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¨ cidades
A ACIAM e CDL  
cria o Núcleo de 
Contadores de Mariana
FINALIDADE. O núcleo tem por objetivo ainda ser um elo entre 
os entes fiscalizadores, principalmente no âmbito municipal.

Realizado o evento no último 
dia 10 de Fevereiro no auditório 
da sede da ACIAM e CDL Maria-
na onde foi criado o Núcleo dos 
contadores de Mariana, contaram 
com a presença de 17 Contadores 
da Cidade de Mariana, respeitan-
do todas orientações de segurança 
do protocolo do COVID-19.

O núcleo tem o objetivo de 
fortalecer a classe e por meio 
da troca de informação, conhe-
cimento, geração de negócios 
e padronização dos processos 
a fim contribuir para eliminar 
os pontos fracos e aumentar a 
transparência do setor.

A partir da criação do núcleo, 
profissionais do segmento pas-
sam a conversar de maneira orga-
nizada, com uso de metodologia 
contemplando princípios do as-
sociativismo que são: responsabi-
lidade, ética e respeito. Os empre-
sários do segmento vão se reúni 
uma vez por mês onde pensam e 
analisam como grupo, problemas, 
ideias e soluções comuns.

O núcleo tem por objeti-
vo ainda ser um elo entre os 

entes fiscalizadores, princi-
palmente no âmbito munici-
pal, através da parceria com a 
administração municipal para 
discutir pontos comuns, pro-
porcionado uma visão prática 
de como as rotinas acontece 
no dia a dia das empresas.

A ACIAM e CDL Mariana 
convida a todos contadores 
de Mariana para se associar e 
ser membro do Nucleo, faça 
contato através dos números 
(31) 3557-1042 / 3557-1384 
ou através do email aciamc-
dl@gmail.com.

Os empresários do segmento vão se reúni uma vez por mês 
onde pensam e analisam como grupo, problemas, ideias e 
soluções comuns.

CÁLCULO

Cruzamento de bancos de dados irá 
reduzir beneficiários 

Um trabalho ao longo dos úl-
timos 11 meses de cruzamento de 
bancos de dados permitiu que o go-
verno federal realizasse um pente-fino 
e chegasse ao que considera o núme-
ro de pessoas que precisarão de uma 
nova rodada do auxílio emergencial: 
cerca de 33 milhões de brasileiros, 
entre eles os 14 milhões que já estão 
no programa Bolsa Família.

A primeira rodada, paga a par-
tir de abril do ano passado, chegou 
a mais de 65 milhões de pessoas. Já 
na segunda rodada, com metade do 
valor, a partir de setembro, já eram 
em torno de 57 milhões de pessoas.

O cruzamento foi feito a partir 
de 11 bases de dados. Foi utilizada 
também uma plataforma desenvol-

vida pelas secretarias de Governo 
Digital e de Previdência e Trabalho. 
A nova base será usada também para 
outros programas de renda e de em-
prego que venham a ser lançados.

Entre os bancos de dados utiliza-
dos estão os do Caged, INSS, MEI, 
CNIS. Apenas pelo CPF da pessoa, 
é possível identificar se é servidor pú-
blico, militar, aposentado, pensionista, 
empresário e quem são seus depen-
dentes no Imposto de Renda.

O pagamento de forma ampla 
do auxílio emergencial em 2020 fez 
com que o programa custasse mais 
de R$ 30 bilhões ao mês – valor es-
timado do Bolsa Família por ano.

Nos primeiros meses, o va-
lor médio pago pelo auxílio foi 
de quase R$ 900 – mães sozinhas 

responsáveis pela família recebiam 
o valor de R$ 1,2 mil. O custo to-
tal do programa ao longo de 2020 
chegou a quase R$ 300 bilhões.

Fontes do Ministério da 
Economia e do Ministério da 
Cidadania afirmam que o novo 
banco de dados deve ser usado 
para aprimorar o Bolsa Família 
e também para ampliar progra-
mas de emprego.

Ainda não está definido 
o valor que será pago na nova 
rodada do auxílio emergencial, 
nem por quantos meses vai du-
rar. A negociação entre governo 
e Congresso até agora é de três 
a quatro parcelas de R$ 250. A 
ideia é que o programa volte a 
ser pago a partir de março.

DA ReDAÇÃO
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Recapeamento asfáltico atribui 
cara nova à rua do Catete
BENEFÍCIO. Obras estão sendo feitas em período noturno, onde há menor circulação de veículos e pedestres.
DA REDAÇÃO

Devido uma demanda an-
tiga dos moradores da rua do 
Catete a Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Obras, começou no último do-
mingo (14), a primeira etapa do 
recapeamento asfáltico. Segun-
do a assessoria de comunicação 
da prefeitura a obra tem previ-
são de em uma semana e até a 
conclusão, o estacionamento 
estará proibido na via durante o 
dia e, após às 19h, o trecho será 
fechado para que os trabalhos 
sejam retomados. 

No primeiro dia de inter-
venção, foi executada a fresa-
gem do asfalto, que consiste na 
remoção do pavimento antes 
da execução de um novo reves-
timento. As obras continuam 
por toda semana, no período 
noturno, onde há menor circu-
lação de veículos e pedestres. 

Géssica Araújo trabalha 
no Catete há quase seis anos 

e comenta que a obra vai tra-
zer muitas melhorias para a 
rua. “A execução da obra vai 
trazer mais acessibilidade, 
já que a rua do Catete tem 
um grande fluxo de veículos 

na cidade. Os cidadãos vão 
poder circular em veículos 
particulares e públicos com 
maior segurança”, ressaltou.

Para Janine Martins Xa-
vier, funcionária da Padaria 

Cantinho do Pão fala sobre 
o recapeamento do asfalto 
e como essa manutenção 
está interferindo na rotina 
do comércio. Segundo ela, 
“essa reforma é importante 

e trará muitos benefícios a 
longo prazo, no entanto a 
poeira, o barulho e a demo-
ra em finalizar a obra têm 
sido desafios nada agradá-
veis no momento”.  

Estacionamento estará proibido na via durante o dia. 

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA
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A Carteirinha ajudará na efetivação do Atendimento Prioritário.

Carteira de identificação 
do autista vira 
realidade em Mariana
LEVANTAMENTO. Secretaria de Saúde irá fazer um levantamento 
de quantas pessoas são portadoras do autismo no município.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
abriu no último dia 15, os ca-
dastros para a confecção da 
carteira de identificação do 
autista. A inscrição poderá ser 
feita até o dia 26 de fevereiro, 
no Previne, de segunda à sex-
ta, das 8h às 12h e das 13h às 
17h. É necessário levar os do-
cumentos e o formulário de 
requerimento preenchido.

Através deste cadastro, a 
Secretaria de Saúde irá fazer 
um levantamento de quantas 
pessoas são portadoras do au-
tismo no município, levando 
em consideração que, a partir 
de agora, os prédios públicos 
terão atendimentos prioritá-
rios para os autistas.

Procurada pela Redação 
do Jornal Ponto Final, a advo-
gada, Daniella Avelar, que tem 
um filho diagnosticado com 
autismo acha a ação necessária 
e importante, “a Carteirinha 
de Identificação do Autista 
é um passo importante, uma 
vez que com ela em mãos fica 
dispensável apresentar outros 
documentos para comprovar o 

diagnóstico e com isso poder 
facilitar o acesso aos direitos e 
garantias que as pessoas com 
TEA têm. Os Autistas são 
considerados para fins legais, 
pessoas com deficiência e pos-
suem uma série de direitos. A 
Carteirinha, por exemplo, aju-
dará bastante na efetivação do 
Atendimento Prioritário, mas 
também será uma peça funda-
mental para que criemos um 
Cadastro Municipal para sa-
bermos o número de autistas 
que existem em nossa cidade” 
pontuou Daniela. 

Para a advogada a ação 
de hoje resultará em um pro-
gresso futuro para criação de 
políticas públicas na cidade 
“esses números são muito 
importantes para elaboração 
de futuras políticas públicas 
na cidade de Mariana, volta-
das especificamente para o 
autismo. Atualmente, temos 
poucos dados sobre o Autis-
mo aqui e as políticas públicas 
são praticamente ausentes, as 
mães têm lutado muito para 
que na nossa cidade as crian-
ças, tenham acesso a uma sé-

rie de Terapias Especializadas, 
sobretudo comportamentais e 
de reabilitação. As dificuldades 
pra garantir um tratamento 
adequado no SUS nesses cam-
pos e abordagens são cruéis e 
desgastante pras famílias”.

Como mãe Daniella 
acredita que a construção de 
uma política municipal seja 
urgente para que o autista 
tenha todo tratamento que é 
de direito, “espero que esse 
seja um primeiro passo para 
a conscientização sobre o 
assunto e também para uma 
ampla mobilização de todos 
os envolvidos. Acredito que 
é urgente, a construção de 
uma Politica Municipal de 
Atenção ao Autismo, onde 
dentre outras coisas, tenha-
mos um Centro de Referên-
cia em Autismo, para prestar 
tratamento específico e es-
pecializado aos autistas, com 
todas as abordagens que lhe 
são de direito” finalizou.

O Centro de Especia-
lidades – Previne, fica lo-
calizado na Rua Wenceslau 
Braz, nº 461, Centro.
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O espaço vai atender às diferentes necessidades dos mais diversos pacientes.

Mariana inaugura ‘Casa de Apoio’ 
para moradores de distritos
SUPORTE. Apoio inclui veículo exclusivo para a unidade e cinco funcionários que irão trabalhar 
diretamente no setor.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana inau-
gurou nesta quinta-feira, 18, a casa 
de apoio do município. Assim 
como em Belo Horizonte, onde 
a casa recebe os pacientes e fami-
liares atendidos pelo Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD), a de 
Mariana irá beneficiar os pacien-
tes dos distritos e subdistritos. 

O espaço vai atender às di-
ferentes necessidades dos mais 
diversos pacientes, com três refei-
ções diárias e capacidade para rece-
ber até 35 pessoas, além de contar 
com um veículo exclusivo para a 
unidade e cinco funcionários que 
irão trabalhar diretamente no setor.

A casa leva o nome de José 
Jarbas Ramos Filho como home-
nagem aos trabalhos prestados 
à cidade em cinco mandatos em 
que esteve na Câmara. Natural 

de Mariana, José Jarbas Ramos, 
conhecido como “Seu Nego”, 
morou em Cachoeira do Bru-
mado, distrito de Mariana, até 
os 64 anos de idade, onde viveu 
com a esposa e os filhos.  Foi 
vereador por cinco mandatos e 
presidente da Câmara no biênio 
2001-2002 / 2005 a 2008 e 2009 
a 2012. A homenagem se dá em 
razão do seu empenho e traba-
lho realizado em prol da popu-
lação do município de Mariana.

Assim como em Belo 
Horizonte, onde a casa rece-
be os pacientes e familiares 
atendidos pelo Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD), a 
de Mariana irá beneficiar os 
pacientes dos distritos e sub-
distritos. O evento será reali-
zado na Rua Brasil, nº 91, no 
bairro Rosário, às 18h.

CAT foi reaberto para melhor 
atendimento ao turista
DA REDAÇÃO

O CAT, Centro de Atenção 
ao Turismo, foi criado em 2007 
para atender as demandas turísti-
cas do município, com informa-
ções, fomento e divulgação do 
Trade Turístico. O visitante re-
cebe um mapa do Centro Histó-
rico que oferece atrativos, meios 
de hospedagem e alimentação, 
opções de lazer e entretenimento 
e outros serviços além de toalete 
e bebedouro com todas orienta-
ções necessárias aos turistas.

Para melhor receber os visi-
tantes e os moradores da cidade, 
a Prefeitura de Mariana reabriu 
o Centro de Atenção ao Turis-

mo - CAT, após um período 
fechado devido a pandemia da 
COVID-19. O local agora pos-
sui um espaço mais completo 
com informações sobre o muni-
cípio, com materiais impressos e 
audiovisuais, dando um melhor 
suporte aos pontos de visitação e 
com um atendimento que marca 
a hospitalidade mineira.

