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¨ cidades

O estado de Minas Gerais atinge a marca de mais de um milhão de pessoas vacinadas.

Um milhão de pessoa 
já foram imunizadas 
contra a Covid-19 
em Minas Gerais
VACINAÇÃO. Minas Gerais começou a receber mais 
quantidades de doses de vacinas contra a Covid-19.

DA REDAÇÃO

No último dia 13, o estado 
de Minas Gerais ultrapassou a 
marca de 1 milhão de vacina-
dos contra a covid-19, segundo 
dados do Vacinômetro, ferra-
menta que permite o acompa-
nhamento de quantas pessoas 
já foram imunizadas e a quanti-
dade de doses recebidas. 

De acordo com Romeu 
Zema, governador do estado, 
Minas começou a receber mais 
quantidades de doses de imuni-
zantes do governo federal neste 
mês, o que permite acelerar o 
processo de vacinação nos pró-
ximos meses. “A solução para a 
crise que estamos vivendo é a 
vacinação e temos visto que ela 
está ganhando mais velocida-
de”, afirmou Zema, ressaltando 
que a aplicação de vacinas e o 
combate à pandemia são priori-
dades da sua gestão.

Desde 18 de janeiro, quan-

do se deu início a maior ope-
ração de vacinação da história 
de Minas Gerais, até o momen-
to, foram recebidos via Minis-
tério da Saúde 3,1 milhões de 
doses. Desse total, 1.049.148 
de pessoas foram vacinadas 
com a primeira dose, enquanto 
423.518 segundas doses foram 
aplicadas na população. A res-
ponsabilidade de aplicação dos 
imunizantes é do município, 
que recebe as doses de uma das 
28 Unidades Regionais de Saú-
de (URS) do estado. 

No último sábado (20), por 
sua vez, 542.550 novas doses 
foram encaminhadas a Minas 
Gerais, ampliando dessa forma, 
a imunização para idosos entre 
70 e 74 anos, além de trabalha-
dores da saúde e quilombolas, 
seguindo o Plano Nacional de 
imunização (PNI). 

O secretário de Estado 
de Saúde, o médico Fábio 

Baccheretti, afirma que no-
vos protocolos de vacinação 
estão sendo adotados em 
Minas visando a agilidade no 
processo de imunização. “Es-
tamos reduzindo ao máximo 
a reserva técnica de vacinas 
para imunizar o máximo de 
pessoas nos municípios. Além 
disso, todas as vacinas que 
chegam ao Estado são en-
viadas às regionais de saúde 
da forma mais ágil possível, 
agora inclusive aos finais de 
semana. E estamos cobrando 
dos municípios que façam a 
imunização com agilidade”, 
afirmou o secretário, outro 
esclarecimento também foi 
feito pelo secretário, Minas 
Gerais já está seguindo a nova 
orientação do PNI de utilizar 
todos os imunizantes como 
dose 1, ampliando, assim, o 
quantitativo da população 
protegida contra a covid-19. 

CRÉDITO: GOOGLE IMAGENS
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A prefeitura reforça que o município apresenta o pior 
quadro desde o início da pandemia.

Após confirmação de linhagem P2, 
município amplia número de leitos 
CONTÁGIO. Para que o enfretamento à segunda onda tenha resultados com menos impactos, município 
adota mudanças em atendimentos de emergências. 

DA REDAÇÃO

Diante do cenário preo-
cupante a Secretaria de Saúde 
de Mariana e o Comitê Gestor 
emitiram uma nota sobre a situ-
ação de alerta para a Covid-19 
no município. 

Uma situação de alerta ci-
tada foi o recebimento de três 
resultados de exame RT-PCR 
enviado pela Fundação Eze-
quiel Dias (FUNED), onde foi 
detectada, após sequenciamen-
to genético, a variante da linha-
gem P2. Essa mutação é con-
siderada preocupante devido a 
rapidez na transmissão. 

As projeções do cenário 
para os próximos dias não são fa-
voráveis é ainda mais necessário 
que cada cidadão faça sua parte 
cumprindo as medidas sanitárias 
de prevenção e segurança. 

Devido ao aumento de 
números de casos positivos 

para Covid-19  e a alta taxa de 
ocupação de leitos na unidade 
de Pronto Atendimento, bem 
como os leitos de UTI Co-
vid-19 da Santa Casa de Mise-
ricórdia estarem todos ocupa-
dos, e ainda com pacientes na 
fila de espera, a Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secre-
taria de Saúde informou que 
realizou mudanças na logística 
de atendimento da Covid-19 
no município, como a amplia-
ção de seis leitos de internação 
Covid-19, passando de quin-
ze, para vinte e um, que vão 
estar localizados no setor de 
Fisioterapia, no Complexo do 
Pronto Atendimento.

Além disso, houve também 
a instalação de nove leitos de 
observação adulto Covid-19 e 
dois leitos de observação pedi-
átrica, que estão localizados no 
setor de Odontologia, no Com-

plexo do Pronto Atendimento.
Devido a mudança dos 

leitos para o setor de Odon-
tologia os atendimentos odon-
tológicos da unidade central 
foram descentralizados para 
outras locais. O Consultório 
da APAE atenderá as urgên-
cias para crianças menores de 
8 anos e o consultório da Fi-
gueira, PSF do bairro Santo 
Antônio e Cabanas receberão 
os atendimentos de urgência 
para a população em geral. Em 
todos os locais, os horários de 
atendimento acontecerão de 
7h30 às 11h30 e de 13h às 17h. 
A orientação é realizar a pro-
cura de acordo com a proxi-
midade e região e somente em 
casos de extrema urgência.

De acordo com o prefei-
to Juliano Duarte, serão in-
vestidos R$600 mil para im-
plantação de 10 leitos de UCI 

pra o COVID exclusivo no 
Hospital Monsenhor Horta. 
O processo de compras dos 
equipamentos já foi realiza-
do e chegaram essa semana. 
Além de todos os equipa-
mentos, respiradores, moni-
tores e bombas de infusão, 

serão contratados profissio-
nais para os leitos de UCI 
que serão implantados.

A prefeitura reforça que o 
município apresenta o pior qua-
dro desde o início da pandemia 
e que estão vigentes decretos 
com medidas mais restritivas.

FOTO ILUSTRATIVA
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Mariana sanciona lei 
de ingresso ao 
Consórcio Nacional 
de Vacinas
COMPRAS. O município pretende obter medicamentos, 
insumos e equipamentos para o combate ao Covid-19.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura Municipal 
de Mariana sancionou a lei nº 
3.398 que permite o municí-
pio ingressar no Consórcio 
Nacional de Vacinas das Ci-

dades Brasileiras (Conectar). 
Além de afirmar a compra 
dos imunizantes, o município 
pretende adquirir medica-
mentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde.

Segundo a Secretaria de Saú-
de, o plano municipal de vacinação 
está completo, o município espera 
agora a autorização do Governo 
Federal, uma vez que ele é o res-
ponsável pela liberação da venda.

INFORMAÇÃO

Audiência da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias acontecerá em Mariana

   A Prefeitura Municipal de 
Mariana, através da Secretaria 
de Planejamento, Suprimentos 
e Transparência, informa que 
ocorrerá no dia 31 de março, 
quarta-feira, às 18h, a próxima 
audiência pública do municí-
pio, referente a elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias - LDO – 2022. Devido as 
medidas de prevenção e disse-
minação da Covid-19, a audi-
ência será realizada de forma 
remota, na página da Secretaria 
de Planejamento de Mariana no 
Youtube.

Com o objetivo de buscar a 
participação popular na confec-
ção da peça orçamentária, serão 

apresentadas à população ma-
rianense, por meio dessa audi-
ência metas e prioridades para 
o exercício financeiro de 2022.

As audiências presenciais, 
não estão sendo realizadas 

DA REDAÇÃO

nessa modalidade, devido a 
COVID-19, acontecendo des-
se modo, em ambiente virtual, 
sem prejuízos do cumprimento 
do dever legal e da transparên-
cia e da participação popular.

Audiência para elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias será realizada na próxima semana.

ASSISNTÊNCIA

Governador de Minas Gerais anuncia 
medidas de apoio econômico 

O governador de Minas 
Gerais Romeu Zema anun-
ciou no último dia (18/3) 
um conjunto de medidas 
de socorro econômico à 
famílias de baixa renda, 
comerciantes, empresários 
e municípios. O principal 
objetivo dessa iniciativa é 
amenizar os impactos eco-
nômicos causados por essa 
nova fase da pandemia.

  Entre as medidas assis-

tenciais estão a suspensão 
de cortes no fornecimen-
to de água e luz à pessoas 
de baixa renda, cadastra-
dos como consumidores 
de Tarifa Social na Cemig 
e na Copasa; descontos de 
até 90% nos juros e multas 
para empresas que dese-
jam renegociar a dívida do 
ICMS; suspensão e prorro-
gação de datas de obriga-
ções fiscais; e antecipação 
de parcelas do acordo feito 

entre o Estado e a Associa-
ção Mineira dos Municípios 
(AMM), no valor de R$383 
milhões de reais. “A onda 
roxa é uma medida dura, 
mas é essencial nesse mo-
mento para salvar vidas. 
O Governo de Minas está 
fazendo tudo ao seu alcan-
ce para ajudar as pessoas a 
atravessar este período difí-
cil”, afirmou o governador 
em vídeo postado em suas 
redes sociais.

DA REDAÇÃO
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De acorodo com Danilo Brito, o PA (Pronto Atendimento) 
está praticamente em sua capacidade máxima.

Escassez de oxigênio 
em Mariana levou 
secretário de saúde 
à cidade de Ibirité 
APELO. Na corrida por oxigênio, prefeituras de Minas fazem 
apelo por isolamento.

DA REDAÇÃO

Novos fornecedores de gás 
medicinal são procurados, com 
estoques geridos para poucos 
dias, diante de aumento das in-
ternações de infectados a falta de 
oxigênio medicinal e de cilindros 
que armazenam o gás preocupa 
em Minas Gerais, assim como 
em todo o país, diante do au-
mento das internações hospita-
lares provocadas pelo avanço da 
COVID-19. O desabastecimento 
do insumo levou autoridades das 

prefeituras de Mariana, na Re-
gião Central de Minas, e Igarapé, 
na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, a lançar apelo nas re-
des sociais à população. Enquan-
to isso, empresas fabricantes e 
distribuidoras de cilindros de 
oxigênio correm contra o tempo 
para evitar mortes por asfixia, 
drama vivido em Manaus (AM) 
no começo do ano.

 Na segunda-feira (22), repre-
sentantes da Procuradoria-Geral 
da República e do Ministério da 

Saúde se reuniram com executi-
vos da empresa White Martins, 
uma das principais produtoras 
de oxigênio medicinal do país, 
para avaliar as dificuldades rela-
tivas ao abastecimento do insu-
mo em todo o país no momento 
de agravamento da pandemia. A 
companhia informou que vem 
registrando aumento exponen-
cial no consumo do produto, 
mediante demanda que cresceu 
300% em algumas regiões.

Segundo Danilo Brito, secre-
tário de saúde do município, Ma-
riana ascendeu o alerta vermelho 
e pede cumprimento nas medidas 
de isolamento como prevenção. 
“Nosso PA (Pronto Atendimen-
to) está praticamente em sua capa-
cidade máxima e dessa forma pre-
cisamos vir aqui na OXIMIL, na 
cidade de Ibirité, em busca de no-
vos cilindros para que tenhamos 
reforço em nossa cidade. Quero 
pedir a população de Mariana, essa 
semana será difícil, mesmo os co-
mércios considerados essenciais, 
por favor, fiquem em casa. É um 
momento onde o sistema de saúde 
já colapsou e nos encontramos em 
uma situação muito preocupante” 
afirmou Danilo.

