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Ao todo, o evento contou com 620 estandes.

32ª Feira Nacional de 
Artesanato firma 
parceria com 
artesãos de Mariana
RENTABILIDADE. Artistas comercializaram R$ 16 mil em 
produtos no evento e acordos podem render aproximadamente 
R$ 60 mil em vendas.

DA REDAÇÃO

Durante a 32ª edição da 
Feira Nacional de Artesanato 
no Expominas, em Belo Ho-
rizonte, artesãos e artistas dos 
municípios de Mariana e Barra 
Longa (MG) expuseram  seus 
produtos e alcançaram cerca 
de R$ 16 mil comercializados. 
Os grupos também firmaram 
parcerias com lojistas de Mi-
nas e de São Paulo com pers-
pectiva de aproximadamente 
R$ 60 mil em vendas.

Com o apoio da Fundação 
Renova, ao todo, 14 grupos de 
artesanato apresentaram seus 
produtos no evento, dentre 
eles bordados, crochês, pintu-
ras, peças de decoração e do-
ces e bebidas artesanais. Reali-
zada em dezembro de 2021, a 
Feira Nacional de Artesanato, 
considerada o maior evento 
de arte popular da América 
Latina, recebeu ao longo dos 

seis dias desta edição cerca de 
100 mil visitantes.

Os trabalhos dos artesãos 
de Mariana e Barra Longa fo-
ram expostos em dois estan-
des dos 620. Um reuniu os 
produtos dos 13 grupos de 
artesãos que participaram da 
coleção Minha Casa em Mim, 
resultado do projeto Catarse 
Coletiva, uma parceria entre a 
Fundação Renova e a Associa-
ção de Cultura Gerais (ACG), 
com a consultoria do estilista 
mineiro Ronaldo Fraga.

O segundo estande foi o 
Espaço Colaborativo de Maria-
na e Barra Longa, que reuniu 
os produtos de artesãos desses 
munícipios que fazem parte da 
Cooperativa Mista de Trabalho 
Artes e Sabores Minha Casa. 
O espaço também expôs tra-
balhos fora da coleção original 
de 8 dos 13 grupos do Minha 
Casa em Mim, incluindo: Casa 

das Artes e Meninas da Barra, 
de Barra Longa; Cooperativa 
Artes e Sabores Minha Casa, 
FAM, Feira Marte, Movimento 
Renovador, Associação Mães 
da Colina e Coletivo de Padre 
Viegas, todos de Mariana.

Para a analista de Eco-
nomia e Inovação da Fun-
dação Renova, Andréa Fur-
tado, a experiência foi uma 
oportunidade de expor e 
comercializar os produtos 
regionais para visitantes do 
Brasil e do mundo. “Além 
disso, também é mostrada 
toda a trajetória do processo 
de reparação e da retomada 
de atividade das comunida-
des. Um trabalho feito por 
meio de capacitações, inves-
timentos, desenvolvimento 
de marca e produtos, abertu-
ra de novos mercados, entre 
outras ações apoiadas pela 
Fundação Renova”, diz.
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PREF MARIANA

Durante as intervenções foram identificados fragmentos de 
artefatos do século 18.

Durante reforma, pesquisa arqueológica 
no ‘Jardim’ resgata história de Mariana 
RESGATE. Trabalho aconteceu durante as obras de requalificação do local, executadas como ação de 
compensação pelo rompimento de Fundão.

DA REDAÇÃO

A Praça Gomes Freire, 
um dos cartões postais de 
Mariana, passou por obras de 
requalificação para melhorias 
na acessibilidade, iluminação 
e paisagismo. Durante as in-
tervenções, por meio de um 
trabalho arqueológico inédito, 
foram identificados fragmen-
tos de artefatos do século 18, 
além de evidências de estrutu-
ras da antiga história de abas-
tecimento de água da cidade. 

Os fragmentos descober-
tos permitem contar um pou-
co mais sobre comportamen-
tos, costumes, religiões e as 
relações sociais e econômicas 
da população dos séculos pas-
sados, explica a especialista 
em arqueologia da Fundação 
Renova, Danielle Lima.  “A 
praça é o coração da cidade, 
espaço de lazer e palco de 

eventos culturais da região. O 
local sofreu várias interven-
ções ao longo do tempo, mas 
nunca houve uma pesquisa 
arqueológica ali. Esse foi um 
trabalho cuidadoso de pes-
quisa arqueológica, no qual 
conseguimos evidenciar e re-
gistrar com detalhes os frag-
mentos e todas as estruturas 
encontradas, evidenciando as-
sim, a apropriação da comu-
nidade no espaço ao longo do 
tempo”, diz Danielle Lima. 

São fragmentos históricos 
que remetem a louças, vidros 
de tinteiros, cravos de ferro e 
até mesmo cachimbos de ce-
râmica, muito utilizado por es-
cravos no início da ocupação 
da cidade, no século 18. Tam-
bém foram recuperados uma 
variedade de moedas de vários 
períodos, provavelmente de-
positadas no chafariz em troca 

da esperança em desejos. 
Objetos mais atuais como 

fragmentos de garrafas de vi-
dro e pingentes de metais, 
contam sobre o atual uso da 
praça. Bolinhas de gude e ca-
becinhas de bonecas de por-
celana mostram a ocupação 
do Jardim pelas crianças desde 
sempre como espaço de lazer. 

Segundo o arqueólogo co-
ordenador-geral das pesquisas 
arqueológicas na requalifica-
ção da Praça Gomes Freire, 
Ângelo Lima, mesmo antes 
de o largo sofrer intervenções 
para ser transformado em pra-
ça, os marianenses utilizavam 
o espaço com intensidade. A 
grande quantidade e varieda-
de de vestígios encontrados 
demonstram isso. “Fragmen-
tos de vasilhas de pedra sabão, 
louça e cerâmica, por exemplo, 
mostram que desde o sécu-

lo 18 as pessoas utilizavam a 
praça em momentos festivos 
para se alimentarem. Além das 
vasilhas quebradas que fica-
ram como testemunho dessa 
prática, ossos de porco, boi e 

frango também sobreviveram 
ao tempo. Cada pedaço deixa-
do, perdido ou esquecido na 
praça pode agora reconstruir 
uma parte da história de Ma-
riana e de Minas Gerais”, diz. 
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Trabalhadores do SAAE 
denunciam corte 
de refeição após 
aprovação de auxílio 
alimentação
REFEIÇÃO. Após auxílio alimentação ser aprovado trabalhadores 
do SAAE reclamam do corte de refeição feito pela autarquia.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final rece-
beu no último dia 19 uma de-
núncia envolvendo trabalhadores 
e o SAAE. De acordo com os 
trabalhadores, os mesmos foram 
surpreendidos com a informação 
de que não seria mais ofertada 
alimentação dos trabalhadores, 
como almoço e café da manhã. 
“Nós funcionários do SAAE 
Mariana fomos surpreendidos no 
momento de receber o marmitex 
do almoço, com a notícia de que 
somente receberemos o almoço 
até o próximo dia 28 de janeiro. 
Além disso, poderemos até mes-
mo ficar sem o café da manhã. 
Tudo isso porque dizem que o 
vale alimentação que recebemos 

há muitos anos subsidiaria tais 
custos. Pedimos posicionamen-
to do Sindserv, pois o almoço é 
fruto de acordo coletivo assinado 
em administração anterior (Dire-
tor Amarildo) e tem de continuar 
sendo cumprido. Pedimos que 
isso seja apurado para que isto 
não afete os serviços à população 
marianense e nem impacte negati-
vamente a vida dos funcionários”.

A equipe de reportagem 
do Ponto Final entrou em 
contato com a administração 
do SAAE que respondeu está 
ciente da situação e afirmou 
ser procedente a denúncia 
recebida e que devido o au-
xílio alimentação no valor de 
R$500,00 ter sido concedido, 

a alimentação ofertada deverá 
ser cancelada. “Com o auxílio 
alimentação de R$ 500,00 que 
será concedido a todos os ser-
vidores a alimentação forneci-
da pela autarquia deverá ser 
cancelada. Para que possamos 
continuar fornecendo alimen-
tação a todos os servidores 
deveremos ter uma lei que res-
guarde a ação. Acordo coletivo 
não é lei, portanto não pode-
mos continuar concedendo. 
Se houver uma denúncia no 
Ministério Público todo pa-
gamento realizado para for-
necimento de alimentação, o 
ordenador de despesas deverá 
arcar com o desembolso” ex-
plicou a autarquia.
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Pacientes relatam falta de testes 
rápido e secretário contesta
TESTAGEM. A Prefeitura de Mariana explicou que no município são disponibilizados o teste antígeno 
rápido e o RT-PCR.

DA REDAÇÃO

Devido a proliferação da co-
vid-19 nos últimos dias já é possí-
vel observar o aumento desenfre-
ado pela procura de atendimento 
nos postos de saúde em Mariana. 
Segundo um paciente, que preferiu 
não ser identificado, o teste não foi 
realizado após médico relatar que 
não possuíam testes rápidos na Po-
liclínica. “Precisei recorrer ao teste 
particular devido aos sintomas 
que eu estou apresentando e testei 
positivo. Então quer dizer que as 
pessoas estão saindo de lá (poli-
clínica) positivas para a covid, mas 
voltam para casa sem ser testado 
e contaminando outras pessoas”. 

Em resposta ao questionamento 
feito ao Secretário de Saúde, Da-
nilo Brito, o mesmo afirmou que 
não há falta de testes em Mariana. 
“Até a presente data o município 
ainda possui testes disponíveis. 
Além do teste que pode também 
ser encaminhado para a FUNED. 
A conduta médica, na verdade está 
sendo ao contrário, pacientes de 
planos que tem procurado o pron-
to atendimento”, afirmou Brito.

Segundo a Secretaria de Saúde 
os novos critérios para realização 
de testagem para o diagnóstico da 
Covid-19 se atribuem aos pacien-
tes sintomáticos que devem ser 
testados preferencialmente entre o 

3° e 7° dia de sintoma na Policlíni-
ca da cidade. 

De acordo com nota emitida, 
a Prefeitura de Mariana explicou 
que no município são disponibili-
zados o teste antígeno rápido e o 
RT-PCR, sendo o primeiro desti-
nado aos pacientes internados e 
profissionais da saúde e o segundo, 
para os demais casos que se enqua-
dram nos critérios médicos. Nesse 
último caso, os testes são enviados 
para a Fundação Ezequiel Dias - 
FUNED, em Belo Horizonte. “A 
Secretaria de Saúde reforça para a 
população que os cuidados essen-
ciais sejam mantidos, como o uso 
de máscara, higienização frequen-
te das mãos e a prática do distan-
ciamento social. A atual gestão 
pública de Mariana está seguindo 
todas as orientações dos órgãos 
regulamentadores em saúde para 
o enfrentamento do Coronavírus 
e segue trabalhando dentro do Pla-
no de Ação contra a doença”.

Em questionamento feito pela 
equipe de reportagem ao Secretário 
de Saúde, Danilo Brito, o mesmo 
informou que como forma de con-
tenção da disseminação da covid-19 
bem como a Gripe H3N2, “fica 
mantida a suspensão de shows e 
atrações artísticas. Essa variante tem 
o poder de transmissão alta, porém 
sua letalidade é baixa”.
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Com o Conectividade Escola será possível obter uma nova 
estrutura de rede.