O Centro de Atenção ao 
Turismo fica localizado na Rua 
Direita nº 91, e funciona de se-
gunda a sexta, das 8h às 18h, e 
aos domingos, de 8h às 15h.

Para mais informações ligue: 
3558-2314 / 3558-1062.

INFORMAÇÃO

CRÉDITO: ERIC MODESTO
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Festa clandestina que ocorria no distrito de Bandeirantes foi 
fiscalizada, paralisada e os responsáveis notificados.

Carnaval 2021: 
Município teve 
ocorrências e registro 
de festas clandestinas
ADVERTÊNCIA. No decorrer das fiscalizações ao menos 12 
bares foram advertidos.

DA REDAÇÃO

O município de Mariana 
assim como diversos outros 
do país não realizou as festas 
carnavalescas como de costu-
me, e para que não houvesse 
a aglomeração de pessoas em 
eventos particulares ou clan-
destinos, a Secretaria de Defe-
sa Social reforçou o efetivo da 
Guarda Civil Municipal e da 
Fiscalização de Posturas entre 
os dias 12 e 16 de fevereiro. O 
objetivo da ação foi fazer cum-
prir as medidas adotadas pelo 
programa “Minas Consciente” 
e as legislações municipais.

Durante os dias que seriam 
de folia, além dos patrulhamen-
tos setorizados nos bairros, 
equipes da Guarda Civil Mu-
nicipal e Fiscalização de Pos-
turas, realizaram diligências em 
diversos locais na sede e distri-
tos, entre os locais fiscalizados 
estão bares, repúblicas, restau-
rantes, residências particulares, 
espaços de locação para even-
tos, espaços públicos e outros 
pontos com possibilidades de 
aglomerações. No decorrer 
das fiscalizações ao menos 12 
bares foram advertidos quanto 
ao descumprimento do decreto 
municipal que dispõe sobre o 
horário de fechamento durante 
a “onda vermelha”, quatro fo-
ram notificados, entre eles um 
que não possuía alvará de fun-
cionamento e de imediato foi 
fechado e orientado sobre os 
procedimentos para regulari-
zação junto ao município. Uma 
festa clandestina que ocorria 
no distrito de Bandeirantes foi 
fiscalizada, paralisada e os res-

ponsáveis notificados.
Na madrugada do dia 14, 

após receber denúncia de que 
estava sendo realizada uma 
festa clandestina nas depen-
dências de uma das repúblicas 
estudantis, no centro da cidade, 
a Guarda Civil se deslocou até 
o local, mas foi constatado que 
no local só havia os morado-
res, mesmo diante dos fatos, os 
responsáveis pelo local foram 
orientados sobre as legislações 
vigentes e suas restrições, além 
dos perigos de possíveis aglo-
merações.

Na manhã do último sá-
bado, 13, após tomar conheci-
mento através de divulgações 
em redes sociais e aplicativos 
de conversas, de que na noi-
te anterior teria ocorrido uma 
festa clandestina organizada 
através de grupos do whatsapp, 
com aglomeração de pessoas, 
consumo de bebidas e drogas 
em via pública e carros de som 
automotivos, uma guarnição da 

Guarda Civil esteve no local 
(estrada que dá acesso ao distri-
to de Bento Rodrigues) e cons-
tatou que pela quantidade de 
lixo encontrado, que o fato era 
realmente verídico. Nesse mes-
mo dia, no turno da noite, após 
receber uma denúncia através 
do telefone de emergência 153, 
de que ocorreria um “baile 
funk” no mesmo local da noite 
anterior, a Guarda Civil Muni-
cipal, juntamente com PMMG 
e a Fiscalização de Posturas se 
deslocaram até o local, porém 
nada foi encontrado.

Além das diligências re-
alizadas de forma específica, 
durantes os patrulhamentos se-
torizados guarnições da GCM 
orientaram dezenas de pedes-
tres, comerciantes e moradores 
sobre os perigos das aglome-
rações e desrespeito às regras 
sanitárias, a importância do dis-
tanciamento social neste mo-
mento, bem como sobre o uso 
de máscaras e álcool em gel.
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SAAE Mariana dá dicas para o 
reaproveitamento de água
CONSCIENTIZAÇÃO. Reforçar essas iniciativas e dar dicas para evitar o desperdício, contribui para o 
melhor aproveitamento da água em casa. 

DE MARIANA

Estamos vivendo um imi-
nente esvaziamento dos manan-
ciais e reservatórios. Os noticiá-
rios, todos os dias, mostram as 
consequências da falta de água 
e apresentam soluções possíveis 
para aliviar esse problema. No 
entanto, nunca é demais refor-
çar essas iniciativas e dar dicas 
para evitar o desperdício, contri-
buindo para o melhor aproveita-
mento da água em casa. 

Pois foi pensando nisso que 
o SAAE Mariana resolveu listar 
aqui algumas sugestões super prá-
ticas e eficientes para o reuso do-
méstico da água. Dê só uma olha-
dinha e contribua você também: 

Use a água da
máquina de lavar
Você sabia que a máquina de 
lavar é um dos aparelhos que 

mais gasta água em uma re-
sidência? Sendo assim, vale a 
pena criar sistemas de reutili-
zação da água proveniente da 
lavagem de roupas. Assim, em 
vez de direcionar a mangueira 
da máquina para o descarte de 
água ainda aproveitável para a 
pia, direcione-a para recipientes 
destinados ao reuso dessa água 
para a lavagem de carros, calça-
das, quintais e descargas. Essa 
simples medida já pode dimi-
nuir o desperdício em até 50%!

Coloque baldes 
dentro do box

Por mais consciente que 
seja o consumo e ainda que 
você desligue o chuveiro ao se 
ensaboar, o desperdício de água 
durante o banho é inevitável. 
Para minimizar esse problema, 
posicione baldes dentro do box. 

Essa água acumulada dos res-
pingos pode ser reutilizada na 
limpeza doméstica, inclusive do 
próprio banheiro. Reaproveite 
água da chuva Quando chover, 
posicione bacias e baldes para 
fazer a captação desse bem tão 
precioso. Hoje em dia existem 
sistemas de reuso elaborados 
feitos com caixas d’água, man-
gueiras e outros mecanismos. 

E que tal explorar seu lado 
inventor para criar suas próprias 
soluções de reutilização? Vale 
destacar, porém, que a água da 
chuva não é apropriada para o 
consumo, mas pode ser usada 
para fins de irrigação de plan-
tas, limpeza da casa, lavagem 
de carros e assim por diante. 
Instale sistemas de reuso no te-
lhado Outra opção bacana que, 
aos poucos, está se tornando 
popular, é instalar sistemas de 

captação de água da chuva nos 
telhados. Nesse caso, a água 
pode ser absorvida e direciona-
da para cisternas e para um pos-
terior processo de decantação e 
cloração. Depois de passar por 
essas etapas, a água pode ser re-
aproveitada em tarefas que não 
exigem o uso de água potável.

Construa um reservatório
Se você tiver espaço dispo-

nível em casa e estiver disposto 
a investir um pouco, construa 
um reservatório doméstico. 
Esse tipo de sistema serve para 
reaproveitar não só a água da 

chuva, como também a água do 
chuveiro e da máquina de lavar 
roupas. É importante que o re-
servatório conte com clorador, 
uma bomba e uma caixa de areia 
para realizar a decantação, ok? 

Viu como não é nada com-
plicado reaproveitar água e 
evitar o desperdício hídrico? 
Diante da iminente chance de 
encararmos um racionamento 
no futuro próximo, economi-
zar é a palavra de ordem! Então 
escolha já a forma mais viável 
de reutilizar a água e mande o 
desperdício para bem longe!

INFORME PUBLICITÁRIO



Jornal Ponto Final 
18 a 24 de fevereiro de 202108| CIDADES

varejão popular

UBS inaugurado no subdistrito de 
Mainart atenderá 104 famílias

ATENDIMENTO. A UBS atenderá famílias com maior conforto 
e agilidade.

DA REDAÇÃO

Com um espaço que vai 
garantir mais saúde e qualidade 
no atendimento, os morado-
res do subdistrito de Mainart 
receberam na noite da última 
quarta, 10, a nova Unidade Bá-
sica de Saúde Luiz Gonzaga 
Grigório. A UBS, primeira obra 
inaugurada pelo governo interi-
no do prefeito Juliano Duarte, 
atenderá cerca de 104 famílias, 
com maior conforto e agilidade 
nos atendimentos clínicos, pe-
diátricos, ginecológicos e tam-
bém enfermagem.

Edson Ferreira, neto do 
Sr. Luiz, disse que a homena-
gem foi recebida com mui-
ta alegria. “Agradecemos de 
coração a todos pelo carinho 
e pela lembrança que ficará 
marcado em nossos corações, 
e podem ter certeza que onde 
ele estiver ele estará feliz com 
a homenagem”, relatou.

A entrega contou com a 
participação de pessoas da co-
munidade e do poder público, 
além de familiares do Sr. Luiz 
Gonzaga Grigório (in memo-
riam), que sentiram-se honra-
dos pela homenagem.

A equipe do Jornal e TV 
Ponto Final esteve no local e 
fez a cobertura da inauguração 
da UBS. Confira o evento na 
íntegra no canal do youtube: 
TV Ponto Final.

Homenageado
Gonzaga, nascido em 

1896, foi tropeiro e viveu sua 
vida no interior trabalhando 
em fazendas. Pessoa presen-
te, contribuía com a igreja e 

também com os moradores 
do subdistrito. Tinha paixão 
por cuidar das pessoas, sem-
pre oferecendo chás medici-
nais e outros cuidados para 

seus conterrâneos. Pai de 20 
filhos, com mais de 100 ne-
tos e bisnetos, foi uma pes-
soa muito querida por sua 
comunidade.

Familiares do homenageado, Luiz Gonzaga, estiveram pre-
sentes na inauguração.

Diretor do Jornal Ponto Final entrevistou o secretário de 
saúde, Danilo Brito, que falou da nova instalação.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Defesa Civil emite 
alerta de chuva forte 
nos próximos dias
APOIO. Em caso de qualquer ocorrência, ligue para 199 ou 153 
e procure um lugar seguro.

DA REDAÇÃO

O Departamento de Defe-
sa Civil, informa que entre os 
dias 17 e 21 de fevereiro, exis-
te a possibilidade de elevados 
volumes de chuva para a região 
devido a uma área de baixa 
pressão atmosférica que atua 
sobre o sudeste do Brasil.

Com a previsão, os ris-

cos de deslizamentos de ter-
ra aumentam muito e, diante 
disso, os órgãos competen-
tes aconselham a verificar 
rachaduras no solo, trincas 
nas paredes e nos barran-
cos, postes ou árvores incli-
nadas e, caso perceba algum 
destes sinais, peça uma vis-
toria preventiva.

A Defesa Civil recomen-
da também que, em caso de 
tempestades com ventos 
fortes e raios, as pessoas 
busquem locais seguros, 
longe de árvores, placas e 
postes de energia. Também 
devem ficar distantes de ja-
nelas, bem como desligar os 
aparelhos eletrônicos.

REALIZAÇÃO

Câmara de Ouro Preto amplia 
serviço de  emissão de identidades

Atendendo às necessidades 
da população ouro-pretana, a 
partir da próxima sexta-feira (19), 
a oferta de emissão de carteiras 
de identidade em Ouro Preto 
será ampliada para 12 documen-
tos por dia, totalizando agora 60 
RG’s por semana. Além disso, 
o agendamento passará a ser às 
sextas-feiras, de 8h às 12h.

O serviço, oferecido pelo 
Centro de Atenção ao Cidadão 
(CAC) da Câmara Municipal, é 
muito requisitado pela popu-
lação da cidade e ficou cerca 
de 10 meses suspenso, devido 
à pandemia do COVID-19, o 
que gerou uma grande demanda 
reprimida na cidade. O procedi-
mento foi retomado no dia 20 
de janeiro e estavam sendo con-

feccionadas 6 identidades por 
dia, sendo 30 por semana. 

