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Presidente da ACIAM, 
Amarildo Pereira, explica 
em vídeo contratação do 
médico especialista.

ACIAM contrata 
médico especialista 
em covid-19 para 
palestra em Mariana
CONTRATAÇÂO. Cadenas atua, desde o início da pandemia, 
em situações críticas em vários Estados.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final en-
trou em contato com o presi-
dente da ACIAM, Amarildo 
Pereira, solicitando  informa-
ções a respeito da contratação 
do médico Michel Cadenas 
pelas associações de Mariana, 
Ouro Preto e Itabirito.

Segundo informações obti-
das pelo Jornal, o médico cita-
do é especialista em catástrofes 
e atua no combate ao coronaví-
rus em Chapecó.

A cidade de Chapecó, após 
entrar em um colapso da saú-
de com o aumento acelerado 
de casos ativos e de mortes em 
decorrência da Covid-19 a pre-
feitura de Chapecó, no Oeste 

de Santa Catarina, tomou ini-
ciativas para controlar a dis-
seminação do vírus e prestar 
atendimento aos pacientes e 
uma delas foi a contratação do 
refrido médico.

Em vídeo o presidente da 
ACIAM menciona ação do es-
pecialista, em Chapecó e expli-
ca que é uma opção para que a 
cidade de Mariana entenda por-
que permanece na onda roxa.

Procuramos pelo presi-
dente para maiores esclareci-
mentos sobre a contratação de 
Michel Cadenas, como valor e 
quem irá custear essa contrata-
ção, visto que a informação ob-
tida pelo jornal é que a palestra 
de Cadenas beiras os R$50mil, 

mas até o fechamento desta 
edição, não obtivemos respota. 
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Enfrentamento ao Covid-19 tem 
realizações diversas no município
COMPRAS. Além da compra dos imunizantes, o município pretende adquirir medicamentos, insumos e 
equipamentos da área da saúde.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
através da secretaria de saúde, 
vem investindo em ações de 
combate ao coronavírus. Se-
gundo o executivo “de janeiro 
a abril foram destinados mais 
de R$ 2 milhões para o enfre-
tamento da doença. Contrata-
mos mais de 100 profissionais 
da área da saúde para atender 
exclusivamente os pacientes 
contaminados,  investimos em  
materiais médicos hospitalares, 
como monitores, desfibrilado-
res, respiradores, bombas de 
infusão e adquirimos também 
mais de 68.000 testes para de-
tectar a presença do vírus”.

Até o momento, mais de 
10 mil doses já foram aplicadas, 
mais de 7.500 pessoas recebe-
ram a primeira dose e quase 3 
mil pessoas já receberam a se-
gunda. Entre os vacinados em 

nosso município, estão os ido-
sos com mais de 60 anos, os 
profissionais da área da saúde 
das redes pública e privada, a 
população quilombola e os tra-
balhadores das forças de segu-
rança e salvamento.

Entre outras ações, amplia-
mos seis leitos de internação 
Covid-19, passando de 15 para 
21, localizados no setor de Fi-
sioterapia, além da instalação 
de nove leitos de observação 
adulto e dois leitos de observa-
ção pediátrica, localizados no 
setor de Odontologia no Com-
plexo do Pronto Atendimento.

Já no Hospital Monsenhor 
Horta, foram ampliados sete 
leitos de Unidade de Cuidados 
Intermediários - UCI, passan-
do de três para dez. Além da 
ampliação, foram adquiridos 
equipamentos como respirado-
res, monitores, desfibriladores, 

bombas de infusão e outros 
aparelhos que vão auxiliar a 
equipe médica assistencial e de 
fisioterapia, que trabalham 24h 
por dia para melhor atender a 
população.

Além das UCI’s, estão dis-
poníveis para o tratamento da 
Covid-19 mais três leitos, loca-
lizados no Pronto Atendimen-
to, garantindo um tratamento 
mais eficaz aos pacientes. To-
dos eles são usados exclusiva-
mente para quadros mais críti-
cos da doença e que necessitam 
de internação.