Tecnologia para as 
escolas e projetos 
sociais tem 
investimento
do município
APRENDIZADO. Com o investimento, o município passará a 
atender de forma direta e indireta aproximadamente 15 mil 
marianenses.

DA REDAÇÃO

Em parceria com as Se-
cretarias de Desenvolvimento 
Social e Cidadania e Educa-
ção, a Prefeitura de Mariana, 
por meio do Departamento 
de Tecnologia de Informação, 
investiu mais de 1,5 milhões 
de reais em mais um projeto 
que refletirá positivamente na 
qualidade de ensino das esco-
las e dos projetos sociais do 
município, levando um me-
lhor acesso à internet, agilida-
de e conforto aos usuários.

Com o Conectividade Es-
cola será possível obter uma 
nova estrutura de rede, no 
qual a conexão à internet che-
gará com mais eficácia às salas 
de aula, possibilitando que os 
profissionais da educação te-
nham um acesso mais rápido 
aos planos de aula, atividades 
avaliativas, calendário escolar, 
entre outras demandas escola-
res. Já o Conectividade Cida-
dã, contemplará os programas 
sociais do município, direcio-
nado principalmente às ofici-

nas e também ao público de 
modo geral.

Com o investimento, o 
município passará a atender 
de forma direta e indireta 
aproximadamente 15 mil ma-

rianenses, diminuindo desi-
gualdades e contribuindo com 
a aprendizagem dos alunos, 
beneficiários da assistência 
social, com acesso e navega-
ção na internet de qualidade.
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PREF MARIANA

A ação visa contribuir para que cada um deles consiga reestruturar seus lares.

Projeto de Lei Reconstruindo Vidas é 
aprovado pela Câmara por unanimidade 
ALCANCE. O projeto, que recebeu o nome de “Reconstruindo Vidas”, vai atender mais de 160 famílias do 
município.

DA REDAÇÃO

Devido às fortes chuvas que 
atingiram a cidade de Mariana 
nos últimos dias, o Executivo 
Municipal enviou para a Câmara 
dos Vereadores o Projeto de Lei 
Reconstruindo Vidas. O benefí-
cio foi aprovado com unanimi-
dade de votos em reunião extra-
ordinária, na manhã da última 
segunda-feira (17), e agora segue 
para ser sancionado pelo Prefeito 
da Primaz de Minas.

Receberão o auxílio de 3 mil 
reais os núcleos familiares que 
perderam seus bens de natureza 
permanente ou consumo básico 
e que foram devidamente cadas-
trados pela Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania 
e pela Defesa Civil de Mariana. 
A ação visa contribuir para que 
cada um deles consiga reestru-
turar seus lares e viver de forma 
digna e segura. 

Em conversa, Maria das 
Dores, uma das atingidas pelas 
chuvas, ressaltou que “o dinhei-
ro vai ajudar muito a minha fa-
mília. Passamos por momentos 
de muita tristeza e desespero, e 
isso com certeza traz um con-
forto e esperança de que em 
breve tudo irá melhorar”.

O projeto, que recebeu o 
nome de “Reconstruindo Vidas”, 
vai atender mais de 160 famílias 
do município, De acordo com o 
secretário de Desenvolvimento 
Social e Cidadania de Mariana, 
Walber Luiz da Silva, este nú-
mero de pessoas atendidas pode 
aumentar nos próximos dias.  Ele 

afirma que novas famílias foram 
cadastradas durante as visitas rea-
lizadas pelos técnicos da secretaria 
no último final de semana.

 Em um discurso emocio-
nado, a vereadora Sônia Azzi 
(DEM) disse que ao aprovar a 
liberação desses recursos o parla-
mento marianense contribui para 

minimizar o sofrimento das famí-
lias atingidas pelas chuvas. “Mui-
tas pessoas perderam tudo e neste 
momento de incertezas e tristeza 
o auxílio chega em boa hora”, res-
saltou a vereadora.

O alcance social do benefício 
foi destacado pelo vereador Mar-
celo Macedo (MDB), entretanto 
o parlamentar pediu mais clareza 
nas informações quanto ao nú-
mero real de famílias que serão 
atendidas. O vereador solicitou 
ao secretário de Desenvolvimen-
to Social o envio de documento 
que traga os nomes e endereços 
das pessoas que vão receber os 
recursos financeiros. “A gente 
sabe a importância do projeto, o 
alcance social do projeto, mas não 
concordamos com a forma que o 
projeto chegou aqui nesta Casa. 
Falta mais transparência quando 
a secretaria menciona um acrés-
cimo de 50% no valor total deste 
projeto”, explica Macedo.



Jornal Ponto Final 
20 a 26 de janeiro de 202208| CIDADES

Giordan que tinha 23 anos foi atropelado em Portugal.

Jovem de Diogo 
é vítima de 
atropelamento em 
Portugal e família 
aguarda traslado
ACIDENTE. Veículo perde controle e atropela jovem dioguense 
em cidade de Portugal.

DA REDAÇÃO

No último dia 16, em Ou-
treiro das Galegas, Freguesia de 
Vila Cã, em Portugal, Giordan 
Francisco Joanas, natural de 
Diogo de Vasconcelos com fa-
mília residente, atualmente em 
Mariana, foi atropelado e veio a 
óbito no país onde morava.

A família de Giordan que 
tinha 23 anos e faria 24 em 15 
de março, é proprietária do 
mercado Dioguense e deixou 
uma mensagem carinhosa ao 
jovem rapaz que será sepul-
tado no próximo domingo 
(23) em Diogo de Vasconce-
los. “Como esquecer seu sor-
riso, sua alegria contagiante, 
seu amor? Para sempre será 
lembrado e estará presente 
em nossos corações. Sua falta 
neste mundo será imensurável 
e sua presença insubstituível. 
Te amamos, Giordan’.

O jor na l  Pomba l , 
daque la  loca l idade,  no-
t i c iou  o  ac idente  que 
aponta  como “desp i s te 

de  uma v i a tura  l i g e i r a 
com a t rope lamento”  te r-
mo usado  para  ind ica r 

que  um ve ícu lo  em a l t a 
ve loc idade  sa iu  da  p i s t a 
e  a t ing iu  o  jovem.
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No último dia 12, o vereador retornou ao local constatando 
a presença dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente 
que fizeram a retirada da árvore que apresentava risco 
aos moradores. 

Demandas solicitadas 
por vereador, no 
Bairro Morro Santana, 
é atendida pelo 
Executivo
PEDIDO. A Secretaria de Meio Ambiente realizou a retirada da 
árvore que apresentava risco aos moradores.

DA REDAÇÃO

Moradores do Bairro 
Morro Santana, solicitaram 
no último dia 10, a presença 
do vereador Pedrinho Salete 
para uma fiscalização no local.

Segundo Pedrinho, após 
visita ao local, é necessária a 
realização de intervenções no 
bairro. “Existe a necessidade 
de efetivar a limpeza da rua e 
podar uma arvore do local que 

corre risco de cair na fiação 
elétrica e deixar a comunidade 
que ali residem sem luz”.  

Em suas redes sociais 
o edil  realizou a postagem 
de um vídeo onde solici-
tou o apoio do Poder Exe-
cutivo juntamente a Defe-
sa Civil  para a realização 
das intervenções no Bair-
ro Morro Santana.

No último dia 12, o ve-
reador retornou ao local 
constatando a presença dos 
servidores da Secretaria de 
Meio Ambiente que fizeram 
a retirada da árvore que apre-
sentava risco aos moradores. 
Pedrinho Salete agradeceu a 
demanda atendida. “Agrade-
ço a Secretaria de Meio Am-
biente e desenvolvimento 
sustentável através da Denise 
Almeida, juntamente com os 
servidores e também o Prefei-
to Juliano Vasconcelos Gon-
çalves que está fazendo um 
ótimo trabalho em prol de 
toda a população marianen-
se”, finalizou.
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Vacinação em 
crianças de 5 a 11 
anos começa 
nesta sexta-feira 
em Mariana
MARIANA. Secretaria de Saúde divulgou nota técnica sobre a 
vacinação pediátrica contra a Covid-19 NA Primaz de Minas.

DA REDAÇÃO

Cinco dias após iniciar 
a vacinação contra Covid 
de crianças de 5 a 11 anos, 
com doses do imunizante 
da Pfizer, Minas Gerais não 
teve registros de eventos 
adversos nesse público. A 
informação é da Secretaria 
de Estado de Saúde de Mi-
nas Gerais, e pode indicar a 
segurança do imunizante. “A 
SES-MG informa que, até o 
momento, não houve noti-
ficação de eventos adversos 
suspeitos da vacina contra 
Covid pediátrica, em crian-
ças de 5 a 11 anos notifica-
dos”, informou, em nota. “A 
SES-MG destaca, ainda, que 
pesquisas demonstram que 
a administração do imuni-
zante em crianças apresenta 
uma eficácia de 90,7% para 
a prevenção da Covid-19 em 
pelo menos sete dias após a 
segunda dose. E não foram 
observados eventos adver-
sos graves associados à vaci-
nação”, destacou. 

Por meio da Secretaria 
de Saúde, a Prefeitura de 
Mariana, divulgou uma nota 
técnica sobre a vacinação pe-
diátrica contra a Covid-19. 
As orientações informadas 
no documento tem o objeti-
vo de garantir a imunização 
para o público infantil, de 05 
a 11 anos, de forma segura 
e eficiente, conforme reso-
lução norteada pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA).

A imunização para essa 
faixa etária iniciará nes-
ta sexta-feira (21), para as 
crianças quilombolas e au-
tistas do município. Toda a 
cobertura vacinal das crian-
ças será realizada em uma 
sala exclusiva para que sin-
tam-se confortáveis no am-
biente destinado a essa ação, 
além de serem atendidos por 
uma equipe de profissionais 
que receberam treinamento 

para atender com eficácia 
esse novo público.  

Ainda em nota, a Secre-
taria de Saúde ressalta que 
a vacina contra a Covid-19 
não deve ser administrada 
de forma simultânea a ou-
tras vacinas previstas no 
Plano Nacional de Imuniza-
ção do calendário infantil, 
sendo recomendado um in-
tervalo de 15 dias para apli-
cação, por precaução.

Após a imunização, as 
crianças serão acolhidas 
pela equipe da Central de 
Imunização e permanecerão 
no local durante 20 minutos 
após a aplicação, sob obser-
vação durante esse período 
para identificação de pos-
síveis efeitos adversos que 
possam ocorrer.

Os principais sintomas 
que podem aparecer após a 
aplicação, são: dor, inchaço 
ou vermelhidão no local, e 
ainda febre, fadiga, dor de 
cabeça e calafrios. Em caso 
de dores no peito, falta de 
ar ou palpitações após a 
vacina, é recomendado aos 
pais ou responsáveis que 
procurem atendimento mé-
dico imediatamente. 