Procedimento
O serviço de emissão de 

carteiras de identidades foi 
retomado pela Câmara me-
diante a diversas diretrizes, 
devido aos protocolos de pre-
venção e contenção ao CO-
VID-19.  Com isso, poderão 
ser emitidas doze carteiras de 
identidade por dia, de segun-
da a sexta-feira, totalizando 60 
documentos por semana. As 
marcações acontecerão às sex-
tas-feiras, de 8h às 12h, através 
do telefone (31) 3552-8527. 

Neste período atípico, como 
o serviço está sendo ofertado de 
forma reduzida, ele será exclu-
sivo para pessoas residentes em 

Ouro Preto e só será aceita uma 
marcação por ligação. 

A confecção será realizada 
respeitando o intervalo de uma 
hora entre um atendimento e 
outro. Além disso,  haverá um 
sistema de recepção na janela la-
teral ao CAC e somente poderá 
ficar no hall de entrada da Câ-
mara o cidadão que estiver sen-
do atendido no horário previa-
mente agendado. Vale destacar, 
que na entrada será feita a aferi-
ção de temperatura corporal dos 
usuários, e será obrigatório a uti-
lização de máscara e álcool gel. 

Ressaltamos que a procu-
ra pelo serviço está alta, por 
isso as linhas de telefone es-
tão ficando congestionadas e 
o prazo para conseguir a mar-
cação está maior. 

DA REDAÇÃO
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Repúblicas de OP recebem multa de 
10 mil por Carnaval clandestino
PROPAGAÇÃO. Carnaval foi proibido em Ouro Preto para conter a propagação da COVID-19. Desde 29 de 
janeiro a cidade aplica multas nos responsáveis por aglomerações.

DA REDAÇÃO

Fiscalizações fizeram o 
flagrante de seis repúblicas 
estudantis de Ouro Preto, fa-
zendo festa clandestina e cada 
uma foi multada no valor de 
100 Unidades Padrão Muni-
cipal (UPM), o que equivale a 
R$ 9.915, e uma delas teve um 
aparelho de som apreendido.

De acordo com o Depar-
tamento de Fiscalização, da 
Secretaria de Defesa Social de 
Ouro Preto, as quatro multas 
e a apreensão do som ocorre-
ram no domingo (14) e outras 
duas repúblicas foram mul-
tadas na segunda-feira (15). 
Segundo o diretor do Depar-
tamento de Fiscalização, José 
Geraldo de Oliveira, essas 
ações se intensificaram no pe-
ríodo de carnaval e ocorreram 
com o apoio da Polícia Militar 
com o objetivo de conter aglo-

merações na cidade, segundo 
as diretrizes estabelecidas pelo 
Plano Minas Consciente.

 No relatório parcial de 
vistoria e fiscalização, das 18h 
de sexta-feira (12) até as 6h de 
segunda (15), foram realiza-
das 273 diligências em diver-
sos pontos da sede do muni-
cípio e nos distritos. O foco 
principal foram as repúblicas 
estudantis, bares, restauran-
tes, residências particulares 
e outros pontos de possível 
aglomeração e/ou com pos-
sibilidade de realização de 
eventos clandestinos.

 Nesse período, segundo 
o relatório, foram registra-
dos 17 autos de infração, um 
deles foi na República Ninho 
de Amor, localizada no Cen-
tro Histórico. Outro auto 
com destaque foi no distrito 
de Lavras Novas, onde um 

bar foi autuado por aglome-
ração e música ao vivo. No 

subdistrito Chapada, distrito 
de Santo Antônio do Leite, 

uma festa clandestina tam-
bém foi paralisada. 

O foco principal foram as repúblicas estudantis, bares, restaurantes, residências 
particulares e outros pontos de possível aglomeração e/ou com possibilidade de 
realização de eventos clandestinos.
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Município realiza 
vacinação para idosos 
acima de 90 anos
DISTRIBUIÇÃO. As doses são disponibilizadas de acordo com a 
deliberação CIB-SUS/MG nº 3.319 de 9 de fevereiro de 2021.

DA REDAÇÃO

A secretaria de saúde de Ma-
riana, iniciou no último dia 16, uma 
nova etapa de vacinação contra a 
COVID-19, exclusivamente para 
idosos acima de 90 anos. As doses 
são disponibilizadas de acordo com a 
deliberação CIB-SUS/MG nº 3.319 
de 09 de fevereiro de 2021, que apro-
va a distribuição das vacinas aos mu-
nicípios para imunização dos grupos 
prioritários contra COVID-19 no 
Estado de Minas Gerais, de acordo 
com as diretrizes do Programa Na-
cional de Imunizações.

Nossa equipe de reportagem 
esteve no local de vacinação do Bar-
ro Preto onde esteve presente dona 
Argentina Gonçalves que completa 
93 anos esta semana. Acompa-
nhante da idosa, sua filha Marlene 
Gonçalves, descreveu o momento 
“é uma emoção muito grande po-
der realizar uma ponta de esperança 
para humanidade através dessa pri-
meira dose, nossos idosos são mui-
to frágeis e poder imuniza-los traz 
conforto e alívio. Não houve espe-
ra, fomos atendidas imediatamente 
e ela nem precisou sair do carro, 
conferimos a dose e filmamos a 
aplicação por precaução porque 
vemos muitas coisas pela televisão, 
mas aqui foi tudo certo e estamos 
muito satisfeitas” afirmou Marlene.

A imunização ocorrerá até o 
dia 19 de fevereiro, de 08h às 15h, 
conforme a logística descrita abaixo:

Distritos
Idosos acima de 90 anos, resi-

dentes nos distritos e nos subdistri-
tos receberão as doses em domicílio 
e, são eles: Padre Viegas; Bandeiran-
tes; Vargem; Cachoeira do Bruma-
do; Furquim; Águas Claras; Monse-
nhor Horta e Santa Rita Durão.

Sede – acompanhados 
por UBS

Os idosos acima de 90 anos, 
assistidos pelo Serviço de Atendi-
mento Domiciliar (SAD) recebe-
rão as doses em domicílio. Idosos 
acima de 90 anos, residentes em 
bairros que possuem Unidades 
Básicas de Saúde – UBS, também 
receberão as doses em domicílio. 
São eles: Morro Santana;  Cabanas; 
Rosário; Bento e Paracatu; Passa-
gem de Mariana e Santo Antônio.

Centro
Já os idosos acima de 90 

anos, residentes na região do 
Centro, deverão comparecer à 
Central de Imunização, localiza-
da à Rua Santa Cruz, 368, Barro 
Preto, portando documento com 
foto, cartão do SUS e compro-
vante de residência.

O Idoso, que por algum mo-
tivo não consiga se deslocar à 
Central de Imunização, deverá 
ter seu cadastro realizado por 
um responsável, portando do-
cumentos oficias com foto, car-
tão do SUS e comprovante de 
residência do idoso, para que a 
vacinação ocorra em domicílio. 
A Central fica localizada à Rua 
Santa Cruz, 368, Barro Preto. O 

cadastro deverá ser feito, prefe-
rencialmente, nos dias 16 e 17 de 
fevereiro, para que a logística de 
vacinação ocorra o quanto antes.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato com a Central de Imunização no telefone 
3558-2062 ou pelo Whatsapp Vacinação COVID-19 (31) 9 9630-2741.



Jornal Ponto Final 
18 a 24 de fevereiro de 202112 |  CIDADES

Vacina produzida pela UFMG foi 
anunciada pela reitoria da faculdade 
PARCERIA. Presidente Gilson Lemes destacou a importante parceria entre UFMG e TJMG.

DA REDAÇÃO

O presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
desembargador Gilson Soares 
Lemes, recebeu nesta segun-
da-feira (8), visita de corte-
sia da reitora da Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG), professora Sandra 
Regina Goulart Almeida. Du-

rante o encontro, a professo-
ra anunciou que o Centro de 
Tecnologia em Vacinas (CT-
Vacinas) da UFMG desenvol-
ve uma vacina 100% brasileira 
contra a Covid-19. “Muito 
boa esta notícia trazida pela 
reitora, pois a expectativa de 
toda população por mais vaci-
nas é muito grande”, afirmou 

o presidente Gilson Lemes.
Além da vacina, o chefe 

do Judiciário mineiro afir-
mou a importância da parce-
ria entre o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e a UFMG 
principalmente na tragédia de 
Brumadinho. “A Universidade 
participou e participa efetiva-
mente das perícias que estão 
sendo realizadas em face da 
tragédia de Brumadinho. E 
outras perícias ainda serão 
realizadas. Assim, é de funda-
mental importância a parceria 
entre estas duas entidades pú-
blicas”, destacou o presiden-
te. “Somos uma instituição 
pública federal, mas estamos 
dentro de Minas Gerais, e uma 
parceria cada vez maior com 
o TJMG é muito importante 
para a sociedade. Estamos à 
disposição do presidente Gil-
son Lemes no que for preciso, 
principalmente em um mo-
mento tão delicado que atra-
vessamos por causa da pande-
mia”, acrescentou a reitora.

O Presidente Gilson 
Lemes elogiou a produ-
ção, pela UFMG, de vaci-
na 100% brasileira, para o 
combate à Covid-19

Covid-19
A reitora Sandra Regina expli-
cou que o desenvolvimento da 
vacina da UFMG iniciou-se no 
ano passado e já passou pelas 
fases 1 e 2 que consistem em 
imunogenicidade e testes em 
animais. Em breve, entra na 
fase 3, considerada a mais one-
rosa, pois envolve exaustivos 
testes em seres humanos.

A vacina da UFMG é simi-
lar à vacina da Universidade de 
Oxford, que trabalha com ve-
tores virais capazes de codificar 
proteínas do coronavírus sem 
causar a doença, mas estimu-
lando a produção de anticorpos 
e células de defesa.

“O Centro de Tecnologias 
em Vacinas da UFMG é uma 
referência nacional, sendo o 
único no país a desenvolver a 
Leish-Tec, vacina para preven-
ção da leishmaniose, com 96% 
de eficácia em cães. Em breve 
teremos a nossa própria vacina 

contra a Covid-19”, garante a 
reitora, que também anunciou 
parceria da UFMG com o Go-
verno do Estado e com o Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia 
e Inovações para o desenvolvi-
mento da vacina contra o novo 
coronavírus em Minas Gerais.

Presenças
Além do presidente Gilson 

Lemes e da reitora Sandra Re-
gina, participaram da reunião 
os desembargadores Juliana 
Campos Horta de Andrade e 
Franklin Higino Caldeira Filho, 
e o chefe de gabinete da reitoria 
da UFMG, Rui Neves. O pre-
sidente Gilson Lemes recebeu 
vários livros publicados pela 
UFMG e informes sobre traba-
lhos desenvolvidos em relação 
à tragédia de Brumadinho. Em 
contrapartida, a reitora recebeu 
do presidente um relatório so-
bre os seis meses de gestão à 
frente do TJMG.

A vacina da UFMG é similar à vacina da Universidade de 
Oxford, que trabalha com vetores virais.
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A ideia é que em março, por exemplo, o país tenha quase 46 
milhões de doses disponíveis.

Governador garante mais 23 milhões 
de doses de vacina até julho
SAÚDE. Governador afirma que ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu ao estado 10% dos 230,7 
milhões de doses prometidas.

DA REDAÇÃO

Minas Gerais irá receber 
10% dos 230,7 milhões de do-
ses de vacinas antiCOVID-19 
prometidas aos estados pelo 
ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello. A projeção foi 
feita no último dia 17, pelo 
governador Romeu Zema 
(Novo), em entrevista exclu-
siva ao Estado de Minas. Se 
a estimativa for concretizada, 
a estratégia de imunização da 
população mineira receberá 
cerca de 23 milhões de inje-
ções até julho.