A microrregião, que abran-
ge Mariana, Ouro Preto e Ita-
birito, conta com 20 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
– UTI, disponíveis para aten-
dimento aos infectados pela 
Covid-19. Na atual gestão, dez 
leitos foram implantados na 
unidade de saúde para o trata-

mento da doença.
 Em um dos picos da pan-

demia na cidade, foi necessária 
a publicação de decretos com 
medidas restritivas para ten-
tar conter o avanço do vírus, 
como o fechamento dos ser-
viços considerados não essen-
ciais, bem como o toque de 
recolher. Nossos profissionais 
de segurança pública registra-
ram neste período mais de 150 
notificações para fiscalizar o 
cumprimento das normas esta-
belecidas pelo governo.

Também foi sancionada 
a lei nº 3.398, que autoriza 
o município a ingressar no 
Consórcio Nacional de Vaci-
nas das Cidades Brasileiras - 
Conectar, tomando mais um 
passo em busca da compra 
de vacinas contra o corona-
vírus. Além da compra dos 
imunizantes, o município 

pretende adquirir medica-
mentos, insumos e equipa-
mentos da área da saúde.

Com o apoio da Vale e da 
Samarco, o município adquiriu 
três UTI’s móveis totalmen-
te equipadas, que permitirão 
estabilizar o paciente para 
transferi-lo com segurança 
para a unidade de saúde, bem 
como realizar atendimentos 
pré-hospitalares, garantindo 
um transporte com mais se-
gurança e agilidade. Além da 
UTI móvel, foi repassado pela 
Vale, 20 cilindros de oxigênio 
com capacidade de 200 litros 
cada. “Até o momento, Maria-
na conta com 80 cilindros, que 
dão suporte respiratório aos 
pacientes internados por Co-
vid-19. A empresa prestadora 
de serviço vem diariamente 
nas unidades de saúde realizar 
a reposição do material”.
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Executivo divulga 
resultado dos totens 
de interação
LOCKDOWN. A população se mostrou favorável ao fechamento 
do comércio local.

DA REDAÇÃO

A Controladoria de mu-
nicípio de Mariana divul-
gou o resultado da intera-
ção popular, realizada no 
período de 28 de janeiro a 
8 de março, através de ter-
minais multimídias instala-
dos no hall da prefeitura e 
no PSF Cabanas. Os par-
ticipantes responderam a 
quatro perguntas, podendo 
assim, informar ao poder 
público sua opinião sobre 
o que a população acha que 
deve ser prioridade neste 
atual cenário. Ao todo, 142 
pessoas interagiram com as 
perguntas.

De acordo com os dados 
preliminares, 46% da popu-
lação acredita que a gera-
ção de empregos deve ser 
prioridade da atual admi-

nistração, 34,5% afirmaram 
que deve ser a pandemia, 
13,5% a água e 6% as obras. 
Quando questionada sobre 
o fechamento do comércio 
não essencial, a população 
se mostrou favorável ao 
fechamento, com 53% dos 
cidadãos favoráveis e 47% 
contra. Em relação à volta 
às aulas presenciais, 61,5% 
dos entrevistados se mos-
traram contra o retorno das 
aulas presenciais e 38,5% 
favoráveis.

Atualmente, os totens 
estão nas Unidades de Saúde 
dos distritos de Bandeiran-
tes e Passagem de Mariana. 
Os Totens estão localiza-
dos também, no prédio da 
Prefeitura e da Policlínica 
do Bairro Cabanas. Após 

a conclusão da interação, a 
equipe responsável irá en-
caminhar os resultados ob-
tidos para a Administração, 
ajudando a nortear ainda 
mais as ações municipais.

Para participar, o cida-
dão deverá ir ao local onde 
os Totens estão instalados e 
responder a quatro pergun-
tas. Ao longo dos meses, 
outros bairros e distritos 
serão contemplados com a 
ação. Para mais informações 
a Controladoria fica locali-
zada na Praça JK, s/n, cen-
tro. O telefone é 3557-9044.

REFORMA

UBS reformada em Furquim é 
entregue à comunidade

Foi entregue hoje (29) 
pela Prefeitura de Mariana 
a Unidade Básica de Saú-
de Geraldo Gerçossimo, 
no distrito de Furquim. O 
encontro marcou uma sé-
rie de ações voltadas para 
a recuperação dos espa-

ços de saúde em Mariana. 
Atualmente, as unidades 
de Passagem de Mariana, 
Santo Antônio, Cachoeira 
do Brumado e Constantino 
passam por reformas.