Aprovada pela Anvisa 
em dezembro, “após uma 
análise técnica criteriosa 
de dados e estudos clínicos 
conduzidos pelo laborató-
rio”, a vacina pediátrica da 
Pfizer pode produzir even-
tos adversos, assim como 
qualquer outra vacina, mas, 
em geral, eles foram apon-
tados como leves pelo labo-
ratório. A Anvisa também 
apresentou dados mostran-
do que “suspeitas de even-
tos adversos (ocorreram 
em) 0,05% do total de doses 
administradas (no mundo)”.  
A agência também indicou 
que “embora o risco seja 
baixo, foram incluídos even-
tos adversos de interesse es-
pecial em bula, miocardite e 

pericardite, que requerem 
constante monitoramento no 
pós-uso”. É recomendado 
que os eventos adversos se-
jam comunicados por meio 
de formulário próprio. A 
SES-MG esclarece que todas 
as notificações são realizadas 
pelos municípios e investiga-
das pelas Unidades Regionais 
de Saúde, secretarias estadu-
ais de saúde e pelo PNI. Veja, 
abaixo, os mais comuns em 
crianças segundo a bula for-
necida pelo fabricante.

- Reações muito comuns 
(ocorrem em 10% dos pa-
cientes que utilizam este 
medicamento): dor de ca-
beça, dor  muscular, dor no 
local de injeção, cansaço, 
calafrios, inchaço no local 
da injeção e vermelhidão no 
local de injeção.
- Reações comuns (ocorrem 
entre 1% e 10% dos pacien-
tes que utilizam este medi-
camento): diarreia, vômito, 
dor nas articulações e febre.
- Reações incomuns (ocorrem 
entre 0,1% e 1% dos pacien-
tes que utilizam este medi-
camento): aumento dos gân-
glios linfáticos (ou ínguas), 
urticária (alergia da pele com 
forte coceira), prurido (co-
ceira), erupção cutânea (lesão 
na pele), diminuição de apeti-
te, náusea, dor nos membros 
(braço) e mal-estar.
- Desconhecida (não pode ser 
estimado a partir dos dados dis-
poníveis): reação alérgica grave 
(anafilaxia).

Na bula, a Pfizer também 
explica sobre a importância de 
comunicar efeitos após o uso da 
vacina. “Se tiver quaisquer efeitos 
adversos, fale com o seu médi-
co, farmacêutico ou enfermeiro. 
Estes incluem quaisquer efeitos 
adversos possíveis não mencio-
nados nesta bula. Ao comunicar 
os efeitos adversos pode ajudar a 
fornecer  mais informações sobre 
a segurança deste medicamento”. 
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A Secretaria de Estado de Saúde (SES) alertou que o aumento de 
casos tem relação com a disseminação da variante Ômicron.

Recorde: MG tem mais de 20 mil 
infectados por Covid-19 em 24h
ESTIMATIVA. Esse total mostra que 867 pessoas foram contaminadas por hora no Estado. 

DA REDAÇÃO

O último recorde regis-
trado tinha sido no sábado, 
dia 15 de janeiro, quando 
foram registradas 19.153 
pessoas com a doença e no 
último dia 18, Minas Gerais 
bateu um novo recorde de 
casos de coronavírus, com 
20.810 infectados em 24h. 
Esse total mostra que foram 
867 contaminados por hora.  

Ainda de acordo com os 
dados divulgados pela Secretaria 
de Saúde do Estado, foi regis-
trada apenas uma morte entre 
os dias 17 e 18 de janeiro. Des-
de o início da pandemia, Minas 
já deve 2.383.041 infectados e 
56.833 óbitos registrados.

Dentre os infecta-
dos,  122.026 ainda estão 
em acompanhamento e 

2.204.182 já  se recupera-
ram da doença.  A Secre-
tar ia  de Estado de Saúde 
(SES) a ler tou que o au-
mento de casos tem rela-
ção com a disseminação 
da var iante Ômicron e 
com as festas de f im de 
ano,  quando as medidas 
de prevenção à doença 
foram relaxadas.
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Governo ainda anunciou R$ 118 milhões para restauração 
do patrimônio histórico em todo o estado.

Após tragédia Ouro 
Preto irá receber 
investimentos 
para contenção 
de encostas 
VERBA. Ao todo, serão destinados R$ 36 milhões para ações em toda a 
cidade, que perdeu um casarão do século 19 na última semana. 

DA REDAÇÃO

Após parte da história 
ser destruída por um desli-
zamento de terra que jogou 
no chão um casarão históri-
co do século 19, Ouro Preto, 
vai receber investimentos de 
R$ 36 milhões para a con-
tenção de encostas. O anún-
cio aconteceu durante en-
contro entre representantes 
da prefeitura e da Secretaria 
de Estado de Cultura e Tu-
rismo no último dia 18. Um 
grupo de trabalho vai atuar 
em três frentes: segurança, 
salvaguarda e proteção.

A tragédia aconteceu 
na última semana e afetou 
totalmente a estrutura da 
tricentenária casa Solar Ba-
eta Neves, um dos poucos 
exemplos da arquitetura co-
lonial barroca e eclética que 
existia na cidade. “Em um 
segundo momento, vamos 
salvaguardar, sobretudo, o 
casarão que neste momen-

to encontra-se em solo. É 
preciso fazer uma arqueolo-
gia da arquitetura, buscar os 
elementos que ainda sobre-
viveram a essa tragédia. Esse 
trabalho nos dará subsídios 
inclusive para a tomada de 
decisões do que se fazer de-
pois”, disse o secretário da 
pasta, Leônidas Oliveira.

Além disso, o município 
vai receber ações de promo-
ção como destino de patri-
mônio histórico, cultura e mi-
neiridade. “Lançamos a ideia 
de fazer o 21 de abril com 
uma grande festa. E lembran-
do também que estamos no 
bicentenário da Independên-
cia, sendo Ouro Preto a terra 
da liberdade, onde esse mo-
vimento tomou a maior for-
ma e está na nossa bandeira”, 
pontuou Leônidas.

Com o objetivo de recu-
perar estruturas que fazem 
parte do rico patrimônio 
histórico do estado, o gover-
no também anunciou o pro-
grama Restaura Minas, que 
vai investir R$ 118 milhões. 
De acordo com o secretário 
de Cultura e Turismo, serão 
abertos dois editais: um re-
paro em telhados, calhas e 
pequenas pinturas de igre-
jas, casarões e capelas e o 
outro para empresas interes-

sadas em investir na recu-
peração dos bens históri-
cos através do abatimento 
no ICMS. “Ainda teremos 
ações de restaurações em 
todos os museus que são 
da secretaria, como Mu-
seu de Guimarães Rosa 
(Cordisburgo), Guignard 
(Ouro Preto) e Afonso 
de Guimarães (Mariana) e 
também os da capital, que 
passarão por restaurações 
completas da sua estrutu-
ra”, acrescentou o secretá-
rio. O anúncio do programa 
aconteceu após um encontro 
da pasta com representantes 
da Prefeitura de Ouro Pre-
to, na região Central do es-
tado, que na última semana 
teve um casarão totalmente 
destruído após deslizamento 
em um morro.

Além de Organizações 
da Sociedade Civil, po-
dem participar dos editais 
associações voltadas para 
a área cultural. “São bens 
que não pertencem somen-
te ao estado. E também é 
voltado para todas as cida-
des, não direcionado para 
um local específico, mas 
um projeto amplo de re-
cuperação do patrimônio 
histórico em Minas Ge-
rais”, explicou Leônidas. 
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O Estado anunciou o repasse de R$ 182 milhões para a construção ou reconstrução de mo-
radias populares em localidades afetadas.

Auxílio de R$ 1.200 para vítimas das 
chuvas é anunciado pelo Governo
BENEFÍCIO. Estimado em R$ 78 milhões, investimento deve beneficiar aproximadamente 60 mil pessoas 
em Minas Gerais.

DA REDAÇÃO

O Governo de Minas Ge-
rais anunciou no último dia 
18, a criação de um benefício 
emergencial no valor de R$ 
1.200 que deve ser pago em três 
parcelas mensais de R$ 400 aos 
desabrigados e desalojados no 
Estado. O investimento é esti-
mado em R$ 78 milhões e deve 
beneficiar aproximadamente 60 
mil pessoas em todo o Estado. 

No entanto, segundo o 
governo, o repasse será feito 
aos municípios e “caberá às 
prefeituras definir o tipo de 
benefício a ser ofertado, como 
aluguel, cestas básicas, trans-
ferência direta de recursos ou 

compras de móveis, colchões, 
eletrodomésticos e itens de 
higiene, conforme a realidade 
local de cada cidade, para auxi-
liar na superação das dificulda-
des causadas pelas enchentes”.

Além disso, o Estado 
anunciou o repasse de R$ 182 
milhões para a construção ou 
reconstrução de moradias po-
pulares em localidades afeta-
das pelas chuvas, por meio de 
financiamento do Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) às prefeitu-
ras. Ainda no eixo de auxílio às 
pessoas, a Companhia Energé-
tica de Minas Gerais (Cemig) 
deve fazer a doação de 5.000 

geladeiras à famílias de baixa 
renda de municípios em situa-
ção de emergência ou de cala-
midade pública. 

Minas Gerais possui 380 
cidades em situação de emer-
gência em razão das chuvas e 
25 óbitos - número que não 
considera o acidente em Ca-
pitólio porque, segundo a De-
fesa Civil, esses óbitos “não 
serão computados no balanço 
do período chuvoso até o en-
cerramento das investigações”. 
O Estado contabiliza ainda  
47.912 desalojados e 7.336 de-
sabrigados, conforme o bole-
tim da Defesa Civil Estadual 
divulgado nesta terça-feira.
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Cemig e Ministério 
Público ampliam 
parceria em diferentes 
ações realizadas 
em conjunto 
PROJETO. A partir de fevereiro, assunto integra os temas abordados 
e debatidos pelo projeto MP Itinerante em diferentes regiões 
do estado. 

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de intensifi-
car e ampliar as informações so-
bre a importância do uso seguro 
e eficiente da energia elétrica, a 
Cemig e o Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) assi-
naram, na tarde do último dia 
17, uma parceria que possibili-
tará levar mais conhecimento 
e orientações sobre o assunto 
para a população mineira, de di-
ferentes regiões do estado, por 
meio de diversas ações.

Um dos projetos que abor-
dará a temática é o MP Itineran-
te. O trabalho conjunto entre as 
instituições para a disseminação 
de temas relevantes, por meio 
desta iniciativa, foi celebrado 
no último ano e, com a assina-
tura dessa nova ação, haverá a 
expansão de iniciativas executa-
das, introduzindo as atividades 
de promoção e conscientização 
da importância da prevenção de 
acidentes com a rede elétrica no 
cronograma proposto. 

O diretor-presidente da Ce-

mig, Reynaldo Passanezi Filho, 
destacou a importância do de-
senvolvimento da iniciativa de 
forma compartilhada, de manei-
ra a promover melhores serviços 
e benefícios para a população de 
Minas Gerais. “Estamos muito 
felizes em poder levar informa-
ções sobre o uso seguro e efi-
ciente da energia, em parceria 
com o Ministério Público, para 
as várias regiões do estado. Esta-
mos tendo resultados históricos 
na redução das taxas de acidente 
com a população. Tudo isso é re-
sultado de uma soma de esforços 
que ganha força com a parceria 
assinada hoje”, ressaltou. 