VACINAÇÃO

De acordo com Sinovac testes da 
CoronaVac apontam segurança para 
aplicação em crianças e adolescentes

A CoronaVac, vacina contra 
Covid-19 da Sinovac Biotech, é 
segura e capaz de provocar re-
ações imunológicas em crianças 
e adolescentes, segundo resul-
tados de testes em fase inicial 
anunciados pela empresa chine-
sa nesta segunda-feira (22).

De acordo com Zeng Gang, 
pesquisador da Sinovac, a maioria 
das reações adversas foi branda. 
Duas crianças que receberam a 
dose menor tiveram febre alta e 
foram categorizadas como grau 
3, segundo o especialista, que não 
quis apresentar mais detalhes.

Zeng disse, ainda, que os ní-

veis de anticorpos desencadeados 
pela vacina CoronaVac em crian-
ças foram maiores do que aqueles 
vistos em adultos de 18 a 59 anos 
e em pessoas idosas, dados coleta-
dos em testes clínicos anteriores.

Para crianças de 3 a 11 anos, a 
dose menor conseguiu induzir re-
ações de anticorpos favoráveis, e 
a dose média funcionou bem nos 
jovens de 12 a 17 anos.

Os dados preliminares ainda 
não foram publicados em revis-
tas especializadas e/ou analisados 
pela comunidade científica. Os 
testes de estágio avançado da Si-
novac no exterior, que testam a 
capacidade da vacina para impe-

dir a doença Covid-19, ainda não 
incluíram menores de idade.

A empresa também está 
testando uma terceira dose 
como mais um reforço em en-
saio clínico na China, com os 
participantes recebendo uma 
terceira dose cerca de oito me-
ses após receberem a segunda.

A Sinovac já forneceu 160 
milhões de doses de vacina a 
18 países e regiões, incluindo 
a própria China, e mais de 70 
milhões de doses já foram apli-
cadas. Atualmente, é um dos 
imunizantes aplicados no Bra-
sil, em fabricação pelo Instituto 
Butantan, em São Paulo.

POR G1
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Variantes do Covid19- são alvo de pesquisas e estudos 
em todo país.

UFMG desenvolve 
teste rápido que 
detecta variantes 
da covid-19
SAÚDE. Novos estudos trazem informações sobre as variantes 
do coronavírus.

DA REDAÇÃO

Um grupo de pesquisa-
dores do Laboratório de Bio-
logia Integrativa do Instituto 
de Ciências Biológicas (ICB) 
da UFMG, liderado pelos 
professores Renato Santana e 
Renan Pedra de Souza desen-
volveram um teste rápido e 
de baixo custo que é capaz de 
detectar as variantes do novo 
coronavírus mais presentes 
no Brasil e no mundo: as bra-
sileiras (P1, mais conhecida 
como a variante de Manaus, 
e P2), a B.1.1.7 (inglesa) e a 
B.1.351 (africana).

O sequenciamento ge-
nético convencional, méto-
do mais usado para detectar 
as variantes do Sars-CoV-2, 
leva até seis semanas para fi-
car pronto e pode custar de 
R$500 a R$600 por amostra 
analisada, esse novo teste de-
senvolvido na UFMG, por 
sua vez, custa em média R$70 
e mostra resultados em ape-
nas seis horas.

De acordo com o profes-
sor do Departamento de Ge-
nética, Ecologia e Evolução 
do ICB, Renato Santana, esse 
novo método oferece outras 
vantagens. “Quando realiza o 
sequenciamento convencio-
nal, você faz uma projeção, 
pois ele é feito apenas com 
centenas de amostras. Com o 
novo teste, que consegue var-
rer um número muito maior 
de amostras, é possível visua-
lizar a frequência das varian-
tes de forma mais fidedigna 
e condizente com a realidade. 
Além disso, qualquer labora-
tório que já realiza o PCR é 
capaz de fazer esse teste de 
diagnóstico das variantes, di-
ferentemente do sequencia-
mento, que exige máquinas 
caras e disponíveis em pou-
cos ambientes”.

O teste não identifica no-
vas variantes, mas revela quais 
delas, já conhecidas, estão 
presentes nas amostras ana-
lisadas. “O sequenciamento 
genético ainda é importante 
porque somente ele é capaz 
de descobrir uma variante 
nova, até então desconheci-

da. Mas, depois da descober-
ta, o teste que desenvolvemos 
se torna a melhor ferramenta 
para detecção, pois pode ser 
constantemente adaptado 
para reconhecer as que apa-
recem. Os dois testes são, 
portanto, complementares”, 
afirma Santana.

Renato fala da importân-
cia de conhecer as novas va-
riantes que estão surgindo “é 
necessário saber quais estão 
circulando nas diversas regi-
ões brasileiras e por que algu-
mas estão associadas à maior 
taxa de transmissibilidade da 
covid-19”. Ele destaca que 
algumas mutações ocorrem 
na região da proteína de su-
perfície do Sars-CoV-2, res-
ponsável pela introdução do 
vírus na célula. “Essas mu-
tações facilitam a entrada do 
vírus e, quanto mais vírus 
entra na célula, maior será a 
carga viral no organismo e, 
consequentemente, a taxa de 
transmissibilidade por aquele 
paciente”, ressalta o profes-
sor do ICB.

Outro fato exaltado pelo 
professor é que as novas va-
riantes trazem risco à vida. 
A variante da Inglaterra está 
associada também ao aumen-
to da letalidade. Ela aumenta 
o índice de mortes em 59%, 
principalmente em homens 
com mais de 51 anos. “Isso 
nos preocupa bastante, por-
que a P1, de Manaus, tem 
a mesma mutação que essa 

variante inglesa. Precisamos 
conhecer a distribuição das 
variantes nas regiões do país 
para que os hospitais possam 
preparar suas estruturas para 
o atendimento de pacientes 
em estado grave onde essas 
variantes prevaleçam. É uma 
questão de planejamento de 
saúde pública”, diz.

Renato Santana acres-
centa que estudos já com-
provaram que a variante de 
Manaus (P1) está associada 
à carga viral mais alta nos 
indivíduos, os pesquisado-
res agora estão investigando 
a P2, a de maior prevalência 
em Belo Horizonte, onde 
apareceu em mais de 90% 
das amostras coletadas. Para 
isso, o grupo de pesquisa 
em parceria com a Fundação 
Ezequiel Dias (Funed), estão 
realizando o mapeando de 
amostras de todo o estado. Já 
o grupo de pesquisadores da 
categoria estadual, em parce-
ria com o Instituto Hermes 
Pardini estão investigando 
com abrangência nacional. 
“Como o Hermes Pardini 
tem unidades em todo o ter-
ritório brasileiro, consegui-
remos analisar mais de cinco 
mil amostras nos 27 estados. 
Essas análises nos darão 
um panorama atualizado da 
frequência das variantes de 
Sars-CoV-2 no país e possi-
bilitarão planejar melhor o 
combate à pandemia”, afirma 
o professor do ICB.
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UFMG faz doação a Secretaria Estadual de saúde.

18 mil testes da covid-19 são 
doados ao Estado pela UFMG 
DOAÇÃO.  Secretaria Estadual de Saúde é contemplada com doações da UFMG.
DA REDAÇÃO

A UFMG fez uma doação 
de 100 kits de diagnóstico so-
rológico para covid-19 à Secre-
taria de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG). Com o material, 
a SES poderá realizar aproxi-
madamente 18 mil testes IgG 
(imunoglobulinas de classe G). 

Esses testes detectam os 
anticorpos produzidos um pe-
ríodo de tempo após a conta-
minação, além disso, eles indi-
cam a provável imunidade do 
indivíduo ao coronavírus que 
causa a covid-19. Sendo assim, 
esse exame é de suma impor-
tância para a investigação dos 
índices de contaminação das 
populações e a avaliação do 
comportamento da doença ao 
longo do tempo. “Esses kits 
foram desenvolvidos pelo CT 
Vacinas da UFMG e produ-
zidos pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos 

da Fundação Oswaldo Cruz 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz), 
com financiamento do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI)”, informa 
o professor André Massensini, 
pró-reitor adjunto de Pesquisa 
da UFMG.

De acordo com a reitora 
Sandra Regina Goulart Almei-
da, a doação representa mais 
uma cooperação entre institui-
ções públicas. “UFMG e Fun-
dação Oswaldo Cruz se uniram 
para desenvolver os testes, e 
agora estamos disponibilizan-
do vários kits para a Secretaria 
de Saúde do estado. Só supe-
raremos essa pandemia com 
esforço conjunto, e essa ação 
é um exemplo do compromis-
so público dessas instituições”, 
destaca a reitora.

Os kits de diagnóstico 
sorológico para covid-19 da 
UFMG foram desenvolvidos 

no tempo recorde de quatro 
meses e com tecnologia 100% 
nacional. A produção aconte-
ceu no âmbito da Rede Vírus 
do MCTI em apoio ao Projeto 
institucional em rede: labora-
tórios de campanha para testes 
de diagnóstico da covid-19, do 
qual a UFMG é executora e co-
ordenadora.

A biomédica Jaqueline Silva 
de Oliveira, coordenadora esta-

dual de laboratórios e pesquisa 
em vigilância da SES-MG, afir-
ma que a secretaria já recebeu 
os kits. “Os testes serão fun-
damentais para reforçar a vigi-
lância laboratorial da covid-19. 
Pretendemos disponibilizar 
parte deles para a investigação 
laboratorial dos casos de SIM-P 
(Síndrome Inflamatória Multis-
sistêmica Pediátrica) realizada 
pela Fundação Ezequiel Dias 

(Funed)”, explica. Segundo Ja-
queline, a outra parte dos testes 
será direcionada para o desen-
volvimento de estudos soroepi-
demiológicos para avaliação do 
comportamento da covid-19 
em Minas Gerais e para uso na 
investigação de casos suspeitos 
que não tenham sido testados 
em tempo oportuno por RT-P-
CR em laboratórios da Rede 
Covid do estado.



Jornal Ponto Final 
25 a 31 de março de 202108| CIDADES

varejão popular

Foram abertos dez leitos, entre os do SUS e os da rede particular.

BH: ocupação cresce 
e SUS está à beira 
do colapso
UTI. Abertura de novos leitos de UTI não bastaram para 
diminuir taxa de ocupação total e não tira preocupação com 
o Sistema Único de Saúde.

DA REDAÇÃO

A abertura de seis leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) no Sistema Único de 
Saúde (SUS) de Belo Horizonte 
na quarta-feira (24) não foi sufi-
ciente para garantir a diminuição 
da taxa de ocupação na rede, que 
retornou à margem do colapso, 
segundo boletim epidemioló-
gico da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS-BH).

Relatório publicado reve-
la que, apesar da inauguração de 
mais seis vagas em UTIs dedi-
cadas a cuidados com pacientes 
diagnosticados com o coronaví-
rus, a taxa de ocupação no sistema 
público em relação a esses leitos 
especializados pulou de 93,8% 
– registrada na terça-feira (23) – 
para 97,7% no dia seguinte.

Em hospitais particulares 
cenário é ainda pior, de acordo 
com o levantamento do muni-
cípio, detém taxa de ocupação 
dos leitos de UTI Covid-19 em 
115,4%. Índice na rede privada 
era de 111,9% na terça-feira, e in-
dicador cresceu apesar do incre-
mento de quatro leitos de terapia 
intensiva feito nas últimas 24 ho-
ras. Unidades de saúde privadas 
colapsaram no último dia 17.