Todas as ações vêm sen-
do executadas pelas secre-
tarias de Saúde e de Obras. 

Em Furquim, a reforma ge-
ral abrangeu revestimento 
interno e externo, pintura, 
troca de pisos, vidros e por-
tas, reparos no telhado e 
também a revitalização ex-
terna do imóvel. A UBS de 
Furquim fica localizada na 
Rua do Carmo, nº 417.

DA REDAÇÃO

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Brasil registrou em 
24 horas 3.163 
mortes por Covid-19 
CORONAVÍRUS. O país teve 79.726 novos casos de coronavírus 
entre a terça-feira (27) e esta quarta (28).

DA REDAÇÃO

O Brasil registrou nes-
ta quarta-feira (28) 3.163 
mortes em decorrência de 
complicações causadas pela 
Covid-19 em 24 horas. O 
número de novas infecções 
pela doença entre a terça-
feira (27) e esta quarta (28) 
foi 79.726. 

Com o atual levantamen-
to do Conselho Nacional de 
Secretários da Saúde (Co-
nass), o país alcança a marca 
de 398.185 óbitos desde o 
início da pandemia. Um total 
de 14.521.289 já se infecta-
ram com o vírus.

Abril é, até agora, o mês 
mais letal da pandemia de 
Covid-19 em Belo Horizon-
te, com mais de 1 mil mortes 
causadas pela doença até esta 
quarta-feira (28). Ocorreram 
1.037 óbitos em decorrência 
da infecção pelo coronavírus 
neste mês, quase um quarto 
do total de mortes registra-
das desde o início da pande-
mia na cidade, 4.261.

Os registros de abril 
são mais do que duas vezes 
aqueles registrados no mês 
anterior, quando 478 pesso-
as perderam a vida. 

Nos primeiros quatro 
meses de 2021, a pandemia 
foi mais mortal na capital do 
que em todo o ano de 2020 – 
2.384 belo-horizontinos fo-
ram vítimas da Covid-19 en-
tre 1 de janeiro e esta quarta, 
enquanto 1.877 óbitos foram 
registrados entre março e 
dezembro de 2020. 

São 174.766 casos con-
firmados de Covid-19, e, nas 
últimas 24 horas, houve re-
gistro de 1.414 diagnósticos 
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Câmara de OP solicita dados 
completos sobre  servidores vacinados
QUaNTidade. O requerimento pede a divulgação da quantidade de doses que chegam ao município 
entre outros dados.

DA REDAÇÃO

Realizada no último dia 20 a 
29ª Reunião Ordinária de 2021, 
aprovou o Requerimento Nº 
186/2021, de autoria do vereador 
Renato Zoroastro (MDB), solici-
tando que a Secretaria de Saúde 
forneça informações sobre a va-
cinação contra à COVID-19 em 
Ouro Preto.  De acordo com o 
vereador autor, a escassez de va-
cinas em doses suficientes para 
uma ampla campanha de imu-
nização contra a COVID-19 au-
mentou os riscos de descumpri-
mento do plano de vacinação, o 
que torna ainda mais necessário 
o acompanhamento da imuniza-

ção na população. 
O parlamentar solicitou que 

o poder executivo informe a 
quantidade de vacinas que che-
gam ao município, o tipo e o 
lote das imunizações que foram 
aplicadas em cada cidadão. Além 
disso, pediu ainda esclarecimen-
tos sobre o Plano Municipal de 
Imunização, no que diz respeito 
à sua operacionalização, em es-
pecial quanto ao seu cronogra-
ma de execução, suas fases, pú-
blicos-alvo, locais e horários de 
funcionamento das salas de vaci-
nação. Também está incluso no 
requerimento, a solicitação para 
a divulgação de listas distintas, 

com relação das pessoas e dos 
servidores vacinados, contendo 
o nome completo, a idade e local 
de exercício da função.