Além das ações propostas 
no calendário a ser executado 
pelo projeto, a Cemig também 
vai oferecer aos servidores e 
colaboradores do órgão, assim 
como abrirá para a participa-
ção da população, um curso 
com diversas orientações so-
bre o uso seguro e eficiente da 
energia elétrica. O treinamen-
to será ministrado de forma 

gratuita pela UniverCemig, na 
modalidade EaD, e contará 
com cinco módulos. A previ-
são é de que a iniciativa tenha 
início no final de fevereiro. 

Para o diretor-adjunto de 
Gestão de Pessoas da Cemig, 
Hudson Félix Almeida, a ce-
lebração de acordos, como o 
assinado com o MPMG, gera 
resultados efetivos e traz mais 
segurança para a população 
de Minas Gerais. “Esses tra-
balhos de parceria e implan-
tação de convênios têm nos 
auxiliado na redução relevante 
no número de acidentes com 
energia elétrica na nossa área 
de concessão. Temos uma me-
lhora constante e gradativa nos 
números observados nos últi-
mos dois anos e, embora não 
tenhamos ainda o resultado de 
2021 de todas as distribuidoras 
do Brasil, estamos sendo visi-
tados por outras empresas do 
setor que querem conhecer as 
práticas adotadas pela Compa-
nhia”, afirmou. 
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O valor do auxílio também pode ser utilizado para realizar compras.

Governo libera auxílio gás que já 
começou a ser pago em janeiro
RENDA. Benefício voltado às famílias de baixa renda terá o mesmo calendário do Auxílio Brasil em 2022.

DA REDAÇÃO

A Caixa Econômica Fe-
deral começou a pagar essa 
semana a primeira parcela do 
auxílio gás, programa voltado 
para ajudar famílias de baixa 
renda a custear o botijão de 
gás de cozinha. O primeiro pa-
gamento será no valor de R$ 
52. O benefício vai ser repas-
sado a cada dois meses, pelos 
próximos cinco anos.

O valor do auxílio corres-
ponde a metade do valor médio 

nacional do botijão de 13kg, 
considerando os seis meses an-
teriores, calculado pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo o Ministério da 
Cidadania, 5,47 milhões de 
famílias terão direito ao be-
nefício. Outras 108 mil famí-
lias residentes de municípios 
da Bahia e de Minas Gerais 
que decretaram estado de ca-
lamidade devido às chuvas 
receberam o valor excepcio-

nalmente e de forma anteci-
pada, em 27 de dezembro.

Podem receber o auxílio 
gás famílias inscritas no Ca-
dastro Único que tenham ren-
da per capita de até um salário 
mínimo, assim como partici-
pantes do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC). Ao 
longo de 2022, o calendário de 
pagamento do auxílio gás será 
o mesmo do Auxílio Brasil. 
Portanto, na última terça (18), 
o benefício foi pago a quem 
possui NIS com final 1. A par-
cela de janeiro termina de ser 
paga no dia 31.

Beneficiários do auxí-
lio gás podem sacar os R$ 52 
por meio do aplicativo Caixa 
Tem. Basta gerar um código 
na opção “saque sem cartão”, 
no aplicativo. Caso prefiram, 
o valor do auxílio também 
pode ser utilizado para realizar 
compras em estabelecimentos 
como supermercados e far-
mácias ao selecionar a opção 
“cartão de débito virtual” ou 
por Q Code, também pelo Cai-
xa Tem. Já quem recebe, além 
do auxílio gás, o Auxílio Brasil, 
pode sacar o valor de ambos 
os benefícios com o cartão do 
Auxílio Brasil em agências e 
terminais de autoatendimento 
da Caixa e em casas lotéricas.
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De acordo com o senador, deve ser criada uma conta de compensação com fundos de 
lucros obtidos pelo governo.

Redução de até R$3 no preço do 
combustível é discutido em Senado
CONSUMIDOR. O Congresso trabalha em um conjunto de ações legislativas que visam reduzir os preços 
dos combustíveis e do botijão de gás.

DA REDAÇÃO

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN), relator do projeto 
sobre ICMS (Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) no Senado, disse que 
o Congresso trabalha em um 

conjunto de ações legislativas 
que visam reduzir os preços 
dos combustíveis e do botijão 
de gás na conta do consumidor 
final ao “tirar de quem ganhou 
excepcionalmente”.

De acordo com o senador, 

deve ser criada uma “conta de 
compensação” com fundos 
de lucros obtidos pelo gover-
no com a “alta excepcional do 
dólar e do petróleo”, a fim de 
“garantir o preço internacio-
nal para o refinador e para o 
importador”, mas também um 
“preço mais acessível e condi-
zente” com a realidade do país 
para o consumidor final. Assim, 
ele garante que o impacto desse 
pacote acarretará em uma “di-
minuição potencial” de até R$ 3 
no diesel e na gasolina, e de até 
R$ 20 no botijão de gás de 13kg 
em um período de até 40 dias, a 
partir da aprovação pelo Execu-
tivo. “São dois projetos princi-
pais: Um estabelece uma conta 
de compensação, não é um fun-
do, onde você pergunta: ‘Quem 
paga o subsídio ao consumidor 
quando o preço disparar?’, que 
é o caso de dois anos para cá. Se 
a gente já tivesse feito essa con-
ta de compensação, teríamos 
alimentado essa conta quando 
o preço baixou na pandemia, 

quando o preço do petróleo 
chegou a zero em alguns mo-
mentos, e teríamos agora saldo 
nessa conta para subsidiar uma 
alta sustentada”, iniciou. 

Segundo o relator, é preci-
so colocar dinheiro nessa con-
ta inicial e, pensando nisso, o 
Senado aprovou aquilo que ele 
chamou de uma “solução jus-
ta”. “Quem que ganhou com a 
alta? A Petrobras e o governo 
federal ganharam dividendos, 
os royalties aumentaram, parti-
cipações governamentais na in-
dústria do petróleo aumentaram 
também, as reservas interna-
cionais se valorizaram, também 
alguns fundos estatais que têm 
superávit ganharam com isso. 
Então a gente pega todas essas 
fontes, normalmente vincula-
das à alta excepcional do dólar 
e do petróleo, joga numa conta 
de compensação e permite que 
se faça o seguinte: Garantir o 
preço internacional para o refi-
nador e para o importador para 
ele não deixar de investir, e para 

o consumidor garantir preços 
mais acessíveis e condizentes 
com a nossa condição de país 
autossuficiente em produção de 
petróleo”, explicou.

A outra parte projeto, diz 
Jean Paul Prates, refere-se ao 
ICMS cobrado na porta da re-
finaria, com o estabelecimento 
de um valor fixo em real por 
metro cúbico. Segundo deta-
lhou, os estados que dependem 
economicamente do ICMS, 
mas não são produtores de 
petróleo, também serão be-
neficiados, e os governadores 
“não poderão reclamar”, pois, 
garante, não perderão em ar-
recadação. “O impacto do pa-
cote que estamos preparando 
é de R$ 2 a R$ 3 reais de dimi-
nuição potencial do combus-
tível líquido - diesel e gasolina 
-, e um impacto de R$ 10 a 
R$ 20 reais no botijão de gás 
de 13kg para o consumidor 
final”, destacou, ressaltando 
que o Congresso não preten-
de criar uma fórmula.
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pacote acarretará em uma “di-
minuição potencial” de até R$ 3 
no diesel e na gasolina, e de até 
R$ 20 no botijão de gás de 13kg 
em um período de até 40 dias, a 
partir da aprovação pelo Execu-
tivo. “São dois projetos princi-
pais: Um estabelece uma conta 
de compensação, não é um fun-
do, onde você pergunta: ‘Quem 
paga o subsídio ao consumidor 
quando o preço disparar?’, que 
é o caso de dois anos para cá. Se 
a gente já tivesse feito essa con-
ta de compensação, teríamos 
alimentado essa conta quando 
o preço baixou na pandemia, 

quando o preço do petróleo 
chegou a zero em alguns mo-
mentos, e teríamos agora saldo 
nessa conta para subsidiar uma 
alta sustentada”, iniciou. 

Segundo o relator, é preci-
so colocar dinheiro nessa con-
ta inicial e, pensando nisso, o 
Senado aprovou aquilo que ele 
chamou de uma “solução jus-
ta”. “Quem que ganhou com a 
alta? A Petrobras e o governo 
federal ganharam dividendos, 
os royalties aumentaram, parti-
cipações governamentais na in-
dústria do petróleo aumentaram 
também, as reservas interna-
cionais se valorizaram, também 
alguns fundos estatais que têm 
superávit ganharam com isso. 
Então a gente pega todas essas 
fontes, normalmente vincula-
das à alta excepcional do dólar 
e do petróleo, joga numa conta 
de compensação e permite que 
se faça o seguinte: Garantir o 
preço internacional para o refi-
nador e para o importador para 
ele não deixar de investir, e para 

o consumidor garantir preços 
mais acessíveis e condizentes 
com a nossa condição de país 
autossuficiente em produção de 
petróleo”, explicou.

A outra parte projeto, diz 
Jean Paul Prates, refere-se ao 
ICMS cobrado na porta da re-
finaria, com o estabelecimento 
de um valor fixo em real por 
metro cúbico. Segundo deta-
lhou, os estados que dependem 
economicamente do ICMS, 
mas não são produtores de 
petróleo, também serão be-
neficiados, e os governadores 
“não poderão reclamar”, pois, 
garante, não perderão em ar-
recadação. “O impacto do pa-
cote que estamos preparando 
é de R$ 2 a R$ 3 reais de dimi-
nuição potencial do combus-
tível líquido - diesel e gasolina 
-, e um impacto de R$ 10 a 
R$ 20 reais no botijão de gás 
de 13kg para o consumidor 
final”, destacou, ressaltando 
que o Congresso não preten-
de criar uma fórmula.
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Sebrae Minas oferece 
apoio aos atingidos 
pelas chuvas 
no estado
ARRECADAÇÃO. Instituição se une a outras entidades mineiras 
na ‘Campanha SOS Chuvas’ para arrecadar donativos.

DA REDAÇÃO

O Sebrae Minas aderiu à 
‘Campanha SOS Chuvas’, uma 
iniciativa do Servas e outras 
instituições, criada para dar 
suporte e assistência humani-
tária emergencial aos atingidos 
pelos temporais em Minas Ge-
rais. As 58 Agências de Aten-
dimento do Sebrae Minas em 
todo o estado serão postos de 
coleta de donativos. Além dis-
so, a instituição oferece servi-
ços de orientação direcionados 
para a recuperação dos pe-
quenos negócios e municípios 
prejudicados pelas chuvas. “O 
Sebrae Minas se solidariza com 
os pequenos negócios e toda a 
população das cidades atingi-
das pelas enchentes. Estamos 
nos unindo ao SOS Chuvas 
para ajudar a população nes-
te momento difícil, e também 

criamos frentes de trabalho 
específicas para oferecer assis-
tência gerencial orientada aos 
empreendimentos atingidos 
pelas chuvas, além de apoio 
aos gestores públicos”, explica 
o Superintendente do Sebrae 
Minas, Afonso Maria Rocha. 

Os postos de coleta mon-
tados nas Agências de Aten-
dimento do Sebrae em Minas 
Gerais estão recolhendo itens 
prioritários neste momen-
to da campanha: alimentos 
não perecíveis, água mine-
ral, itens de higiene pessoal, 
material de limpeza e roupas 
de cama, mesa e banho. Os 
donativos serão enviados às 
famílias desabrigadas ou em 
situação de risco.