As remessas prometidas 
por Pazuello vão ser enviadas 
às unidades da federação men-
salmente, até julho. O plane-
jamento nacional é composto 
por exemplares da Corona-
vac, do Instituto Butantan, e 
da vacina de AstraZeneca/
Oxford. Contempladas, tam-
bém, doses do imunizante 
russo Sputnik V, além do in-
diano Covaxin. “Via de regra, 
o número, para Minas Gerais, 
é próximo de 10% do total. 
Pode ser que, em algum mo-
mento, varie um pouco para 
mais ou um pouco para me-
nos”, disse o governador.

A ideia é que em março, 
por exemplo, o país tenha 
quase 46 milhões de do-
ses disponíveis. Em abril, 
a quantia pode chegar a 57 
milhões. (Veja, no fim deste 
texto, o cronograma com-
pleto), “o ideal é que tivés-
semos mais, mas vai ser um 
grande avanço”, opinou o 
governador de Minas. Zema 
crê que o aumento progres-

sivo no número de vacinas 
disponíveis vai dar ânimo aos 
mineiros. “A fila vai começar 
a andar com rapidez. Quando 
uma pessoa está aguardando 
e a fila está andando, ela vê 
que algo está acontecendo, 
que está sendo produtivo 
esperar. O que não pode é a 

fila parar ou ficar muito lenta 
como estava acontecendo. Aí 
as pessoas começam a ficar 
alarmadas — e dou toda ra-
zão à população”.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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OMS aprova vacina de Oxford 
e destrava envio ao Brasil
DISTRIBUIÇÃO. Aval abre caminho para a entidade distribuir doses da vacina para países desfavorecidos.

DA REDAÇÃO

A Organização Mun-
dial  da Saúde (OMS) con-
cedeu no últ imo dia 15 a 
aprovação de emergência 
para a vacina ant icovid da 
AstraZeneca,  o que abre 
caminho para a distr ibui-
ção de centenas de mi-
lhões de doses para países 
des favorec idos.

Es te  proced imento 
a juda  os  pa í ses  que  não 
d i spõem de  me ios  para 
deter minar  por  s i  pró-
pr ios  a  ef icác ia  e  seguran-
ça  de um medicamento a 
ter  acesso mais  ráp ido às 
terapias  e  per mite  que o 
d ispos i t ivo Covax,  con-
f igurado para  g arant i r  o 
acesso à  vac ina ,  comece a 
d i s t r i bu i ç ã o.

A vacina da AstraZe-
neca representa a g rande 
maioria das 337,2 milhões 
de doses que o disposit i -
vo Covax -  pretende dis-
tr ibuir  no primeiro se-
mestre deste ano.  Essas 
doses são fabricadas na 
Coreia do Sul  e na Índia 
pelo Serum Inst i tute of 
India (SII) .  A aprovação 

diz respeito a essas duas 
versões,  de acordo com 
um comunicado da agên-
cia da ONU.

Na semana passada,  a 
vacina foi  recomendada 
pelo comitê de especia-
l istas em vacinas da OMS 
para qualquer pessoa com 
18 anos de idade ou mais, 
inclusive em países onde 
mais var iantes contagio-
sas estão circulando. No 
entanto,  a  vacina desen-
volvida pela Univers idade 
de Oxford (Reino Unido) 
e pela gigante far macêu-
t ica tem vivido contra-
tempos e dúvidas sobre 
sua ef icácia para maiores 
de 65 anos e diante da 
var iante do vír us inic ia l-
mente detectada na África 
do Sul ,  mas agora presen-
te em muitos países.

Para a OMS e seus es-
pecia l istas,  essa vacina 
cumpre perfei tamente a 
pr ior idade do momento: 
l imitar a g ravidade e a 
mor tal idade de uma pan-
demia que já  matou 2,4 
milhões de pessoas em 
pouco mais de um ano.

A vacina foi recomendada pelo comitê de especialistas em vacinas 
da OMS para qualquer pessoa com 18 anos de idade ou mais.
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Variante brasileira tem 
confirmação feita pela FIOCRUZ
GRaVidade. Ainda não há dados sobre relação entre variante e casos mais graves.
DA REDAÇÃO

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) confirmou terça-fei-
ra(16) que detectou, no Rio de 
Janeiro, caso da variante brasi-
leira do coronavírus. A variante 
P.1 da SARS-CoV-2, identifica-
da inicialmente em Manaus, foi 
detectada por análise laborato-
rial feita pelo Instituto Oswal-
do Cruz (IOC/Fiocruz). 

Até o momento, não há 
dados que relacionem essa va-
riante a quadros mais graves 
de covid-19, porém as muta-
ções identificadas nela são se-
melhantes às das variantes en-
contradas no Reino Unido e na 
África do Sul, e têm potencial 
de facilitar a transmissão. 

No último dia 12, a Fio-
cruz divulgou nota na qual diz 
que a variante descrita pela pri-
meira vez no Amazonas, havia 
sido detectada em mais cinco 
estados: Pará, Paraíba, Rorai-
ma, Santa Catarina e São Paulo. 
Casos provocados pela nova 
variante P.1 também já foram 
confirmados pelas secretarias 
estaduais de Saúde da Bahia, do 
Ceará e de Pernambuco. 

No texto divulgado na úl-
tima sexta-feira pelo IOC, a 
pesquisadora Paola Cristina 
Resende ressalta que “é im-
portante lembrar que as linha-
gens P.1 e P.2 já foram asso-
ciadas a casos de reinfecção no 
país. Por isso, é fundamental a 
continuidade das medidas de 
prevenção, como a utilização 
de máscara de proteção, a hi-
gienização frequente das mãos 
e evitar aglomerações”. 

Em todo o país, especialis-
tas da Rede Genômica Fiocruz 
integram um esforço que já se-
quenciou quase 3,6 mil amos-
tras coletadas no Brasil, sendo 
1.035 em São Paulo, 726 no Rio 
de Janeiro, 340 no Amazonas, 
306 Rio Grande do Sul, 167 na 
Paraíba, 150 em Pernambuco e 
as demais em outros estados.

Um balanço desse trabalho 
aponta que mais de 60 linha-
gens do vírus já foram encon-
tradas no país, porém predo-
minam a B.1.1.33 e a B.1.1.28, 
que circulam no Brasil desde 
março. O surgimento de linha-
gens diversas é um processo 
comum nos vírus, e, na maior 
parte dos casos, as mudanças 
implicam pequenas diferenças 
no material genético.

Foi a B.1.1.28 que, após 
mutações, deu origem à varian-
te P.1, encontrada no Amazo-
nas, e à P.2, descrita pela pri-
meira vez no Rio de Janeiro. 
Ambas são consideradas “va-
riantes de preocupação” e apre-

sentam modificações na proteí-
na spike, estrutura do vírus que 
se conecta às células humanas. 
No caso da P.1, há três muta-
ções relacionadas à proteína 
(K417N, E484K e N501Y), e, 
na P.2, uma mutação (E484K).

No Amazonas, a variante P.1 
foi apontada como a causadora 
de 91% dos casos da covid-19 
que tiveram seu material genético 
sequenciado em janeiro. A varian-
te se tornou a dominante no esta-
do, tomando o lugar da B.1.1.28.

Um balanço desse trabalho aponta que mais de 60 linha-
gens do vírus já foram encontradas no país.
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Inscrições para vagas 
remanescentes da 
EJA Novos Rumos 
começam em 25/2
EXPECTATIVA. Neste ano, são mais de 25 mil novas vagas 
disponibilizadas, chegando a aproximadamente 86 mil alunos 
nesta modalidade nas escolas públicas estaduais.

POR AGÊNCIA MINAS

A Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais 
(SEE/MG) traz uma novidade 
para os estudantes maiores de 18 
anos e que ainda não finalizaram 
o ensino médio a partir do ano 
letivo de 2021. Chamada de EJA 
Novos Rumos, a ação reforça a 
atenção especial que a SEE/MG 
tem direcionado aos estudantes 
do ensino médio e, além de ofe-
recer educação de qualidade e de 
ser oportunidade para o aluno 
concluir o ensino médio em tem-
po mais curto, também prioriza a 
participação dos jovens e adultos 
em cursos de Formação Inicial 
Continuada (FIC).

Neste ano, estão sendo dis-
ponibilizadas mais de 25 mil 
novas vagas, chegando perto de 
86 mil alunos matriculados na 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) nas escolas públicas es-
taduais. Serão iniciadas turmas 
em cerca de 300 novas unidades 
de ensino, além das 1.000 que já 
contavam com a modalidade de 
ensino no ano passado.

 Os interessados terão 
uma nova oportunidade com a 
abertura do período de inscri-
ções para vagas remanescentes 
da modalidade. O prazo terá 
início em 25/2, quando será 
possível fazer o cadastro para 

participar do processo. As in-
formações oficiais serão divul-
gadas no site oficial da SEE/
MG, no endereço eletrônico 
www.educacao.mg.gov.br. 

Educação e mundo 
do trabalho

Além das ações pedagógi-
cas que serão implementadas na 
EJA, os estudantes dessa moda-
lidade de ensino também terão 
prioridade na participação em 
cursos de Formação Inicial e 
Continuada (FIC) disponibiliza-
dos na rede estadual de ensino. 
O curso FIC tem a finalidade de 
capacitar, aperfeiçoar e atualizar 
o estudante que deseja entrar ou 
retornar ao mundo do trabalho 
de maneira rápida e eficiente.

Para 2021, a previsão é a de 
que sejam criadas cerca de 12.700 
vagas para os cursos de qualifica-
ção da educação profissional. São 

iniciativas que já formam para o 
mercado de trabalho, com foco 
em profissões que têm muita de-
manda em Minas Gerais, como 
é o caso de promotor de vendas, 
assistente de logística, cuidador 
de idosos, entre outras funções.

Apoio aos educadores
Para auxiliar o professor 

no trabalho desenvolvido na 
EJA Novos Rumos, serão rea-
lizadas formações promovidas 
pela Escola de Formação e De-
senvolvimento Profissional de 
Educadores de Minas Gerais, 
unidade vinculada à SEE/MG. 
Além disso, haverá um docu-
mento orientador pedagógico 
que trará diretrizes para os pro-
fessores trabalharem em sala 
de aula. A ideia é que o docente 
possa desenvolver metodolo-
gias que valorizem a experiên-
cia de vida do aluno.
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¨polícia
PM intensificou 
patrulhamento no 
período que seria 
o Carnaval 2021
PREVENÇÃO. Foram efetuadas operações preventivas e repressivas e 
reforço será recebido para evitar aglomerações.

DA REDAÇÃO

O 52º Batalhão de Polícia 
Militar (52º BPM), o “Sentinela 
da Região dos Inconfidentes”, 
recebeu reforços da Academia 
de Polícia Militar de Minas Ge-
rais para, junto a seu efetivo 
policial, trabalhar no combate à 
aglomerações que pudessem vir 
a se formar devido ao período 
que seria do Carnaval 2021. O 
Policiamento especial foi lançado 
nos centros históricos, entradas 
das cidades, distritos, parques e 
cachoeiras, bem como em locais 
onde foram detectadas possibili-
dades de se formarem aglome-
rações em Ouro Preto, Mariana, 

Itabirito e Diogo de Vasconcelos.
O Comandante do 52º 

Batalhão, Tenente-Coronel 
PM Joilson Fernandes Bitten-
court, ressaltou a importância 
da conscientização das pesso-
as em não realizar festas e não 
promoverem aglomerações, de-
vido à pandemia da Covid-19. 
“Como se sabe, as UTIs da re-
gião estão com capacidade es-
gotada e o momento é de evitar 
aglomerações, com o objetivo 
de conter a disseminação do 
novo coronavírus.” A Polícia 
Militar, seguindo as diretrizes 
do Governo do Estado, e em 
consonância com decretos mu-

nicipais e recomendações do 
Ministério Público, desenvol-
veu um trabalho em conjun-
to com a Guarda Municipal e 
órgãos de fiscalização das pre-
feituras, uma vez que qualquer 
evento público ou privado está 
proibido. “foram desenvolvidas 
operações preventivas e repres-
sivas na região, com o intuito 
de evitar aglomerações e garan-
tir o poder de polícia dos ór-
gãos municipais na fiscalização, 
os quais puderam aplicar mul-
tas, fechar estabelecimentos e 
suspender ou caçar alvarás de 
funcionamento”, explicou o 
Tenente-Coronel. 