Segundo Renato, com as res-
postas será possível acompa-
nhar o processo de vacinação 
de forma transparente, e, se 
for o caso, exigir providências 
mais efetivas para proteger a 
saúde da população ouro-pre-
tana. “Nós, como vereadores 
eleitos pelo povo, não pode-
mos perder nosso direito de 
fiscalizar. Por isso, estou soli-
citando que essas informações 
sejam enviadas para a Comis-
são Especial. Eu entendo que, 

se esses dados não podem ser 
publicados no Portal de Trans-
parência, que eles sejam envia-

dos aqui para a Câmara, para 
que possamos fazer a fiscaliza-
ção”, apontou.
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Emenda que aprova auxílio de R$500 
em MG foi aprovada por deputados
PAGAMENTO. Benefício, que ainda tem que ser aprovado em plenário, será pago em parcela única para 
famílias em situação de extrema pobreza.

DA REDAÇÃO

Foi aprovada no último dia 
28, pela Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Orçamentária 
(FFO) da Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG), 
uma emenda que cria um bene-
fício de R$ 500 a ser pago, em 
parcela única, para as famílias 
em situação de extrema pobreza 
em Minas Gerais. 

A medida tem como objeti-
vo atenuar as consequências eco-
nômicas e sociais causadas pela 
crise decorrente da Covid-19. A 
emenda foi incluída no projeto 
de lei Recomeça Minas.

O pagamento, chamado de 
“Força Família”, foi proposto 
inicialmente pelo presidente 
da ALMG, Agostinho Patrus 
(PV), e assinado posteriormen-
te por deputados de todos os 
três blocos parlamentares: os 

independentes, a oposição e 
também de deputados que in-
tegram a base de governo de 
Romeu Zema (Novo).

O Recomeça Minas segue 
agora para votação em primeiro 
turno no plenário, que está mar-
cada para hoje (29). A expectati-
va é que o projeto seja aprovado 
de forma definitiva amanhã (30). 
Os deputados demonstram cer-
ta pressa para aprovar o texto de 
forma que ele passe a surtir efei-
to o mais rápido possível.

Nos bastidores, a avaliação 
de deputados ligados ao go-
verno é que Zema dificilmente 
vetará o benefício financeiro. 
Se o texto atual for aprovado 
pelos deputados e sancionado 
pelo governador, a projeção 
é que o “Força Família” seja 
pago a 1 milhão de famílias 

mineiras, totalizando um de-
sembolso por parte do go-
verno estadual de cerca de R$ 
500 milhões. De acordo com 
Patrus, a despesa será banca-
da com a arrecadação oriunda 
da renegociação das dívidas 
das empresas, projetada para 
alcançar R$ 14,9 bilhões. As 
famílias precisam estar regis-
tradas no Cadastro Único do 
Governo Federal (CadÚnico) 
e ter renda inferior a R$ 89 por 
pessoa. Para o cálculo, não é 
levado em consideração os va-
lores eventualmente recebidos 
via Bolsa Família. Quem não 
estiver inscrito no CadÚnico, 
mas atender o critério de renda, 
também poderá pedir o benefí-
cio, em plataforma ainda a ser 
criada. Apenas uma pessoa por 
família receberá o dinheiro.

As famílias precisam estar registradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e 
ter renda inferior a R$ 89 por pessoa.
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varejão popular

Para as pessoas que não possuem veículo particular, uma 
tenda será montada no espaço para que todos recebam a 
dose da vacina.

Município dá 
continuidade à 
vacinação contra 
a Covid-19 
VEÍCULOS. Para as pessoas que não possuem veículo particular, 
uma tenda será montada no espaço para que todos recebam a 
dose da vacina.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, informou que a partir do 
último dia 26, os idosos de 60 
a 64 anos, residentes na sede 
do município serão vacinados 
contra a Covid-19. A imuniza-
ção continua acontecendo em 
esquema de “Drive Thru”, na 
Arena Mariana, no horário de 
08h às 15h.

Os idosos acamados, 
com idade entre 60 a 64 anos, 
acompanhados pelo Serviço 
de Atendimento Domiciliar - 
SAD, receberão as doses em 
domicílio e os idosos acama-
dos da região da sede serão 
imunizados pela Central de 
Imunização. Para as pessoas 
que não possuem veículo par-
ticular, uma tenda será monta-
da no espaço para que todos 
recebam a dose da vacina.

