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 Os materiais disponíveis até o momento são os dos aprovados na 1ª listagem. 

Trabalhos de artistas 
marianenses são 
apresentado em 
Totem digital  
DISPONÍVEL. Os trabalhos dos contemplados pelo incentivo 
da Lei Manoel da Costa Ataíde já podem ser conferidos. 

DA REDAÇÃO

A divulgação dos trabalhos 
dos artistas que foram contem-
plados pelo incentivo da Lei 
Manoel da Costa Ataíde está 
sendo feita através de um totem 
digital, instalado no Centro de 
Atenção ao Turismo- CAT.

A iniciativa busca difundir 
os materiais audiovisuais como 
vídeo performance, ensaios 
fotográficos, newsletter, entre 
outros formatos, produzidos 
pelos beneficiados pelo auxí-
lio emergencial dos segmentos 
culturais e turísticos. Os mate-
riais disponíveis até o momen-
to são os dos aprovados na 1ª 
listagem. A cada 15 dias, novos 
projetos são disponibilizados 
de acordo com a sequência das 

listas. No equipamento tam-
bém é possível conhecer a his-
tória de Mariana e acessar um 
mapa com os principais pontos 
turísticos do município.

Para democratizar o acesso 
aos trabalhos pela comunida-
de, os trabalhos também po-
dem ser conferidos no canal do 
Youtube Totem Secretaria da 
Cultura ou através do link cul-
turaeturismomariana.com.br

A Lei Municipal Manoel 
da Costa Athaíde - nº 3.399, 
foi criada para minimizar os 
impactos causados pela pan-
demia à classe artística e tu-
rística no município. O auxí-
lio emergencial é destinado a 
profissionais e organizações 
do Município, cuja atividade 

principal seja: Música, Artes 
Cênicas, Artes Plásticas, Artes 
Culinárias, Artesanato, Litera-
tura, Fotografia, Audiovisual, 
Cultura Popular, Escolas e Or-
ganizações Culturais, Produ-
ção Cultural, Técnicos da área 
cultural, Receptivo de turismo 
e Agências de turismo.

Após a análise das pro-
postas e apresentação da 
contrapartida, os aprovados 
recebem 3 parcelas de R$ 
1 mil para pessoas físicas e 
R$ 1,2 mil para pessoas ju-
rídicas. Até o momento, 290 
projetos foram contempla-
dos em 4 listas. Ainda haverá 
uma quinta listagem devido 
a grande demanda com data 
ainda a ser divulgada.

CRÉDITO: JONATHAN ROBERT
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PREF MARIANA

Três importantes personalidades de Mariana
foram homenageadas. 

Apartamentos populares são 
entregues para famílias marianenses 
LOCALIZAÇÃO. O Conjunto Habitacional fica localizado no bairro conhecido como Morada do Sol.
DA REDAÇÃO

Foram entregues à famílias 
marianenses no último sábado 
(14) as chaves de 36 aparta-
mentos populares. O Conjunto 
Habitacional fica localizado no 
bairro Novo Horizonte, tam-
bém conhecido como Morada 
do Sol e é composto por três 
prédios com 12 apartamentos 
cada estruturados. Os imó-
veis possuem sala, banheiro, 
lavanderia e dois quartos. O 
espaço em geral também pas-
sou por intervenções, como 
recapeamento asfáltico, nova 
rede específica de água potá-
vel, além da execução de 120 
metros de esgotamento sani-
tário, entre outras interven-
ções para dar mais qualidade 
de vida aos novos moradores. 

Dayane Roberta do Carmo 
Chaves, uma das contempladas 
com os apartamentos popu-
lares, se emocionou ao rece-

ber as chaves do seu novo lar. 
“Depois de 12 anos no aluguel, 
tenho muito a agradecer por 
agora ter um lar, uma moradia 
onde eu possa oferecer mais 
conforto às minhas filhas”.

Mônica Silva também re-
cebeu seu novo apartamento 
e comemorou com grande ale-
gria e emoção. “Esse momento 
é a realização de um sonho, é 
uma sensação muito boa de po-
der conquistar a casa própria, 
estou muito feliz, só tenho que 
agradecer”, comemorou. 

Na inauguração foram 
homenageadas três importan-
tes personalidades de Maria-
na.  O ex-vereador, Magelinha 
que foi sindicalista, sempre se 
preocupou com a melhoria 
nas condições de vida do tra-
balhador e foi um verdadeiro 
líder por onde passou. Seu 
nome foi destacado no prédio 
121 do complexo.

Outra merecida homena-
gem foi também para o ex-
vereador Roberto Eugênio 
Pereira. Criado no distrito de 
Santa Rita Durão, teve sua his-
tória marcada por muito traba-
lho. Sua passagem pelo Legis-
lativo Municipal foi destacada 
pelas ações de ajuda às pessoas 
mais carentes, auxiliou na saú-
de e realizou outras benfeito-
rias, gerando mais qualidade 
de vida aos marianenses. Seu 
nome foi eternizado no prédio 
161 do complexo.

O último prédio a ter o 
nome destacado por uma per-
sonalidade do município foi 
o 191, que levou o nome do 
ex-vereador Antônio Manoel 
Pacheco Filho. Antônio foi 
uma pessoa de grande religio-
sidade e era também amante 
da arte, cultura e das letras. 
Ele atuou em outras diversas 
áreas do município como as-

sessor parlamentar e mestre 
de cerimônias, onde contri-

buiu positivamente para os 
avanços no município.

CRÉDITO: LÍVIA MARIA 
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sj supermercados

A equipe segue um cronograma agendado onde eles
escutam as solicitações dos moradores.

Projeto “Assessoria 
em Ação” conecta 
gabinete à população
CRONOGRAMA. Pedrinho acredita que andar lado a lado com 
a comunidade é o melhor caminho a ser seguido.

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de acom-
panhar as indicações feitas 
por seu gabinete, o vereador 
Pedrinho Salete lançou um 
novo projeto que leva seus as-
sessores aos bairros e distri-
tos como forma de fiscaliza-
ção e agradecimento. “É um 
privilégio ter a oportunidade 
de ser vereador, acompanhar 
as indicações feitas pelo meu 
gabinete, quero fiscalizar es-
sas obras observar e analisar 
o que ainda pode ser feito no 
local” explicou Pedrinho.

Segundo Pedrinho, o 
projeto que leva o nome de 
“Assessoria em Ação” vem 
com o intuito de fiscalizar as 
obras em geral e não deixar 
os trabalhos nas comunidades 
atrasados ou prejudicados. A 
equipe segue um cronograma 
agendado onde eles escutam 
as solicitações dos moradores, 

buscando melhoria através das 
criações de indicações, reque-
rimentos ou ofícios. 

Dessa forma, o edil espera 
que as pessoas gostem e apro-
vem o projeto. “Como foi pre-

gado na campanha, quero fazer 
um mandato de forma coletiva, 
e acredito que pra isso aconte-
cer, é fundamental escutar e me 
posicionar sempre próximo à 
população” finalizou.

RESPONSABILIDADE

Evento de adoção de animais será 
transferido para a Praça Gome Freire

A Prefeitura de Mariana, 
por meio do Centro de Aco-
lhimento de Animais - CAA, 
vai realizar neste domingo, 
22, de 13h às 17h, o evento 
quinzenal de adoção de ani-
mais na Praça Gomes Frei-
re - o Jardim de Mariana. O 
encontro é realizado com o 
apoio do Instituto de Defesa 
dos Direitos Animais - ONG 

IDDA e voluntários.
Os interessados em ado-

tar poderão comparecer no 
local portando documento 
oficial com foto e compro-
vante de residência. Após a 
escolha do pet, o adotante irá 
participar de uma entrevista 
de análise de perfil e em se-
guida assinar o termo de ado-
ção responsável.

A expectativa é levar o 

evento para outros locais 
do município, para que mais 
pessoas possam participar do 
encontro e adotar os animais. 
Atualmente, há mais de 100 
cães adultos e filhotes aguar-
dando por uma família.

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O jornal entrou em contato com a prefeitura para que fossem averiguadas as informações cedidas.

Estacionamento 
irregular em rodovia é 
motivo de reclamação 
de motoristas
PERIGO. Carros estacionados impedem visibilidade de motoristas.
DA REDAÇÃO

Após denúncia feita na re-
dação do Jornal Ponto Final 
referente a um trecho que liga 
o bairro Chácara ao Seminário 
de Filosofia na Rodovia dos In-
confidentes, o jornal entrou em 
contato com a prefeitura para 
que fossem averiguadas as in-
formações cedidas.

Segundo o denunciante que 
preferiu não divulgar seu nome, 
essa é uma via de acesso que faz 
parte da sua rota de trabalho e que 
a dificuldade de visibilidade na en-
trada e saída de veículos é perigo-

sa. “Quando eu preciso passar ali 
fico sempre tenso, tem sempre 
uma quantidade grande de carros 
estacionados de um lado e do ou-
tro e para quem sai do seminário, 
por exemplo, não tem como ver 
carro vindo. Se não fizerem uma 
mudança naquele local não vai de-
morar acontecer o pior.”

Nossa equipe de repor-
tagem esteve no local para 
averiguar as informações e de-
núncias recebidas e ouviu um 
motoqueiro que passava pelo 
local. Anderson Faustino é fun-
cionário público e relatou já ter 

passado por situação perigosa 
no local. “Há duas semanas 
eu quase me envolvi em um 
acidente aqui. O rapaz estava 
saindo e por causa dos carros 
estacionados não conseguiu 
ver a minha moto se aproxi-
mando. Se fosse um carro não 
teria tido tempo de desviar, ia 
ser uma batida até fatal”, rela-
tou Anderson.

O Jornal Ponto Final, por 
meio de ofício, entrou em con-
tato com a Prefeitura de Maria-
na que até o fechamento desta 
edição não enviou resposta.
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Primaz Telecom possui atendimento em toda a cidade de Mariana e distritos.

Projeto social 
“alferes” recebe 
mais uma parceria
iNÍciO. A empresa, Primaz Telecom foi criada no Bairro Santo 
Antônio no ano de 2017.

DA REDAÇÃO

O projeto social Alferes foi 
criado em 2010 e com ativida-
des no bairro Santo Antônio 
(Prainha) desde 2014. A institui-
ção tem como objetivo realizar 
ações sócio-educativas promo-
vendo o exercício da cidadania 
e da inclusão social de crianças 
e adolescentes do bairro Santo 
Antônio, em Mariana (MG).

As atividades desenvol-
vidas são oficinas de arte e 
artesanato, música, infor-
mática, esporte, dança, tra-
balhos de prevenção, refor-

ço escolar e civismo.
A Primaz Telecom Prove-

dora de Internet, empresa que 
teve sua criação no Bairro San-
to Antônio em 2017, idealiza-
da pelo jovem Filipe Roberto, 
já com atendimento em toda a 
cidade de Mariana e distritos, 
firmou uma parceria com a ins-
tituição Alferes. 

Procurada pelo Presiden-
te do Alferes Vanderley, onde 
apresentou a importância em 
ter o serviço disponível às 
crianças ali atendidas e na ma-
nutenção dos serviços buro-

cráticos da instituição a equipe 
da Provedora Primaz Telecom, 
sensibilizada com a importân-
cia dos serviços, disponibili-
zou, de forma gratuita, um link 
em fibra óptica e equipamentos 
para receber o sinal. “Vendo 
este mercado promissor cres-
cer, vimos a necessidade de aju-
dar e apoiar um projeto social 
do bairro onde nasci e moro” 
– Filipe Roberto. “Apoio como 
este nos enche de orgulho e nos 
motiva a continuar trabalhando 
para as crianças do bairro Santo 
Antônio” finalizou Vanderley.