De acordo com a denúncia, o autor escondia as drogas em 
moitas próximo a UFOP.

Traficante é preso pela 
Polícia Militar em OP
DA REDAÇÃO

Na tarde do dia 10 de fe-
vereiro, quarta-feira, durante 
Operação Policial na cidade 
de Ouro Preto, os policias re-
ceberam a informação de que 
um cidadão com diversos re-
gistros por tráfico de drogas, 
realizava tráfico de drogas 
nas imediações da Universi-
dade Federal.

De acordo com a denún-
cia, o autor escondia as dro-
gas em moitas que margeiam 
os muros do educandário. 
O autor foi encontrado à 
Rua Francisco Pignataro e 
submetido a busca pessoal 
sendo com ele localizado 
uma bucha de maconha e a 
quantia de R$ 132,75 (cento 

e trinta e dois reais e setenta 
e cinco centavos) que foram 
apreendidos. 

Ao vasculhar em moitas 
próximas ao muro da Univer-
sidade, foi encontrado um in-
vólucro que continha outras 
cinco buchas de maconha 
que também foram apreen-
didas.

O cidadão de 23 anos, 
recebeu voz de prisão em 
flagrante delito e assumiu 
a propriedade do material 
apreendido, bem como a 
prática do crime de tráfico 
de drogas, sendo conduzido 
para a Delegacia de Plantão 
da Polícia Civil para as devi-
das providências.

CONFISSÃO
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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.

Um dos melhores períodos do ano começa nesta 
semana e o recado é do Sol, que passa a brilhar 
em sua Casa da Sorte no dia 18, quinta-feira. 
Agindo no setor mais benéfico do seu Horóscopo, 
o famoso paraíso astral, o Sol vai despejar 
vibes superpositivas em sua vida, animará suas 
paqueras, vai favorecer suas conquistas e promete 
uma graninha a mais para o seu bolso.

Os interesses do seu lar e o convívio com os 
parentes vão ficar em evidência partir de quinta, 
dia 18, quando o Sol ingressa no setor familiar 
do seu Horóscopo. O astro-rei vai iluminar sua 
vida doméstica e a sua natureza, tipicamente 
aventureira, pode ficar mais caseira nas próximas 
semanas. A vontade de curtir seu canto e suas 
coisas tende a aumentar e você vai sentir que seu 
ninho é seu porto seguro. 

Boas energias aportam em seu Horóscopo nesta 
semana, com a mudança do Sol para Peixes, 
morada da sua 3ª Casa Astral. Essas vibes atenuam 
o jeitão reservado, realista e controlado do seu signo, 
deixando seu comportamento mais receptivo, 
afetuoso e até simpático. Você terá mais facilidade 
para expressar suas ideias e emoções, além de 
se comunicar e interagir com as pessoas do seu 
convívio com mais desenvoltura.

Mercúrio segue em seu signo e nesta semana 
encerra o movimento retrógrado, trazendo 
vibrações mais positivas e harmoniosas para os 
seus interesses. As coisas devem caminhar com 
mais agilidade em sua vida e até a paquera ganha 
ares mais descontraídos e favoráveis. O Sol, que 
te fez companhia nas últimas semanas, muda de 
signo e cenário na quinta, dia 18, ingressando em 
sua Casa da Fortuna. 

Mudanças importantes rolam no céu e a principal 
chega do Sol, que fi nalmente sai do seu inferno 
astral e ingressa em seu signo no dia 18, 
inaugurando um novo ciclo em sua vida. Além de 
elevar a sua vitalidade física e mental, o astro-rei 
reforça seu lado otimista, talentoso e confi ante, 
o que te ajudará a ter mais sucesso em suas 
empreitadas, especialmente no trabalho. 

A mudança do Sol para Peixes acontece na 
quinta-feira e vai mexer bastante com o seu 
comportamento, elevando sua sensibilidade, 
simpatia e ternura. Seu jeito deve fi car mais 
receptivo, cordial e você vai atrair amizades 
com mais facilidade. Porém, várias trombadas 
astrais marcam presença nesta semana, como 
o aspecto negativo entre Saturno e Urano, que 
indica dissabores e contratempos na vida.

É com oportunidades de progresso que você 
anda sonhando? Então pode se animar, meu 
cristalzinho. O Sol ingressa no ponto mais 
alto do seu Horóscopo no dia 18, ilumina 
seus talentos, suas habilidades e indica boas 
chances de sucesso. Se depender do astro-
rei, um período mais próspero deve começar 
na carreira e quem procura emprego também 
pode se dar bem. 

Nesta semana, o Sol começa a brilhar em Peixes e 
promete muitos estímulos para a sua vida. Ele vai 
favorecer seus ganhos e ampliar seus horizontes, 
além de deixar seu jeito mais solto, receptivo e 
descontraído. Você terá mais motivação para 
fazer as coisas de que gosta ou começar algo que 
sempre quis. Mudanças benéficas podem estar a 
caminho.

Seu astro regente traz novidades importantes no 
dia 18, quinta-feira, e começa a se movimentar 
em um setor do Zodíaco que tem tudo a ver com 
mudança e transformação. O Sol vai deixar seus 
instintos acesos, sua sensibilidade mais forte e seu 
dom para negociar mais afiado. Seu lado sensual 
também fica mais evidente e o crush pode ficar 
caidinho ao perceber sua seducência.

Boas novas chegam do Sol, que começa a 
circular no lado oposto do seu Horóscopo no dia 
18, destacando seu lado sensível, solidário e 
carinhoso. O estilo crítico do seu signo dá lugar 
a um jeito mais compreensivo e afetuoso com 
quem se relaciona. Alianças e parcerias podem 
frutifi car no trabalho, proporcionar ganhos e 
conquistas na vida pessoal.

O Sol se despede do seu paraíso astral e 
ingressa em sua 6ª Casa, trazendo vibes 
generosas para a sua saúde e os seus 
interesses de trabalho. Você vai se preocupar 
mais com o seu bem-estar e pode realizar 
algum ideal em relação à sua profi ssão. Se 
está sem emprego, a notícia que aguarda pode 
chegar a partir do dia 18. 

René afi rma para Gael que não teve um caso 
com Ana. João promete a Bianca que tentará 
descobrir sobre o relacionamento entre René 
e Ana. Cobra percebe o desentendimento 
entre Duca e Bianca. Delma incentiva 
Marcelo a fazer aulas de yoga com Roberta. 
Gael aconselha Cobra a controlar sua raiva. 
Lucrécia repreende Jade, que se martiriza. 
Sol faz um jantar para Bete, mas adormece 
e acaba ateando fogo à cozinha. Marcelo não 
consegue namorar Delma. Gael convence 
Duca a assistir ao Show de Talentos da 
Ribalta. Bete coloca Sol de castigo. Wallace 
provoca Cobra, que tenta machucá-lo e 
acaba ferindo Duca.

Gael avança contra René, e Dandara 
o expulsa de sua casa. Sol promete 
para Bete que se dedicará aos estudos. 
Dandara questiona René sobre seu 
relacionamento com Ana.Bianca pergunta 
a Gael se Karina é fi lha de René. Pri 
afi rma a Karina que não está com Pedro. 
Dandara exige que Gael se desculpe com 
René. Lincoln oferece um almoço para 
Jeff e Mari. Sol incentiva Mari a cantar 
no Show de Talentos. Edgard confessa 
para Dandara que houve rumores sobre 
um caso entre Ana e René. Marcelo se 
encanta por Roberta, dona da academia 
de natação de Tomtom. Indira repreende 
Roberta por seduzir Marcelo. Gael provoca 
René.

Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo 
garante que descobrirá o que aconteceu 
com ele na noite anterior ao seu 
casamento. Felipe afi rma a Jéssica que 
provará a inocência de Shirlei. Guido 
desconfi a que Vitória tenha armado 
contra Shirlei. Giovanni leva Camila 
para fazer trabalho voluntário em uma 
igreja. Jéssica entrega o pagamento 
a Carmela. Felipe visita Shirlei na 
delegacia. Camila se emociona com os 
moradores de rua. Fedora e Leozinho 
fogem no carro de Aparício. Lucrécia 
descobre o segredo de Agilson. Apolo 
aceita a proposta de Tamara. Guido vai 
à delegacia falar com Shirlei e encontra 
Tancinha.

Tancinha quase reconhece Guido. Shirlei se 
surpreende com a visita do padrasto de Felipe. 
Apolo decide dar uma chance a Tamara.  
Leonora se surpreende com a repercussão 
de seu comercial. Tancinha fala de Guido 
para Francesca. Shirlei sente medo das 
outras detentas. Nilton tenta falar com Nair, 
mas ela se afasta. Leonora não consegue 
contar para Adônis que não é atriz. Agilson 
é rude com Rebeca. Jéssica chantageia 
Felipe. Bruna fl agra Giovanni ao telefone com 
Camila. Isabel fala para Tancinha e Beto que 
o juiz está avaliando o pedido de adoção de 
Dulce. Tamara descobre que Giba fez uma 
grave acusação contra ela.

Gael, Marcelo, Pedro e Duca ajudam 
Bianca a descer do poste em segurança. 
Bianca acusa Karina de tê-la trancado 
fora do quarto intencionalmente, e Gael 
repreende as fi lhas. Bete cobra que Sol 
não se atrase para o colégio por causa 
de suas atividades paralelas. Karina faz 
um acordo de paz com Duca em troca 
do silêncio do rapaz sobre sua luta com 
Cobra. Sol dorme durante uma prova 
no colégio. Duca avisa que está de olho 
em Cobra. René deixa João e Pedro 
na Ribalta, e Dalva tenta falar com o 
ex-ator. João admira Bianca. Duca 
combina de encontrar a namorada. 
João sonda Cobra sobre Duca. Duca 
sugere a Bianca que eles tenham sua 
primeira noite juntos.

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. 
No hospital, Zeca tem um delírio com 
Ritinha.Abel volta para o Rio de Janeiro 
e vai ao encontro de Zeca. Marilda conta 
para Ritinha o hospital em que Zeca 
está. Edinalva sofre com o estado de 
Abel. Zu sugere que Ritinha possa estar 
na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o 
neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais 
chegam ao hospital. Ritinha conta sua 
história com Zeca e Ruy para o policial. 
Cibele conversa com Ruy. Aurora não 
permite que Joyce leve Ruyzinho sem o 
conhecimento de Ritinha. Eugênio pede 
que Heleninha convença Ritinha a fi car 
em sua casa. O agiota ameaça Silvana.

Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi 
estranham a demora de Rubinho. Caio e 
Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica 
visitam Abel e Nazaré, e o treinador explica 
que não conseguiu avisar a Jeiza sobre 
Zeca. Ruy confronta Ritinha. Cibele tenta 
subornar a família de Zeca, e Abel e Nazaré 
repreendem a menina. Jeiza afi rma a Zeca 
que ele precisa revelar tudo o que sabe à 
polícia. Silvana perde no jogo, e Dita teme a 
reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de 
Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio 
que descobriram o paradeiro de Rubinho. 
Cibele conta a Ruy e Eugênio que Ritinha é 
bígama. 

Bibi decide procurar por Rubinho, que 
está no hotel com Carine. Ivan pensa em 
Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan 
e Érica treinam Jeiza para uma importante 
luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. 
O agiota rende Silvana com uma arma e 
leva objetos da casa como garantia para 
a dívida. Simone confronta Silvana e se 
exalta com a proteção de Dita à doença da 
mãe. Werneck e outros policiais localizam a 
casa de Rubinho e Bibi. Jeiza descobre que 
Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi 
que nunca a traiu e perde perdão à mulher. 
Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue 
entrar na casa de Joyce.