O Sebrae Minas também 
criou dois guias com reco-
mendações para donos de 

pequenos negócios e gestores 
públicos de cidades atingidas 
pelas fortes chuvas. A publi-
cação direcionada para em-
presários e empreendedores 
traz informações importan-
tes para a reestruturação dos 
negócios, entre elas: planeja-
mento financeiro, tributário, 
legislação e marketing, além 
de orientações para obtenção 
de crédito. No material há 
ainda um passo a passo a ser 
seguido sobre questões fis-
cais, tributárias e trabalhistas. 

O outro guia - voltado 
para gestores públicos mu-
nicipais – inclui recomenda-
ções de medidas que poderão 
dar mais fôlego aos pequenos 
negócios devastados. As duas 
publicações estão disponíveis 
para download gratuito no site 
www.sebraemg.com.br. 
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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.

Com a Lua Cheia no céu, novidades devem 
marcar presença e sua estrela escorpiana 
vai brilhar nesta semana. Se liga nas 
oportunidades que vão surgir e prestenção 
em pequenas mudanças que pode fazer na 
sua rotina. Em matéria de grana, Júpiter 
segue no seu paraíso expandindo o astral 
sortudo, os lucros e ganhos. 

Bora lacrar e lucrar, Sagita! Você tem tudo 
para encher o bolsin de din din já nos primeiros 
dias e o astral fi ca ainda mais animado a 
partir de quarta-feira. O Sol despeja um balde 
de estímulos em suas relações, destaca sua 
inteligência, seu bom humor e agita seus 
contatos. Pode conhecer pessoas bacanas, 
partilhar e receber dicas valiosas, ampliar os 
horizontes e as amizades.

Os astros tão me contando aqui que cê vai surfar 
numa maré sortuda e pode tirar a barriga da miséria, 
hein, minha filha! Seus caminhos ficam abertos ou 
pra falar português claro, ficam escancarados em 
matéria de dinheiro. Se souber tirar proveito dessa 
onda de boas vibes, criatividade e disposição, você 
tem tudo para mudar de vida e prosperar como 
nunca.

“Vishmaria, aquariane, 2022 mal começou e o 
cenário já muda completamente pro seu lado. 
As estrelas deixam seu astral no modo turbo 
nesta semana e você vai entrar num novo ciclo, 
meu cristalzinho! As mudanças fi cam mais 
nítidas a partir de quarta-feira com a entrada 
real e ofi cial do Sol no seu signo. 

A semana começa repleta de estímulos 
para os seus planos e não vai faltar 
determinação para você alcançar metas, 
meu docinho de cajá! Só que mudanças 
importantes acontecem nesses dias e a 
principal envolve o Sol, que começa a 
circular no signo anterior ao seu a partir de 
quarta-feira.

E aí, tourinhos e tourinhas do meu Brasil 
varonil, tão ligados que o Sol muda de 
posição nesta semana, né? E o reizinho 
vai trazer vibes superestimulantes para a 
carreira e o sucesso. Com as suas principais 
qualidades em alta, você fi ca com a bola 
toda e vai se destacar em tudo o que fi zer. 

Eita, meu cristalzinho, seu astral tá on 
nessa semana e oportunidades incríveis 
devem pintar aí no seu pedaço. Você 
vai contar com muita grana para se 
aperfeiçoar e aprender, portanto, agarre 
toda chance que tiver para fazer cursos 
online, interagir com gente diferente e 
ampliar seus conhecimentos.

Salve, salve, cancerianjo! A Lua fica Cheia no seu 
signo e promete uma semana com a sua energia 
no modo turbo, perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses no trabalho e na vida pessoal. 
A saúde ganha mais vitalidade e sua disposição 
vai surpreender, mas é na parte financeira que as 
vibes mais importantes vão acontecer. 

Mata minha curiosidade que eu mato a sua, 
leãozinho! Tá esperando uma semana gloriosa? 
Se estiver, o que acho muito provável, pode sair 
na chuva pra se molhar porque os astros vão 
conspirar a seu favor.  Além de exaltar seu lado 
parça e inventivo, o Sol aquariano soma forças 
com Mercúrio e ativa as suas fi nanças.

Aquela semaninha abençoada que você tanto 
gosta chegou, virginiane! Enquanto a Lua Cheia 
ilumina seus sonhos e suas esperanças, o Sol 
entrega as chaves que podem abrir as portas 
do sucesso na vida profi ssional. Não vai faltar 
disposição para batalhar por seus interesses e o 
melhor é que muito do que fi zer a partir de agora 
vai repercutir nos seus ganhos.

Sabe quem tirou a sorte grande nessa 
semana, meu cristalzinho libriano? Sim, é 
você! O Sol desembarca no setor mais positivo 
do seu Horóscopo nessa quarta-feira, sinal 
de conquistas e alegrias em vários setores 
da sua vida. Dinheiro inesperado pode entrar 
e sua criatividade estará na melhor forma no 
trabalho. 

Penúltimo capítulo.

Todos acodem Dandara e a levam para o 
hospital. Bianca e Duca se reconciliam e 
Nat sofre. Josefi na pensa em uma forma 
de afastar as pessoas da praça para 
retomar a fábrica. Nasce o fi lho de Gael 
e Dandara. Há uma passagem de tempo. 
Joaquina anuncia que entregará o abaixo-
assinado contra a demolição da fábrica 
para a prefeitura. Nat revela a Karina que 
decidiu ir embora. Luiz consegue burlar o 
isolamento e entra na fábrica. Uma artista 
internacional se junta ao movimento dos 
alunos e se apresenta na praça ao lado de 
Pedro. Lobão sequestra Karina.

Guilherme vê a Morte. Nedda, Jandira 
e Betina expulsam Tetê do salão. Ingrid 
e Murilo se beijam. Carmem liga para 
o celular de Flávia, e Paula confi rma a 
traição. Betina beija Chicão. Carmem e 
Marcelo comemoram a derrota de Paula. 
Guilherme vai ao encontro de Flávia. 
Rose lembra da música-tema, liga para 
o marido e eles se reconciliam. Paula é 
rude com Neném, e o jogador termina 
seu noivado. 

Paula revela que Flávia não é sua fi lha, 
e Marcelo avisa a Carmem. Trombada 
questiona Neném sobre o patrocínio do 
América. Paula humilha Flávia. Neném 
leva Tina para fazer um teste no Flamengo. 
Bianca se sente mal, e Betina a leva para se 
consultar com Joana. Flávia volta a trabalhar 
na Pulp Fiction. Roni avisa Nedda que sairá 
da cadeia. Prado confi sca as quentinhas de 
Jandira e Odete. Guilherme lembra que não 
tirou o grampo da bolsa de Rose e pede a 
ajuda a Celina. Rose encontra o grampo em 
sua bolsa e fi ca furiosa.

Os alunos da Ribalta e da academia 
de Gael expulsam Olavo e Josefi na. 
Duca volta para casa. Lucrécia afi rma 
a Edgard que ele pode ser o pai de 
Jade. Dandara aconselha Bianca a 
conversar com Duca. Nat explica para 
Germano como recuperou sua memória 
e lamenta ter perdido Duca. Bianca 
pede que Duca resolva sua história com 
Nat. Sol procura um corretor de imóveis 
e planeja se mudar com Bete. Germano 
beija Roberta. Duca afi rma a Nat que 
ama Bianca. Gael, Edgard, Dandara 
e Lucrécia se unem aos alunos da 
fábrica contra Josefi na, que chega com 
a polícia ao local. Lobão jura vingança 
contra Gael.

Christian/Renato declara seu amor por 
Lara. Christian/Renato avisa a Leila que 
está morando em novo endereço. Mateus 
tenta reatar seu relacionamento com 
Lara, que confessa gostar de Christian/
Renato. Mel diz a Nicole que Paco ainda 
gosta da dubladora. Bárbara pede ajuda 
a Santiago para não perder Christian/
Renato. Ravi pede a Adel para lhe ajudar 
a encontrar Joy. Noca elogia o tempero 
de Thaiane. Santiago convida Christian/
Renato para jantar em sua casa. Noca 
incentiva Lara a vivenciar o sentimento 
que tem por Christian/Renato.

Christian/Renato explica a Santiago o motivo 
de sua separação de Bárbara. Lara revela 
à avó que fi cou com Christian/Renato. 
Mercedes entrega o tablet de Érica para 
Bárbara e Elenice. Joy diz a Adel que é 
melhor fi car distante de Francisco. Elenice 
conta a Bárbara que o hacker criou um perfi l 
para Érica num site de encontros. Érica sai 
da casa de Santiago com Luan, depois de 
ser acusada de estar enganando Santiago. 
Nicole não acredita que Bárbara foi capaz 
de prejudicar o casamento do pai. Noca 
coloca as cartas e prevê que Lara sofrerá 
novamente.

Christian/Renato consegue impedir a 
entrada de Bárbara no seu apart-hotel, 
evitando o encontro da mulher com Lara. 
Preocupada com o estado de Santiago, 
Nicole pede a Bárbara que conte ao pai a 
verdade sobre o plano que armou contra 
Érica. Ana Virgínia pergunta a Breno se 
existe alguma coisa que o impede de 
conversar com Cecília. Breno procura 
Cecília e pede desculpas por ter se 
afastado da jovem. Lara garante a Noca 
que Christian/Renato se separou da mulher. 
Inácia repreende Joy por ter abandonado 
Francisco. Joy visita Francisco e pede para 
a Yasmin colocar uma medalha no berço 
do fi lho. 

Neném e Paula pensam em Flávia. 
Marcelo avisa a Carmem que Flávia 
descobriu sobre a sabotagem. Guilherme 
é hostil com Rose. Teca se insinua para 
Neném. Paula não consegue falar com 
Flávia e decide iniciar o lançamento de 
seu creme. Carmem manda Gabriel 
procurar a namorada na Terrare. Rose 
não consegue lembrar da música-tema 
de seu relacionamento com Guilherme. 
Os convidados recebem os kits com os 
cremes adulterados. Gabriel chega à 
Terrare, mas não consegue tirar Flávia da 
sala onde está presa. 

Peixoto ordena que os alunos desocupem 
a fábrica e todos decidem manter a 
manifestação acampando na praça. 
Nat se insinua para Duca, que afi rma à 
lutadora que quer fi car com Bianca. Bianca 
acredita que Duca esteja envolvido com 
Nat. Bete convence Sol a permanecer em 
sua casa, e a menina decide comprar o 
imóvel. Lucrécia revela a Edgard que ele 
é o pai de Jade. Nat afi rma a Karina que 
lutará por seus sonhos. João se une a 
Duca para ajudar o lutador a reconquistar 
a confi ança de Bianca. Delma e René 
se declaram um para o outro. Edgard 
anuncia a apresentação da nova peça da 
Ribalta. 

Zayla defende Guebo de Borges, que afi rma 
que o rapaz está detido. Dominique ampara 
Teresa, que passa mal. Pedro lamenta com 
Luísa o andamento da Guerra do Paraguai. 
Para afastar Pilar de Solano, Elisa ajuda 
a médica a se disfarçar como um soldado 
brasileiro. Justina consegue que Luís Gama 
defenda Guebo. Dolores confronta Tonico, 
e Nélio garante à esposa que encontrará 
Mercedes. Tonico exige que Borges 
descubra uma prova do caso entre Pedro 
e Luísa. Gastão suspeita das atitudes de 
Borges.  Vitória cede a Clemência e aceita 
adiar sua viagem a Paris. Pilar e Samuel se 
encontram em meio à guerra.