OPORTUNIDADE

18 vagas são ofertadas em edital 
que abrange diversas secretarias

A Prefeitura de Mariana 
torna público a realização da 
Seleção Pública Simplificada re-
ferente ao edital 12/2021, que 
oferece 18 vagas. Do dia 24 a 31 
de agosto, os candidatos interes-
sados deverão entregar, presen-
cialmente, os documentos na re-
cepção do Recursos Humanos, 

da Secretaria de Administração, 
de 08h às 11h e de 13h às 16h.

As vagas são destinadas aos 
cargos temporários de monitor 
de programas, nas modalidades 
de artesanato, capoeira, corte e 
costura, dança, educação para a 
cidadania, informática, instrutor 
de atividade física e recreação, 
percussão, tae-kwon-do, tai chi 

chuan e teatro. Também haverá 
vagas para as funções de médico 
veterinário, médico do trabalho, 
médico estratégia de saúde da 
família, motorista, psicólogo e 
terapeuta ocupacional.  Os car-
gos são ligados às secretarias de 
Desenvolvimento Social e Cida-
dania, Esportes e Eventos, Saú-
de e Desenvolvimento Rural.

DA REDAÇÃO
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Vacinação: 
Documentos 
apresentam alteração 
da população 
de Ouro Preto
ATUALIZAÇÃO. A SESC-MG, envia formulários aos municípios para que 
cada prefeitura adeque as estimativas dos grupos prioritários.

DA REDAÇÃO

Na edição 1316 deste sema-
nário, foi veiculada uma matéria 
referente ao impasse ocorrido 
entre os municípios de Maria-
na e Ouro Preto envolvendo 
quantidade de vacinas enviadas 
pela Secretaria de Saúde do Es-
tado de Minas Gerais – SESC, 
às duas cidades.

A redação do Jornal Ponto 
Final entrou em contato com o 
Estado para melhor apurar os 
fatos mencionados. Segundo a 
SESC-MG existe um critério 
que é seguido para a realização 
do envio de vacinas aos 853 
municípios de Minas Gerais. “A 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) informa que segue 
as diretrizes do Ministério da 
Saúde para repassar as doses de 
vacinas contra covid-19 de for-
ma proporcional e equânime 
a todos os 853 municípios do 
estado. Conforme os dados do 
portal, até terça-feira (10/08), 
foram enviadas ao município 
de Mariana, 45.810 doses de 
vacinas contra a covid-19. Des-
se total, 38.576 vacinas foram 
aplicadas, 27.544 como primei-
ras doses; 9.388 como segundas 
doses e outras 1.644 como dose 
única” explicou.

Ouro Preto recebeu 27.181 
doses a mais que Mariana, e de 
acordo com a nota do Esta-

do, para o município de Ouro 
Preto, foram enviadas 72.991 
doses de vacinas contra a co-
vid-19. Desse total, 68.739 va-
cinas foram aplicadas, 46.801 
como primeiras doses; 18.069 
como segundas doses e outras 
3.869 como dose única.

Segundo a secretaria de 
saúde do Estado a quantidade 
de doses enviadas aos muni-
cípios é estipulada de acordo 
com cada grupo prioritário e 
não pela quantidade de habi-
tantes e que atualização é feita 
frequentemente através de pro-
tocolos enviados aos municí-
pios. “A cada envio de doses, 
o Ministério da Saúde estabe-
lece um Informe Técnico com 
a quantidade de imunizantes 
disponibilizados para cada es-
tado, incluindo as estimativas 
populacionais das cidades e 
dos grupos prioritários que 
serão atendidos. É importan-
te ressaltar que o percentual 
de doses para as prefeituras é 
definido de acordo com cada 
grupo prioritário elencado para 
vacinação — e não segundo a 
população total do município, 
apenas. Para manter os dados 
atualizados, a fim de garantir 
uma distribuição igualitária de 
vacinas, paralelamente ao le-
vantamento realizado pelo Mi-
nistério da Saúde, a SES-MG 

envia periodicamente aos mu-
nicípios formulários para que 
cada prefeitura adeque as esti-
mativas dos respectivos grupos 
prioritários contemplados em 
cada etapa de vacinação. Dessa 
forma, a SES trabalha com os 
dados mais atualizados sobre as 
estimativas do público a ser va-
cinado” enfatizou a secretaria.

A Secretaria de Saúde de 
Mariana, após questionamen-
tos feitos pela redação do Jor-
nal Ponto Final, explicou e 
comprovou em documentação 
cedida ao Jornal Ponto Final, 
que em 7 de julho, Ouro Pre-
to tinha registrado 29.600 tra-
balhadores industriais. No dia 
19 de julho esse número caiu 
para 5.252 no sistema de Per-
centual Atendido Para Vacina-
ção comprovando que o grupo 
de trabalhadores industriais foi 
corrigido pela base de dados do 
RAIS 2019.

A fim de explicar os fatos 
expostos e esclarecer o impas-
se desconfortável que houve 
entre as cidades de Mariana e 
Ouro Preto, foi feito conta-
to através de ofício enviado à 
Secretaria de Saúde de Ouro 
Preto e também via telefone, e 
até o fechamento desta edição 
os questionamentos não foram 
respondidos.
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Saae Mariana passa a multar 
quem desperdiça água 
DESPERDÍCIO. SAAE irá aplicar multa para cidadão que estiver desperdiçando água.
DA REDAÇÃO

Desde que passaram a 
aplicar multas, os fiscais do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE), em julho e 
agosto, autuaram 22 morado-
res da cidade por desperdício 
de água. A medida foi anun-
ciada com o início do perío-
do de seca e, segundo o setor 
de fiscalização da autarquia, a 
principal infração cometida é a 
lavagem das calçadas e veícu-
los. Para evitar os abusos, a fis-
calização também ocorre aos 
finais de semanas, feriados e 
fora do horário comercial, tan-
to na sede como nos distritos. 

A inspeção é feita por 
cinco fiscais do SAAE que 
percorrem toda a cidade para 
verificar ocorrências de des-
perdício. Em caso de ser fla-
grado lavando o carro ou a 
calçada, a pessoa recebe uma 
orientação do fiscal, que re-

gistra os dados da residência e 
emite um Termo de Ocorrên-
cia de Irregularidade no valor 
de R$142,00. Em caso de rein-
cidência desperdiçando água, o 
valor dobra para R$ R$284,00.  
“Nós temos fiscais que estão 
rodando a cidade e distritos in-
clusive aos finais de semana e 
feriados para poder fiscalizar e 
verificar as denúncias que nós 
estamos recebendo de pesso-
as que estão desperdiçando”, 
afirmou o Diretor Geral do 
SAAE, Ronaldo Camêlo. 

A medida é necessária, já 
que o consumo de água da cida-
de aumentou 40% no período 
de estiagem. “Nós gostaríamos 
de não aplicar multa nenhuma. 
Mas é importante que as pes-
soas se conscientizem. A maior 
parte já entendeu e está colabo-
rando”, disse Camêlo. 

Mariana enfrenta perío-
dos de manobras na água e 

muitas ruas tem alternado o 
abastecimento. Isso é feito 
por que os níveis das capta-
ções estão em situação crítica. 
“Nós adotamos essa medida 
preventiva para evitar que ti-
véssemos problemas sérios 
mais para frente. Os níveis 

das captações começaram a 
descer com muita velocida-
de, começou a cair muito, e aí 
nós resolvemos entrar em um 
período de atenção máxima, 
porque dessa maneira a gente 
passa a ter mecanismos para 
poder multar quem estiver 

desperdiçando”, explicou Ro-
naldo Camêlo. 

Segundo a autarquia, não 
há previsão para que a me-
dida seja cancelada, já que o 
SAAE Mariana depende das 
chuvas para normalizar o 
abastecimento.



Jornal Ponto Final 
19 a 25 de agosto de 2021 CIDADES| 09

UFMG desenvolve vacina contra efeitos 
do uso de crack e cocaína na gravidez
PROTEÇÃO. Vacina desenvolvida na UFMG pode proteger gestantes e bebês dos efeitos do uso de cocaína 
durante gravidez.

DA REDAÇÃO

Em pesquisa realizada por 
pesquisadores da UFMG revela-
ram que o uso de uma potencial 
vacina anticocaína desenvolvida 
na Universidade pode proteger 
grávidas e seus bebês durante 
a gestação e a amamentação. 
Os experimentos em fase pré-
clínica mostraram que o medi-
camento é eficaz para inibir os 
efeitos da cocaína no cérebro 
durante a gestação e a amamen-
tação, com produção de anticor-
pos do tipo IgG.

Quando a vacina foi inje-
tada em ratas grávidas, os anti-
corpos gerados impediram ou 
reduziram a passagem de coca-
ína para o cérebro da mãe e para 
os fetos, pela placenta. Além 
disso, os pesquisadores identi-
ficaram que os anticorpos pas-
sam através do leite, protegendo 
também os lactantes. O estudo 

é uma prova de conceito para a 
utilização da vacina anticocaína 
durante a gestação. “Os resul-
tados são de grande relevância 
científica, já que não existe ne-
nhum tratamento aprovado por 
agências reguladoras mundiais 
para esse fim. O uso de crack e 
cocaína na gravidez é problema 
de saúde pública, pois a droga 
afeta não só o feto, mas a mãe 
e a criança a médio e longo pra-
zos”, aponta um dos coordena-
dores da equipe e professor do 
Departamento de Saúde Mental 
(SAM) da Faculdade de Medici-
na da UFMG, Frederico Garcia.

Foram feitos dois expe-
rimentos que compararam a 
criação de anticorpos pelo uso 
da cocaína e pela aplicação da 
vacina. A vacina estimulou a 
produção de anticorpos em 
quantidades de quatro a seis ve-
zes superiores ao do uso da dro-

ga. Ao todo, 26 animais foram 
testados, sendo metade de cada 
experimento em grupo controle 
utilizando placebo. Comparadas 
às mães tratadas com placebo, as 
mães vacinadas durante a gesta-
ção apresentaram maior ganho 
de peso gestacional e maior ta-
manho da ninhada. Entre os be-
nefícios, as mães vacinadas tive-
ram ninhadas significativamente 

maiores no parto (27% maiores) 
e também no desmame (37%).

Esses resultados sugerem 
que a vacinação anticocaína com 
o produto GNE-KLH, como é 
chamada a molécula, pode exer-
cer efeito protetor em ratos. Os 
resultados também indicam que 
o leite da mãe contém IgG an-
ticocaína. Os filhos das mães 
vacinadas apresentaram IgG até 

o sétimo dia após o desmame e 
tiveram os efeitos locomotores 
e desinibitórios da cocaína mais 
baixos, sugerindo que o efeito 
protetor do anticorpo da mãe 
pode se estender aos filhotes, 
pelo menos até o desmame. 

Agora os pesquisadores es-
tão em busca de recursos para 
a realização das próximas etapas 
da pesquisa.
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A apresentação foi iniciada pelo gerente de medicamentos e 
produtos biológicos da Anvisa.

Anvisa veta uso 
emergencial da 
CoronaVac em 
crianças e adolescentes
ANÁLISE. Diretores entenderam que o Instituto Butantan deve 
elaborar mais estudos sobre eficácia e segurança do 
imunizante para uso pediátrico.