Circunstância semelhante se 
repete em relação à ocupação to-
tal dos leitos de UTI para doentes 
com a infecção em Belo Horizon-
te. Foram abertos dez leitos, entre 
os do SUS e os da rede particu-
lar, nas últimas horas de quarta-
feira, mas taxa total de ocupação 
da UTI na cidade aumentou de 
102,3% para 105,9% no curto pe-

ríodo de um dia para o outro.
Elevação no número de 

moradores de BH que reque-
rem cuidados especiais em 
leitos de UTI em função de 
complicações de saúde ligadas 
à Covid-19 é percebida pelo 
crescimento nas solicitações de 
internação. Apenas do início 
do mês para cá, a Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) foi obri-
gada a abrir 194 leitos de UTI 
Covid-19 no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Hoje, a capital 
mineira concentra seu maior 
número de vagas de terapia in-
tensiva desde o início da pan-
demia – são 477, tendo 33 sido 
inauguradas apenas nos últimos 
três dias. Hospitais particulares 
guardam 415 leitos de UTI para 
Covid-19 – todos ocupados.
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Fiocruz recomenda a restrição imediata das atividades consideradas não essenciais por 
cerca de 14 dias.

Segundo Fiocruz: Colapso na 
saúde torna Covid mais mortal
LOCKDOWN. Instituição defende lockdown de pelo menos 14 dias para aliviar a situação da rede hospitalar.
DA REDAÇÃO

A pandemia vem se 
a lastrando mais rapida-
mente,  segundo a Fio-
cruz,  o colapso na saúde 
no Brasi l  tem par t ic ipa-
ção direta em números 
expressivos de mor tes di-
ár ias.  O bolet im extraor-
dinário do Obser vatório 
Covid-19 da Fiocruz di-
vulgado na últ ima terça-
feira ,  23.  Diante do cená-
rio de “crise humanitária”, 
o novo trabalho divulgado 
pela instituição pede que 
os Estados adotem imedia-
tamente medidas de lock-
down por pelo menos 14 
dias. Segundo a instituição, 
essa seria a forma de redu-
zir o ritmo de transmissão 
da doença e aliviar a pres-
são nos hospitais.

De acordo com o bo-
let im, ocor reram, em mé-
dia ,  73 mil  casos diár ios 
de Covid-19 e cerca de 2 
mil  óbitos por dia na úl-
t ima semana epidemioló-

gica anal isada (de 14 a 20 
de março) .  Além disso,  o 
número de casos cresce a 
uma taxa de 0,3% ao dia , 
e  o número de óbi tos,  em 
3 ,2% ao d ia  –  proporção 
maior  do que o reg is t rado 
nas  semanas  anter iores. 
Também foi  obser vado 
aumento da  mor ta l idade 
no Pa ís.  Passou de cerca 
de 2% no f im do ano pas-
sado para  3 ,1% em março 
de 2021.

“A continuidade dos 
cenários em que temos 
o crescimento de todos 
os indicadores para Co-
vid-19,  como transmis-
são,  casos,  óbitos e taxas 
de ocupação de le i tos de 
UTI resulta em colapso 
que afeta todo o s iste-
ma de saúde no País  e no 
aumento das mor tes por 
desassistência”,  af ir ma-
ram os pesquisadores no 
relatório.  “Trata-se de um 
cenário que não é só de 
uma cr ise sanitár ia ,  mas 

também humanitár ia ,  se 
considerar mos todos os 
seus aspectos.”

A Fiocruz recomenda 
a restr ição imediata das 
at ividades consideradas 
não essencia is  por cerca 
de 14 dias para obter uma 
redução de cerca de 40% 
das transmissões da doen-
ça.  Essas medidas devem 
ser adotadas por todos os 
Estados onde o s istema 
de saúde se encontra em 
estado cr í t ico.  São todos 
à exceção de Roraima e 
Amazonas.  “Este colap-
so não foi  produzido em 
março de 2021,  mas ao 
longo de vár ios meses,  re-
f let indo os modos de or-
ganização para o enfren-
tamento da pandemia no 
País,  nos Estados e nos 
mun ic íp io s.”

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Minas Gerais deve permanecer 
na onda roxa até a Páscoa
RESTRIÇÕES. Medida preventiva mais restritiva permanece obrigatória até domingo de páscoa.
DA REDAÇÃO

Na última quarta-feira (24) 
aconteceu a reunião do Comitê 
Extraordinário Covid-19, gru-
po que se reúne semanalmente 
para avaliar o avanço da pan-
demia no estado. Durante essa 
reunião, ficou determinado que 
todas as macrorregiões de Mi-
nas Gerais deverão permanecer 
na onda roxa até o fim da Se-
mana Santa, em 4 de abril. To-
das as macrorregiões de Minas 
Gerais permanecerão na onda 
roxa até o fim da Semana Santa, 
em 4 de abril. A decisão foi to-
mada nesta quarta-feira (24/3) 
durante reunião do Comitê 
Extraordinário Covid-19, gru-
po que se reúne semanalmente 
para avaliar o avanço da pande-
mia no estado.

A manutenção das medi-
das mais restritivas do plano 
Minas Consciente é necessá-
ria, uma vez que o sistema de 
Saúde precisa restabelecer sua 

capacidade assistencial à po-
pulação. A Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-MG) estima 
que os resultados do isolamen-
to aparecerão com, no mínimo 
14 dias de onda roxa nos mu-
nicípios mineiros.

As medidas são reavaliadas 
a cada sete dias pelo Comitê, 
levando em consideração al-
guns indicadores, como taxa 
de óbitos, número casos e ocu-
pação de leitos. Na próxima 
quarta-feira (31/3), o grupo se 
reunirá para decidir as orienta-
ções a serem seguidas após o 
feriado da Páscoa. 

“Ficou decidido hoje que o 
Estado vai prolongar até o do-
mingo de Páscoa a onda roxa. 
Iremos prolongar os 15 dias já 
estabelecidos previamente para 
que a gente garanta que a inci-
dência do estado caia e menos 
pacientes fiquem esperando 
por leitos nos hospitais”, disse 
o secretário de Estado de Saú-

de, e médico Fábio Baccheretti.  
Outro dado que tem gera-

do preocupação no Comitê é a 
superlotação das UTI’s, 12 das 
14 macrorregiões mineiras têm 
hoje mais de 90% dos leitos de 

UTI exclusivo Covid ocupa-
dos. O aumento da incidência 
da doença em cidades com 
menos de 30 mil habitantes, 
também tem gerado preocupa-
ções. Atualmente são apenas 

141 municípios desse porte 
com menos de 50 casos a cada 
100 mil habitantes nos últimos 
14 dias. Em outros momentos 
da pandemia esse número foi 
superior a 600 cidades.

Estado de Minas Gerais permanece seguindo as restrições da onda roxa.
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Auxílio emergencial Turístico-Cultural 
não agrada músicos marianenses
BENEFÍCIO. Os valores do benefício serão de mil reais para pessoas físicas e 1,2 mil reais para pessoas jurídicas.

DA REDAÇÃO

Na Reunião Ordiná-
ria da Câmara do dia 15 
de março, os vereadores 
de Mariana aprovaram, por 
unanimidade, a Lei José da 
Costa Athayde que regula-
menta o auxílio emergen-
cial para os trabalhadores e 
profissionais do segmento 
turístico-cultural. O auxílio 
é uma maneira de enfrenta-
mento à pandemia do novo 
Coronavírus.  

A lei 32/202, que leva 
o nome de um dos grandes 
mestres do Barroco minei-
ro, que viveu entre 1762 e 
1830, sendo um dos notá-
veis marianenses da histó-
ria é de autoria do Prefeito 
interino Juliano Duarte. O 
projeto visa dar apoio aos 
profissionais do turismo e 
cultura que são diretamente 
afetados devido às medidas 
restritivas e tiveram suas 
demandas de trabalho dimi-
nuídas em virtude disso.  

O auxílio presume a 
prestação de contas de cada 
beneficiário, que deverá 

apresentá-la no decorrer 
dos pagamentos e prevê or-
çamento no valor de R$900 
mil reais via crédito adicio-
nal especial. Os valores do 
benefício serão de mil reais 
para pessoas físicas e 1,2 
mil reais para pessoas jurí-
dicas.

De acordo com um mú-
sico, pertencente ao grupo 
de músicos da cidade de Ma-
riana, auxílios não agradou 
a todos e deixa alguns que-
sitos a desejar. “De acordo 
com a divulgação da pró-
pria prefeitura, esse projeto 
é cheio de falhas. Nós não 
tínhamos ainda procurado 
porque estávamos entran-
do em acordo entre a gente, 
para termos uma ideia unís-
sima de ninguém falar nada 
errado, até porque ninguém 
tinha conhecimento do pro-
jeto afundo. Os vereadores 
votaram junto com prefeito 
e o secretário de cultura que 
não ouve ninguém. Fizeram 
um projeto da cabeça deles 
sem saber o que o músico 
está passando. Eu estou há 

um ano e três meses sem 
trabalhar, tenho 51 anos de 
música e de acordo com esse 
projeto eu não posso ser 
beneficiado porque eu sou 
pensionista, quer dizer, faço 
música desde os 15 anos e 
não posso receber. Na épo-
ca do Efraim nós tínhamos 
contrato com a prefeitura. 
Esses contratos ficariam em 
suspenso e a gente seria re-
munerado de acordo com os 
shows que a gente apresen-
tava e ficava a disposição da 
prefeitura. Porque não man-
ter esse mesmo nível. Agora 
criar um projeto emergen-
cial como estão falando, os 
músicos que não tem renda 
nenhuma é complicado”.

Procuramos o secretário 
de cultura, Cristiano Cassi-
miro, para se posicionar a 
respeito, e até o fechamento 
desta edição não obtivemos 
resposta.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br

“Os vereadores votaram junto com prefeito e o secretário de cultura que não ouve 
ninguém”, afirma um dos músicos. 
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Moradores do bairro Santa Rita de Cássia fazem 
reivindicação por falta de luz.

Moradores protestam 
falta de luz por 4 
dias no bairro 
Santa Rita de Cássia
BLOQUEIO. Reivindicação foi feita através de protesto com 
bloqueio de passagem em rua do bairro. 

DA REDAÇÃO

Moradores do bairro Caba-
nas protestaram na sexta-feira 
(19), a falta de luz no bairro 
Santa Rita de Cassa, que perdu-
rava por quatro dias. Segundo 
moradores, a situação é cor-
riqueira e os responsáveis não 
apresentam solução. “É difícil 
demais. A gente já tem passa-
do por tanta coisa, tem sido 
tempos muito difíceis, esse 
isolamento e ainda temos que 
conviver com a falta de luz 
com criança em casa. Tem gen-
te perdendo as coisas e eles não 
dão nenhuma resposta para gen-
te”, afirmou uma moradora que 
preferiu não ser identificada.

A redação do Jornal Ponto 
Final entrou em contato com a 
CEMIG e o município questio-

nando os motivos da falta cons-
tante de energia e a previsão de 

retorno. Até o fechamento desta 
edição não obtivemos resposta.
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Gerente da empresa Transcota, Guilherme Schultz, também participou da reunião e 
afirmou que as manutenções do ônibus estão em dia.

Após questionamentos 
feitos pelo Ponto 
Final, Transcota 
vai à Câmara
ACESSIBILIDADE. Após veiculado no Jornal Ponto Final, matéria 
da falta de acessibilidade do ônibus da Transcota, empresa 
vira pauta  em reunião de Câmara.

DA REDAÇÃO

A Câmara de Mariana rea-
lizou na última segunda-feira 
(22) uma Reunião de Comis-
são que trata dos transpor-
tes públicos de Mariana. O 
Jornal Ponto Final, principal 
veículo a noticiar vídeo que 
repercutiu na cidade, questio-
nou os vereadores moradores 
do bairro Cabanas, sobre o 
problema, em matéria publi-
cada na semana passada por 
este semanário.  A reunião 
teve como principal objetivo 
tratar as questões de acessibi-
lidade da empresa Transcota 
no que diz respeito ao ele-
vador para cadeirante que os 
ônibus da empresa dispõe.

