de 
morte. Veio então a primeira morte no Brasil... a primeira morte em Minas Gerais... a primeira morte 
confirmada em Mariana! 

Em poucos dias foram instaladas barreiras sanitárias, comércios foram fechados, laser deixou de 
existir... isso tudo como consequência de um medo que tornou sinal de amor ao próximo e a si mesmo. 
Não se atendia a porta naquele momento! 

Vieram as lives dos cantores famosos, e aos pouquinhos fomos relaxando. Pensamos estar curtindo 
férias. Era muito comum postagens intimistas de grupos de amigos se reunindo para ‘curtir’ o momento 
juntos. Os supermercados explodiram em vendas de bebidas alcoólicas. E dessa forma fomos nos per-
mitindo um pouco mais.  

Chegou então o período eleitoral e o que vivenciamos foi um show de irresponsabilidades em 
campanhas políticas feitas nas ruas, de casa em casa, com toque de mãos e contatos físicos. Tudo isso 
permitido pelos poderes maiores, os mesmos que deveriam proibir, claro, era um jogo de interesse. E 
nós entramos nesse jogo porque nos foi conveniente, era cômodo acreditar que o vírus daria um tempo 
no período eleitoral, o problema é que ele não deu! 

A conta veio! E de lá pra cá, com todos os excessos que nos permitimos ter, começamos a reconhe-
cer rostos em pessoas que sofrerem e perderam a vida em consequência do vírus e perdem a cada dia. 
Essas pessoas se tornaram tios, primos, mãe, pai, filhos... E a única verdade, é que nós (sem exceções) 
subestimamos a pandemia da Covid-19 e sua capacidade em nos mostrar que ela (a pandemia) estava 
falando sério!

Depois das eleições já pagamos a conta das festas e excessos do fim de ano, e estamos agora pagan-
do as contas do Carnaval. O sistema em colapso pede socorro, e nós, falhos que somos, não aprendemos 
de novo. Como recompensa de nossa irresponsabilidade estamos vivendo agora uma pandemia dentro 
da outra e detalhe: os casos graves e de morte, agora incluem jovens e crianças. Satisfeitos?

Charge

O Ano em que nasci
O ano em que nasci era o Ano do Boi. Não que isso pusesse 

carne em nossa mesa. Longe disso. O sistema de abastecimento 
precário e as estradas sofridas tornavam a carne bovina algo de 
relativo luxo e preço exorbitante. Criava-se galinha no terreiro e 
porco para fazer gordura. Óleo de soja era inimaginável. Pelas 
mesmas razões da carne, o arroz era muito caro, então as famílias 
se adaptaram a comer derivados do milho e feijão, que poderiam 
cultivar nos próprios quintais. A seca castigava o médio São Fran-
cisco e todo o Nordeste. O sertanejo empobrecido e com fome 
transformara-se em retirante rumo a São Paulo, terra da promis-
são (não apenas da cidade, mas da ilusão).

O ano em que nasci era o Ano do Boi. O governo que se 
instalara em Brasília seguia a outro subitamente interrompido e ti-
tubeava em incertezas políticas, com os militares rondando o Pla-
nalto farejando o poder. O Congresso confuso pendia, literalmen-
te, como um pêndulo, entre duas correntes políticas evidentes. 
As igrejas, em nome da família e dos bons costumes, disputavam 
com os latifundiários parcelas importantes de poder, enquanto os 
quarteis eram molas comprimidas, prestes a explodir.

O ano em que nasci era o Ano do Boi.  Os Democratas assu-
miram o poder nos Estados Unidos, em uma eleição polarizada e 
disputada até o último voto. Nas ruas o racismo evidente tomava 
forma de luta cada vez mais acirrada entre brancos, negros e lati-
nos. Cuba caminhava claudicante, indecisa entre o capitalismo e 
o comunismo. Na Europa muros eram erguidos, isolando povos, 
ideologias e vidas. Vozes d’África se levantavam contra a coloni-
zação europeia, um continente inteiro pedindo socorro. A Amé-
rica do Sul se contorcia com seus governos mancos, tentando se 
equilibrar entre ditaturas de direita e abnegados de esquerda. Um 
arauto da liberdade percorria o continente, qual um novo Bolívar, 
proclamando: “desperta América!”

O ano em que nasci era o Ano do Boi. Minas Gerais e 
Espirito Santo, com ânimos acirrados, discutiam na justiça as 
riquezas das margens do Rio Doce na região de Mantena. Em 
Mariana, a expectativa era com as mudanças na planta indus-
trial da fábrica de tecidos, que poderia ser a redenção da eco-
nomia estagnada do lugar. 

O ano em que nasci era o Ano do Boi. Uma tragédia assustava 
o Brasil que contava seus mortos. De Norte a Sul, o assunto era 
o grande número de vítimas fatais do voo da amizade em Per-
nambuco, da catástrofe de Campinas e a do Gran Circo no Rio 
de Janeiro. O povo pasmado discutia nas esquinas a inflação que 
poderia chegar, rondando números crescentes, dadas às incertezas 
da política. Alguém falou em plebiscito para mudar o sistema de 
governo.  Anunciavam reformas estruturais na economia. Falava-
se na vacina da Fundação Oswaldo Cruz, a poderosa prevenção 
que poderia nos livrar de doenças medonhas. Noticiava-se a tal 
“Fome da China”, algo tão distante que era até difícil de imaginar.

O ano em que nasci era o Ano do Boi. A Coreia do Sul ha-
via chamado a atenção do mundo em suas guinadas políticas. A 
Venezuela, e seus muitos conflitos, havia aprovado uma nova 
Constituição e passou a ser cortejada pelos Americanos, que te-
miam uma escalada de influência russa na região. Embora a Rús-
sia enfrentasse certa desconfiança com seu governo e a política 
interna do país não fosse lá essas coisas, o sucesso da Sputnik era 
mundialmente falado. Os segredos por detrás da Cortina de Ferro 
desenhavam adversários imaginários... Pouca informação e muita 
desinformação. 

O ano que nasci era o Ano do Boi, mas bem que poderia ser 
o ano das vacas magras... Ou o ano em que a vaca foi pro brejo.  
Faz 60 anos... parece que foi ontem! 

Israel Quirino
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Nossa parceira Priscila, do Autoposto Ciclo do Ouro, 
com o maridão Danilo. 

Tiago em dose dupla, rsrs... Tiaguinho Souza e Thiago 
marcando presença em nossa sociais. Forte abraço!

O destaque dessa semana, é a Keila Pereira. Além de 
mebro das Mariana’s Mulheres que Inspiram, é empre-
endedora da loja on-line Beleza de Menina. Cheia de 
empoderamento, Keila é aniversariante dessa semana. 
Que Deus te abençoe e sucesso sempre!

Toda elegante e muito simpática. Essa é a Juliana que 
completa mais um ano de vida neste sábado (20). Na 
foto com seu filho Itatiano. Parabéns e muitas 
felicidades!

Nosso amigo, parceiro, confrade e advogado Wener Al-
vim com o advogado Glauber Paiva. Que dupla, hein?! 
Rsrsrs... Sucesso para vocês.

É com muito carinho que desejamos felicidades, saúde 
e vida para o Sr. Aristeu pelos 100 anos de vida. Abraços 
dos amigos da rua Piauí, do bairro Colina.