DA REDAÇÃO

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) ve-
tou, na última quarta-feira (18), 
o uso emergencial da Corona-
Vac em crianças e adolescentes. 
A votação ainda acontece, mas 
como cinco diretores opinam 
e três deles já foram contrários 
ao uso pediátrico do imunizan-
te, não há mais chances de re-
versão do resultado. Os direto-
res entenderam que o Instituto 
Butantan deve elaborar mais 
estudos sobre eficácia e segu-
rança do imunizante no públi-
co pediátrico. A ideia era vaci-
nar pessoas entre 3 e 17 anos. 
O pedido pode ser refeito por 
parte do Butantan A apresen-
tação foi iniciada pelo gerente 
de medicamentos e produtos 
biológicos da Anvisa, Gustavo 
Mendes. Ele destacou que os 
dados apresentados são insufi-
cientes para analisar a seguran-
ça da CoronaVac em crianças e 
adolescentes.

“Os dados apresentados 
até o momento são insuficien-
tes para estabelecer o perfil de 
segurança na população pediá-
trica, e também não permitem 
o conhecimento sobre a pro-
teção e duração conferida pela 
vacina nessa população”, afir-

mou o gerente.
A votação dos diretores foi 

iniciada pela relatora, Meiruze 
Souza Freitas. Ela citou a incer-
teza de duração da proteção da 
CoronaVac para uso pediátrico 
e destacou que os estudos da 
fase 3 por parte do Instituto 
Butantan não estão completos. 
Além disso, Meiruze afirmou 
que a eficácia e imunogenicida-
de do imunizante é desconhe-
cida em crianças com comorbi-
dades. Por isso, votou contra o 
uso pediátrico do imunizante. 
“É necessário gerar mais estu-

dos e mais dados para verificar 
a eficácia e imunogenicidade da 
vacina na população pediátri-
ca”, frisou a relatora.

Os diretores Romilson Ro-
drigues Mota e Alex Machado 
acompanharam Meiruze e ve-
taram o uso pediátrico da Co-
ronaVac. Na China, crianças 
de 3 a 17 anos já estão sendo 
vacinadas com CoronaVac. No 
Brasil, no entanto, o público 
de menor idade que está sendo 
imunizado é de 12 a 17 anos, 
com o imunizante fabricado 
pela Pfizer.
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pref  mariana

As consequências da doença no cérebro podem ser tratadas se o diagnóstico for precoce.

Pesquisas apontam que recuperados de 
Covid-19 tiveram perda de memória 
ESTUDOS. Recuperados tiveram ainda sonolência, falta de equilíbrio e problemas de raciocínio. 
DA REDAÇÃO

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

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

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

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

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

Segundo o Incor, a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) aguarda os resultados fi-
nais do estudo para adotar a 
metodologia desenvolvida na 
pesquisa do InCor como pa-
drão em âmbito mundial no 
diagnóstico e na reabilitação da 
disfunção cognitiva pós-Covid.
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Tarcisio Meira: Por 
que o ator morreu 
mesmo com duas 
doses da vacina 
contra a Covid-19?
EFICÁCIA. A morte do ator, que já estava vacinado com as 
duas doses contra a covid-19, levantou polêmica.

DA REDAÇÃO

O ator, Tarcísio Meira, dei-
xou o mundo da arte de luto no 
último dia 12. Tarcício estava 
com 85 anos e morreu em de-
corrência de complicações da 
Covid-19. Desde então foi le-
vantada a questão sobre a morte 
dele, mesmo com duas doses da 
vacina contra a doença.

Especialistas explicam que 
a vacina não impede que a pes-
soa contraia a doença e nenhu-
ma das que são oferecidas têm 
100% de proteção. “Devemos 
chamar a atenção para dois pon-
tos, o primeiro é que nenhuma 
vacina vai conferir 100% de 
proteção à população vacinada 
e isso por características de va-
riação do sistema imunológico 
e dos indivíduos. Apesar da va-
cina ser eficiente em apresentar 
estruturas do vírus e o nosso 
corpo aprender a conhecê-lo 
sem adoecer e assim antecipar 
uma resposta com anticorpos e 
células de defesa, indivíduos que 
tenham uma fragilidade, alguma 
comorbidade ou mais idosos 
podem não gerar uma resposta 

tão eficiente e, quando entram 
em contato com o vírus, pode 
ocorrer a infecção e evoluir para 
a forma grave”, disse.

Outro fator importante é 
que as vacinas apresentam ao 
corpo humano algumas estru-
turas do vírus para que nosso 
corpo possa reconhecê-las de 
forma antecipada.

“A maioria das vacinas tra-
balha com o conceito de apre-
sentar uma proteína que está na 
superfície do vírus que se cha-
ma ‘spike’, que é utilizado pelo 
coronavírus para se conectar às 
nossas células e a partir disso 
causar a infecção. Com a vaci-
na, nosso corpo consegue blo-
quear e neutralizar o vírus, mas, 
quando uma mutação do vírus 
acontece, que são as variantes, 
a vacina pode não ser eficiente 
em produzir anticorpos contra 
ela e enganar nosso sistema 
imunológico e desenvolver a 
Covid-19 em sua forma grave”, 
explicou o médico.

Dr. João Carlos ainda refor-
ça que, apesar dos questiona-
mentos de parte da população, 

todas as vacinas distribuídas no 
Brasil são eficientes no con-
trole do número de casos e da 
diminuição dos números de 
casos graves de Covid-19, mas 
fez uma ressalva.

“Em relação a uma vacina 
ser mais eficiente que outra, ainda 
não é possível se falar algo de uma 
forma geral, porque a medida que 
surgem novas variantes, precisam 
ser feitas novas análises sobre a 
eficiência da vacina em cima de 
cada variante. Mas o que é fato 
é que todas que são distribuídas 
no Brasil reduzem os casos e os 
casos de gravidade. O recado que 
fica é que a população se vacine 
para reduzir a transmissibilidade e 
assim a gente consiga um contro-
le maior da doença”, alertou.

“Uma dica é que você se 
prepare para a vacinação. Mui-
tas vezes as pessoas estão preo-
cupadas com os efeitos colate-
rais, mas é importante que você 
se apresente para a vacinação 
depois de uma boa noite de 
sono, bem alimentado, se sen-
tindo bem para que consiga ter 
uma boa resposta”, disse.
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Viver sem violência é um direito de todos, inclusive da mulher!

Sinal Vermelho é mais um canal de 
denúncia de violência contra a mulher
ATENÇÃO. Em caso de denúncia acione a autoridade 
competente mais próxima.

DA REDAÇÃO

A campanha do Sinal 
Vermelho está em consonân-
cia com o Agosto Lilás no 
enfrentamento da violência 
contra a mulher. Assinalar 
um “X” na mão, geralmen-
te vermelho, e mostrá-lo a 
um comerciante ou a alguém 
de confiança é um gesto de 
denúncia silenciosa para a 
mulher que se encontra em 
situação de abuso.

O objet ivo e desa-
f io maior da campanha 
é fazer com que os co-
merciantes,  frent istas, 
agentes públ icos e maior 
número possível  de pes-

soas reconheçam o gesto 
e acionem as autoridades 
competentes de for ma s i-
lenciosa.  Pensando nisso, 
a  Prefeitura de Mariana, 
engaja a campanha na di-
vulgação do gesto tanto 
para as vít imas quanto 
para a população.

No último dia 29 de ju-
lho, a campanha de Sinal 
Vermelho se tornou a lei n° 
14.188/2021 e faz parte de 
um programa do Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ 
e da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros como 
mais um canal de denúncia 
para a violência doméstica 

e o abuso físico, psicoló-
gico, moral, sexual e patri-
monial contra as mulheres.

Em caso de denúncia, 
desta forma ou de qualquer 
outra, acione a autoridade 
competente mais próxima. 
Ofereça ajuda, não julgue e 
oriente na busca de infor-
mações na rede de atendi-
mento especializado como 
CRAS, CREAS ou CREAM 
(Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher). 
Você também pode orien-
tar, ou ligar no 180, 190 e 
153.  Viver sem violência é 
um direito de todos, inclu-
sive da mulher!
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Aprovado Projeto 
de Lei celebrado 
entre Ouro Preto 
e SINDSFOP
AJUSTE. Segundo as cláusulas do acordo, fica ajustado que a 
prefeitura concederá revisão geral anual de 5% para os servidores 
efetivos.

DA REDAÇÃO

Durante a 57ª Reunião Or-
dinária de 2021, realizada na 
última quinta-feira (17), a Câ-
mara Municipal de Ouro Preto 
aprovou, em redação final, o 
Projeto de Lei Complementar 
Nº 50/2021, que dá força le-
gislativa ao Acordo Coletivo 
celebrado entre o município de 
Ouro Preto e o Sindicato dos 
Servidores e Funcionários Pú-
blicos do Município de Ouro 
Preto (SINDSFOP).

O projeto, de autoria do 
executivo municipal, é resulta-
do das negociações envolven-
do a prefeitura e o Sindicato 
dos Servidores Públicos, tendo 
sido aprovado em assembleia 
nos termos negociados pela 
comissão nomeada pelo Pre-
feito e pelo SINDSFOP.

Segundo as cláusulas do 
acordo, fica ajustado que a 
prefeitura concederá revisão 
geral anual de 5% para os ser-
vidores efetivos, contratados, 

comissionados e Agentes Po-
líticos em atividade. 

Também será fornecido 
pela prefeitura, como consta 
no documento, um auxílio-ali-
mentação mensal para todos os 
servidores efetivos ativos, inati-
vos e pensionistas. “É um dia 
importante para todos os fun-
cionários públicos de carreira 
do nosso município. O Acordo 
Coletivo entre o município de 
Ouro Preto e o SINDSFOP é 
uma conquista muito impor-
tante, onde a Câmara Municipal 
deixa sua contribuição votando 
a favor deste projeto que be-
neficiará muitos funcionários 
públicos”, destacou o vereador 
Matheus Pacheco (PV).

Também durante a reu-
nião, representantes da em-
presa Samarco fizeram uso da 
Tribuna Livre para falar sobre 
o Programa de Monitoramen-
to de Indicadores Socioeco-
nômicos (PMISE).

De acordo com o Analis-

ta de Relações Institucionais 
da empresa, Guilherme Lou-
zada, o PMISE é um trabalho 
constante de levantamento de 
informações para que seja pos-
sível avaliar o desempenho de 
questões importantes para o 
município, como, por exemplo, 
economia, trabalho, segurança 
e assistência social. 

Segundo Guilherme, a 
importância desse trabalho se 
encontra na possibilidade de 
se obter um retrato do terri-
tório de Ouro Preto, permi-
tindo uma tomada de decisões 
mais assertiva, tanto por parte 
da empresa, como pelo Poder 
Público. “O PMISE é uma 
ferramenta que pode auxiliar 
gestores públicos na tomada 
de decisão. O Programa é par-
te das obrigações estabelecidas 
para a retomada operacional 
da empresa, e será mantido en-
quanto a Samarco estiver em 
operação”, apontou.

Será fornecido pela prefeitura, como consta no documento, um auxílio-alimentação.
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varejão popular

As oportunidades também serão oferecidas para outros estados.