Gabriel Marciano, mo-
rador do bairro, postou em 
suas redes sociais pessoal, 
um vídeo onde uma mora-
dora do mesmo bairro ten-
tava embarcar e por falta de 
manutenção o equipamen-
to não funcionou, gerando 
transtornos à moça que é ca-
deirante. O problema citado 
como frequente por Gabriel, 
tomou grande repercussão 
nas mídias sociais. “Esse pro-
blema sempre acontece com 
a mesma moradora. Espero 
e acredito, que desta reunião 
saia uma solução para acessi-
bilidade dessas pessoas que 

precisam se locomover”. 
Gerente da empre-

sa Transcota, Guilherme 
Schultz, também participou 
da reunião e afirmou que as 
manutenções do ônibus es-
tão em dia.

A moradora do bairro Ca-
banas, Elizama, é cadeirante 
e pediu para que o problema 
seja solucionado. “Uma vez 
eu fui ao Centro com meu 
filho para dar um passeio a 
tarde e precisei esperar até 
as nove da noite para vir em-
bora porque nenhum ônibus 
estava com os elevadores 
funcionando. O que eu peço 

aqui é igualdade para todos” 
reivindicou Elizama.

Vereadores expressaram 
o desejo que a conversa ini-
cial não ficasse somente na 
reunião realizada no dia 22. 
“É muito importante que es-
sas cobranças sejam levadas 
à frente para que possamos 
solucionar esse e outros pro-
blemas com a Transcota que 
já perdura por anos” disse o 
vereador Marcelo Macedo.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Os valores que serão gastos vão ser apresentados na placa 
da obra após finalização do projeto arquitetônico.

Valores gastos em 
obra da rodoviária
serão expostos após 
conclusão de projeto
TRANSPARÊNCIA. Valores e prazos serão expostos após
projetos arquitetônicos da reforma serem finalizados. 

DA REDAÇÃO

Motivo de muitos ques-
tionamentos no ano de 2020, 
o prédio da Rodoviária que se 
encontrava em estado de aban-
dono, está agora sendo refor-
mado. Em visita ao local, nos-
sa equipe de redação constatou 
o início e execução das obras. 
Mas sentindo falta de uma 
placa contendo informações 
da obra, bem como valores, o 
Jornal Ponto Final questionou 
a Secretaria de Obras do Mu-
nicípio, através do Departa-
mento de Comunicação, a res-
peito da ausência dessa placa 
de transparência.

Em resposta a prefeitura 
informou que o prédio pas-
sa por reparos eventuais e as 
obras subsequentes serão exe-
cutadas pela empresa GMP e 
que após a finalização do pro-
jeto arquitetônico os valores 
serão expostos em placa.  “O 
prédio da Rodoviária passará 
pela elaboração de um projeto 
arquitetônico de reforma para 
definição final do escopo. Atu-
almente está sendo executado 
algumas intervenções pontuais 
como reparo da pintura e tra-
tamento dos forros de gesso 
dos tetos. As intervenções es-
tão sendo tratadas pela empre-
sa GMP detentora do contrato 
de serviços de manutenção e 
conservação de prédios públi-
cos do município. Após a fina-
lização dos projetos arquitetô-
nicos da reforma, os valores 
que gastos serão apresentados 

na placa da obra”.
Nos canais oficiais da 

prefeitura foi divulgada 
uma nota explicando que as 
obras do prédio permane-
cem. “Permanecemos com as 
obras de revitalização da Ro-
doviária. O espaço será com-
pletamente reestruturado e 
voltado para fins produtivos 

para o município e também 
para a população. No andar 
superior, teto e paredes pas-
sam por reparos para elimi-
nar completamente proble-
mas de infiltração e assim 
que finalizadas, as manuten-
ções permanecerão de forma 
periódica, garantindo a pre-
servação do prédio público”.

Raparos atuais não fazem parte do projeto arquitetônico de 
restauração.
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Mulheres beneficiadas por projeto de inclusão em Mariana-MG.

Prefeitura realiza aulas de 
capacitação para Enceja 
prepArAÇÃo. Prefeitura oferece aulas de capacitação para a realização da prova do Encceja à integrantes 
do Inclusão Produtiva.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidada-
nia (Sedesc), disponibiliza 
aulas de capacitação remotas 
para as mulheres do progra-
ma de Inclusão Produtiva da 
Mulher. Todas as integrantes 
do programa receberam um 
kit composto por materiais 
didáticos, bolsa e camisa, que 
vai auxiliar na capacitação 
para prova do Encceja, que 
acontece em abril. O progra-
ma oferta aulas remotas que 
ajudam aproximadamente 
65 mulheres a se prepararem 
para a prova e assim adquirir 

o certificado do ensino fun-
damental e médio.

Além de ajudar com as 
aulas, a Sedesc auxiliou tam-
bém nas inscrições e ofe-
recerá no dia da prova, que 
acontece em Ouro Preto, 
transporte e alimentação. 
“Participar das aulas é uma 
grande oportunidade, pois eu 
tive que parar meus estudos 
e almejo um futuro melhor 
para mim e meus filhos. Que-
ro também ensinar para eles 
que o mundo é nosso e que 
podemos vencer sim”, con-
tou Karine Reis, beneficiária 
do programa e moradora do 

bairro Cabanas.
Thelmaliz Martins Gomes 

estudante de pedagogia, é be-
neficiária e idealizadora do 

programa Inclusão Produtiva 
da Mulher: “É gratificante 
poder ajudar e tudo isso não 
seria possível sem o apoio da 

Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Cidadania. Quando 
vejo as meninas aprendendo e 
conquistando seus sonhos.
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Corpo de Bombeiro Civill atua há 11 anos atuando em Mariana.

Corpo de Bombeiro Civil completa 
11 anos de atuação em Mariana
EMOÇÃO. Responsável geral do Corpo Bombeiro Civil de Mariana, relembra momento de resgate em 
rompimento da barragem de Fundão.

DA REDAÇÃO

O Bombeiro Civil atua em 
empresas, shows e eventos e 
fica responsável pela gestão 
dos riscos de incêndio e outras 
situações com potencial de 
gerar uma emergência. Cabe 
ao Bombeiro Civil auxiliar no 
desenvolvimento de planos de 
emergência, sempre zelando 
pela preservação de vidas, res-
peito ao meio ambiente e pro-
teção ao patrimônio. 

Há 11 anos atuando em 
Mariana, Adão Severino Ju-
nior, conhecido como Adão 
Bombeiro, nos contou um 
pouco de sua trajetória e de 
como se deu início ao Corpo 
de Bombeiro Civil em Maria-
na. “O começo de tudo se deu 
no ano de 2010 quando eu fa-
zia parte do quadro do SAMU 
e fui vendo que quando a equi-
pe do SAMU estava em aten-
dimento as pessoas pediam 
socorro e não tinha mas nin-
guém para atendê-los, e essas 
pessoas tinham que aguardar 
terminar um atendimento, para 
depois ter a sua vez e muitas 
destas vezes demoravam entre 
30 a 40 minutos. Tive a ideia 
de criar uma entidade que aju-
dasse nestes atendimentos, aí 
nasceu o Corpo de Bombeiro 
Civil comunitário de Maria-
na Queen. Em 2019 passou a 
ser conhecido pela Associa-
ção Humanitária de Serviços 
Sociais Voluntários de Maria-
na(AHSSVM), e não deixamos 
de ser bombeiros voluntários 
com os mesmos atendimen-
tos” explicou Adão.

Para ser bombeiro civil 
é necessário realizar um cur-
so de bombeiro em institui-
ção credenciada ao Corpo de 

Bombeiros. Após conclusão 
do curso, o profissional estará 
apto para atuar em instituições 
privadas com prevenção de 
acidentes, inspeção de equi-
pamentos e primeiros socor-
ros. “Temos que lembrar que 
bombeiro civil tem vários seg-
mentos, por exemplo temos 
bombeiro civil, voluntário, 
municipal e comunitário. Em 
Mariana é voluntário. Para ser 
um tem que fazer o curso, ter 
disposição e ser uma pessoa 
humana, pensar no próximo e 
querer fazer o bem sem olhar 
a quem” lembrou.

Sobre a preparação inicial 
dos profissionais o bombeiro 
civil afirmou que treinamen-
tos feitos em simulação não 
traziam a realidade de uma 
ocorrência onde não sabia o 
que encontrariam e que o pas-
sar dos anos trouxe tranquili-
dade e experiência. “Quando 
começamos em 2011 com as 
turmas recém-formadas tudo 
era novo. Porque uma coisa é 
você fazer um curso com víti-
mas que você já sabe que não 
estão machucadas, outra coisa 
é a equipe sair para um atendi-
mento e não saber o que real-
mente vai encontrar no cená-
rio. Hoje, com o passar destes 
11 anos tudo se torna mais fá-
cil, vários treinamentos várias 
ocorrências. Hoje somos 16 
componentes”. 

Quando perguntado so-
bre as dificuldades enfrentadas 
nesta pandemia, Adão atribui 
como principal dificuldade a 
resistência de algumas pessoas. 
“As dificuldades encontradas 
no cenário atual é que algumas 
pessoas não sabem respeitar 
o espaço do outro, temos que 

entender que o seu direito ter-
mina quando o do outro co-
meça. As pessoas continuam 
insistindo que a pandemia é 
uma invenção dos governan-
tes para ter mais orçamentos, 
a falta do uso da máscara e o 
que é pior o distanciamento 
que não respeitam” relatou.

O Bombeiro Civil é treina-
do para cuidar de ocorrências 
relacionadas aos resgates e aos 
salvamentos. Sendo assim, ele 
costuma trabalhar principal-
mente dentro de empresas e 
de locais privados, como hos-
pitais, estádios, condomínios, 
shoppings, clubes e outros. Ele 
tem formação de primeiros so-
corros, então tem a capacidade 
de ajudar a manter o bem-estar 
das pessoas. Em Mariana os 
atendimentos de diversas na-
turezas são efetuadas em mé-
dia de 80 ocorrências mensais. 
Adão lembra a ocorrência que 
mais marcou “Uma ocorrência 
que marcou foi o rompimen-
to da Barragem de Fundão. 
Nossa equipe composta por 
5 socorristas e um médico, 

Dr. Rodrigo Miranda. Médico 
este, que compôs a nossa equi-
pe naquele momento. Fomos 
os primeiros a chegar no local 
do rompimento, um caminho-
neiro com o caminhão já quase 
todo soterrado pedindo socor-
ro, entre várias outras situa-
ções” relembrou emocionado.

Em suas palavras finais, 

Adão relembra como era o 
transporte “quando começa-
mos eu adquiri um ambulância 
Fiorino. Com o passar dos anos 
as ocorrências foram aumen-
tando assim houve a necessi-
dade de um veículo de maior 
porte, feito a troca da Fiorino 
em uma Iveco que está com a 
entidade até hoje” finalizou.

Para ser bombeiro civil é necessário realizar um curso de bombeiro em instituição 
credenciada ao Corpo de Bombeiros.
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Polícia Militar apreende drogas na cidade de Mariana(MG).

Mulher é presa por 
tráfico de drogas 
em Mariana
REINCIDÊNCIA. Cidadã é presa pelo mesmo tipo de crime
em menos de um mês.

DA REDAÇÃO

Na noite de quinta-feira dia 
18 de março, no bairro São Se-
bastião, em Mariana durante o 

patrulhamento rotineiro, a Polí-
cia Militar recebeu informações 
de que uma mulher estaria re-
alizando atos ilícitos ao vender 

drogas em sua residência locali-
zada na região conhecida como 
“Vila do Sapo”.

A mulher que foi presa em 
flagrante possui 18 anos, ela foi 
conduzida, para a Delegacia de 
Polícia Civil de plantão. Os po-
liciais encontraram e aprende-
ram meia barra e onze poções 
de maconha e uma balança de 
precisão na residência.

A autora já havia sido pre-
sa pelo mesmo tipo de crime, 
junto a seu companheiro (de 18 
anos) no último sábado, dia 13. 
A Polícia Militar apreendeu na 
casa dos mesmos: trinta e cin-
co pinos e dezenove papelotes 
com cocaína, além de vários 
pinos vazios. Uma balança de 
precisão e R$401,00 (quatro-
centos e um reais) em dinheiro 
também foram apreendidos.