Tancinha diz a Apolo que precisa conversar 
com Beto. Beto teme o comportamento de 
Tamara. Carmela se preocupa com Shirlei. 
Camila acredita que Giovanni não explodiu 
o Grand Bazzar. Jéssica depõe contra 
Shirlei. Felipe se desespera ao saber que a 
namorada foi presa. Giovanni leva Camila 
a uma comunidade carente. Jéssica se faz 
de vítima para o delegado ao encontrar 
com Shirlei. Camila se emociona com uma 
família da comunidade. Lucrécia e Safi ra 
esperam Agilson sair de casa. Leozinho 
sugere que ele e Fedora fujam. Felipe 
procura Jéssica. Beto ouve Apolo dizer 
que se casará com Tancinha.

Bianca decide ir embora e frustra Duca. 
Pensando em se aproximar de Bianca, 
João sugere que Dandara convide 
Gael e suas fi lhas para jantar. Gael se 
descontrola ao ver uma foto de Ana 
com René no quarto de Karina, e Bianca 
desconfi a. Tomtom aconselha Pedro a 
compor músicas de amor. Jeff beija Mari 
para enganar Lincoln. Bianca brinca com 
João que eles serão irmãos, e Pedro 
implica com o amigo. Duca se desculpa 
com Bianca. Marcelo e Delma namoram. 
Karina se irrita ao ver Pedro na casa de 
Dandara. Bianca e João se aproximam. 
Bete descobre que Sol dormiu durante 
uma prova.René vai à casa de Dandara.

Cassiano agradece a Alberto por ter salvado 
a vida de Ester e do fi lho que eles esperam. 
Aurora ouve trechos da conversa telefônica 
entre Dionísio e Otto e descobre o plano 
de fuga do empresário. Aurora acerta com 
Cassiano que ele pilote o avião que levará 
Dionísio, para impedir sua fuga. Quirino 
e Nicole se beijam. Ester fi ca preocupada 
com a possibilidade de Cassiano ser 
preso ao tentar impedir a fuga de Dionísio. 
Cassiano, Amadeu e Isabel perseguem o 
carro de Otto em que Dionísio está.

Manolo decide fi car em Vila dos Ventos. 
Lindaura sugere que os ciganos fi quem 
acampados em um terreno próximo 
ao sítio de Veridiana. Cassiano e 
os tenentes conseguem assumir o 
comando do voo sem que Dionísio 
perceba. Hélio desconfi a de Castro, 
quando o advogado avisa que foi 
contratado por seus pais para defendê-
lo. Juliano se oferece para ajudar 
Natália com seu projeto de pesquisa. 
Dionísio é algemado e Cassiano avisa 
que ele irá para a cadeia. Alberto tem 
um surto e é internado em uma clínica 
psiquiátrica.

Cassiano diz a Dionísio que ele será 
levado para a Alemanha para pagar 
pelos crimes que cometeu. Quirino pede 
Nicole em namoro. A notícia da prisão de 
Dionísio prejudica os negócios do Grupo 
Albuquerque, para desespero de Alberto. 
Taís é escolhida por Jeff para ser a modelo 
do desfi le da coleção de Lino. Natália 
consegue enviar o relatório da pesquisa 
a tempo, com a ajuda de Juliano. Sem 
dinheiro, Guiomar escolhe fi car junto ao fi lho 
na mansão.

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo. 

Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi 
denunciada por Giba pelo acidente no 
autódromo. Beto conta a Tancinha que 
entrou com o pedido de guarda de Carol 
e seus irmãos. Guido confessa a Aparício 
seu arrependimento de ter fi cado longe 
dos fi lhos e avisa que fará tudo para libertar 
Shirlei. Aparício diz a Agilson que dará uma 
última chance para Rebeca desistir de se 
casar por dinheiro. Agilson desmaia ao saber 
que a polícia encontrou Fedora e Leozinho. 
Tancinha recebe elogios da professora 
de dança, e Paloma não gosta.  Aparício, 
Lucrécia, Safi ra e Agilson se assustam ao ver 
Teodora.

Teodora explica que foi salva por 
Epaminondas e anuncia que ele irá morar na 
mansão. Bruna fi nge ser amiga de Camila. 
Chantageado por Jéssica, Felipe termina o 
namoro com Shirlei. Lucrécia avisa a Teodora 
que Fedora foi sequestrada. Isabel informa a 
Apolo que Dulce foi autorizada pelo juizado a 
passear com Bia.  Epaminondas exige que 
Teodora revele à família que são casados. 
Giovanni se preocupa quando Camila conta 
que Bruna a visitou. Beto diz a Isabel que ele 
e Tancinha a convidaram para jantar. Aparício 
exige seus direitos para Teodora. Rebeca 
procura Aparício e se surpreende ao ver 
Teodora e Cicinho na mansão.

Aparício tenta se explicar para Rebeca, 
que o acusa de traidor. Nair teme ao ver 
que Nilton a reconheceu. Penélope tenta 
convencer Rebeca de que Aparício só queria 
lhe mostrar o valor do amor. Rebeca avisa às 
amigas que Teodora está viva. Felipe pede 
ajuda de Henrique para armar uma cilada 
contra Jéssica. Francesca incentiva Nair a 
contar a verdade aos filhos sobre a adoção. 
Guido aconselha Aparício a acionar a Justiça 
contra Teodora. Tancinha estranha ao ver a 
encomenda do professor Thiers ser levada 
ao Grand Bazzar e decide investigar. Shirlei 
diz a Felipe que sente que ele ainda a ama. 
Tancinha confronta Aparício e Guido.

O Sol começa a circular em seu inferno astral a 
partir de quinta-feira, anunciando um período de 
balanços, avaliações e questionamentos. Você 
tende a pensar mais na vida, não estará muito a 
fim de agito e pode sentir necessidade de curtir o 
sossego do seu canto. Em contrapartida, Mercúrio 
retoma o curso direto no mesmo dia, melhora sua 
saúde e destrava assuntos .

Ritinha enfrenta Joyce, que chama 
a polícia para garantir seu direito à 
guarda de Ruyzinho. Abel se recusa 
a acompanhar Dantas à delegacia. 
Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza 
confessa a Caio que descobriu sobre seu 
noivado com Bibi. Silvana decide usar o 
dinheiro de Bibi para repor o desfalque 
do agiota e aplacar as dívidas de Eurico. 
Ritinha discute com Ruy. Irene envia 
fl ores para Eurico. Abel conforta Ritinha, 
que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a 
deixar que Ritinha visite o fi lho. Werneck 
rende Rubinho.

Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a 
Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. 
Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce 
e Zu despistam a policial para proteger 
Ruy. Abel visita Zeca no hospital.  
Ritinha grava um vídeo para afrontar 
Joyce. Rubinho provoca Jeiza. Bibi 
comenta com Dedé que deixou uma 
reserva de dinheiro com uma amiga. 
Cibele alerta Ruy sobre a campanha 
feita por Ritinha para resgatar Ruyzinho. 
Dita aconselha Silvana a falar a verdade 
para Eurico. Shirley desconfi a ao 
ouvir Cibele comentar sobre a dívida 
assumida por Dantas. Bibi chega à casa 
de Alessia. Biga conhece João. Ivan é 
agredido na rua.

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce 
e Eugênio. Marilda fala com Ritinha sobre o 
sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao 
ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito 
não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. 
Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. 
Simone estranha a ausência de Ivan. O 
médico anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu 
bebê. Simone tenta falar com Silvana sobre 
sua doença. Dita sugere que Silvana avise à 
polícia sobre o agiota. Joyce compreende Ivan. 
Bibi e Dedé chegam à casa de Aurora. Garcia 
e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra 
Ruy, e Amaro aconselha o amigo. Irene procura 
Eugênio.

Wallace acusa Cobra de querer feri-
lo intencionalmente. Bete confi sca o 
celular de Sol e a prende em casa. Gael 
leva Duca para o hospital. Tomtom e 
Delma reclamam do mau-humor de 
Marcelo. Karina tenta se aproximar de 
Cobra, mas ele a evita. Bianca e Jade se 
desentendem, e Lucrécia apoia a fi lha. 
Karina comunica a Bianca que Duca 
está machucado. Roberta se insinua 
para Marcelo mais uma vez. Lucrécia 
anuncia o cancelamento do show da 
banda de Pedro e Sol. Com a ajuda de 
um artista famoso, Sol consegue chegar 
à Ribalta. Bianca decide fazer amor com 
Duca. Bete interrompe a apresentação 
de Sol no Show de Talentos.
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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.

Um dos melhores períodos do ano começa nesta 
semana e o recado é do Sol, que passa a brilhar 
em sua Casa da Sorte no dia 18, quinta-feira. 
Agindo no setor mais benéfico do seu Horóscopo, 
o famoso paraíso astral, o Sol vai despejar 
vibes superpositivas em sua vida, animará suas 
paqueras, vai favorecer suas conquistas e promete 
uma graninha a mais para o seu bolso.

Os interesses do seu lar e o convívio com os 
parentes vão ficar em evidência partir de quinta, 
dia 18, quando o Sol ingressa no setor familiar 
do seu Horóscopo. O astro-rei vai iluminar sua 
vida doméstica e a sua natureza, tipicamente 
aventureira, pode ficar mais caseira nas próximas 
semanas. A vontade de curtir seu canto e suas 
coisas tende a aumentar e você vai sentir que seu 
ninho é seu porto seguro. 

Boas energias aportam em seu Horóscopo nesta 
semana, com a mudança do Sol para Peixes, 
morada da sua 3ª Casa Astral. Essas vibes atenuam 
o jeitão reservado, realista e controlado do seu signo, 
deixando seu comportamento mais receptivo, 
afetuoso e até simpático. Você terá mais facilidade 
para expressar suas ideias e emoções, além de 
se comunicar e interagir com as pessoas do seu 
convívio com mais desenvoltura.

Mercúrio segue em seu signo e nesta semana 
encerra o movimento retrógrado, trazendo 
vibrações mais positivas e harmoniosas para os 
seus interesses. As coisas devem caminhar com 
mais agilidade em sua vida e até a paquera ganha 
ares mais descontraídos e favoráveis. O Sol, que 
te fez companhia nas últimas semanas, muda de 
signo e cenário na quinta, dia 18, ingressando em 
sua Casa da Fortuna. 

Mudanças importantes rolam no céu e a principal 
chega do Sol, que fi nalmente sai do seu inferno 
astral e ingressa em seu signo no dia 18, 
inaugurando um novo ciclo em sua vida. Além de 
elevar a sua vitalidade física e mental, o astro-rei 
reforça seu lado otimista, talentoso e confi ante, 
o que te ajudará a ter mais sucesso em suas 
empreitadas, especialmente no trabalho. 

A mudança do Sol para Peixes acontece na 
quinta-feira e vai mexer bastante com o seu 
comportamento, elevando sua sensibilidade, 
simpatia e ternura. Seu jeito deve fi car mais 
receptivo, cordial e você vai atrair amizades 
com mais facilidade. Porém, várias trombadas 
astrais marcam presença nesta semana, como 
o aspecto negativo entre Saturno e Urano, que 
indica dissabores e contratempos na vida.

É com oportunidades de progresso que você 
anda sonhando? Então pode se animar, meu 
cristalzinho. O Sol ingressa no ponto mais 
alto do seu Horóscopo no dia 18, ilumina 
seus talentos, suas habilidades e indica boas 
chances de sucesso. Se depender do astro-
rei, um período mais próspero deve começar 
na carreira e quem procura emprego também 
pode se dar bem. 