Vale abre processo seletivo com 
cerca de 150 vagas para trainees
Processo. Minas Gerais tem em torno de 60 vagas; o objetivo é atrair talentos recém-formados.
DA REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições 
para os dois Programas de Re-
cém-Graduados 2022 da Vale: 
o Global Trainee Program e o 
Programa Trainee Especialis-
ta de Engenharia e Geologia. 
A empresa busca diversidade 
e candidatos alinhados com o 
compromisso de construção 
de um ambiente de trabalho 
respeitoso e inclusivo. No to-
tal, são cerca de 150 vagas para 
talentos recém-formados que 
tenham espírito de colabora-
ção e desejo de aprender. Em 
Minas Gerais são aproximada-

mente 60 vagas, divididas entre 
os municípios de Barão de Co-
cais, Brumadinho, Congonhas, 
Ipatinga, Itabira, Itabirito, Ma-
riana, Nova Lima, Santa Luzia 
e São Gonçalo do Rio Abaixo. 
Há oportunidades também nos 
estados do Espírito Santo, Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, 
Pará e Rio de Janeiro. As ins-
crições vão até 24 de setembro 
e poderão ser feitas em www.
vale.com/trainee. 

De acordo com a ge-
rente global de Atração de 
Talentos, Mira Noronha, o 

objetivo dos programas é de-
senvolver esses profissionais 
para que, no médio e no lon-
go prazo, eles ocupem cargos 
estratégicos e contribuam 
com a transformação cultural 
da empresa. “Buscamos pes-
soas alinhadas aos valores da 
Vale e que estejam dispostos 
a evoluir conosco. É funda-
mental que os candidatos es-
tejam conectados com nosso 
propósito de melhorar a vida 
das pessoas nas comunidades 
onde atuamos e de transfor-
mar o futuro”, explica.
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¨ cultura
Orquestra Ouro Preto 
e Desvio lançam 
“Ritmos Brasileiros” 
em plataforma 
UNIÃO. Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, o novo trabalho 
propõe uma imersão nos ritmos brasileiros e percussão com a 
música de concerto.

DA REDAÇÃO

A Orquestra Ouro Preto e o 
Desvio celebram a grandiosidade 
dos ritmos brasileiros em uma 
proposta ousada e inédita que 
une a percussão com a música 
de concerto. Maracatu, samba, 
frevo, afoxé e outros ritmos que 
marcam a identidade da cultura 
nacional ganham releituras inédi-
tas no CD “Ritmos Brasileiros”. 
O lançamento oficial é dia 20 de 
agosto em todas as plataformas 
de streaming, distribuído interna-
cionalmente pela Naxos, maior 
selo mundial de músicas de con-
certo. O novo trabalho propõe 

também uma experiência musi-
cal imersiva em uma plataforma 
multimídia na qual o público 
irá vivenciar de forma interativa 
toda essa mistura inusitada. 

Sob a visão de que a cultura 
é instrumento de transformação 
social, capaz de gerar impacto 
positivo na vida das pessoas e 
construir um legado para futu-
ras gerações, o Instituto Cultu-
ral Vale patrocina essa iniciativa 
que é um marco na valorização 
da cultura regional brasileira ao 
trazer ritmos que têm origem 
em diferentes regiões do país, em 
uma celebração única a esse vas-

to patrimônio imaterial. 
Com composições assinadas 

pelo Desvio, duo dos percussio-
nistas Leonardo Gorosito e Ra-
fael Alberto, os títulos das faixas 
carregam os sobrenomes dos 
ritmos que as inspiram, como 
“Roda”, “Bloco” e “Nação” que 
trazem variações do coco de 
roda, frevo de bloco e maracatu 
nação, típicos de regiões do nor-
deste brasileiro. Destaque para o 
“Concerto para dois pandeiros e 
orquestra”, uma composição iné-
dita na história da música. “Esse 
concerto propõe novas possibi-
lidades sonoras e técnicas para 
o pandeiro, instrumento que é 
emblemático da cultura brasilei-
ra, agora, protagonista”, ressaltou 
Leonardo Gorosito, do Desvio. 

Para o Maestro Rodrigo 
Toffolo, idealizador do projeto, 
o novo CD reafirma o compro-
misso da Orquestra e do Institu-
to Cultural Vale na valorização 
da música e da cultura brasileira. 
“A Orquestra Ouro Preto apos-
ta mais uma vez na experimen-
tação do inédito para surpreen-
der e emocionar o público. Esse 
nosso encontro com o Desvio 
versa sobre ritmos brasileiros 
distintos, seculares e contem-
porâneos que perpassam dife-
rentes origens e celebram um 
patrimônio que carrega um im-
portante legado dessa musicali-
dade em seu cerne”, disse. 

Para o percussionista Rafael 
Alberto, a combinação da música 
brasileira com a música de con-
certo compõe uma sonoridade 
única e peculiar que pode ser ob-
servada neste disco. “A parceria 
entre a Orquestra Ouro Preto e 
Desvio vem sendo construída ao 
longo dos últimos 12 anos. Nos-
sa história culmina neste disco, 
que traz música brasileira original 
para a formação já identitária da 
Orquestra: cordas e percussão. 
Juntos, unimos a desconstrução 
do óbvio à versatilidade e exce-
lência”, completou. 
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¨ polícia

Os autores já possuiam passagens pela polícia foram 
conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de plantão.

Polícia Militar 
prende cidadão por 
direção perigosa em 
distrito de Mariana 
RUMO. Policiais deram início à perseguição ao veículo que 
seguiu em direção à Acaiaca.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi acio-
nada no último dia 13 por 
volta de 23h30, em Furquim, 
distrito de Mariana, para aten-

der a uma denúncia de dano a 
patrimônio público.

Segundo solicitantes, um 
indivíduo de 46 anos estaria 
aparentemente em surto psi-

cótico, danificando placas e li-
xeiras do distrito. Chegando ao 
local, um homem de 49 anos 
alegou ser primo do denuncia-
do e, evadiu com ele em seu ve-
ículo Chevrolet Classic LS, de 
cor cinza, em alta velocidade.

Policiais deram início à 
perseguição ao veículo, pelas 
ruas do distrito, que seguiu em 
direção à Acaiaca, praticando 
direção perigosa, quase oca-
sionando acidentes pelo per-
curso. Foi solicitado cerco e 
bloqueio e, após intensa perse-
guição, o Chevrolet Classic foi 
abordado e os homens foram 
presos em flagrante.

Os autores, que já pos-
suem passagens pela polí-
cia foram conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
plantão. Já o veículo foi apre-
endido e levado para o pátio 
credenciado, para serem toma-
das as demais providências.

TRÁFICO

Traficante é preso após 
abordagem da Polícia Militar 

Na madrugada, da última 
sexta-feira(13) por volta de meia 
noite e meia, a Polícia Militar em 
patrulhamento preventivo pelo 
distrito de Passagem de Maria-
na, avistou em um local suspeito 
um veiculo Voyage e um cida-
dão desembarcando.

Ao proceder a abordagem, o 

homem passou por busca pessoal 
não sendo nada de ilegal encontra-
do, porém ao seu redor, no chão, 
havia diversos invólucros comu-
mente usados para embalar dro-
gas para a venda. Entretanto, ele 
relatou que em sua residência, no 
bairro Rosário, haviam pinos de 
cocaína e uma balança de precisão.

Em diligência na residência 

dele, após ser procedido busca 
pelo local, foi localizado 50 (cin-
quenta) pinos de cocaína e uma 
balança de precisão que foram 
apreendidos. Foi encontrado no 
imóvel também, uma porção de 
pasta base de cocaína e materiais 
diversos utilizados para o preparo 
e venda de drogas.

O autor de 27 anos revelou 
aos policiais militares que comprou 
a droga em determinado aglome-
rado urbano em Belo Horizonte 
pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) para ser revendi-
da na cidade de Mariana. O cida-
dão foi preso e levado para a De-
legacia da Polícia Civil de Plantão, 
junto aos materiais apreendidos 
para as devidas providências.

DA REDAÇÃO
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Marte é corregente do seu signo e vai dar uma baita 
força para você nesta semana, meu consagrado! 
Ele vai trocar figurinha com Mercúrio e Urano, 
mandando ótimas vibes para seus interesses de 
trabalho, suas relações pessoais e sua saúde. 

Sonhando com conquistas na carreira, amor no 
coração e din-din no bolso, Sagita? Quem não quer, 
não é mesmo? Olha que se depender dos astros 
esses ideais não estão assim tão longe e alguns 
podem virar realidade nesta semana. Mercúrio 
e Marte fecham parceria com Urano e abrem as 
portas para você consagrar vitórias importantes. 

Que tiro foi esse, João? Uma saraivada de boas 
vibes no seu horóscopo semanal, meu docinho! 
A coisa tá bonita para o seu lado e a primeira 
notícia cai feito uma luva para quem quer dar 
um up na situação profi ssional. Com Vênus 
na Casa 10, as oportunidades de progresso 
aumentam consideravelmente.

Uma onda de boas novas bate na sua praia e 
quem traz grandes surpresas para você surfar 
em águas harmoniosas é Vênus, que promete 
uma semana maravigold! As finanças aquarianas 
também recebem um baita impulso graças aos 
bons fluidos dos astros e não vai faltar senso de 
oportunidade para perceber o momento certo de 
agir, negociar e sair no lucro. 

Parcerias, alianças e acordos podem fazer toda 
diferença nesses dias e carimbar seu passaporte 
para a prosperidade, meu bombonzinho! É, o 
recado é de Marte e Mercúrio, que formam uma 
dupla imbatível e ficam de boas com Urano, 
anunciando um período perfeito sem defeitos 
para você encher o bolso. Pode até acertar tudo 
que estava atrasado e resolver questão que diz 
respeito à imóvel ou aluguel. 

É notícia maravigold que você quer? Então 
toma, tourinho! Não bastasse a presença 
animada de Marte e Mercúrio na sua 5ª 
Casa, os dois somam forças em seu paraíso, 
empoderando sua sorte e seu carisma. A 
presença desses astros no setor mais positivo 
do seu Horóscopo abre de vez os seus 
caminhos e protege um dos assuntos mais 
importantes para o seu signo: o dinheiro!

Eita, geminiane, a semana chega com uma 
chuva de novidades para o seu signo e a 
melhor delas vai rolar já a partir de segundona. 
Vênus começa a brilhar em Libra e promete 
muitas vibes positivas para a sua vida. Com 
o planeta do amor e do dinheiro livre e solto 
no seu paraíso, não tem como você reclamar 
da sorte, bebê! 

Pensando em acender vela prô santo, meu 
cristalzinho? Do santo eu não sei detalhes, mas se 
depender dos astros não precisa ajoelhar no milho 
para conseguir o que quer. Vênus traz novidades 
e deixa o convívio com as pessoas queridas e 
os parentes do jeito que você gosta: repleto de 
harmonia e carinho.

Semana começando redondinha para você brilhar 
nos contatos, fazer amizades e ocupar o centro das 
atenções, do jeito que gosta! Quem avisa é a fada 
sensata Vênus, que promete dias de seducência, 
novos seguiamores e altos papos de segunda-feira 
em diante. 

Virginianes se preocupam com o futuro e fogem 
de riscos com grana como o diabo da cruz para 
não passarem apertos. Mas você nem precisa 
esquentar a cachola, meu docinho, pois vai contar 
com um aliado de peso para garantir sua segurança 
material. Vênus começa a se movimentar em sua 
Casa da Fortuna no dia 16 e terá força dobrada 
porque vai agir no domicílio astral.

Librinha, librinha, se você está torcendo por 
novidades, pre-pa-ra! Vênus desembarca no 
seu signo logo no começo da semana e traz 
vibes superpositivas. Como é seu regente, 
terá uma infl uência poderosa na sua vida 
e promete dias felizes em vários assuntos. 
Mercúrio e Marte seguem infernizando seu 
astral, mas formam aspectos maravilindos com 
Urano, revelando que negociações, transações 
fi nanceiras.