PM apreende duas espingardas em Mariana.

Polícia Militar efetua 
apreensão armas de 
fogo no bairro Rosário
DA REDAÇÃO

Na última terça-feira (23) 
por volta de 22h, a Polícia 
Militar realizou uma opera-
ção no bairro Rosário.

Com a chegada dos po-
liciais no local, três indivíduos 
que estavam em uma ponte fu-

giram. No entanto, os policiais 
vasculharam o local e encon-
traram e consequentemente 
apreenderam duas espingardas 
do tipo polveira, encaminhan-
do-as para a Delegacia de Polí-
cia Civil de plantão.

APREENSÃO
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Corpo de Bombeiro Civill atua há 11 anos atuando em Mariana.

Corpo de Bombeiro Civil completa 
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EMOÇÃO. Responsável geral do Corpo Bombeiro Civil de Mariana, relembra momento de resgate em 
rompimento da barragem de Fundão.

DA REDAÇÃO
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teção ao patrimônio. 
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Se precisa resolver alguma pendenga com 
parente, quitar dívida antiga, solucionar assunto 
que se arrasta na vida doméstica ou mesmo no 
trabalho, aproveite o começo da semana, meu xará 
de Escorpião! Marte forma um belo trígono com 
Saturno e dá sinal verde para você tomar decisões, 
iniciativas e cortar pela raiz problemas que andam 
pegando. 

Marte segue o rolê no lado oposto do seu 
Horóscopo e troca vibes positivas com Saturno, 
indicando um período oportuno para você se dar 
bem ao acertar contrato, acordo, compra, venda 
ou firmar sociedade. Tire proveito da sua habilidade 
para negociar, expor argumentos e tomar iniciativas, 
pois pode garantir vantagens e até melhorar a parte 
financeira. 

Se depender das estrelas, a semana começa a todo 
vapor para o seu signo e não vai faltar energia para 
dar conta dos deveres, compromissos e incrementar 
os seus ganhos. O recado é de Marte, que forma 
aspecto benéfico com seu regente Saturno, 
revelando um período perfeito sem defeitos para 
agilizar suas atividades no trabalho, bater metas e 
conquistar melhorias na parte material. 

Além de seguir brilhando em seu paraíso, Marte 
troca vibes superpositivas com Saturno nos 
primeiros dias da semana e garante que ideias 
e planos podem virar realidade graças aos seus 
talentos e esforços. O momento é ideal para 
explorar seus dons, divulgar seus interesses e 
pegar firme em suas atividades. 

Seus interesses fi nanceiros e familiares vão 
receber um belo impulso de Marte, que forma 
aspecto positivo com Saturno nos primeiros dias 
da semana, trazendo mais estímulo e proteção 
para esses setores da sua vida. Você vai agir 
com mais fi rmeza e determinação para resolver 
probleminhas em casa, pode quitar conta 
antiga e realizar algo que deseja com apoio dos 
parentes.

Saturno segue o baile no ponto mais alto do 
seu Horóscopo e forma um belo trígono com 
Marte, que agita a sua Casa do Dinheiro. Isso 
signifi ca que vai chover oportunidade para 
você atrair melhorias ao explorar sua garra, 
competência e vontade de vencer na vida. Os 
louros por sua dedicação podem render mais 
prestígio no trabalho e mais grana no bolso.

A simples presença de Marte em seu signo 
já é uma vibe cheia de signifi cado e deixa a 
sua vitalidade no topo. Neste período, a coisa 
melhora ainda mais, porque o planeta da 
ação está de boas com Saturno, trazendo um 
baita estímulo para você realizar ambições 
materiais e passar a semana com a saúde 
protegida. 

A semana começa com indicações de que você 
pode se livrar de um abacaxi ou algo que vem 
causando preocupação e quem avisa é Saturno, 
que segue na sua Casa das Transformações e 
troca likes com Marte. Dívida antiga ou perrengue 
com alguém pode ser superado, mas Mercúrio 
arranja treta com Marte no meio da semana.

Não pense duas vezes para apostar em parcerias 
e planos com gente de confiança que acumula 
sabedoria e experiência, pois esse tipo de aliança 
pode acelerar a conquista de seus objetivos, ainda 
mais no lado profissional. O recado é de Marte, 
que forma aspecto superpositivo com Saturno e 
promete um período produtivo em seus contatos 
e relacionamentos. 

Neste período, Marte continua o rolê no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e troca likes com Saturno, 
duplicando sua garra, persistência e dando um baita 
impulso para os seus interesses profissionais. O 
momento é oportuno para tomar iniciativas, mostrar 
suas competências e batalhar por seu espaço: sua 
dedicação e produtividade serão valorizadas pelos 
superiores. 

Energias positivas aportam em seu Horóscopo 
nos primeiros dias da semana e você vai contar 
com o apoio de Marte e Saturno para realizar 
seus planos. A sorte deve te acompanhar ao 
começar coisas que deseja muito e se você 
pensa em pegar fi rme nos estudos, a hora é 
agora. Também pode obter bons resultados em 
concursos, provas ou testes.

Lucrécia exige que Cobra se afaste de Jade. 
Roberta convence Duca a jantar com ela. BB 
critica Bianca por pagar para Pedro namorar 
Karina. João termina a edição do videobook 
de Bianca, e Cobra faz uma cópia sem que 
ele perceba. Bianca e Duca se reconciliam. 
Cobra entrega para Jade o pendrive com o 
videobook de Bianca. Wallace e Sol levam 
Dalva para passear. Duca encontra um 
bilhete nos pertences de Alan. Heideguer e 
Lobão questionam Luiz e Nat sobre a suposta 
namorada de Alan. Pedro chega ao parque 
onde estão Karina e Tomtom.

Nat discute com Duca para despistar 
Cobra e vai com ele para a QG. Jade sente 
ciúmes de Cobra. Nat desiste de falar com 
Duca. Wallace incentiva Jeff a contar para 
o pai sobre suas aulas de dança. Franz 
liga para Mari, no momento em que ela 
chega para falar com Jeff. Duca entrega 
dinheiro para Bianca. Nando cobra a letra 
da música de Pedro. Duca marca um 
novo encontro com Nat. Karina pensa em 
Pedro. Jeff decide contar a verdade para 
Lincoln. Mari dispensa Franz para ajudar 
Jeff. Pedro escreve a letra de sua música 
pensando em Karina. Lucrécia fl agra Jade 
e Cobra juntos.

Luna cria um novo perfi l para se 
comunicar com Juan nas redes sociais. 
Graziela repreende Petra por tentar se 
promover com o desaparecimento de 
Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, 
e os dois se beijam. Alexia/Josimara 
chama Zezinho de Renzo e deixa 
Ermelinda desconfi ada. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter cuidado dela 
e fi nge não se lembrar do beijo que deu 
no rapaz. Ivo comunica a Luna, Alexia 
e Kyra que, para manter suas famílias 
vivas, foi necessário confi rmar a morte 
das três para despistar os bandidos. 
Juan pede satisfações à consulesa 
sobre a morte de Luna.  

Ermelinda se preocupa com o interesse de 
Zezinho por Alexia/Josimara. Juan tenta 
confortar Mário. Téo lamenta a morte de 
Alexia.  Luna se emociona ao ver fotos de 
Helena no computador. Luna revela a Kyra 
que está decidida a procurar Helena para 
saber o motivo de a mãe tê-la abandonado. 
Kyra não gosta de saber da aproximação de 
Renatinha e Rafael. Zezinho não reage bem 
quando Alexia/Josimara lhe pede para não 
criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo 
voltam para São Paulo. Alexia descobre que 
Renzo foi ao seu enterro e  propõe às amigas 
que elas fujam de Judas do Norte para irem 
para São Paulo. 

Karina quebra o alto-falante do carro de 
som que Pedro contratou. Dalva tenta 
descobrir quem foi a última namorada 
de Alan. Nat liga para Dalva, mas 
Duca impede a moça de falar com sua 
avó. João pede para René ensiná-lo 
a operar uma câmera. Joaquina fi ca 
decepcionada por não contracenar com 
René. Nat disfarça sua tensão na frente 
de Lobão. Gael e Duca acreditam que 
existe algum mistério envolvendo Alan. 
Pedro avisa à banda que não conseguirá 
o dinheiro para pagar o estúdio. Lobão 
coloca Cobra para treinar com Nat. 
Duca fala sobre a namorada misteriosa 
de Alan, e Heideguer avisa que ela 
precisa ser encontrada. Nat surpreende 
Cobra e vence a luta.

Magno tenta convencer Ryan e Érica 
de que Lurdes pode estar viva. Belizário 
confronta Leila sobre a fuga de Penha. 
Sandro se desespera ao não conseguir 
ver Betina. Matias deixa a casa de 
Miranda. Natália janta com Durval, e 
Carol apoia a mãe. Magno acredita que o 
desaparecimento de Lurdes está ligado 
a sua busca por Domênico. Miriam 
confi rma aos fi lhos de Lurdes que o DNA 
encontrado no casebre era dela. Sandro 
jura vingança contra quem tirou a vida de 
Lurdes. Vitória afi rma a Vera que a ama. 
Família e amigos de Lurdes se reúnem 
para seu velório. 

No cativeiro, Thelma ameaça Lurdes. 
Vitória desconfi a dos hematomas no braço 
de Edilene. Sandro afi rma a Farula que 
descobrirá quem atentou contra Lurdes. 
Penha garante a Leila que Belizário pagará 
por tudo o que fez. Thelma conforta Camila. 
Érica teme que Álvaro faça algo contra Davi. 
Álvaro descobre o plano de Thelma contra 
Lurdes. Raul desconfi a do comportamento 
de Sandro. Lídia sugere que Magno tenha 
um fi lho com Leila para salvar Brenda, e se 
propõe a cuidar da criança. Edilene confessa 
a Vitória que está sofrendo violência 
doméstica. Davi é preso, e Érica pede ajuda 
a Vitória. 

Verena teme ser reconhecida como 
corrupta. Raul conversa fi rmemente com 
Vitória e Sandro sobre seus novos planos 
de vida. A obra de Álvaro é embargada, e 
o empresário exige que Belizário se vingue 
de Davi. Durval presenteia Natália. Miriam 
alerta Davi, e Érica convence o namorado 
a deixar a cidade. Daisy revela a Sandro 
que descobriu quem está envolvido no 
desaparecimento de Lurdes. Belizário atira 
contra Davi.

Ivo tranquiliza Alexia, Luna e Kyra dizendo 
que Zezinho está preparado para defendê-
las. Renzo fi ca tenso ao saber que Donato 
pode aderir à delação. Ermelinda alerta 
Zezinho para não se envolver com as 
meninas. Renzo fi nge não conhecer 
Kyra e se oferece para ajudar Rafael a 
encontrar a noiva. Úrsula sente ciúmes 
de Téo. Alexia delira com Renzo e beija 
Zezinho. Rafael procura Juan e Mário, 
acompanhado de Renzo. Alexia, Luna e 
Kyra descobrem que Donato foi morto na 
prisão. Helena se recorda do dia em que 
Luna nasceu. Renzo desconfi a de Juan. 

Cobra se irrita com Nat, e Luiz o alerta para 
fi car longe da moça. Heideguer fala para 
Duca fi car atento à suposta namorada de 
Alan. João fi lma o videobook de Bianca. 
Heideguer manda Cobra descobrir a 
identidade da suposta namorada de Alan. 
Duca marca um encontro com Nat. Pedro 
beija Karina, mas acaba machucado. 
Marcelo vê Delma conversando com 
Roberta. Duca pede para fechar a banca 
de Dalva, e ela desconfi a. Heideguer 
comenta com Lobão que uma suposta 
namorada de Alan está atrás de Duca e 
Dalva. João decide editar o videobook de 
Bianca na QG. Nat chega para o encontro 
com Duca, e Cobra a intercepta.