Nesta semana, o Sol começa a brilhar em Peixes e 
promete muitos estímulos para a sua vida. Ele vai 
favorecer seus ganhos e ampliar seus horizontes, 
além de deixar seu jeito mais solto, receptivo e 
descontraído. Você terá mais motivação para 
fazer as coisas de que gosta ou começar algo que 
sempre quis. Mudanças benéficas podem estar a 
caminho.

Seu astro regente traz novidades importantes no 
dia 18, quinta-feira, e começa a se movimentar 
em um setor do Zodíaco que tem tudo a ver com 
mudança e transformação. O Sol vai deixar seus 
instintos acesos, sua sensibilidade mais forte e seu 
dom para negociar mais afiado. Seu lado sensual 
também fica mais evidente e o crush pode ficar 
caidinho ao perceber sua seducência.

Boas novas chegam do Sol, que começa a 
circular no lado oposto do seu Horóscopo no dia 
18, destacando seu lado sensível, solidário e 
carinhoso. O estilo crítico do seu signo dá lugar 
a um jeito mais compreensivo e afetuoso com 
quem se relaciona. Alianças e parcerias podem 
frutifi car no trabalho, proporcionar ganhos e 
conquistas na vida pessoal.

O Sol se despede do seu paraíso astral e 
ingressa em sua 6ª Casa, trazendo vibes 
generosas para a sua saúde e os seus 
interesses de trabalho. Você vai se preocupar 
mais com o seu bem-estar e pode realizar 
algum ideal em relação à sua profi ssão. Se 
está sem emprego, a notícia que aguarda pode 
chegar a partir do dia 18. 

René afi rma para Gael que não teve um caso 
com Ana. João promete a Bianca que tentará 
descobrir sobre o relacionamento entre René 
e Ana. Cobra percebe o desentendimento 
entre Duca e Bianca. Delma incentiva 
Marcelo a fazer aulas de yoga com Roberta. 
Gael aconselha Cobra a controlar sua raiva. 
Lucrécia repreende Jade, que se martiriza. 
Sol faz um jantar para Bete, mas adormece 
e acaba ateando fogo à cozinha. Marcelo não 
consegue namorar Delma. Gael convence 
Duca a assistir ao Show de Talentos da 
Ribalta. Bete coloca Sol de castigo. Wallace 
provoca Cobra, que tenta machucá-lo e 
acaba ferindo Duca.

Gael avança contra René, e Dandara 
o expulsa de sua casa. Sol promete 
para Bete que se dedicará aos estudos. 
Dandara questiona René sobre seu 
relacionamento com Ana.Bianca pergunta 
a Gael se Karina é fi lha de René. Pri 
afi rma a Karina que não está com Pedro. 
Dandara exige que Gael se desculpe com 
René. Lincoln oferece um almoço para 
Jeff e Mari. Sol incentiva Mari a cantar 
no Show de Talentos. Edgard confessa 
para Dandara que houve rumores sobre 
um caso entre Ana e René. Marcelo se 
encanta por Roberta, dona da academia 
de natação de Tomtom. Indira repreende 
Roberta por seduzir Marcelo. Gael provoca 
René.

Tancinha tenta acalmar Beto. Apolo 
garante que descobrirá o que aconteceu 
com ele na noite anterior ao seu 
casamento. Felipe afi rma a Jéssica que 
provará a inocência de Shirlei. Guido 
desconfi a que Vitória tenha armado 
contra Shirlei. Giovanni leva Camila 
para fazer trabalho voluntário em uma 
igreja. Jéssica entrega o pagamento 
a Carmela. Felipe visita Shirlei na 
delegacia. Camila se emociona com os 
moradores de rua. Fedora e Leozinho 
fogem no carro de Aparício. Lucrécia 
descobre o segredo de Agilson. Apolo 
aceita a proposta de Tamara. Guido vai 
à delegacia falar com Shirlei e encontra 
Tancinha.

Tancinha quase reconhece Guido. Shirlei se 
surpreende com a visita do padrasto de Felipe. 
Apolo decide dar uma chance a Tamara.  
Leonora se surpreende com a repercussão 
de seu comercial. Tancinha fala de Guido 
para Francesca. Shirlei sente medo das 
outras detentas. Nilton tenta falar com Nair, 
mas ela se afasta. Leonora não consegue 
contar para Adônis que não é atriz. Agilson 
é rude com Rebeca. Jéssica chantageia 
Felipe. Bruna fl agra Giovanni ao telefone com 
Camila. Isabel fala para Tancinha e Beto que 
o juiz está avaliando o pedido de adoção de 
Dulce. Tamara descobre que Giba fez uma 
grave acusação contra ela.

Gael, Marcelo, Pedro e Duca ajudam 
Bianca a descer do poste em segurança. 
Bianca acusa Karina de tê-la trancado 
fora do quarto intencionalmente, e Gael 
repreende as fi lhas. Bete cobra que Sol 
não se atrase para o colégio por causa 
de suas atividades paralelas. Karina faz 
um acordo de paz com Duca em troca 
do silêncio do rapaz sobre sua luta com 
Cobra. Sol dorme durante uma prova 
no colégio. Duca avisa que está de olho 
em Cobra. René deixa João e Pedro 
na Ribalta, e Dalva tenta falar com o 
ex-ator. João admira Bianca. Duca 
combina de encontrar a namorada. 
João sonda Cobra sobre Duca. Duca 
sugere a Bianca que eles tenham sua 
primeira noite juntos.

Aurora aceita abrigar Ritinha e Ruyzinho. 
No hospital, Zeca tem um delírio com 
Ritinha.Abel volta para o Rio de Janeiro 
e vai ao encontro de Zeca. Marilda conta 
para Ritinha o hospital em que Zeca 
está. Edinalva sofre com o estado de 
Abel. Zu sugere que Ritinha possa estar 
na casa de Bibi, e Joyce decide visitar o 
neto. Ritinha visita Zeca, quando policiais 
chegam ao hospital. Ritinha conta sua 
história com Zeca e Ruy para o policial. 
Cibele conversa com Ruy. Aurora não 
permite que Joyce leve Ruyzinho sem o 
conhecimento de Ritinha. Eugênio pede 
que Heleninha convença Ritinha a fi car 
em sua casa. O agiota ameaça Silvana.

Rubinho encontra com Carine. Dedé e Bibi 
estranham a demora de Rubinho. Caio e 
Jeiza celebram sua viagem. Alan e Érica 
visitam Abel e Nazaré, e o treinador explica 
que não conseguiu avisar a Jeiza sobre 
Zeca. Ruy confronta Ritinha. Cibele tenta 
subornar a família de Zeca, e Abel e Nazaré 
repreendem a menina. Jeiza afi rma a Zeca 
que ele precisa revelar tudo o que sabe à 
polícia. Silvana perde no jogo, e Dita teme a 
reação do agiota. Edinalva planeja a fuga de 
Ritinha para o Pará. A polícia avisa a Caio 
que descobriram o paradeiro de Rubinho. 
Cibele conta a Ruy e Eugênio que Ritinha é 
bígama. 

Bibi decide procurar por Rubinho, que 
está no hotel com Carine. Ivan pensa em 
Cláudio. Joyce sequestra Ruyzinho. Alan 
e Érica treinam Jeiza para uma importante 
luta. Bibi agride Carine e confronta Rubinho. 
O agiota rende Silvana com uma arma e 
leva objetos da casa como garantia para 
a dívida. Simone confronta Silvana e se 
exalta com a proteção de Dita à doença da 
mãe. Werneck e outros policiais localizam a 
casa de Rubinho e Bibi. Jeiza descobre que 
Caio foi noivo de Bibi. Rubinho jura a Bibi 
que nunca a traiu e perde perdão à mulher. 
Ruy vai para a delegacia. Ritinha consegue 
entrar na casa de Joyce.

Tancinha diz a Apolo que precisa conversar 
com Beto. Beto teme o comportamento de 
Tamara. Carmela se preocupa com Shirlei. 
Camila acredita que Giovanni não explodiu 
o Grand Bazzar. Jéssica depõe contra 
Shirlei. Felipe se desespera ao saber que a 
namorada foi presa. Giovanni leva Camila 
a uma comunidade carente. Jéssica se faz 
de vítima para o delegado ao encontrar 
com Shirlei. Camila se emociona com uma 
família da comunidade. Lucrécia e Safi ra 
esperam Agilson sair de casa. Leozinho 
sugere que ele e Fedora fujam. Felipe 
procura Jéssica. Beto ouve Apolo dizer 
que se casará com Tancinha.

Bianca decide ir embora e frustra Duca. 
Pensando em se aproximar de Bianca, 
João sugere que Dandara convide 
Gael e suas fi lhas para jantar. Gael se 
descontrola ao ver uma foto de Ana 
com René no quarto de Karina, e Bianca 
desconfi a. Tomtom aconselha Pedro a 
compor músicas de amor. Jeff beija Mari 
para enganar Lincoln. Bianca brinca com 
João que eles serão irmãos, e Pedro 
implica com o amigo. Duca se desculpa 
com Bianca. Marcelo e Delma namoram. 
Karina se irrita ao ver Pedro na casa de 
Dandara. Bianca e João se aproximam. 
Bete descobre que Sol dormiu durante 
uma prova.René vai à casa de Dandara.

Cassiano agradece a Alberto por ter salvado 
a vida de Ester e do fi lho que eles esperam. 
Aurora ouve trechos da conversa telefônica 
entre Dionísio e Otto e descobre o plano 
de fuga do empresário. Aurora acerta com 
Cassiano que ele pilote o avião que levará 
Dionísio, para impedir sua fuga. Quirino 
e Nicole se beijam. Ester fi ca preocupada 
com a possibilidade de Cassiano ser 
preso ao tentar impedir a fuga de Dionísio. 
Cassiano, Amadeu e Isabel perseguem o 
carro de Otto em que Dionísio está.

Manolo decide fi car em Vila dos Ventos. 
Lindaura sugere que os ciganos fi quem 
acampados em um terreno próximo 
ao sítio de Veridiana. Cassiano e 
os tenentes conseguem assumir o 
comando do voo sem que Dionísio 
perceba. Hélio desconfi a de Castro, 
quando o advogado avisa que foi 
contratado por seus pais para defendê-
lo. Juliano se oferece para ajudar 
Natália com seu projeto de pesquisa. 
Dionísio é algemado e Cassiano avisa 
que ele irá para a cadeia. Alberto tem 
um surto e é internado em uma clínica 
psiquiátrica.

Cassiano diz a Dionísio que ele será 
levado para a Alemanha para pagar 
pelos crimes que cometeu. Quirino pede 
Nicole em namoro. A notícia da prisão de 
Dionísio prejudica os negócios do Grupo 
Albuquerque, para desespero de Alberto. 
Taís é escolhida por Jeff para ser a modelo 
do desfi le da coleção de Lino. Natália 
consegue enviar o relatório da pesquisa 
a tempo, com a ajuda de Juliano. Sem 
dinheiro, Guiomar escolhe fi car junto ao fi lho 
na mansão.

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo. 

Apolo tenta tranquilizar Tamara, que foi 
denunciada por Giba pelo acidente no 
autódromo. Beto conta a Tancinha que 
entrou com o pedido de guarda de Carol 
e seus irmãos. Guido confessa a Aparício 
seu arrependimento de ter fi cado longe 
dos fi lhos e avisa que fará tudo para libertar 
Shirlei. Aparício diz a Agilson que dará uma 
última chance para Rebeca desistir de se 
casar por dinheiro. Agilson desmaia ao saber 
que a polícia encontrou Fedora e Leozinho. 
Tancinha recebe elogios da professora 
de dança, e Paloma não gosta.  Aparício, 
Lucrécia, Safi ra e Agilson se assustam ao ver 
Teodora.