Karina afi rma que ama Pedro. Bianca se 
entende com João. Gilda volta para Joaçaba. 
Pedro e Karina acabam destruindo o cenário 
da peça de Edgard. Gael descobre a armação 
de Pedro e Karina. Duca fala com Bianca 
sobre Nat. Lobão espreita Gael e Karina e 
colhe informações sobre o relacionamento 
dos dois. Karina desabafa com Gael e afi rma 
que o pai a trata de forma diferente. Delma 
repreende Pedro por ter mentido para Gael. 
A turma da Ribalta se prepara para a estreia 
da peça. Bete lembra de Ana com Bianca. 
Delma e Pedro chegam para falar com Gael. 

Lobão conta para Luiz que descobriu um 
segredo de Gael com sua fi lha Karina. 
Nat comemora a entrada no esquema 
de Lobão para disputar o campeonato 
e anuncia a Duca. Pedro e Karina se 
preparam para acampar na fábrica. Gael e 
Dandara jantam juntos. Jade se preocupa 
com a segurança de Bianca. Nat e Duca 
fi cam juntos. Heideguer se recusa a ajudar 
Lobão com o segredo de Gael. Jeff e 
Gilda conversam sobre o futuro da família. 
Bárbara e Bianca veem Duca beijando 
Nat. João consola Bianca. Pedro e Karina 
se declaram um para o outro. 

Luiza fi ca atônita ao descobrir em uma 
matéria de jornal que se tornou suspeita 
de roubar o hotel. Júlio fi ca tenso ao 
saber por Antônia que todos os garçons 
terão que depor novamente. Malagueta 
dá  dinheiro a Timóteo, que tem cada 
vez mais certeza da participação do fi lho 
no roubo. Júlio diz a Malagueta que a 
polícia vai acabar descobrindo que ele 
participou do roubo. Madalena convida 
Dom para jantar em sua casa. Sabine 
passa mal, e Eric a socorre. Agnaldo e 
Malagueta perdem a mala do roubo que 
seria usada para colocar o uniforme de 
garçom que Sandra Helena pegou na 
lavanderia. 

Agnaldo fi ca decepcionado com Sandra 
Helena e Wanderley e prefere não escutar as 
explicações da namorada e do irmão. Antônia 
passa o dia na festa de máscaras do Carioca 
Palace para observar o movimento do hotel. 
Canivete informa a Timóteo que a polícia 
está  de olho nele. Eric convida Malagueta 
para trabalhar na empresa. Sandra Helena 
decide ir de penetra na festa. Sandra Helena 
beija Eric, e Douglas vê. Agnaldo comunica 
a Sandra Helena que Dona Marieta faleceu. 
Eric descobre que a consulesa falsa era 
Sandra Helena. Malagueta conta a Maria Pia 
que trabalhará  na empresa de Eric. 

Wallace, Sol e Jeff tentam ajudar Mari, 
que sente fortes contrações. Duca pede 
que Henrique se afaste dos assuntos 
da academia. Mari dá à luz. Carlos 
chega para levar Mari e o bebê para 
o hospital. Pedro garante a Karina que 
conseguirá enganar Gael para passar 
seu aniversário com a namorada. 
Heideguer convence Wallace a fazer 
sua inscrição no campeonato mesmo 
sem a aprovação de Gael. Sol anuncia 
aos amigos o nascimento do bebê de 
Mari e Jeff. Pedro tem uma ideia para 
enganar Gael. Jade insinua para Bianca 
que tem um segredo contra ela. Cobra 
anuncia para Jade que vai aprontar 
alguma com Bianca no dia da estreia 
da peça. 

Cora usa o anel de José Alfredo. 
Maria Ísis conversa com Maria Marta. 
Antoninho elogia os desenhos de Orville. 
José Alfredo lê uma notícia sobre José 
Pedro e fi ca indignado. Bruna ouve 
Danielle conversando com Maurílio. 
Maria Clara repreende José Pedro 
por querer vender seu diamante rosa. 
Vicente consola Maria Ísis. Maria Marta 
questiona Merival sobre a exumação do 
corpo de José Alfredo. Cora decide ir ao 
cemitério. Maria Marta visita o suposto 
túmulo do marido. Téo aconselha Érika 
a aceitar se casar com Robertão. Felipe 
cobra de Enrico sua promessa de um 
cargo no restaurante. 

Maria Marta discute com Cora. José Alfredo 
exige que Josué o leve para ver Maria Ísis. 
Xênia pede que Pietro a indique para ocupar 
o lugar de destaque na escola de samba. 
Maria Marta comenta com Maria Ísis que 
acredita que José Alfredo esteja vivo. Tuane 
e Elivaldo namoram. Maria Marta avisa que 
quer exumar o corpo do ex-marido e Cristina 
se recusa a aceitar. Maria Marta deduz que 
Cristina sabe que José Alfredo está vivo e 
pede para falar com ele. Maria Clara marca 
um jantar com Vicente. Cora briga com 
Sirlene. Cristina pensa em Vicente. Leonardo 
faz um teste na escola de samba para poder 
interpretar José Alfredo no carnaval. 

Josué vê Maria Clara se aproximando com 
seu carro. José Alfredo leva Maria Ísis para 
seu esconderijo. Maria Clara conta para 
Maria Marta o que aconteceu com Maria 
Ísis. Cristina procura José Alfredo e conta 
sobre a ameaça de Maria Marta. Salvador 
muda sua pintura por causa de Helena. 
Maria Marta pensa na morte de José 
Alfredo. José Alfredo e Maria Ísis fazem as 
pazes. Érika pede que Téo não publique a 
declaração que Danielle fez para Maurílio. 
Robertoão procura Érika. Leonardo enfrenta 
Enrico e Amanda comemora. Cláudio vibra 
com seus novos trabalhos. Cora pensa em 
descobrir o esconderijo de José Alfredo. 

Flávio entende que Pedrinho não o 
reconheceu. Nelito descobre que um 
carrinho de chá do hotel desapareceu e 
avisa a Douglas. Dílson leva Dom a um 
baile funk. Eric diz a Douglas que quer 
contratar Rúbia para a inauguração do 
Carioca Palace. Cristóvão conta a Antônia 
que Rodolfo, o antigo gerente do hotel, 
era amigo de Timóteo. Rúbia informa a 
Pedrinho que seu nome é Flávio. Dom 
repreende o modo com que Sabine trata 
Cristóvão. Antônia conta a Domênico que 
o ladrão do hotel pode ser um dos garçons. 
Pedrinho confessa a Rúbia que sabia que 
ela era drag queen e diz que manteve 
contato com ela por causa de Luiza. 

Nat revela a Duca o esquema ilegal de 
Heideguer e Lobão para lucrar com os 
lutadores. Jade teme o plano de Cobra 
contra Bianca. Duca desconfi a quando 
Wallace comenta que Heideguer o 
abordou sobre o campeonato. Bianca 
questiona Jade sobre sua indireta, mas a 
menina desconversa. Gilda visita Mari e 
Joaquim. Chega o aniversário de Pedro e 
João lhe entrega a chave da fábrica para 
que o amigo comemore. Cobra pede que 
Luiz o ajude com o plano contra Bianca. 
Mari revela para Gilda que Jeff não é 
o pai biológico de Joaquim. Nat pede 
para participar do esquema de Lobão 
e Heideguer. Bianca incentiva Karina a 
mentir para Gael.

Luísa sofre, mas resiste às declarações 
de Pedro. Pilar e Justina agradecem as 
atitudes de Luísa. Lupita vigia Samuel a 
mando de Borges. Quinzinho decide falar 
com Pedro ao saber que não ganhará a 
indenização pela demolição da taberna. 
Vitor propõe um trabalho a Germana e 
Licurgo. Samuel discute com Pilar ao 
descobrir que Serqueira comprou a autoria 
de sua música. Jerusa arma contra Tonico. 
Pedro conversa com Olu. Borges detém 
Samuel, e Pilar e Baltazar se desesperam. 
Nélio estranha a demora de Tonico. Pedro 
questiona Borges sobre a prisão de Samuel.

Pilar e Samuel agradecem a 
intervenção de Pedro, que contrata o 
rapaz como seu professor de árabe. 
Olu e Baltazar confrontam as perguntas 
de Lupita. Borges ameaça Lupita. 
Germana interfere no quadro de Vitor, 
que expulsa a mulher e Licurgo de seu 
ateliê. Floriano se une a Jerusa e os dois 
deixam Tonico preso. Cândida descobre 
que Lupita não é quem diz ser. Pedro 
agradece as aulas de Samuel. Lupita 
propõe ser uma informante dupla, para 
Borges e Olu. Samuel entrega uma 
carta de Pedro a Luísa. Luísa decide 
permanecer no Brasil.

Thereza sofre com a decisão de Luísa, e 
Celestina tenta confortar a imperatriz. Nélio 
pede ajuda a Eudoro para encontrar Tonico. 
Pedro celebra a permanência de Luísa no 
Brasil. Quinzinho compra um imóvel sem 
saber que está fazendo um mau negócio. 
Pilar confronta a Madre Zoé para cuidar de 
um menino. Eudoro repreende Dolores por 
tentar escrever para Pilar. Lota e Batista 
negociam a compra de Minervina com 
Borges. Luísa desabafa com Justina sobre o 
rancor de Thereza. Eudoro e Nélio chegam 
ao celeiro em que Tonico está preso.

Tonico se esforça, mas não consegue 
ser ouvido por Nélio e Eudoro, que 
deixam o celeiro. Thereza decide falar 
com o jornalista Nino. Pilar é expulsa das 
aulas do convento. Tonico consegue se 
soltar das amarras e se inscreve como 
candidato a deputado. Zayla arma para 
Pilar. Luísa visita escolas com Pedro e 
se encanta com o imperador. Quinzinho, 
Clemência, Licurgo e Germana 
encontram o prédio devastado arrendado 
em leilão. Lota e Batista se perdem a 
caminho da Quinta. Pilar é atacada por 
um homem no beco para onde Zayla lhe 
mandou. Thereza pede que Nino pare de 
maldizer Pedro em seu jornal. 

Pedro e Luísa decidem viver seu amor. 
Samuel resgata Pilar, que desmaia na 
rua. Samuel vê quando Pedro beija 
Luísa. Pilar arde em febre. Dolores 
sonha com Pilar e afi rma a Eudoro que 
a irmã voltará para lhe buscar. Tonico 
afi rma a Nélio que se vingará de Pilar e 
Jorge/Samuel. Pedro confronta Thereza 
sobre a visita de Nino à Quinta. Lota 
decide voltar para a roça com Batista. 
Lupita rouba Borges, mas acaba tendo 
que se livrar do dinheiro, que fi ca com 
Quinzinho. Samuel e Olu confrontam 
Zayla por ter mentido para Pilar. A 
Madre readmite Pilar no curso de parto 
do convento. Thereza vê quando Pedro 
e Luísa se beijam apaixonadamente.

Thereza sofre e se afasta sem ser vista. 
Luísa conta a Pedro que Samuel os 
fl agrou juntos. Zayla afi rma a Pilar que ama 
Samuel e não desistirá dele. Quinzinho 
perde a voz novamente, e Clemência se 
preocupa. Pedro pede que Samuel seja seu 
amigo. Justina alerta Luísa sobre Thereza. 
Thereza pede ajuda a Caxias para afastar 
Pedro de Luísa. Caxias prepara um plano 
de viagem para Pedro. Luísa descobre que 
Pedro e Thereza se ausentarão por um 
ano. Tonico vence a eleição para deputado. 
Thereza se surpreende ao saber que Pedro 
decidiu levar as princesas e Luísa para sua 
viagem.