Vitória diz para Eva que exige receber parte 
dos recursos que Ana ganhará  de seu 
patrocinador. Jonas propõe acompanhar 
Cris até  a clinica de fertilização. Rodrigo 
pergunta se Lourenço quer mesmo ser pai. 
Moema se oferece para ajudar Manuela, 
e Iná fi ca comovida. Rodrigo brinca com 
Júlia na pracinha. Manuela escreve no blog 
que fez para Ana. Marcos segue o carro de 
Dora, sem ser notado. Maria defende Ana 
dos comentários de Cris e pede demissão. 
Dora e Marcos conversam sobre questões 
conjugais e acabam se beijando. Eva se 
enfurece ao ver Iná com Ana.

Maria obriga Matias a prometer que 
continuará  trabalhando na casa de 
Jonas até  se formar. Jonas reclama 
quando Cris pensa em escolher 
um candidato a doador para sua 
inseminação. Marcos fi ca angustiado ao 
saber que Dora tirou Olívia da natação. 
Lúcio convence Eva a aceitar que Ana 
receba a visita de parentes e amigos. 
Marcos tenta falar com Dora na entrada 
do colégio das meninas. Manuela visita 
Ana e deixa com a enfermeira um 
CD com sua voz falando para a irmã. 
Maria propõe que Manuela abra um 
negócio com ela, e Iná incentiva a neta. 
Na clinica de fertilização, Jonas fi ca 
irritado e diz que não concordará com 
a inseminação.

Eva proíbe a enfermeira de usar o CD que 
a fi lha deixou para Ana. Alice confessa para 
Manuela que tem curiosidade de saber 
quem é  seu pai. Laudelino tenta disfarçar 
o desconforto quando Iná pede que ele 
seja o investidor do negócio de Maria e 
Manuela. Jonas decide mudar o visual. 
Rodrigo observa Manuela brincando com 
Júlia. Iná  garante a Manuela que Laudelino 
emprestará  o dinheiro para ela começar 
seu negócio com Maria. Celina discute com 
Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora 
com Júlia.

Manuela comenta com Maria que 
pretende chamar Rodrigo para 
administrar o negócio. Vitoria convida 
Olívia para lanchar em sua casa, e Dora 
fi ca apreensiva. Laudelino revela a Iná 
que não poderá́ emprestar dinheiro 
para Maria e Manuela. Manuela leva 
Júlia para a casa da avó . Dora e Marcos 
conversam sobre o encontro armado 
por Vitória. Jonas resolve entrar em uma 
academia, e Cris se surpreende. Nanda 
comenta com Celina que acredita que 
Lourenço não esteja tão empenhado 
quanto ela no projeto de ter um fi lho. Iná 
termina o namoro com Laudelino.

Vitória conversa com Marcos sobre Dora 
e aumenta ainda mais sua desconfi ança. 
Lourenço se desaponta quando o 
editor afi rma que não lançará́ o livro 
que ele escreveu. Laudelino tenta se 
reaproximar de Iná. Cris tenta falar com 
Jonas na academia, mas ele não dá  lhe 
atenção. Rodrigo e Manuela conversam 
com uma psicóloga sobre Júlia. Dora 
fi ca tensa com os questionamentos de 
Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e 
pensa em fazer uma proposta para que 
seu irmão, Lourenço, seja o doador da 
inseminação.

Jonas manda Cléber levantar informações 
sobre Lourenço na faculdade em que 
trabalha. Nanda confessa a Rodrigo que 
não gostou de Lúcio. Dora se recusa a falar 
com Marcos sobre o envolvimento deles. 
Lorena fi ca admirada com a serenidade 
com que Iná fala sobre o relacionamento 
com Laudelino. O reitor pressiona Lourenço 
para que ele altere a nota do fi lho de um 
dos acionistas da universidade o mais 
rápido possível. Iná sugere que Manuela 
convide Rodrigo para morar com elas. 
Jonas encontra Lourenço na saída da 
universidade.

Alexia explica seu plano para a fuga. Tarantino 
consola Bia após ela lembrar do acidente. Eles 
conversam sobre a morte de suas parentes. 
Alexia pensa em trabalhar como secretária 
na empresa de Rafael, e sugere que Kyra 
seja babá dos fi lhos de Alan. Alexia pontua 
que Luana não é conhecida no Brasil e, por 
isso, não precisará se esconder de ninguém. 
Bia revela a Tarantino que a família não sabe 
que ela está treinando. Luna consegue avisar 
a Juan que está viva. Helena fi ca sabendo da 
possibilidade de Téo fi car paraplégico. Luna 
pensa em procurar Helena quando chegar a 
São Paulo. Zezinho e Ermelinda percebem 
que as meninas fugiram do sítio. 

Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde 
conseguem embarcar no ônibus para São 
Paulo. Dionice desconfi a de que Bia se 
encantou por Tarantino. Zezinho impede as 
três de seguir viagem. Mário diz a Juan que 
voltará a andar pela fi lha. Gabi não esconde 
o interesse em Juan. Ermelinda e Zezinho 
descobrem a verdadeira identidade de 
Alexia, Luna e Kyra e do assassinato que 
elas testemunharam. Petra pede para fazer o 
teste de atriz para substituir Alexia na novela. 
Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara 
e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com 
elas para São Paulo. 

Alexia/Josimara aceita a proposta de Zezinho 
e Ermelinda de ir para São Paulo sem avisar 
ao Programa de Proteção. Petra ganha o 
papel que era de Alexia na novela, depois de 
fingir admiração pela irmã. Kyra diz a Alexia 
que a atriz está com medo de se apaixonar 
por Zezinho. Rafael ameaça demitir Renatinha 
ao vê-la descartando fotos de Kyra em seu 
escritório.  Lúcia aconselha Renzo a não se 
envolver nos negócios de Dominique. A família 
de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade 
da cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. 
Luna/Fiona pede para falar com Helena 
Santamarina.

Você começa a semana com a mente afiada e 
muita vontade de transformar suas ambições em 
realidade. Quem avisa é seu regente Marte, que 
troca likes com Saturno e te ajuda a ter foco nas 
metas que deseja alcançar. Com seu jeito esperto, 
esforçado e perseverante em alta, tudo indica que 
terá vitórias no trabalho. 

Jade comemora a repercussão do 
vídeo de Bianca. Jeff entrega a Mari 
o anel que Lincoln comprou para ela. 
Duca questiona Bianca sobre o vídeo 
divulgado na internet, e a menina 
se enfurece com João. Delma leva 
Marcelo para fazer ioga com Roberta. 
Mari vê o carro de Franz e se afasta de 
Jeff. Tomtom pede a um funcionário do 
parque que pare a roda-gigante quando 
seu irmão e Karina estiverem no alto. 
Franz exige uma conversa com Mari. 
Pedro declama a música para Karina, 
que tenta disfarçar sua comoção. Pedro 
passa mal.

Davi é levado para o hospital, e Érica, 
Miguel e Vitória torcem por sua vida. Sandro 
descobre que Veiga e Belizário podem 
estar ligados à suposta morte de Lurdes. 
Camila evolui na fi sioterapia. Belizário se 
assusta ao encontrar Penha em sua casa. 
Penha e Leila se vingam de Belizário. 
Durval tenta fazer com que Natália o 
convide para morar em sua casa. Verena 
confronta Álvaro sobre o atentado a Davi. 
Érica sente o cheiro de Lurdes em Thelma. 
Sandro resgata o livro-caixa de Belizário e 
pensa em comprovar os crimes de Álvaro. 
Sandro decide denunciar Álvaro.  

Sandro confessa seu crime na relojoaria e 
entrega o livro-caixa de Belizário a Miriam. 
Verena decide romper seu relacionamento 
com Álvaro. Miriam orienta Raul e Vitória 
a esconderem Sandro. Camila é indicada 
a um prêmio na Educação, e estranha o 
comportamento de Thelma. Verena impõe 
condições a Lucas para continuar na casa 
de Álvaro. Leila pede ajuda a Lídia e Magno 
para cuidar de Brenda. Durval se muda 
para a casa de Natália. Dois meses se 
passam. Lucas abandona Álvaro. Sandro 
volta de seu esconderijo. Camila reconhece 
Veiga como seu atropelador.

Thelma se desespera com a acusação 
de Camila e ajuda Veiga a fugir. Edilene 
avisa a Vitória que Robson descobriu 
seu paradeiro, e Raul se alarma. Érica 
conversa com Davi, que segue em coma. 
Álvaro pede que Penha aja contra Lucas 
e lhe consiga um passaporte falso. Vitória 
percebe que está sendo seguida. Nicete 
afi rma a Betina que está bem na casa de 
Verena com Júnior. Thelma culpa Camila 
por tudo de ruim que aconteceu em sua 
vida. Carol incentiva Durval a se aproximar 
de Natália. Camila e Danilo não conseguem 
rastrear o carro de Veiga. Camila lembra de 
Veiga. Danilo questiona Thelma sobre a 
doação feita a Paula e Eudésio.  
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Se precisa resolver alguma pendenga com 
parente, quitar dívida antiga, solucionar assunto 
que se arrasta na vida doméstica ou mesmo no 
trabalho, aproveite o começo da semana, meu xará 
de Escorpião! Marte forma um belo trígono com 
Saturno e dá sinal verde para você tomar decisões, 
iniciativas e cortar pela raiz problemas que andam 
pegando. 

Marte segue o rolê no lado oposto do seu 
Horóscopo e troca vibes positivas com Saturno, 
indicando um período oportuno para você se dar 
bem ao acertar contrato, acordo, compra, venda 
ou firmar sociedade. Tire proveito da sua habilidade 
para negociar, expor argumentos e tomar iniciativas, 
pois pode garantir vantagens e até melhorar a parte 
financeira. 

Se depender das estrelas, a semana começa a todo 
vapor para o seu signo e não vai faltar energia para 
dar conta dos deveres, compromissos e incrementar 
os seus ganhos. O recado é de Marte, que forma 
aspecto benéfico com seu regente Saturno, 
revelando um período perfeito sem defeitos para 
agilizar suas atividades no trabalho, bater metas e 
conquistar melhorias na parte material. 

Além de seguir brilhando em seu paraíso, Marte 
troca vibes superpositivas com Saturno nos 
primeiros dias da semana e garante que ideias 
e planos podem virar realidade graças aos seus 
talentos e esforços. O momento é ideal para 
explorar seus dons, divulgar seus interesses e 
pegar firme em suas atividades. 

Seus interesses fi nanceiros e familiares vão 
receber um belo impulso de Marte, que forma 
aspecto positivo com Saturno nos primeiros dias 
da semana, trazendo mais estímulo e proteção 
para esses setores da sua vida. Você vai agir 
com mais fi rmeza e determinação para resolver 
probleminhas em casa, pode quitar conta 
antiga e realizar algo que deseja com apoio dos 
parentes.

Saturno segue o baile no ponto mais alto do 
seu Horóscopo e forma um belo trígono com 
Marte, que agita a sua Casa do Dinheiro. Isso 
signifi ca que vai chover oportunidade para 
você atrair melhorias ao explorar sua garra, 
competência e vontade de vencer na vida. Os 
louros por sua dedicação podem render mais 
prestígio no trabalho e mais grana no bolso.

A simples presença de Marte em seu signo 
já é uma vibe cheia de signifi cado e deixa a 
sua vitalidade no topo. Neste período, a coisa 
melhora ainda mais, porque o planeta da 
ação está de boas com Saturno, trazendo um 
baita estímulo para você realizar ambições 
materiais e passar a semana com a saúde 
protegida. 