Pilar revela a Samuel que esteve 
prisioneira de Solano Lopez e conta que 
Tonico era seu aliado. Solano afi rma 
a Elisa que não se renderá. Luísa se 
desentende com Dominique. Clemência 
deixa escapar para Vitória que vive 
um amor impossível. Zayla recupera o 
colete manchado de Tonico, do dia em 
que tirou a vida de Nino, e o leva até 
Celestina e Teresa. Tonico manipula 
Dominique. Olu visita Pedro. Na 
Quinta, todos falam mal de Tonico para 
Dominique. Tonico invade a casa de 
Luísa e encontra sua correspondência 
com Pedro. 

Tonico planeja derrotar Pedro. Todos 
comemoram que a guerra está quase no fi m. 
Pilar reencontra Ana Néri. Celestina pede 
que Nélio a represente contra Tonico no 
pedido de reabertura do inquérito da morte 
de Nino. Guebo perde as esperanças de 
ser libertado. Vitória impede que Clemência 
se declare para ela. Luísa descobre que 
sua correspondência com Pedro foi furtada. 
Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa 
e Teresa, e Isabel ouve.

Isabel passa mal ao constatar que Pedro 
e Luísa são amantes. Tonico exige o fi m 
das investigações contra ele, além de 
um cargo de senador. Pilar e Samuel se 
casam. Isabel expulsa Luísa da Quinta e 
se afasta de Pedro. Gastão se preocupa 
com Isabel ao saber que a esposa foi 
a última a saber do romance de Pedro 
com Luísa. Luísa desconfi a de que 
Dominique tenha entregado as cartas a 
Tonico. Vitória anuncia que partirá para 
Paris, e Clemência chora. Pedro garante 
a Teresa que não cederá às chantagens 
de Tonico. Tonico decide publicar as 
cartas, mas um misterioso incêndio é 
provocado em seu jornal.

Tonico exige que Borges descubra 
quem ateou fogo a seu jornal. Caxias 
oferece trégua a Solano, que nega a 
rendição. Justina, Cândida e Olu temem 
a possível pena de prisão de Guebo. 
Zayla afi rma a Jamil que alguém precisa 
assumir o controle dos Guerreiros. Elisa 
implora que Solano se renda. Tonico 
é acusado de corrupção na câmara. 
Samuel rende Filinto. Pressionado, 
Filinto confessa que atentou contra 
Pedro a mando de Tonico.

Pilar admira Samuel. Pedro, Teresa, 
Augusto e Leopoldina reúnem acusações 
contra Tonico. Tonico pede que Alencar 
suspenda as investigações contra ele. 
Luísa sofre com o afastamento de Isabel, 
e Dominique pede que a princesa perdoe 
sua mãe. Nélio afi rma a Dolores que 
encontrarão Mercedes. Teresa comenta 
com Celestina que os manuscritos de Nino 
podem deter Tonico. Tonico se recusa a 
renunciar. Solano e Elisa fogem. Dolores 
confronta Tonico, mas Nélio afasta os dois. 

Daniel culpa Celina pela colocação do 
grampo, e Rose se revolta. Flávia discute 
com Odete. Bianca sugere fazer uma festa 
de aniversário surpresa para Tina. Celina 
confessa a Guilherme que foi ela quem 
colocou a foto de Rose e Neném na pasta 
de Joana. Nedda conta para Jandira que vai 
se encontrar com Osvaldo. Carmem propõe 
comprar a Terrare de Paula. Guilherme teme 
que Rose descubra que foi ele quem colocou 
a escuta em sua bolsa. Soraia aconselha Tina 
sobre sua primeira vez com Tigrão. Paula 
pede ajuda a Tuninha.

Guilherme avisa a Celina que ela terá que 
sair de casa. Paula vê a Morte, mas não 
se intimida. Conrado exige que Roni não 
descarte a parceria entre os dois quando sair 
da cadeia. Flávia beija Murilo para provocar 
Gabriel, sem ver que Ingrid também estava 
olhando. Cabeça e Bianca se beijam. Ingrid 
tem um mau pressentimento com a mãe. 
Neném vê Paula na beirada do terraço e corre 
ao seu encontro. Paula se assusta com os 
raios que caem próximos à torre da Terrare. 
Neném salva Paula de um acidente.

Paula beija Neném. Osvaldo pede Nedda 
em casamento. Celina sai de casa sozinha 
e Daniel fi ca arrasado. Juca revela para 
Jandira que Odete é a autora da denúncia 
contra ela. Celina afi rma que acabará 
com o casamento de Guilherme e Rose. 
Joana volta a trabalhar na clínica de 
Guilherme. Paula é obrigada a aceitar a 
proposta de Carmem. Murilo dá um fora 
em Flávia. Celina arma para que Rose 
ouça a conversa entre Guilherme e Nunes. 
Flávia encontra Cora. Roni chega à casa 
de Nedda e acaba com a surpresa da festa 
de Tina. 

Anda maquinando mil planos, né arianjo? Com 
a sua criatividade no modo turbo, você tem tudo 
para emplacar objetivos mais ousados, ainda mais 
se quer começar coisas novas e estimulantes na 
sua vida. É hora de virar a página, esquecer o que 
“já elvis” e tocar o barquinho.

Último capítulo.

Inácia se desespera com a morte de Joy. 
Ravi promete a Inácia cuidar de Yasmin. 
Breno se incomoda por Ilana falar das 
questões da fi lha do casal com Gabriela. 
Helena leva Mel para dormir na casa da 
namorada de Paco, a pedido da fi lha. Ilana 
e Breno discutem, e a produtora decide 
expulsar o marido de casa. Paco e Helena 
descobrem que Mel mentiu para eles. 
Nicole fi ca desconcertada quando Paco 
adentra sua casa para retirar Mel. Cecília 
fi ca sabendo da separação de Breno por 
Rebeca. Cecília visita Breno.

Ravi convida Inácia e Anderson para morar 
com ele, Yasmin e Francisco. Stephany 
invade a casa de Santiago exigindo que 
Bárbara devolva tudo que Santiago deu 
a Érica. Felipe e Bela cuidam de Cecília, 
que está embriagada em uma festa. Bela 
conta a Felipe sobre o envolvimento de 
Cecília com Breno, e o rapaz revela o 
caso a Rebeca. Paco e Nicole discutem. 
Gabriela incentiva Ilana a conversar com 
Breno. Christian/Renato consente que Ravi 
se encontre com Lara, desde que esteja 
presente. Ilana fi ca chocada ao saber por 
Rebeca que Breno fi cou com Cecília.

Ilana termina seu relacionamento com Breno. 
Lara diz a Ravi que não quer mais se afastar 
do amigo. Nicole conta a Cecília que foi 
Bárbara quem armou o perfil de Érica no site 
de relacionamento. Érica manda Stephany 
devolver tudo que pegou na casa de Santiago. 
Ravi confessa a Lara que tem um segredo. 
Christian/Renato aconselha Ravi a esquecer 
o passado. Stephany repreende Roney por ter 
pegado as joias de Érica. Cecília se sente traída 
ao saber que Rebeca contou a Santiago sobre 
o que aconteceu entre ela e Breno, e acaba 
contando ao avô sobre a armação de Bárbara 
para acabar com seu casamento.
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CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Com a Lua Cheia no céu, novidades devem 
marcar presença e sua estrela escorpiana 
vai brilhar nesta semana. Se liga nas 
oportunidades que vão surgir e prestenção 
em pequenas mudanças que pode fazer na 
sua rotina. Em matéria de grana, Júpiter 
segue no seu paraíso expandindo o astral 
sortudo, os lucros e ganhos. 

Bora lacrar e lucrar, Sagita! Você tem tudo 
para encher o bolsin de din din já nos primeiros 
dias e o astral fi ca ainda mais animado a 
partir de quarta-feira. O Sol despeja um balde 
de estímulos em suas relações, destaca sua 
inteligência, seu bom humor e agita seus 
contatos. Pode conhecer pessoas bacanas, 
partilhar e receber dicas valiosas, ampliar os 
horizontes e as amizades.

Os astros tão me contando aqui que cê vai surfar 
numa maré sortuda e pode tirar a barriga da miséria, 
hein, minha filha! Seus caminhos ficam abertos ou 
pra falar português claro, ficam escancarados em 
matéria de dinheiro. Se souber tirar proveito dessa 
onda de boas vibes, criatividade e disposição, você 
tem tudo para mudar de vida e prosperar como 
nunca.

“Vishmaria, aquariane, 2022 mal começou e o 
cenário já muda completamente pro seu lado. 
As estrelas deixam seu astral no modo turbo 
nesta semana e você vai entrar num novo ciclo, 
meu cristalzinho! As mudanças fi cam mais 
nítidas a partir de quarta-feira com a entrada 
real e ofi cial do Sol no seu signo. 

A semana começa repleta de estímulos 
para os seus planos e não vai faltar 
determinação para você alcançar metas, 
meu docinho de cajá! Só que mudanças 
importantes acontecem nesses dias e a 
principal envolve o Sol, que começa a 
circular no signo anterior ao seu a partir de 
quarta-feira.

E aí, tourinhos e tourinhas do meu Brasil 
varonil, tão ligados que o Sol muda de 
posição nesta semana, né? E o reizinho 
vai trazer vibes superestimulantes para a 
carreira e o sucesso. Com as suas principais 
qualidades em alta, você fi ca com a bola 
toda e vai se destacar em tudo o que fi zer. 

Eita, meu cristalzinho, seu astral tá on 
nessa semana e oportunidades incríveis 
devem pintar aí no seu pedaço. Você 
vai contar com muita grana para se 
aperfeiçoar e aprender, portanto, agarre 
toda chance que tiver para fazer cursos 
online, interagir com gente diferente e 
ampliar seus conhecimentos.

Salve, salve, cancerianjo! A Lua fica Cheia no seu 
signo e promete uma semana com a sua energia 
no modo turbo, perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses no trabalho e na vida pessoal. 
A saúde ganha mais vitalidade e sua disposição 
vai surpreender, mas é na parte financeira que as 
vibes mais importantes vão acontecer. 

Mata minha curiosidade que eu mato a sua, 
leãozinho! Tá esperando uma semana gloriosa? 
Se estiver, o que acho muito provável, pode sair 
na chuva pra se molhar porque os astros vão 
conspirar a seu favor.  Além de exaltar seu lado 
parça e inventivo, o Sol aquariano soma forças 
com Mercúrio e ativa as suas fi nanças.

Aquela semaninha abençoada que você tanto 
gosta chegou, virginiane! Enquanto a Lua Cheia 
ilumina seus sonhos e suas esperanças, o Sol 
entrega as chaves que podem abrir as portas 
do sucesso na vida profi ssional. Não vai faltar 
disposição para batalhar por seus interesses e o 
melhor é que muito do que fi zer a partir de agora 
vai repercutir nos seus ganhos.