Prazeres desconfi a de que Elza saiba a 
origem dos depósitos misteriosos na conta 
bancária delas. Douglas informa a Sandra 
Helena que ela tem uma herança para 
receber de Dona Marieta. Pedrinho volta para 
a casa de Nelito. Com a ajuda de Mathias, 
Bebeth tenta lembrar o que aconteceu no 
dia do acidente da mãe. Luiza tem a ideia de 
colocar Douglas para ser a principal atração 
de um evento na Strass. Sandra Helena fi ca 
radiante ao saber que Dona Marieta deixou 
metade de sua fortuna para ela. Pedrinho diz 
a Nelito que pretende trabalhar. Antônia pega 
um guardanapo usado na festa de Luiza, no 
túnel da cozinha do hotel. 

Antônia avisa a Expedito e Domênico que 
precisam manter sigilo total para investigar os 
garçons. Antônia promete a Domênico que 
investigará  Júlio e Nelito. Tânia conta a Luiza 
que viu Sandra Helena beijando Eric no Baile 
de Máscaras. Antônia diz a Nelito que tem 
forte desconfi ança de que um dos ladrões 
do hotel é  garçom e questiona o irmão sobre 
Júlio. Antônia pede a Nelito que não conte 
nada a ninguém sobre a investigação. Tânia 
mente para Luiza ao dizer que Eric e Sandra 
subiram de mãos dadas no elevador. Douglas 
fi ca arrasado ao ser indagado por Luiza sobre 
Eric e Sandra Helena. Luiza pede um tempo 
para Eric. 

Antônia disfarça sua preocupação e diz a Júlio 
que seu receio é  por causa do vazamento 
de gás. Dom e Dílson descobrem que são 
irmãos e combinam guardar segredo até  a 
confirmação do teste de DNA. Eric faz uma 
surpresa para Luiza. Eric aceita o pedido de 
casamento feito por Luiza. Antônia encontra 
um comprovante de enterro de Sherlock entre 
os pertences de Júlio e manda Domênico 
investigar. Domênico acha a mala de Pedrinho 
com o dinheiro no túmulo de Sherlock. Júlio 
se entrega à  polícia e confessa ao delegado 
Siqueira que roubou o Carioca Palace. Antônia 
conta a Douglas que Júlio roubou o hotel.

Arianjos e arianjas do meu Brasil varonil, semana 
nova com notícia boa é tudo o que vocês mais 
querem, não é? Então, a entrada de Vênus em Libra 
é uma das good news desse período e vai encher a 
bola do seu signo no lado material e amoroso. Pode 
botar aí na conta promessa de dinheirinho chegando 
através sociedade, contrato ou acordo. 

Cobra vê quando Duca segue Luiz 
e Diego, que estão com Bianca. 
Pressionado por Delma, Pedro se 
desculpa por ter mentido para Gael. No 
ensaio, todos estranham a ausência de 
Bianca, e Lírio desconfi a de Jade. Luiz 
e Diego percebem que estão sendo 
seguidos. Lucrécia pede que Jade se 
prepare para substituir Bianca. Duca 
consegue resgatar Bianca. Lobão 
chega com Cobra à Ribalta. Bianca 
e Duca desconfi am da armação de 
Jade e Cobra. Lobão provoca Gael ao 
questionar sua paternidade na frente 
de Karina. Marcelo tenta se aproximar 
de Delma. Bianca consegue chegar 
à Ribalta a tempo de protagonizar o 
espetáculo. 

Maria Ísis enfrenta Marta e afi rma que José 
Alfredo está morto. Cristina convoca uma 
nova reunião na joalheria Império. José 
Alfredo avisa a Cristina que Josué irá à 
sua casa para recuperar o anel que Cora 
roubou. Robertão recebe uma proposta 
de trabalho para deixar o país. Elivaldo 
conta para Marcão que reatou com Tuane. 
Cristina tem uma ideia para tentar salvar a 
Império, mas Maria Clara se recusa a ajudá-
la. Cora vai até o cemitério. Téo sugere que 
Magnólia e Severo peçam para Cláudio 
organizar sua festa. Orville sente ciúmes 
de Juliane com Arnoldão. Josué encontra a 
caixa de segredos de Cora. 

Manoel se preocupa ao notar que Enrico 
vê Josué saindo de seu bar. Cláudio aceita 
organizar a festa de Magnólia e Severo, 
mas impõe algumas condições. Cristina 
acerta com Patrício de fazer a nova coleção 
da joalheria Império. Maria Clara ouve 
a voz de seu pai no telefone de Josué e 
fi ca intrigada. Mário Borriello e Antoninho 
aprovam os desenhos de Orville para o 
Carnaval. Arnoldão e Juliane confi rmam 
o namoro para Xana e Naná. Enrico se 
lembra do último Ano Novo que passou 
com a família. Cora descobre que o anel 
de José Alfredo sumiu. Amanda visita 
Leonardo. Cláudio brinda com a família e a 
equipe do restaurante. 

José Alfredo finge ser uma assombração 
para confundir Cora. Vicente cumprimenta 
sua equipe e presenteia a todos. Xana se 
irrita quando Naná recebe um telefonema de 
Antônio. Maria Marta dispensa Maurílio e fica 
no quarto de José Alfredo. Vicente e Cristina 
se beijam. Maria Clara se declara para Vicente. 
Salvador observa Helena dormir e Carmem 
se preocupa com a moça. Maria Ísis e José 
Alfredo passam o dia juntos. Téo escreve 
a biografia não autorizada de José Alfredo. 
Cláudio liga para Leonardo. Cora aparece 
na casa de Maria Marta e conta que viu José 
Alfredo.
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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.

Marte é corregente do seu signo e vai dar uma baita 
força para você nesta semana, meu consagrado! 
Ele vai trocar figurinha com Mercúrio e Urano, 
mandando ótimas vibes para seus interesses de 
trabalho, suas relações pessoais e sua saúde. 

Sonhando com conquistas na carreira, amor no 
coração e din-din no bolso, Sagita? Quem não quer, 
não é mesmo? Olha que se depender dos astros 
esses ideais não estão assim tão longe e alguns 
podem virar realidade nesta semana. Mercúrio 
e Marte fecham parceria com Urano e abrem as 
portas para você consagrar vitórias importantes. 

Que tiro foi esse, João? Uma saraivada de boas 
vibes no seu horóscopo semanal, meu docinho! 
A coisa tá bonita para o seu lado e a primeira 
notícia cai feito uma luva para quem quer dar 
um up na situação profi ssional. Com Vênus 
na Casa 10, as oportunidades de progresso 
aumentam consideravelmente.

Uma onda de boas novas bate na sua praia e 
quem traz grandes surpresas para você surfar 
em águas harmoniosas é Vênus, que promete 
uma semana maravigold! As finanças aquarianas 
também recebem um baita impulso graças aos 
bons fluidos dos astros e não vai faltar senso de 
oportunidade para perceber o momento certo de 
agir, negociar e sair no lucro. 

Parcerias, alianças e acordos podem fazer toda 
diferença nesses dias e carimbar seu passaporte 
para a prosperidade, meu bombonzinho! É, o 
recado é de Marte e Mercúrio, que formam uma 
dupla imbatível e ficam de boas com Urano, 
anunciando um período perfeito sem defeitos 
para você encher o bolso. Pode até acertar tudo 
que estava atrasado e resolver questão que diz 
respeito à imóvel ou aluguel. 

É notícia maravigold que você quer? Então 
toma, tourinho! Não bastasse a presença 
animada de Marte e Mercúrio na sua 5ª 
Casa, os dois somam forças em seu paraíso, 
empoderando sua sorte e seu carisma. A 
presença desses astros no setor mais positivo 
do seu Horóscopo abre de vez os seus 
caminhos e protege um dos assuntos mais 
importantes para o seu signo: o dinheiro!

Eita, geminiane, a semana chega com uma 
chuva de novidades para o seu signo e a 
melhor delas vai rolar já a partir de segundona. 
Vênus começa a brilhar em Libra e promete 
muitas vibes positivas para a sua vida. Com 
o planeta do amor e do dinheiro livre e solto 
no seu paraíso, não tem como você reclamar 
da sorte, bebê! 

Pensando em acender vela prô santo, meu 
cristalzinho? Do santo eu não sei detalhes, mas se 
depender dos astros não precisa ajoelhar no milho 
para conseguir o que quer. Vênus traz novidades 
e deixa o convívio com as pessoas queridas e 
os parentes do jeito que você gosta: repleto de 
harmonia e carinho.

Semana começando redondinha para você brilhar 
nos contatos, fazer amizades e ocupar o centro das 
atenções, do jeito que gosta! Quem avisa é a fada 
sensata Vênus, que promete dias de seducência, 
novos seguiamores e altos papos de segunda-feira 
em diante. 

Virginianes se preocupam com o futuro e fogem 
de riscos com grana como o diabo da cruz para 
não passarem apertos. Mas você nem precisa 
esquentar a cachola, meu docinho, pois vai contar 
com um aliado de peso para garantir sua segurança 
material. Vênus começa a se movimentar em sua 
Casa da Fortuna no dia 16 e terá força dobrada 
porque vai agir no domicílio astral.

Librinha, librinha, se você está torcendo por 
novidades, pre-pa-ra! Vênus desembarca no 
seu signo logo no começo da semana e traz 
vibes superpositivas. Como é seu regente, 
terá uma infl uência poderosa na sua vida 
e promete dias felizes em vários assuntos. 
Mercúrio e Marte seguem infernizando seu 
astral, mas formam aspectos maravilindos com 
Urano, revelando que negociações, transações 
fi nanceiras.

Karina afi rma que ama Pedro. Bianca se 
entende com João. Gilda volta para Joaçaba. 
Pedro e Karina acabam destruindo o cenário 
da peça de Edgard. Gael descobre a armação 
de Pedro e Karina. Duca fala com Bianca 
sobre Nat. Lobão espreita Gael e Karina e 
colhe informações sobre o relacionamento 
dos dois. Karina desabafa com Gael e afi rma 
que o pai a trata de forma diferente. Delma 
repreende Pedro por ter mentido para Gael. 
A turma da Ribalta se prepara para a estreia 
da peça. Bete lembra de Ana com Bianca. 
Delma e Pedro chegam para falar com Gael. 

Lobão conta para Luiz que descobriu um 
segredo de Gael com sua fi lha Karina. 
Nat comemora a entrada no esquema 
de Lobão para disputar o campeonato 
e anuncia a Duca. Pedro e Karina se 
preparam para acampar na fábrica. Gael e 
Dandara jantam juntos. Jade se preocupa 
com a segurança de Bianca. Nat e Duca 
fi cam juntos. Heideguer se recusa a ajudar 
Lobão com o segredo de Gael. Jeff e 
Gilda conversam sobre o futuro da família. 
Bárbara e Bianca veem Duca beijando 
Nat. João consola Bianca. Pedro e Karina 
se declaram um para o outro. 