A semana começa com indicações de que você 
pode se livrar de um abacaxi ou algo que vem 
causando preocupação e quem avisa é Saturno, 
que segue na sua Casa das Transformações e 
troca likes com Marte. Dívida antiga ou perrengue 
com alguém pode ser superado, mas Mercúrio 
arranja treta com Marte no meio da semana.

Não pense duas vezes para apostar em parcerias 
e planos com gente de confiança que acumula 
sabedoria e experiência, pois esse tipo de aliança 
pode acelerar a conquista de seus objetivos, ainda 
mais no lado profissional. O recado é de Marte, 
que forma aspecto superpositivo com Saturno e 
promete um período produtivo em seus contatos 
e relacionamentos. 

Neste período, Marte continua o rolê no ponto mais 
alto do seu Horóscopo e troca likes com Saturno, 
duplicando sua garra, persistência e dando um baita 
impulso para os seus interesses profissionais. O 
momento é oportuno para tomar iniciativas, mostrar 
suas competências e batalhar por seu espaço: sua 
dedicação e produtividade serão valorizadas pelos 
superiores. 

Energias positivas aportam em seu Horóscopo 
nos primeiros dias da semana e você vai contar 
com o apoio de Marte e Saturno para realizar 
seus planos. A sorte deve te acompanhar ao 
começar coisas que deseja muito e se você 
pensa em pegar fi rme nos estudos, a hora é 
agora. Também pode obter bons resultados em 
concursos, provas ou testes.

Lucrécia exige que Cobra se afaste de Jade. 
Roberta convence Duca a jantar com ela. BB 
critica Bianca por pagar para Pedro namorar 
Karina. João termina a edição do videobook 
de Bianca, e Cobra faz uma cópia sem que 
ele perceba. Bianca e Duca se reconciliam. 
Cobra entrega para Jade o pendrive com o 
videobook de Bianca. Wallace e Sol levam 
Dalva para passear. Duca encontra um 
bilhete nos pertences de Alan. Heideguer e 
Lobão questionam Luiz e Nat sobre a suposta 
namorada de Alan. Pedro chega ao parque 
onde estão Karina e Tomtom.

Nat discute com Duca para despistar 
Cobra e vai com ele para a QG. Jade sente 
ciúmes de Cobra. Nat desiste de falar com 
Duca. Wallace incentiva Jeff a contar para 
o pai sobre suas aulas de dança. Franz 
liga para Mari, no momento em que ela 
chega para falar com Jeff. Duca entrega 
dinheiro para Bianca. Nando cobra a letra 
da música de Pedro. Duca marca um 
novo encontro com Nat. Karina pensa em 
Pedro. Jeff decide contar a verdade para 
Lincoln. Mari dispensa Franz para ajudar 
Jeff. Pedro escreve a letra de sua música 
pensando em Karina. Lucrécia fl agra Jade 
e Cobra juntos.

Luna cria um novo perfi l para se 
comunicar com Juan nas redes sociais. 
Graziela repreende Petra por tentar se 
promover com o desaparecimento de 
Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, 
e os dois se beijam. Alexia/Josimara 
chama Zezinho de Renzo e deixa 
Ermelinda desconfi ada. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter cuidado dela 
e fi nge não se lembrar do beijo que deu 
no rapaz. Ivo comunica a Luna, Alexia 
e Kyra que, para manter suas famílias 
vivas, foi necessário confi rmar a morte 
das três para despistar os bandidos. 
Juan pede satisfações à consulesa 
sobre a morte de Luna.  

Ermelinda se preocupa com o interesse de 
Zezinho por Alexia/Josimara. Juan tenta 
confortar Mário. Téo lamenta a morte de 
Alexia.  Luna se emociona ao ver fotos de 
Helena no computador. Luna revela a Kyra 
que está decidida a procurar Helena para 
saber o motivo de a mãe tê-la abandonado. 
Kyra não gosta de saber da aproximação de 
Renatinha e Rafael. Zezinho não reage bem 
quando Alexia/Josimara lhe pede para não 
criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo 
voltam para São Paulo. Alexia descobre que 
Renzo foi ao seu enterro e  propõe às amigas 
que elas fujam de Judas do Norte para irem 
para São Paulo. 

Karina quebra o alto-falante do carro de 
som que Pedro contratou. Dalva tenta 
descobrir quem foi a última namorada 
de Alan. Nat liga para Dalva, mas 
Duca impede a moça de falar com sua 
avó. João pede para René ensiná-lo 
a operar uma câmera. Joaquina fi ca 
decepcionada por não contracenar com 
René. Nat disfarça sua tensão na frente 
de Lobão. Gael e Duca acreditam que 
existe algum mistério envolvendo Alan. 
Pedro avisa à banda que não conseguirá 
o dinheiro para pagar o estúdio. Lobão 
coloca Cobra para treinar com Nat. 
Duca fala sobre a namorada misteriosa 
de Alan, e Heideguer avisa que ela 
precisa ser encontrada. Nat surpreende 
Cobra e vence a luta.

Magno tenta convencer Ryan e Érica 
de que Lurdes pode estar viva. Belizário 
confronta Leila sobre a fuga de Penha. 
Sandro se desespera ao não conseguir 
ver Betina. Matias deixa a casa de 
Miranda. Natália janta com Durval, e 
Carol apoia a mãe. Magno acredita que o 
desaparecimento de Lurdes está ligado 
a sua busca por Domênico. Miriam 
confi rma aos fi lhos de Lurdes que o DNA 
encontrado no casebre era dela. Sandro 
jura vingança contra quem tirou a vida de 
Lurdes. Vitória afi rma a Vera que a ama. 
Família e amigos de Lurdes se reúnem 
para seu velório. 

No cativeiro, Thelma ameaça Lurdes. 
Vitória desconfi a dos hematomas no braço 
de Edilene. Sandro afi rma a Farula que 
descobrirá quem atentou contra Lurdes. 
Penha garante a Leila que Belizário pagará 
por tudo o que fez. Thelma conforta Camila. 
Érica teme que Álvaro faça algo contra Davi. 
Álvaro descobre o plano de Thelma contra 
Lurdes. Raul desconfi a do comportamento 
de Sandro. Lídia sugere que Magno tenha 
um fi lho com Leila para salvar Brenda, e se 
propõe a cuidar da criança. Edilene confessa 
a Vitória que está sofrendo violência 
doméstica. Davi é preso, e Érica pede ajuda 
a Vitória. 

Verena teme ser reconhecida como 
corrupta. Raul conversa fi rmemente com 
Vitória e Sandro sobre seus novos planos 
de vida. A obra de Álvaro é embargada, e 
o empresário exige que Belizário se vingue 
de Davi. Durval presenteia Natália. Miriam 
alerta Davi, e Érica convence o namorado 
a deixar a cidade. Daisy revela a Sandro 
que descobriu quem está envolvido no 
desaparecimento de Lurdes. Belizário atira 
contra Davi.

Ivo tranquiliza Alexia, Luna e Kyra dizendo 
que Zezinho está preparado para defendê-
las. Renzo fi ca tenso ao saber que Donato 
pode aderir à delação. Ermelinda alerta 
Zezinho para não se envolver com as 
meninas. Renzo fi nge não conhecer 
Kyra e se oferece para ajudar Rafael a 
encontrar a noiva. Úrsula sente ciúmes 
de Téo. Alexia delira com Renzo e beija 
Zezinho. Rafael procura Juan e Mário, 
acompanhado de Renzo. Alexia, Luna e 
Kyra descobrem que Donato foi morto na 
prisão. Helena se recorda do dia em que 
Luna nasceu. Renzo desconfi a de Juan. 

Cobra se irrita com Nat, e Luiz o alerta para 
fi car longe da moça. Heideguer fala para 
Duca fi car atento à suposta namorada de 
Alan. João fi lma o videobook de Bianca. 
Heideguer manda Cobra descobrir a 
identidade da suposta namorada de Alan. 
Duca marca um encontro com Nat. Pedro 
beija Karina, mas acaba machucado. 
Marcelo vê Delma conversando com 
Roberta. Duca pede para fechar a banca 
de Dalva, e ela desconfi a. Heideguer 
comenta com Lobão que uma suposta 
namorada de Alan está atrás de Duca e 
Dalva. João decide editar o videobook de 
Bianca na QG. Nat chega para o encontro 
com Duca, e Cobra a intercepta.

Vitória diz para Eva que exige receber parte 
dos recursos que Ana ganhará  de seu 
patrocinador. Jonas propõe acompanhar 
Cris até  a clinica de fertilização. Rodrigo 
pergunta se Lourenço quer mesmo ser pai. 
Moema se oferece para ajudar Manuela, 
e Iná fi ca comovida. Rodrigo brinca com 
Júlia na pracinha. Manuela escreve no blog 
que fez para Ana. Marcos segue o carro de 
Dora, sem ser notado. Maria defende Ana 
dos comentários de Cris e pede demissão. 
Dora e Marcos conversam sobre questões 
conjugais e acabam se beijando. Eva se 
enfurece ao ver Iná com Ana.

Maria obriga Matias a prometer que 
continuará  trabalhando na casa de 
Jonas até  se formar. Jonas reclama 
quando Cris pensa em escolher 
um candidato a doador para sua 
inseminação. Marcos fi ca angustiado ao 
saber que Dora tirou Olívia da natação. 
Lúcio convence Eva a aceitar que Ana 
receba a visita de parentes e amigos. 
Marcos tenta falar com Dora na entrada 
do colégio das meninas. Manuela visita 
Ana e deixa com a enfermeira um 
CD com sua voz falando para a irmã. 
Maria propõe que Manuela abra um 
negócio com ela, e Iná incentiva a neta. 
Na clinica de fertilização, Jonas fi ca 
irritado e diz que não concordará com 
a inseminação.

Eva proíbe a enfermeira de usar o CD que 
a fi lha deixou para Ana. Alice confessa para 
Manuela que tem curiosidade de saber 
quem é  seu pai. Laudelino tenta disfarçar 
o desconforto quando Iná pede que ele 
seja o investidor do negócio de Maria e 
Manuela. Jonas decide mudar o visual. 
Rodrigo observa Manuela brincando com 
Júlia. Iná  garante a Manuela que Laudelino 
emprestará  o dinheiro para ela começar 
seu negócio com Maria. Celina discute com 
Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora 
com Júlia.

Manuela comenta com Maria que 
pretende chamar Rodrigo para 
administrar o negócio. Vitoria convida 
Olívia para lanchar em sua casa, e Dora 
fi ca apreensiva. Laudelino revela a Iná 
que não poderá́ emprestar dinheiro 
para Maria e Manuela. Manuela leva 
Júlia para a casa da avó . Dora e Marcos 
conversam sobre o encontro armado 
por Vitória. Jonas resolve entrar em uma 
academia, e Cris se surpreende. Nanda 
comenta com Celina que acredita que 
Lourenço não esteja tão empenhado 
quanto ela no projeto de ter um fi lho. Iná 
termina o namoro com Laudelino.

Vitória conversa com Marcos sobre Dora 
e aumenta ainda mais sua desconfi ança. 
Lourenço se desaponta quando o 
editor afi rma que não lançará́ o livro 
que ele escreveu. Laudelino tenta se 
reaproximar de Iná. Cris tenta falar com 
Jonas na academia, mas ele não dá  lhe 
atenção. Rodrigo e Manuela conversam 
com uma psicóloga sobre Júlia. Dora 
fi ca tensa com os questionamentos de 
Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e 
pensa em fazer uma proposta para que 
seu irmão, Lourenço, seja o doador da 
inseminação.

Jonas manda Cléber levantar informações 
sobre Lourenço na faculdade em que 
trabalha. Nanda confessa a Rodrigo que 
não gostou de Lúcio. Dora se recusa a falar 
com Marcos sobre o envolvimento deles. 
Lorena fi ca admirada com a serenidade 
com que Iná fala sobre o relacionamento 
com Laudelino. O reitor pressiona Lourenço 
para que ele altere a nota do fi lho de um 
dos acionistas da universidade o mais 
rápido possível. Iná sugere que Manuela 
convide Rodrigo para morar com elas. 
Jonas encontra Lourenço na saída da 
universidade.