Sabe quem tirou a sorte grande nessa 
semana, meu cristalzinho libriano? Sim, é 
você! O Sol desembarca no setor mais positivo 
do seu Horóscopo nessa quarta-feira, sinal 
de conquistas e alegrias em vários setores 
da sua vida. Dinheiro inesperado pode entrar 
e sua criatividade estará na melhor forma no 
trabalho. 

Penúltimo capítulo.

Todos acodem Dandara e a levam para o 
hospital. Bianca e Duca se reconciliam e 
Nat sofre. Josefi na pensa em uma forma 
de afastar as pessoas da praça para 
retomar a fábrica. Nasce o fi lho de Gael 
e Dandara. Há uma passagem de tempo. 
Joaquina anuncia que entregará o abaixo-
assinado contra a demolição da fábrica 
para a prefeitura. Nat revela a Karina que 
decidiu ir embora. Luiz consegue burlar o 
isolamento e entra na fábrica. Uma artista 
internacional se junta ao movimento dos 
alunos e se apresenta na praça ao lado de 
Pedro. Lobão sequestra Karina.

Guilherme vê a Morte. Nedda, Jandira 
e Betina expulsam Tetê do salão. Ingrid 
e Murilo se beijam. Carmem liga para 
o celular de Flávia, e Paula confi rma a 
traição. Betina beija Chicão. Carmem e 
Marcelo comemoram a derrota de Paula. 
Guilherme vai ao encontro de Flávia. 
Rose lembra da música-tema, liga para 
o marido e eles se reconciliam. Paula é 
rude com Neném, e o jogador termina 
seu noivado. 

Paula revela que Flávia não é sua fi lha, 
e Marcelo avisa a Carmem. Trombada 
questiona Neném sobre o patrocínio do 
América. Paula humilha Flávia. Neném 
leva Tina para fazer um teste no Flamengo. 
Bianca se sente mal, e Betina a leva para se 
consultar com Joana. Flávia volta a trabalhar 
na Pulp Fiction. Roni avisa Nedda que sairá 
da cadeia. Prado confi sca as quentinhas de 
Jandira e Odete. Guilherme lembra que não 
tirou o grampo da bolsa de Rose e pede a 
ajuda a Celina. Rose encontra o grampo em 
sua bolsa e fi ca furiosa.

Os alunos da Ribalta e da academia 
de Gael expulsam Olavo e Josefi na. 
Duca volta para casa. Lucrécia afi rma 
a Edgard que ele pode ser o pai de 
Jade. Dandara aconselha Bianca a 
conversar com Duca. Nat explica para 
Germano como recuperou sua memória 
e lamenta ter perdido Duca. Bianca 
pede que Duca resolva sua história com 
Nat. Sol procura um corretor de imóveis 
e planeja se mudar com Bete. Germano 
beija Roberta. Duca afi rma a Nat que 
ama Bianca. Gael, Edgard, Dandara 
e Lucrécia se unem aos alunos da 
fábrica contra Josefi na, que chega com 
a polícia ao local. Lobão jura vingança 
contra Gael.

Christian/Renato declara seu amor por 
Lara. Christian/Renato avisa a Leila que 
está morando em novo endereço. Mateus 
tenta reatar seu relacionamento com 
Lara, que confessa gostar de Christian/
Renato. Mel diz a Nicole que Paco ainda 
gosta da dubladora. Bárbara pede ajuda 
a Santiago para não perder Christian/
Renato. Ravi pede a Adel para lhe ajudar 
a encontrar Joy. Noca elogia o tempero 
de Thaiane. Santiago convida Christian/
Renato para jantar em sua casa. Noca 
incentiva Lara a vivenciar o sentimento 
que tem por Christian/Renato.

Christian/Renato explica a Santiago o motivo 
de sua separação de Bárbara. Lara revela 
à avó que fi cou com Christian/Renato. 
Mercedes entrega o tablet de Érica para 
Bárbara e Elenice. Joy diz a Adel que é 
melhor fi car distante de Francisco. Elenice 
conta a Bárbara que o hacker criou um perfi l 
para Érica num site de encontros. Érica sai 
da casa de Santiago com Luan, depois de 
ser acusada de estar enganando Santiago. 
Nicole não acredita que Bárbara foi capaz 
de prejudicar o casamento do pai. Noca 
coloca as cartas e prevê que Lara sofrerá 
novamente.

Christian/Renato consegue impedir a 
entrada de Bárbara no seu apart-hotel, 
evitando o encontro da mulher com Lara. 
Preocupada com o estado de Santiago, 
Nicole pede a Bárbara que conte ao pai a 
verdade sobre o plano que armou contra 
Érica. Ana Virgínia pergunta a Breno se 
existe alguma coisa que o impede de 
conversar com Cecília. Breno procura 
Cecília e pede desculpas por ter se 
afastado da jovem. Lara garante a Noca 
que Christian/Renato se separou da mulher. 
Inácia repreende Joy por ter abandonado 
Francisco. Joy visita Francisco e pede para 
a Yasmin colocar uma medalha no berço 
do fi lho. 

Neném e Paula pensam em Flávia. 
Marcelo avisa a Carmem que Flávia 
descobriu sobre a sabotagem. Guilherme 
é hostil com Rose. Teca se insinua para 
Neném. Paula não consegue falar com 
Flávia e decide iniciar o lançamento de 
seu creme. Carmem manda Gabriel 
procurar a namorada na Terrare. Rose 
não consegue lembrar da música-tema 
de seu relacionamento com Guilherme. 
Os convidados recebem os kits com os 
cremes adulterados. Gabriel chega à 
Terrare, mas não consegue tirar Flávia da 
sala onde está presa. 

Peixoto ordena que os alunos desocupem 
a fábrica e todos decidem manter a 
manifestação acampando na praça. 
Nat se insinua para Duca, que afi rma à 
lutadora que quer fi car com Bianca. Bianca 
acredita que Duca esteja envolvido com 
Nat. Bete convence Sol a permanecer em 
sua casa, e a menina decide comprar o 
imóvel. Lucrécia revela a Edgard que ele 
é o pai de Jade. Nat afi rma a Karina que 
lutará por seus sonhos. João se une a 
Duca para ajudar o lutador a reconquistar 
a confi ança de Bianca. Delma e René 
se declaram um para o outro. Edgard 
anuncia a apresentação da nova peça da 
Ribalta. 

Zayla defende Guebo de Borges, que afi rma 
que o rapaz está detido. Dominique ampara 
Teresa, que passa mal. Pedro lamenta com 
Luísa o andamento da Guerra do Paraguai. 
Para afastar Pilar de Solano, Elisa ajuda 
a médica a se disfarçar como um soldado 
brasileiro. Justina consegue que Luís Gama 
defenda Guebo. Dolores confronta Tonico, 
e Nélio garante à esposa que encontrará 
Mercedes. Tonico exige que Borges 
descubra uma prova do caso entre Pedro 
e Luísa. Gastão suspeita das atitudes de 
Borges.  Vitória cede a Clemência e aceita 
adiar sua viagem a Paris. Pilar e Samuel se 
encontram em meio à guerra.

Pilar revela a Samuel que esteve 
prisioneira de Solano Lopez e conta que 
Tonico era seu aliado. Solano afi rma 
a Elisa que não se renderá. Luísa se 
desentende com Dominique. Clemência 
deixa escapar para Vitória que vive 
um amor impossível. Zayla recupera o 
colete manchado de Tonico, do dia em 
que tirou a vida de Nino, e o leva até 
Celestina e Teresa. Tonico manipula 
Dominique. Olu visita Pedro. Na 
Quinta, todos falam mal de Tonico para 
Dominique. Tonico invade a casa de 
Luísa e encontra sua correspondência 
com Pedro. 

Tonico planeja derrotar Pedro. Todos 
comemoram que a guerra está quase no fi m. 
Pilar reencontra Ana Néri. Celestina pede 
que Nélio a represente contra Tonico no 
pedido de reabertura do inquérito da morte 
de Nino. Guebo perde as esperanças de 
ser libertado. Vitória impede que Clemência 
se declare para ela. Luísa descobre que 
sua correspondência com Pedro foi furtada. 
Tonico chantageia Pedro na frente de Luísa 
e Teresa, e Isabel ouve.

Isabel passa mal ao constatar que Pedro 
e Luísa são amantes. Tonico exige o fi m 
das investigações contra ele, além de 
um cargo de senador. Pilar e Samuel se 
casam. Isabel expulsa Luísa da Quinta e 
se afasta de Pedro. Gastão se preocupa 
com Isabel ao saber que a esposa foi 
a última a saber do romance de Pedro 
com Luísa. Luísa desconfi a de que 
Dominique tenha entregado as cartas a 
Tonico. Vitória anuncia que partirá para 
Paris, e Clemência chora. Pedro garante 
a Teresa que não cederá às chantagens 
de Tonico. Tonico decide publicar as 
cartas, mas um misterioso incêndio é 
provocado em seu jornal.

Tonico exige que Borges descubra 
quem ateou fogo a seu jornal. Caxias 
oferece trégua a Solano, que nega a 
rendição. Justina, Cândida e Olu temem 
a possível pena de prisão de Guebo. 
Zayla afi rma a Jamil que alguém precisa 
assumir o controle dos Guerreiros. Elisa 
implora que Solano se renda. Tonico 
é acusado de corrupção na câmara. 
Samuel rende Filinto. Pressionado, 
Filinto confessa que atentou contra 
Pedro a mando de Tonico.

Pilar admira Samuel. Pedro, Teresa, 
Augusto e Leopoldina reúnem acusações 
contra Tonico. Tonico pede que Alencar 
suspenda as investigações contra ele. 
Luísa sofre com o afastamento de Isabel, 
e Dominique pede que a princesa perdoe 
sua mãe. Nélio afi rma a Dolores que 
encontrarão Mercedes. Teresa comenta 
com Celestina que os manuscritos de Nino 
podem deter Tonico. Tonico se recusa a 
renunciar. Solano e Elisa fogem. Dolores 
confronta Tonico, mas Nélio afasta os dois. 

Daniel culpa Celina pela colocação do 
grampo, e Rose se revolta. Flávia discute 
com Odete. Bianca sugere fazer uma festa 
de aniversário surpresa para Tina. Celina 
confessa a Guilherme que foi ela quem 
colocou a foto de Rose e Neném na pasta 
de Joana. Nedda conta para Jandira que vai 
se encontrar com Osvaldo. Carmem propõe 
comprar a Terrare de Paula. Guilherme teme 
que Rose descubra que foi ele quem colocou 
a escuta em sua bolsa. Soraia aconselha Tina 
sobre sua primeira vez com Tigrão. Paula 
pede ajuda a Tuninha.

Guilherme avisa a Celina que ela terá que 
sair de casa. Paula vê a Morte, mas não 
se intimida. Conrado exige que Roni não 
descarte a parceria entre os dois quando sair 
da cadeia. Flávia beija Murilo para provocar 
Gabriel, sem ver que Ingrid também estava 
olhando. Cabeça e Bianca se beijam. Ingrid 
tem um mau pressentimento com a mãe. 
Neném vê Paula na beirada do terraço e corre 
ao seu encontro. Paula se assusta com os 
raios que caem próximos à torre da Terrare. 
Neném salva Paula de um acidente.