Luiza fi ca atônita ao descobrir em uma 
matéria de jornal que se tornou suspeita 
de roubar o hotel. Júlio fi ca tenso ao 
saber por Antônia que todos os garçons 
terão que depor novamente. Malagueta 
dá  dinheiro a Timóteo, que tem cada 
vez mais certeza da participação do fi lho 
no roubo. Júlio diz a Malagueta que a 
polícia vai acabar descobrindo que ele 
participou do roubo. Madalena convida 
Dom para jantar em sua casa. Sabine 
passa mal, e Eric a socorre. Agnaldo e 
Malagueta perdem a mala do roubo que 
seria usada para colocar o uniforme de 
garçom que Sandra Helena pegou na 
lavanderia. 

Agnaldo fi ca decepcionado com Sandra 
Helena e Wanderley e prefere não escutar as 
explicações da namorada e do irmão. Antônia 
passa o dia na festa de máscaras do Carioca 
Palace para observar o movimento do hotel. 
Canivete informa a Timóteo que a polícia 
está  de olho nele. Eric convida Malagueta 
para trabalhar na empresa. Sandra Helena 
decide ir de penetra na festa. Sandra Helena 
beija Eric, e Douglas vê. Agnaldo comunica 
a Sandra Helena que Dona Marieta faleceu. 
Eric descobre que a consulesa falsa era 
Sandra Helena. Malagueta conta a Maria Pia 
que trabalhará  na empresa de Eric. 

Wallace, Sol e Jeff tentam ajudar Mari, 
que sente fortes contrações. Duca pede 
que Henrique se afaste dos assuntos 
da academia. Mari dá à luz. Carlos 
chega para levar Mari e o bebê para 
o hospital. Pedro garante a Karina que 
conseguirá enganar Gael para passar 
seu aniversário com a namorada. 
Heideguer convence Wallace a fazer 
sua inscrição no campeonato mesmo 
sem a aprovação de Gael. Sol anuncia 
aos amigos o nascimento do bebê de 
Mari e Jeff. Pedro tem uma ideia para 
enganar Gael. Jade insinua para Bianca 
que tem um segredo contra ela. Cobra 
anuncia para Jade que vai aprontar 
alguma com Bianca no dia da estreia 
da peça. 

Cora usa o anel de José Alfredo. 
Maria Ísis conversa com Maria Marta. 
Antoninho elogia os desenhos de Orville. 
José Alfredo lê uma notícia sobre José 
Pedro e fi ca indignado. Bruna ouve 
Danielle conversando com Maurílio. 
Maria Clara repreende José Pedro 
por querer vender seu diamante rosa. 
Vicente consola Maria Ísis. Maria Marta 
questiona Merival sobre a exumação do 
corpo de José Alfredo. Cora decide ir ao 
cemitério. Maria Marta visita o suposto 
túmulo do marido. Téo aconselha Érika 
a aceitar se casar com Robertão. Felipe 
cobra de Enrico sua promessa de um 
cargo no restaurante. 

Maria Marta discute com Cora. José Alfredo 
exige que Josué o leve para ver Maria Ísis. 
Xênia pede que Pietro a indique para ocupar 
o lugar de destaque na escola de samba. 
Maria Marta comenta com Maria Ísis que 
acredita que José Alfredo esteja vivo. Tuane 
e Elivaldo namoram. Maria Marta avisa que 
quer exumar o corpo do ex-marido e Cristina 
se recusa a aceitar. Maria Marta deduz que 
Cristina sabe que José Alfredo está vivo e 
pede para falar com ele. Maria Clara marca 
um jantar com Vicente. Cora briga com 
Sirlene. Cristina pensa em Vicente. Leonardo 
faz um teste na escola de samba para poder 
interpretar José Alfredo no carnaval. 

Josué vê Maria Clara se aproximando com 
seu carro. José Alfredo leva Maria Ísis para 
seu esconderijo. Maria Clara conta para 
Maria Marta o que aconteceu com Maria 
Ísis. Cristina procura José Alfredo e conta 
sobre a ameaça de Maria Marta. Salvador 
muda sua pintura por causa de Helena. 
Maria Marta pensa na morte de José 
Alfredo. José Alfredo e Maria Ísis fazem as 
pazes. Érika pede que Téo não publique a 
declaração que Danielle fez para Maurílio. 
Robertoão procura Érika. Leonardo enfrenta 
Enrico e Amanda comemora. Cláudio vibra 
com seus novos trabalhos. Cora pensa em 
descobrir o esconderijo de José Alfredo. 

Flávio entende que Pedrinho não o 
reconheceu. Nelito descobre que um 
carrinho de chá do hotel desapareceu e 
avisa a Douglas. Dílson leva Dom a um 
baile funk. Eric diz a Douglas que quer 
contratar Rúbia para a inauguração do 
Carioca Palace. Cristóvão conta a Antônia 
que Rodolfo, o antigo gerente do hotel, 
era amigo de Timóteo. Rúbia informa a 
Pedrinho que seu nome é Flávio. Dom 
repreende o modo com que Sabine trata 
Cristóvão. Antônia conta a Domênico que 
o ladrão do hotel pode ser um dos garçons. 
Pedrinho confessa a Rúbia que sabia que 
ela era drag queen e diz que manteve 
contato com ela por causa de Luiza. 

Nat revela a Duca o esquema ilegal de 
Heideguer e Lobão para lucrar com os 
lutadores. Jade teme o plano de Cobra 
contra Bianca. Duca desconfi a quando 
Wallace comenta que Heideguer o 
abordou sobre o campeonato. Bianca 
questiona Jade sobre sua indireta, mas a 
menina desconversa. Gilda visita Mari e 
Joaquim. Chega o aniversário de Pedro e 
João lhe entrega a chave da fábrica para 
que o amigo comemore. Cobra pede que 
Luiz o ajude com o plano contra Bianca. 
Mari revela para Gilda que Jeff não é 
o pai biológico de Joaquim. Nat pede 
para participar do esquema de Lobão 
e Heideguer. Bianca incentiva Karina a 
mentir para Gael.

Luísa sofre, mas resiste às declarações 
de Pedro. Pilar e Justina agradecem as 
atitudes de Luísa. Lupita vigia Samuel a 
mando de Borges. Quinzinho decide falar 
com Pedro ao saber que não ganhará a 
indenização pela demolição da taberna. 
Vitor propõe um trabalho a Germana e 
Licurgo. Samuel discute com Pilar ao 
descobrir que Serqueira comprou a autoria 
de sua música. Jerusa arma contra Tonico. 
Pedro conversa com Olu. Borges detém 
Samuel, e Pilar e Baltazar se desesperam. 
Nélio estranha a demora de Tonico. Pedro 
questiona Borges sobre a prisão de Samuel.

Pilar e Samuel agradecem a 
intervenção de Pedro, que contrata o 
rapaz como seu professor de árabe. 
Olu e Baltazar confrontam as perguntas 
de Lupita. Borges ameaça Lupita. 
Germana interfere no quadro de Vitor, 
que expulsa a mulher e Licurgo de seu 
ateliê. Floriano se une a Jerusa e os dois 
deixam Tonico preso. Cândida descobre 
que Lupita não é quem diz ser. Pedro 
agradece as aulas de Samuel. Lupita 
propõe ser uma informante dupla, para 
Borges e Olu. Samuel entrega uma 
carta de Pedro a Luísa. Luísa decide 
permanecer no Brasil.

Thereza sofre com a decisão de Luísa, e 
Celestina tenta confortar a imperatriz. Nélio 
pede ajuda a Eudoro para encontrar Tonico. 
Pedro celebra a permanência de Luísa no 
Brasil. Quinzinho compra um imóvel sem 
saber que está fazendo um mau negócio. 
Pilar confronta a Madre Zoé para cuidar de 
um menino. Eudoro repreende Dolores por 
tentar escrever para Pilar. Lota e Batista 
negociam a compra de Minervina com 
Borges. Luísa desabafa com Justina sobre o 
rancor de Thereza. Eudoro e Nélio chegam 
ao celeiro em que Tonico está preso.

Tonico se esforça, mas não consegue 
ser ouvido por Nélio e Eudoro, que 
deixam o celeiro. Thereza decide falar 
com o jornalista Nino. Pilar é expulsa das 
aulas do convento. Tonico consegue se 
soltar das amarras e se inscreve como 
candidato a deputado. Zayla arma para 
Pilar. Luísa visita escolas com Pedro e 
se encanta com o imperador. Quinzinho, 
Clemência, Licurgo e Germana 
encontram o prédio devastado arrendado 
em leilão. Lota e Batista se perdem a 
caminho da Quinta. Pilar é atacada por 
um homem no beco para onde Zayla lhe 
mandou. Thereza pede que Nino pare de 
maldizer Pedro em seu jornal. 

Pedro e Luísa decidem viver seu amor. 
Samuel resgata Pilar, que desmaia na 
rua. Samuel vê quando Pedro beija 
Luísa. Pilar arde em febre. Dolores 
sonha com Pilar e afi rma a Eudoro que 
a irmã voltará para lhe buscar. Tonico 
afi rma a Nélio que se vingará de Pilar e 
Jorge/Samuel. Pedro confronta Thereza 
sobre a visita de Nino à Quinta. Lota 
decide voltar para a roça com Batista. 
Lupita rouba Borges, mas acaba tendo 
que se livrar do dinheiro, que fi ca com 
Quinzinho. Samuel e Olu confrontam 
Zayla por ter mentido para Pilar. A 
Madre readmite Pilar no curso de parto 
do convento. Thereza vê quando Pedro 
e Luísa se beijam apaixonadamente.

Thereza sofre e se afasta sem ser vista. 
Luísa conta a Pedro que Samuel os 
fl agrou juntos. Zayla afi rma a Pilar que ama 
Samuel e não desistirá dele. Quinzinho 
perde a voz novamente, e Clemência se 
preocupa. Pedro pede que Samuel seja seu 
amigo. Justina alerta Luísa sobre Thereza. 
Thereza pede ajuda a Caxias para afastar 
Pedro de Luísa. Caxias prepara um plano 
de viagem para Pedro. Luísa descobre que 
Pedro e Thereza se ausentarão por um 
ano. Tonico vence a eleição para deputado. 
Thereza se surpreende ao saber que Pedro 
decidiu levar as princesas e Luísa para sua 
viagem.

Prazeres desconfi a de que Elza saiba a 
origem dos depósitos misteriosos na conta 
bancária delas. Douglas informa a Sandra 
Helena que ela tem uma herança para 
receber de Dona Marieta. Pedrinho volta para 
a casa de Nelito. Com a ajuda de Mathias, 
Bebeth tenta lembrar o que aconteceu no 
dia do acidente da mãe. Luiza tem a ideia de 
colocar Douglas para ser a principal atração 
de um evento na Strass. Sandra Helena fi ca 
radiante ao saber que Dona Marieta deixou 
metade de sua fortuna para ela. Pedrinho diz 
a Nelito que pretende trabalhar. Antônia pega 
um guardanapo usado na festa de Luiza, no 
túnel da cozinha do hotel. 

Antônia avisa a Expedito e Domênico que 
precisam manter sigilo total para investigar os 
garçons. Antônia promete a Domênico que 
investigará  Júlio e Nelito. Tânia conta a Luiza 
que viu Sandra Helena beijando Eric no Baile 
de Máscaras. Antônia diz a Nelito que tem 
forte desconfi ança de que um dos ladrões 
do hotel é  garçom e questiona o irmão sobre 
Júlio. Antônia pede a Nelito que não conte 
nada a ninguém sobre a investigação. Tânia 
mente para Luiza ao dizer que Eric e Sandra 
subiram de mãos dadas no elevador. Douglas 
fi ca arrasado ao ser indagado por Luiza sobre 
Eric e Sandra Helena. Luiza pede um tempo 
para Eric. 