Alexia explica seu plano para a fuga. Tarantino 
consola Bia após ela lembrar do acidente. Eles 
conversam sobre a morte de suas parentes. 
Alexia pensa em trabalhar como secretária 
na empresa de Rafael, e sugere que Kyra 
seja babá dos fi lhos de Alan. Alexia pontua 
que Luana não é conhecida no Brasil e, por 
isso, não precisará se esconder de ninguém. 
Bia revela a Tarantino que a família não sabe 
que ela está treinando. Luna consegue avisar 
a Juan que está viva. Helena fi ca sabendo da 
possibilidade de Téo fi car paraplégico. Luna 
pensa em procurar Helena quando chegar a 
São Paulo. Zezinho e Ermelinda percebem 
que as meninas fugiram do sítio. 

Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde 
conseguem embarcar no ônibus para São 
Paulo. Dionice desconfi a de que Bia se 
encantou por Tarantino. Zezinho impede as 
três de seguir viagem. Mário diz a Juan que 
voltará a andar pela fi lha. Gabi não esconde 
o interesse em Juan. Ermelinda e Zezinho 
descobrem a verdadeira identidade de 
Alexia, Luna e Kyra e do assassinato que 
elas testemunharam. Petra pede para fazer o 
teste de atriz para substituir Alexia na novela. 
Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara 
e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com 
elas para São Paulo. 

Alexia/Josimara aceita a proposta de Zezinho 
e Ermelinda de ir para São Paulo sem avisar 
ao Programa de Proteção. Petra ganha o 
papel que era de Alexia na novela, depois de 
fingir admiração pela irmã. Kyra diz a Alexia 
que a atriz está com medo de se apaixonar 
por Zezinho. Rafael ameaça demitir Renatinha 
ao vê-la descartando fotos de Kyra em seu 
escritório.  Lúcia aconselha Renzo a não se 
envolver nos negócios de Dominique. A família 
de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade 
da cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. 
Luna/Fiona pede para falar com Helena 
Santamarina.

Você começa a semana com a mente afiada e 
muita vontade de transformar suas ambições em 
realidade. Quem avisa é seu regente Marte, que 
troca likes com Saturno e te ajuda a ter foco nas 
metas que deseja alcançar. Com seu jeito esperto, 
esforçado e perseverante em alta, tudo indica que 
terá vitórias no trabalho. 

Jade comemora a repercussão do 
vídeo de Bianca. Jeff entrega a Mari 
o anel que Lincoln comprou para ela. 
Duca questiona Bianca sobre o vídeo 
divulgado na internet, e a menina 
se enfurece com João. Delma leva 
Marcelo para fazer ioga com Roberta. 
Mari vê o carro de Franz e se afasta de 
Jeff. Tomtom pede a um funcionário do 
parque que pare a roda-gigante quando 
seu irmão e Karina estiverem no alto. 
Franz exige uma conversa com Mari. 
Pedro declama a música para Karina, 
que tenta disfarçar sua comoção. Pedro 
passa mal.

Davi é levado para o hospital, e Érica, 
Miguel e Vitória torcem por sua vida. Sandro 
descobre que Veiga e Belizário podem 
estar ligados à suposta morte de Lurdes. 
Camila evolui na fi sioterapia. Belizário se 
assusta ao encontrar Penha em sua casa. 
Penha e Leila se vingam de Belizário. 
Durval tenta fazer com que Natália o 
convide para morar em sua casa. Verena 
confronta Álvaro sobre o atentado a Davi. 
Érica sente o cheiro de Lurdes em Thelma. 
Sandro resgata o livro-caixa de Belizário e 
pensa em comprovar os crimes de Álvaro. 
Sandro decide denunciar Álvaro.  

Sandro confessa seu crime na relojoaria e 
entrega o livro-caixa de Belizário a Miriam. 
Verena decide romper seu relacionamento 
com Álvaro. Miriam orienta Raul e Vitória 
a esconderem Sandro. Camila é indicada 
a um prêmio na Educação, e estranha o 
comportamento de Thelma. Verena impõe 
condições a Lucas para continuar na casa 
de Álvaro. Leila pede ajuda a Lídia e Magno 
para cuidar de Brenda. Durval se muda 
para a casa de Natália. Dois meses se 
passam. Lucas abandona Álvaro. Sandro 
volta de seu esconderijo. Camila reconhece 
Veiga como seu atropelador.

Thelma se desespera com a acusação 
de Camila e ajuda Veiga a fugir. Edilene 
avisa a Vitória que Robson descobriu 
seu paradeiro, e Raul se alarma. Érica 
conversa com Davi, que segue em coma. 
Álvaro pede que Penha aja contra Lucas 
e lhe consiga um passaporte falso. Vitória 
percebe que está sendo seguida. Nicete 
afi rma a Betina que está bem na casa de 
Verena com Júnior. Thelma culpa Camila 
por tudo de ruim que aconteceu em sua 
vida. Carol incentiva Durval a se aproximar 
de Natália. Camila e Danilo não conseguem 
rastrear o carro de Veiga. Camila lembra de 
Veiga. Danilo questiona Thelma sobre a 
doação feita a Paula e Eudésio.  
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Você tem feito sua parte?
Para as pessoas que não acreditam, que acham que não vai acontecer com elas e com alguém que 

elas amam, tomem muito cuidado. A Covid-19 é muito séria, só quem já passou por uma situação extre-
ma no hospital com um ente querido, está passando por isso, ou já perdeu amigo, parente, conhecido... 
consegue entender o real perigo da doença. O vírus está aí e a gente sabe que não são todas as pessoas 
que têm cuidado e que adotam as medidas preventivas.

 Os médicos explicam que a gravidade da doença nesta segunda onda pode ser notada no au-
mento do tempo de permanência nas UTIs, no número de óbitos e no perfil dos pacientes que evoluem 
para a gravidade da infecção do vírus. O vírus não está atacando e se agravando somente em idosos, 
estão morrendo jovens, estão morrendo crianças... 

 O executivo, com medidas cada vez mais estreitas, vem fazendo seu trabalho, e ainda assim 
com um número elevado de mortes em curto espaço de tempo parece não intimidar uma minoria que 
insiste em festinhas particulares, saidinhas sem máscaras, aglomerações em bares de portas fechadas. 

 Os números assustam muito. Em dez meses de pandemia, de março a dezembro de 2020, 
Mariana perdeu 27 vidas. De janeiro à março (levando em consideração que o mês de março ainda não 
chegou ao fim), tivemos 24 mortes confirmadas para covid-19, em três meses quase equiparamos aos 
dez meses vividos em 2020 na pandemia. É no mínimo assustador!

 Precisamos ter respeito aos profissionais (desde o colaborador da faxina até o médico) que 
encaram essa pandemia na linha de frente, ao grosso modo falando: sendo testa de ferro para todos nós. 
Essas pessoas deixam seus familiares em casa e de certa forma expõem sua família para que o sistema 
não entre em colapso, por falta profissional da saúde, que já se encontra em baixa escala devido o con-
tágio de muitos deles. É preciso ter empatia por esses profissionais que tem sido verdadeiros heróis.

 É triste ver a falta de consciência de algumas pessoas, bares e estabelecimentos que mesmo 
após a confirmação da beira de um colapso, continuam burlando decretos e expondo funcionários. Tem 
bar funcionando de porta fechada sim! E essa responsabilidade não é da secretaria de segurança que fis-
caliza a cidade, essa responsabilidade é do proprietário que assume o risco em expor dezenas de pessoas, 
entre funcionários e consumidores, para que a ganância prevaleça. Tem gente passando fome, tem gente 
sobrevivendo com o mínimo ,e respeitando, é lamentável!

 É melhor termos consciência que precisamos sobreviver com o mínimo do que não termos a 
chance de sobreviver. Não adianta culpar o secretário de saúde se não fizermos a nossa parte.

Charge

Por que a Inteligência 
Emocional é mais necessária 
do que nunca

Nos fim dos anos 1990, o jornalista Daniel Goleman populari-
zou o conceito da inteligência emocional, definida pelos psicólogos 
Peter Salovey e John D. Mayer como “a capacidade de perceber 
e expressar emoções, assimilás-la ao pensamento, compreender e 
raciocinar com elas, e saber regulá-las em si próprio e nos outros”. 
Goleman define o conceito como a união de cinco habilidades:

1. Autoconhecimento: ter uma percepção aguçada das próprias emo-
ções e sentimentos e do impacto que eles têm em você e nos outros;

2. Autorregulação: saber administrar com os sentimentos de 
acordo à situação (ao invés de ser regido por eles);

3. Competência social: cultivar bons relacionamentos;

4. Empatia: reconhecer e levar em consideração as emoções e os 
sentimentos dos outros;

5. Motivação: conectar-se com a motivação intrínseca.

Cinco anos atrás, o Fórum Ecônomico Mundial listou a inteli-
gência emocional como uma das habilidades essenciais para 2020, em 
sexto lugar. Hoje, há um ano vivendo numa realidade de isolamento 
social, incertezas e falta de controle, eu diria que a inteligência emo-
cional deveria estar entre as três mais importantes habilidades.

Sem autoconhecimento e autorregulação das nossas emoções, 
viramos presas fáceis da polarização e julgamentos que tornam a 
vida em sociedade cada dia mais pesada e desagradável.

Quem viu o documentário O dilema das redes (Netflix) sabe 
que os algoritmos nos conhecem tão bem que nos manipulam, des-
pertando emoções fortes como raiva e repulsa, que por sua vez nos 
atrapalha a ter empatia e cultivar bons relacionamentos. Sem isso, 
ficamos isolados – sozinhos mesmo, ou restritos a uma tribo que 
pode, a qualquer momento, por qualquer deslize, nos “cancelar”. E, 
por fim, sem uma conexão com nossa motivação intrínseca, sem 
próposito, a vida perde a cor, a preguiça e a inação vencem.

Por isso, é mais importante do que nunca sair do carrossel de 
hábitos e atitudes que nos deixam emocionalmente anestesiados 
e, francamente, desconectados de nós mesmos e dos outros. 

Aqui vão três ideias para começar:
1. Conheça-se de verdade: na terapia, através da escrita, sendo 
radicalmente honesto e corajoso com si mesmo.

2. Escute mais, fale menos: aprenda a ficar confortável no si-
lêncio, não interrompa o outro, demonstre mais curiosidade e me-
nos julgamento.

3. Pause antes de agir: antes de retrucar ou reagir a algo, faça 
uma pausa. Pergunte-se: “o que está motivando minha atitude? 
Vai ajudar ou atrapalhar?”

Você concorda comigo que é urgente desenvolvermos e valo-
rizarmos a Inteligência Emocional? Quais outras estratégias você 
sugere como ponto de partida?

Fred Elboni
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Essa é a pequena Emili Cristine, cheia de simpatia, que 
comemorou mais um aniversário na última quarta-feira 
(24). Parabéns!

A Sandrinha Dutra 
também é 
aniversariante des-
te domingo (28). 
Que essa pande-
mia passe logo pra 
gente comemorar. 
Parabéns e muitas 
felicidades!

Tiaguinho Souza em visita à Adão do Corpo de 
Bombeiros e sua equipe que sempre presta um 
ótimo serviço a nossa cidade. 

E olha só o Confrade Humberto Marques muito bem 
acompanhado da namorada Fran Daiane. 

Linda e cheia de charme, o destaque da nossa sociais é 
a Mariellen, que completa seus 12 anos nesta 
sexta-feira (26). Que Deus te abençoe hoje e sempre, 
lindona! 

Olha só a nossa amiga Lúcia Gonçalves que completa 
mais um ano de vida neste domingo (28). Feliz 
aniversário. Grande abraço!