Teodora explica que foi salva por 
Epaminondas e anuncia que ele irá morar na 
mansão. Bruna fi nge ser amiga de Camila. 
Chantageado por Jéssica, Felipe termina o 
namoro com Shirlei. Lucrécia avisa a Teodora 
que Fedora foi sequestrada. Isabel informa a 
Apolo que Dulce foi autorizada pelo juizado a 
passear com Bia.  Epaminondas exige que 
Teodora revele à família que são casados. 
Giovanni se preocupa quando Camila conta 
que Bruna a visitou. Beto diz a Isabel que ele 
e Tancinha a convidaram para jantar. Aparício 
exige seus direitos para Teodora. Rebeca 
procura Aparício e se surpreende ao ver 
Teodora e Cicinho na mansão.

Aparício tenta se explicar para Rebeca, 
que o acusa de traidor. Nair teme ao ver 
que Nilton a reconheceu. Penélope tenta 
convencer Rebeca de que Aparício só queria 
lhe mostrar o valor do amor. Rebeca avisa às 
amigas que Teodora está viva. Felipe pede 
ajuda de Henrique para armar uma cilada 
contra Jéssica. Francesca incentiva Nair a 
contar a verdade aos filhos sobre a adoção. 
Guido aconselha Aparício a acionar a Justiça 
contra Teodora. Tancinha estranha ao ver a 
encomenda do professor Thiers ser levada 
ao Grand Bazzar e decide investigar. Shirlei 
diz a Felipe que sente que ele ainda a ama. 
Tancinha confronta Aparício e Guido.

O Sol começa a circular em seu inferno astral a 
partir de quinta-feira, anunciando um período de 
balanços, avaliações e questionamentos. Você 
tende a pensar mais na vida, não estará muito a 
fim de agito e pode sentir necessidade de curtir o 
sossego do seu canto. Em contrapartida, Mercúrio 
retoma o curso direto no mesmo dia, melhora sua 
saúde e destrava assuntos .

Ritinha enfrenta Joyce, que chama 
a polícia para garantir seu direito à 
guarda de Ruyzinho. Abel se recusa 
a acompanhar Dantas à delegacia. 
Ritinha jura vingança contra Joyce. Jeiza 
confessa a Caio que descobriu sobre seu 
noivado com Bibi. Silvana decide usar o 
dinheiro de Bibi para repor o desfalque 
do agiota e aplacar as dívidas de Eurico. 
Ritinha discute com Ruy. Irene envia 
fl ores para Eurico. Abel conforta Ritinha, 
que sofre por Ruyzinho. Ruy se recusa a 
deixar que Ritinha visite o fi lho. Werneck 
rende Rubinho.

Rubinho é preso e Bibi pede ajuda a 
Alessia para voltar ao Rio de Janeiro. 
Jeiza intercede por Ritinha, mas Joyce 
e Zu despistam a policial para proteger 
Ruy. Abel visita Zeca no hospital.  
Ritinha grava um vídeo para afrontar 
Joyce. Rubinho provoca Jeiza. Bibi 
comenta com Dedé que deixou uma 
reserva de dinheiro com uma amiga. 
Cibele alerta Ruy sobre a campanha 
feita por Ritinha para resgatar Ruyzinho. 
Dita aconselha Silvana a falar a verdade 
para Eurico. Shirley desconfi a ao 
ouvir Cibele comentar sobre a dívida 
assumida por Dantas. Bibi chega à casa 
de Alessia. Biga conhece João. Ivan é 
agredido na rua.

Ivan é socorrido e transeuntes avisam a Joyce 
e Eugênio. Marilda fala com Ritinha sobre o 
sucesso de seu vídeo. Joyce se desespera ao 
ver o estado do filho. Bibi descobre que Kikito 
não sabe onde Rubinho enterrou seu dinheiro. 
Zeca e Ruy têm maus pressentimentos. 
Simone estranha a ausência de Ivan. O 
médico anuncia a Joyce que Ivan perdeu seu 
bebê. Simone tenta falar com Silvana sobre 
sua doença. Dita sugere que Silvana avise à 
polícia sobre o agiota. Joyce compreende Ivan. 
Bibi e Dedé chegam à casa de Aurora. Garcia 
e Elvira apoiam a campanha de Ritinha contra 
Ruy, e Amaro aconselha o amigo. Irene procura 
Eugênio.

Wallace acusa Cobra de querer feri-
lo intencionalmente. Bete confi sca o 
celular de Sol e a prende em casa. Gael 
leva Duca para o hospital. Tomtom e 
Delma reclamam do mau-humor de 
Marcelo. Karina tenta se aproximar de 
Cobra, mas ele a evita. Bianca e Jade se 
desentendem, e Lucrécia apoia a fi lha. 
Karina comunica a Bianca que Duca 
está machucado. Roberta se insinua 
para Marcelo mais uma vez. Lucrécia 
anuncia o cancelamento do show da 
banda de Pedro e Sol. Com a ajuda de 
um artista famoso, Sol consegue chegar 
à Ribalta. Bianca decide fazer amor com 
Duca. Bete interrompe a apresentação 
de Sol no Show de Talentos.
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Carnaval para poucos
 Lá se foram os quatro dias mais festivos do ano, dessa vez, sem fes-

ta, sem aglomerações permitidas, sem fantasia, sem máscara... Bom, pelo 
menos é o que deveria ter sido para todos. Em meio a uma pandemia que 
já fez mais de 2,5 milhões de vítimas pelo mundo afora, infelizmente, pelo 
desrespeito e egoísmo de alguns, continuará crescendo esses números.

 Os noticiários informavam a todo instante, aglomerações e festas 
clandestinas sendo fiscalizadas. Pessoas sem máscara curtindo e pulando o 
seu carnaval como se o mundo não estivesse pedindo socorro. A empatia 
dessas pessoas passou longe do senso.

 Em Mariana, lamentavelmente não foi diferente, circulou por toda 
cidade vídeos de aglomerações clandestinas em estradas dos distritos do 
município. Jovens, adolescente, adultos, todos curtindo como se não hou-
vesse o amanhã.  O triste de todo esse desrespeito é que a conta virá, assim 
como a conta da eleição veio, do ano novo com show de aglomerações em 
todo litoral brasileiro, também chegou. E quem pagará essa conta, muito 
provavelmente não saiu pra curtir. Quem pagará essa conta é o idoso aca-
mado, o pai diabético e a mãe hipertensa dessas pessoas que, ora, não po-
deriam perder seu carnaval.

 Eu fico me perguntando, o que será que passa na cabeça dessas pes-
soas que insistem subestimar esse vírus e ignorarem sua existência. Será que 
200 milhões de pessoas mortas, ou pelo vírus ou por sequelas deixadas por 
ele, não quer dizer nada? Esses números precisarão virar rostos dentro de 
cada casa para que possamos ter responsabilidade coletiva? Quantos milha-
res mais precisarão perder a vida?

Charge

Não tenha pressa corpo
Não se preocupe corpo, você não precisa ter pressa para voltar a 

ser o que era antes. Eu bem sei que juntos passamos por mudanças 
drásticas e seria crueldade esperar muito de você.

Durante nove meses você se modificou totalmente para abrigar o 
ser mais importante da minha vida, você teve os órgãos contraídos e 
o útero aumentado inúmeras vezes maior que o seu tamanho normal.

Além de toda a bagunça hormonal você ofereceu o alimento e 
o oxigênio que o meu bebê precisava, teve sua pele extremamente 
esticada para que meu serzinho pudesse se esticar e crescer forte, 
juntos sentimos o baque que é ser o intermédio do céu e a terra, você 
reteu líquido, pesou, a coluna doía por dias não importava a posição 
que ficássemos.

E como se não bastasse toda essa mudança radical por nove me-
ses, você ao final ainda sagrou, sagrou muito... Teve sua pele rasgada 
e danificada.

Ganhamos cicatrizes e muita exaustão...
Não se preocupe corpo, não precisa ter pressa!
Eu respeito você, respeito os momentos que nos doamos juntos.
E todas as vezes que eu te olhar e sentir saudades do que você 

era antes eu irei olhar para o presente lindo que me deu e assim me 
lembrarei de tudo que passamos juntos.

Não precisa ter pressa para voltar a ser como era, aliás nem pre-
cisa voltar se não quiser, eu vi e vivi a sua entrega, e eu admiro muito 
isso.

Não se preocupe corpo, depois de passarmos por choro e sangue 
juntos, o meu respeito por você está acima de qualquer vaidade.

Podemos ir devagar corpo...Não precisa ter pressa!
Cinthia Oliveira

Vamos falar em 
mudança?

Quantas vezes colocamos no outro a responsabilidade de mu-
dar comportamentos e escolhas. Quantas vezes despejamos e atri-
buímos todas as nossas frustrações no que vem de fora?

É mais fácil encontrar o erro ou culpar o outro, é cômodo e 
da bem menos trabalho do que admitir falhas e saber identificar o 
que de fato nos torna o que não queremos e não admitimos ser.

Se tornar o que deseja ver, deveria ser meta de vida de todo 
ser humano, mas dá trabalho, requer resiliência, autoconhecimen-
to e autocrítica. É doloroso também, porque imagina você então 
descobrir que todo seu julgamento é na verdade o que descreve 
você?

Esse é um exercício que requer, acima de tudo, sabedoria e 
principalmente humildade, adjetivos que não estamos tão acos-
tumados assim em exercer na prática. E esse é o exercício que eu 
me proponho a fazer daqui e convido a você que faça daí também.

Seja a mudança que você deseja ver!

@interser_psicoterapia

O ansioso medo de ser
Nasci com uma ansiedade crônica, uma sensação de que o 

mundo, a qualquer instante, pode me rejeitar. Como se as pessoas 
estivessem esperando uma oportunidade para me dizer que não 
sou bem-vindo. Eu me lembro de ocasiões em que tive uma enor-
me vontade de fazer convites sinceros a paixões avassaladoras, 
mas não fiz pois imaginava que nunca seria correspondido. Deixei 
de contar histórias bonitas por medo de não receber olhares aten-
tos de volta. Não compartilhei ideias com receio de serem nega-
das, sem direito a defesa. Por medo de uma rejeição imaginária, 
sem justificativa, me coloquei em uma prisão que eu mesmo criei.

Demorei para perceber e aceitar que me aprisionei no meu 
silêncio para tentar me proteger das possíveis rejeições do mundo, 
mas, dentro daquela jaula ilusória e silenciosa, quem estava me re-
jeitando era eu mesmo. É como se, com medo de ser empurrado 
de um precipício diretamente para as profundezas do mar, eu me 
jogasse antes para me “proteger”. Mas quem disse que alguém 
realmente iria me jogar no mar? O meu medo disse, foi ele...

O que nos protege do exterior é também o que nos impos-
sibilita acessá-lo. Se o medo da rejeição nos impede de enfiar os 
pés no mar para sentir a temperatura da água, como vamos nos 
recordar da delícia que é um mergulho que lava a alma? Talvez 
eu precise aceitar que o medo da rejeição é um algoz ainda pior 
do que a dor da rejeição. Já fui rejeitado algumas vezes, mas com 
muito mais frequência tive medo de ser.

Fred Elboni
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E quem marca presença em nossa coluna social é o noso 
amigo Cristóvão com sua esposa Verônica e o filho  
Henrique. Linda família, parceiro! Grande abraço.

Lúcida, alegre e cheia de vida a Dona Argentina comple-
ra seus 93 anos neste sábado (19). Muita saúde e 
felicidades sempre.

Esse sorriso meio tímido é do Bernardo que completou 
seus 8 aninhos na quarta-feira (17). Que Deus te abençoe e 
proteja sempre. Parabéns!

Minhas queridas netinhas, Júlia e Lavínia, posando 
para as lentes do pai Tiaguinho. Linda foto! Vovô e vovó 
ama muito vocês!

Quem comemorou mais um aniversário nesta terça-
feira (16), é o nosso amigo Juninho, o famoso Juninho 
Play. Na foto com sua esposa Cynthia e seus filhos Davi 
e Lívia. Felicidades companheiro!

Essa gatinha é a Anellyze que comemorou seu aniversário 
no úlitmo dia 15. Seus pais Elizeu e Keila, da Papelaria e 
Livraria Risco e Rabisco, mandam um super beijo. 