Antônia disfarça sua preocupação e diz a Júlio 
que seu receio é  por causa do vazamento 
de gás. Dom e Dílson descobrem que são 
irmãos e combinam guardar segredo até  a 
confirmação do teste de DNA. Eric faz uma 
surpresa para Luiza. Eric aceita o pedido de 
casamento feito por Luiza. Antônia encontra 
um comprovante de enterro de Sherlock entre 
os pertences de Júlio e manda Domênico 
investigar. Domênico acha a mala de Pedrinho 
com o dinheiro no túmulo de Sherlock. Júlio 
se entrega à  polícia e confessa ao delegado 
Siqueira que roubou o Carioca Palace. Antônia 
conta a Douglas que Júlio roubou o hotel.

Arianjos e arianjas do meu Brasil varonil, semana 
nova com notícia boa é tudo o que vocês mais 
querem, não é? Então, a entrada de Vênus em Libra 
é uma das good news desse período e vai encher a 
bola do seu signo no lado material e amoroso. Pode 
botar aí na conta promessa de dinheirinho chegando 
através sociedade, contrato ou acordo. 

Cobra vê quando Duca segue Luiz 
e Diego, que estão com Bianca. 
Pressionado por Delma, Pedro se 
desculpa por ter mentido para Gael. No 
ensaio, todos estranham a ausência de 
Bianca, e Lírio desconfi a de Jade. Luiz 
e Diego percebem que estão sendo 
seguidos. Lucrécia pede que Jade se 
prepare para substituir Bianca. Duca 
consegue resgatar Bianca. Lobão 
chega com Cobra à Ribalta. Bianca 
e Duca desconfi am da armação de 
Jade e Cobra. Lobão provoca Gael ao 
questionar sua paternidade na frente 
de Karina. Marcelo tenta se aproximar 
de Delma. Bianca consegue chegar 
à Ribalta a tempo de protagonizar o 
espetáculo. 

Maria Ísis enfrenta Marta e afi rma que José 
Alfredo está morto. Cristina convoca uma 
nova reunião na joalheria Império. José 
Alfredo avisa a Cristina que Josué irá à 
sua casa para recuperar o anel que Cora 
roubou. Robertão recebe uma proposta 
de trabalho para deixar o país. Elivaldo 
conta para Marcão que reatou com Tuane. 
Cristina tem uma ideia para tentar salvar a 
Império, mas Maria Clara se recusa a ajudá-
la. Cora vai até o cemitério. Téo sugere que 
Magnólia e Severo peçam para Cláudio 
organizar sua festa. Orville sente ciúmes 
de Juliane com Arnoldão. Josué encontra a 
caixa de segredos de Cora. 

Manoel se preocupa ao notar que Enrico 
vê Josué saindo de seu bar. Cláudio aceita 
organizar a festa de Magnólia e Severo, 
mas impõe algumas condições. Cristina 
acerta com Patrício de fazer a nova coleção 
da joalheria Império. Maria Clara ouve 
a voz de seu pai no telefone de Josué e 
fi ca intrigada. Mário Borriello e Antoninho 
aprovam os desenhos de Orville para o 
Carnaval. Arnoldão e Juliane confi rmam 
o namoro para Xana e Naná. Enrico se 
lembra do último Ano Novo que passou 
com a família. Cora descobre que o anel 
de José Alfredo sumiu. Amanda visita 
Leonardo. Cláudio brinda com a família e a 
equipe do restaurante. 

José Alfredo finge ser uma assombração 
para confundir Cora. Vicente cumprimenta 
sua equipe e presenteia a todos. Xana se 
irrita quando Naná recebe um telefonema de 
Antônio. Maria Marta dispensa Maurílio e fica 
no quarto de José Alfredo. Vicente e Cristina 
se beijam. Maria Clara se declara para Vicente. 
Salvador observa Helena dormir e Carmem 
se preocupa com a moça. Maria Ísis e José 
Alfredo passam o dia juntos. Téo escreve 
a biografia não autorizada de José Alfredo. 
Cláudio liga para Leonardo. Cora aparece 
na casa de Maria Marta e conta que viu José 
Alfredo.
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Saúde Mental X Hipocrisia
O setembro amarelo é uma campanha de conscientização da população ao redor do 

tema do suicídio, prática geralmente associada à depressão e/ou transtornos de ansiedade. 
A campanha é divulgada pela Associação Brasileira de Psiquiatria pelo Conselho Federal de 
Medicina e pelo Centro de Valorização da Vida.

Você deve está se perguntando, mas não estamos em agosto? Essa campanha só será 
iniciada em 1º de setembro tendo fim no dia 30 do mesmo mês. É verdade! A campanha 
tem prazo de início e término, mas falar sobre saúde mental deveria ser diário. Cuidar da 
saúde mental é obrigação e prática que nem sempre é exercida por nós.

Vamos fazer um exercício com algumas perguntinhas básicas: o que você faz para que 
pessoas próximas a você estejam amparadas emocionalmente? Qual a SUA responsabilida-
de no desequilíbrio do outro? Dentro da sua casa, você já olhou para quem necessita da sua 
atenção? O seu amigo que ri o tempo todo para você, consegue perceber nele algum sinal 
de depressão? Você está atento(a)? Difícil né?

A depressão, ansiedade, síndrome do pânico entre outras dezenas de síndromes de-
senvolvidas dentro ou fora da pandemia, não tem data de validade, não expira, precisa ser 
cuidada. Em setembro é bonito postar e levantar bandeiras que envolvam a prevenção ao 
suicídio, mas e o resto do ano? As pessoas deixam de ser ansiosas e depressivas no restante 
dos meses?

Os CAPs e clínicas particulares estão lotados de atendimento e o que levantamos aqui 
é como podemos ser e fazer a diferença pelos que nos cercam. A depressão ainda é taxada 
de frescura e enfrenta tabus em pleno século XXI. A sociedade rejeita, discrimina, apon-
ta dedos e esse preconceito também parte de nós quando não ouvimos e ignoramos um 
pedido sútil de ajuda. Não identificar o problema afasta cada vez mais as pessoas de um 
tratamento específico.

O editorial desta semana é um convite, para que cada um de nós façamos a nossa parte, 
para que não troquemos o acolhimento pelo descaso, para que fiquemos atentos aos sinais 
hoje para que não sejamos o post de despedida amanhã. O setembro amarelo é hoje, é ama-
nhã é insistentemente dia após dia. Você pode fazer isso hoje. Nós podemos.

Charge

Mês da prevenção 
da leishmaniose

A leishmaniose é uma infecção 
parasitária causada por um proto-
zoário que ataca o sistema imuno-
lógico do animal provocando lesões 
graves em vários órgãos. Ela não 
tem cura, mas tem medicamentos 
para controle de sintomas.  

A boa notícia é que existe 
prevenção. A coleira Scalibor 
funciona como um repelente 

para o “mosquito palha” que é o 
vetor da leishmania transmitin-
do-a para outros animais. Além 
disso, ela também é utilizada 
contra pulgas e carrapatos.

O mosquito transmissor 
pode estar em qualquer lugar. 
Não conte com a sorte, pre-
venção é sempre a melhor for-
ma de cuidar!

Talvez seja hora de evitar 
pessoas sem sensibilidade

Chega um dia em nossas vi-
das que a gente cansa de beijar 
bocas que conversam somente 
com a nossa boca. Queremos 
uma boca, um beijo, que pala-
vreie com o nosso corpo inteiro, 
com o nosso interior, mas, prin-
cipalmente, com a nossa maneira 
de observar a vida. Queremos 
beijos que transcendam boas 
energias e pessoas em que o con-
vívio tenha leveza o suficiente 
para dividirmos as notícias do 
mundo e do coração, sem ante-
ver um olhar crivo e cheio de res-
sentimentos. Queremos conviver 
com alguém alegre por perto, 
que reclame menos e elogie mais, 
que flerte com os traumas e com 
a vida, e que, por favor, distribua 
mais amor e menos opiniões.

A verdade é que hoje não 
consigo mais me relacionar com 
quem não me transmite boas 
e, sobretudo, sinceras energias. 
Nem por uma noite, nem por um 
encontro. Muitas vezes ao deitar 
a minha cabeça no travesseiro e 
brincar de reler as histórias em 
que morri ao final, me questio-
nei como consegui deixar almas 
tão pesadas deitarem na minha 
cama. E não que seja culpa delas, 
até porque, provavelmente, elas 
nem devem sentir o peso que 
carregam. Mas quando nos falta 
sensibilidade ou paciência para 
ouvi-la, costumamos nos abrir, e 
nos entregar, a pessoas que de-
pois nos perguntamos o porquê 
dessa escolha tão desconexa.

Acontece que uma pessoa 
sensível, não é necessariamente 
uma pessoa sentimental. Uma 
pessoa sensível carrega em suas 

qualidades um reino de compre-
ensão, paciência e silêncio. No 
geral, são pessoas que valorizam 
seus momentos sozinhos, que 
tem consigo empatia e não acre-
ditam em verdades absolutas; na 
verdade, morrem de medo delas. 
São pessoas, quando seguras de 
si, que não dividem suas intimi-
dades com o mundo, guardam 
para si. A sensibilidade quando 
apurada antevê situações, se-
leciona melhor os amores, as 
entregas e não cobra perfeição 
de ninguém. Ela valoriza os 
momentos e as pessoas, tem 
consigo beijo na testa quando 
necessário, mas também está 
cheia de putaria na escada de 
incêndio do prédio. Ela é como 
um anjo da guarda, um sexto 
sentido, que nos faz crer em 
um mundo menos egoísta; no 
amor e no sexo.

Então, no profundo mar da 
idade, a gente aprende – nem 
todos, infelizmente – a querer 
pessoas mais sensíveis ao nosso 
lado, seja por uma noite ou por 
uma esperança de eternidade. 
E não se preocupem, com o 
tempo as trocas ficam cada vez 
mais raras mesmo. A gente se 
questiona mais, fica mais plural 
e aumenta os pré-requisitos para 
dividir o que somos. Mas não 
podemos nos nivelar por baixo 
e aceitar situações, amores, rela-
ções, amorosas ou não, que não 
exalam mais a sensibilidade que 
a gente precisa, até porque ela é 
única exigência de quem quer 
amar com paz e sinceridade.

Fred Elboni
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O destaque dessa semana é a Elaine Safadi Queiroz, 
aniversariante desta terça-feira (17). Felicidades!

Olha aí o nosso amigo Altair Siqueira da  Silva, 
aniversaiante desta terça-feira (17). Felicidades!

Família Modesto! O Paizão Modesto com seus filhos, 
Eric, Henrique e Gabrielle.

Quem é vivo sempre aparece né?! Nossa amiga Limão 
e minha digníssima esposa Marilza numa boa prosa. Te 
esperamos para o dedo de prosa “Tamos Aqui, uai”.

Agora Mariana conta com o Centro de Referência em Saúde 
da Mulher. Na inauguração, estiveram presentes o Amaril-
do Presidente da ACIAM, Danilo Brito Secretário de Saúde, 
Heliene Vieira da HVH Consultoria Empresarial e Juliano 
Duarte Prefeito de Mariana. Parabéns pela iniciativa! 

O aniversariante desta quarta-feira (18), é nosso amigo 
de longa data, o Sílvio Lúcio. Na foto com suas lindas 
filhas Evelly, Hadyja e Jennyffer. Que Deus te abençoe, 
meu amigo! 