Paula beija Neném. Osvaldo pede Nedda 
em casamento. Celina sai de casa sozinha 
e Daniel fi ca arrasado. Juca revela para 
Jandira que Odete é a autora da denúncia 
contra ela. Celina afi rma que acabará 
com o casamento de Guilherme e Rose. 
Joana volta a trabalhar na clínica de 
Guilherme. Paula é obrigada a aceitar a 
proposta de Carmem. Murilo dá um fora 
em Flávia. Celina arma para que Rose 
ouça a conversa entre Guilherme e Nunes. 
Flávia encontra Cora. Roni chega à casa 
de Nedda e acaba com a surpresa da festa 
de Tina. 

Anda maquinando mil planos, né arianjo? Com 
a sua criatividade no modo turbo, você tem tudo 
para emplacar objetivos mais ousados, ainda mais 
se quer começar coisas novas e estimulantes na 
sua vida. É hora de virar a página, esquecer o que 
“já elvis” e tocar o barquinho.

Último capítulo.

Inácia se desespera com a morte de Joy. 
Ravi promete a Inácia cuidar de Yasmin. 
Breno se incomoda por Ilana falar das 
questões da fi lha do casal com Gabriela. 
Helena leva Mel para dormir na casa da 
namorada de Paco, a pedido da fi lha. Ilana 
e Breno discutem, e a produtora decide 
expulsar o marido de casa. Paco e Helena 
descobrem que Mel mentiu para eles. 
Nicole fi ca desconcertada quando Paco 
adentra sua casa para retirar Mel. Cecília 
fi ca sabendo da separação de Breno por 
Rebeca. Cecília visita Breno.

Ravi convida Inácia e Anderson para morar 
com ele, Yasmin e Francisco. Stephany 
invade a casa de Santiago exigindo que 
Bárbara devolva tudo que Santiago deu 
a Érica. Felipe e Bela cuidam de Cecília, 
que está embriagada em uma festa. Bela 
conta a Felipe sobre o envolvimento de 
Cecília com Breno, e o rapaz revela o 
caso a Rebeca. Paco e Nicole discutem. 
Gabriela incentiva Ilana a conversar com 
Breno. Christian/Renato consente que Ravi 
se encontre com Lara, desde que esteja 
presente. Ilana fi ca chocada ao saber por 
Rebeca que Breno fi cou com Cecília.

Ilana termina seu relacionamento com Breno. 
Lara diz a Ravi que não quer mais se afastar 
do amigo. Nicole conta a Cecília que foi 
Bárbara quem armou o perfil de Érica no site 
de relacionamento. Érica manda Stephany 
devolver tudo que pegou na casa de Santiago. 
Ravi confessa a Lara que tem um segredo. 
Christian/Renato aconselha Ravi a esquecer 
o passado. Stephany repreende Roney por ter 
pegado as joias de Érica. Cecília se sente traída 
ao saber que Rebeca contou a Santiago sobre 
o que aconteceu entre ela e Breno, e acaba 
contando ao avô sobre a armação de Bárbara 
para acabar com seu casamento.
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Imunização infantil
Vacinar crianças contra a covid-19 ou não vacinar? No Brasil, país que é referência global em 

imunização, a dúvida chamaria a atenção simplesmente por existir. Mas em meio à disseminação 
de fake news e de uma comunicação confusa em nível federal, o questionamento pode tomar as 
mentes de pais e cuidadores. No mês em que o país iniciou a primeira leva de doses para imu-
nizar crianças de 5 a 11 anos, foram compilados dados locais e globais para explicar por que a 
vacinação de crianças é necessária e recomendada.

Trazendo a perspectiva local, o Ministério da Saúde afirmou que não exigirá receita médica 
para vacinar crianças. Apesar de voltar atrás na decisão de exigir prescrição para aplicar o imuni-
zante nos pequenos, a pasta trouxe o tom de que pais podem “procurar recomendação prévia de 
um médico antes da imunização”. Essa postura é totalmente diferente da adotada por agências 
de saúde como a FDA, dos Estados Unidos, e a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), responsável por aprovar todas as vacinas aplicadas nos brasileiros.

Hoje, pelo menos sete países já vacinam crianças de 5 a 11 anos: Alemanha, Argentina, 
Canadá, Chile, França, Estados Unidos e Israel. No país de Joe Biden, por exemplo, mais de 8,7 
milhões de doses já foram aplicadas nessa faixa etária e nenhuma morte foi registrada desde o 
início da campanha em 3 de novembro. Resultados da FDA sugerem que a vacina pediátrica tem 
cerca de 91% de eficácia na prevenção de covid-19.

Já em solo brasileiro, onde mais de 1,4 mil crianças já morreram em decorrência do vírus, a 
autorização da Anvisa para o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi anunciada 
em 16 de dezembro. Para a avaliação da ampliação da faixa etária dessa vacina, a Agência contou 
com a consulta e o acompanhamento de um grupo de especialistas em pediatria e imunologia.

A vacina contra covid da Pfizer para crianças tem dosagem e composição diferentes da-
quela utilizada para os maiores de 12 anos. As duas doses terão 0,2 mL cada (equivalente a 10 
microgramas). A Anvisa recomendou um intervalo de pelo menos 21 dias entre as doses, mas o 
ministério definiu uma espera de oito semanas. 

A vacinação desse público será feita em ordem decrescente de idade e começará pelas crian-
ças com comorbidade ou deficiência permanente. O imunizante terá uma tampa laranja para 
facilitar a diferenciação entre as vacinas de crianças e adultos. Entre a dúvida e a segurança quem 
é você na fila imunização?

Charge

E quando um amor acaba?
Quando alguém deixa de 

nos amar, por mais antagônico 
que seja, recebemos um pre-
sente aparentemente cheio de 
espinhos, mas que guarda con-
sigo uma lição valiosa. Sem sa-
ber como ajudar a nós mesmos, 
este presente faz o papel de 
guia ao nos mostrar um outro 
lado da história. O lado de um 
amor que por descuido nunca 
mais alimentamos. 

Quando um amor vai 
rumo ao desconhecido, preci-
samos abraçar outras formas 
de amor que existem. Per-
manecemos tristes pelo luto, 
choramos em tom de incom-
preensão, mas, pouco a pou-
co, vasculhamos dentro de 
nós maneiras de nos reerguer. 
Onde está o amor que nutrí-
amos por nós? Será que tam-
bém foi para o desconhecido? 

Muitas pessoas não sabem 
o poder que têm dentro de si, 
por isso aguardam que algo as 
salve. Inquietos, elas buscam 
insistentemente respostas nas 
mesmas perguntas e ficam fei-
to carrossel, girando em torno 
de si, esperando o retornar 
fantasioso do outro. Porém, 

quantas vezes iremos pergun-
tar as mesmas coisas esperan-
do respostas diferentes?

Ninguém, além de você, 
irá te salvar do desamparo que 
a despedida traz. O ato de se 
enxergar é um presente que 
brotam das dores. Por isso, 
quando o amor for sinônimo 
de desproteção, não enxergue 
o outro como algoz, mas, sim, 
você como aprendiz. Pois, 
quando vemos com novos 
olhos sentimos que todo fim 
pode ser uma maneira valiosa 
de reaprendermos a nos amar.

Eu sei, demoramos para 
entender, mas não podemos 
deixar que situações inaca-
badas destruam o que ainda 
podemos construir. Seja ge-
neroso com as tuas dores, 
mas não as deixe infestar a 
esperança que você tem na 
vida. Pois, por maior que seja 
a tristeza do adeus, não po-
demos deixar que a dor da 
despedida seja maior que a 
dor de não ter mais consigo 
o clarão do amor próprio. 

Aceite o seu presente.

Fred Elboni

Não é o tempo de relacionamento 
que garante o sucesso da interação

Nunca foi o tempo que ga-
rantiu sucesso de uma relação.

Estar há muitos anos com 
uma pessoa não quer dizer que 
sejam felizes. Está cheio de ca-
sais acomodados, suportando 
um ao outro e empurrando 
com a barriga algo que já não 
existe faz tempo.

Nem tudo que reluz é ouro 
e até sal parece açúcar quando 
não provado.

Vamos lá, essa história de 
definir um relacionamento pelo 
tempo de convivência é relati-
vo. Claro que tudo tem o bom 
senso, né?

Acabou de conhecer a pes-
soa faz semanas, 2 meses e já 
tem certeza de que ela é isso ou 
aquilo e o amor da sua vida, é 
precoce demais e pode te fazer 
levar gato por lebre. Mas, quan-
do se existe uma boa conexão, 
acordos justos, reciprocidade, 
vontade de fazer dar certo e 
investimento afetivo mútuo e 
isso se sustenta e se torna cada 
vez mais forte com o passar do 
tempo, ainda que não sejam de-

zenas de anos, podemos estar 
frente a um relacionamento pra 
lá de promissor.

Digo isso, para que você 
que de repente está conhecen-
do alguém, não se prenda ao 
tempo e nem se cobre de ter 
que esperar X anos para isso 
ou aquilo. Esteja atenta(o) ao 
que é construído dia a dia, pres-
te atenção aos sentimentos, ao 
invisível e às atitudes!! Essas fa-
lam mais do que qualquer pro-
messa.

Conheço muitas relações 
de anos a fio que são na verda-
de um fiasco e outras de menos 
tempo que são deliciosas, leves 
e agregadoras, tão especiais que 
nos encorajam a nunca desa-
creditar no amor!

Pois bem, sempre é tem-
po de mergulhar em novos e 
profundos oceanos. Chega de 
piscina rasa que não dá conta 
dos nossos mergulhos e largas 
braçadas.

O tempo é agora. Você me-
rece ser feliz.

Pamela Magalhães

Aviso de Licenciamento Ambiental: Posto Perseverança Ltda, ins-
crito no CNPJ nº 40.205.705 / 0001-60, por determinação da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Mariana – SEMMADS torna público que foi concedido a retifica-
ção do endereço do empreendimento através do Processo nº 7810-
2021, da Licença Ambiental Simplificada, para a atividade Postos 
Revendedores, Posto de Abastecimento, Instalação de Sistema Re-
talhista e Postos Flutuantes de Combustíveis, localizado no ende-
reço R. Ouro, 998,  km 138 Rodovia MG 129, CEP 35423-030, Morro 
Santana, Mariana – MG.
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 Lucimar já passou na Magmoto e garantiu sua Honda Titan 
160 S. Na foto com a Isabela. Magmoto realizando sonhos!
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Nossa amiga Laura Azevedo é aniversariante do dia 18 de 
janeiro. Muito sucesso e felicidades mil. Parabéns!

Destaque dessa semana, Nana é a aniversariante desta 
quarta-feira (19), que nós amamos muito. Desejamos 
muitas felicidades e muia saúde. Que Deus te abençoe 

Richard Vilar marca presença em nossa coluna social com 
sua namorada Joice Souza. Grande abraço!

“Feliz Aniversário, João Vitor! Desejamos toda felicidade 
desse mundo e que Deus te abençoe sempre. Te amamos. 
De sua família.” Parabéns, garoooto!

Na sexta-feira (14), Bruna Passos completou seus 34 anos 
com a família. Que Deus te abençoe e te guie sempre aben-
çoando todos os seus projetos de vida. Parabéns!

Pensa numa turminha animada... Não perdem uma sema-
na na feirinha de sábado. Grande abraço!