Os idosos deverão compa-
recer a Arena Mariana somente 
após o contato telefônico feito 
previamente pela equipe, que 
irá agendar a vacinação.

A prefeitura afirma que a 
continuidade da vacinação está 
condicionada às orientações e 

ao recebimento de doses de va-
cinas encaminhadas pela Regio-
nal de Saúde. Em casos de dú-
vidas, entre em contato com a 

Central de Imunização no tele-
fone 3558-2062 ou pelo What-
sapp Vacinação COVID-19: 
(31) 9 9630-2741.
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saae

“O prefeito manda no quadrado dele” 
afirma presidente da Câmara 
POLÊMICA. Reunião teve gafe ao vivo de vereador e saia justa com o atual secretário de governo.

DA REDAÇÃO

Na Reunião da Câmara do 
ultimo dia 26 mais uma vez a 
CPI investigativa que precisa 
de cinco assinaturas, pelos me-
nos, para ser criada, foi pauta no 
Plenário entre os edis. Segundo 
o presidente da Câmara, Ronal-
do Bento explicou que como 
presidente não pode assinar ou 
fazer parte de CPI, que sua fun-
ção é nomear e. Ronaldo pediu 
respeito com os colegas e ci-
tou a colega de plenário, Sônia 
Azzi “uma pessoa tão querida 
nos quatro cantos dessa cidade 
como as Sônia, não é a partir de 
estar sentada nessa cadeira que 
ela pede seus predicados posi-
tivos por uma independência 
própria de seu voto, assim como 
outros vereadores também se-
rem apontados como ilegalida-
de’ desabafou Bento.

Após o desabafo em ple-

nário do presidente da Câmara, 
o mesmo explica que é preciso 
cinco assinaturas para instaura-
ção da CPI investigativa a res-
peito das denúncias feitas pelo 
vereador Preto das Cabanas e 
cobrou transparência do verea-
dor citado “qual documento que 
foi apresentado para qualquer 
vereador com a denúncia para 
ser apresentada neste plenário? 
Um documento protocolado, 
físico...” questionou o presiden-
te. O vereador Preto garantiu 
que irá protocolar na Câmara o 
documento com as respectivas 
denúncias para que todos vere-
adores tenham acesso.

No decorrer da reunião, 
onde houveram muitas situa-
ções a serem questionadas, a 
situação mais comentada foi 
não conseguir os cinco votos 
que seria preciso para a ins-
tauração da CPI que investi-

garia contratos de empreitei-
ras prestadoras de serviços da 
Prefeitura de Mariana.

Em determinado momen-
to da reunião, o vereado Edson 
Agostinho de Castro Carneiro, 
Leitão, ligou para o secretário de 
governo, Edvaldo Andrade, que 
também participava da reunião 
e proferiu as seguintes palavras 
“Tá vendo Edvaldo os cara que-
rendo que vota os quatro lá” no 
devido momento o nobre vere-
ador havia esquecido seu micro-
fone ativado o que possibilitou 
a participação de todos em sua 
ligação. Após pedido da palavra 
o secretário Edvaldo afirmou 
“o governo não interfere nos 
trabalhos da Câmara” e atribuiu 
a responsabilidade da ligação ao 
vereador Leitão. O presidente foi 
claro em dizer “o prefeito manda 
no quadrado dele que é la embai-
xo”.

Pedrinho Salete disse ter 
sido muito procurado com 
vários questionamentos “eu 
não posso porstergar da mi-
nha função de vereador que 
é de fiscalizar. Me proponho 
a assinar a CPI, nosso papel é 
fiscalizar, mas diante mão eu 
queria que você permitisse para 
constar nesse requerimento, eu 
tenho que dar respostas para 
algumas pessoas sobre a obra 
da Creche São Cristovao por 
exemplo segundo informações 
foram repassados o valor de 
R$550 mil e a empresa não exe-
cutou o serviço, uma empresa 
de iluminação que prestou ser-
viço na secretaria de educação 
que segundo informações fo-
ram repassadas R$230 mil sob 
o argumento de que essa obra 
seria realizada e iria diminuir 
os custos na conta de luz entre 
outros. Assim como o vereador 

Preto já tem quatro assinaturas 
eu intero a quinta mas que essa 
CPI fiscalize para trazer res-
posta ao povo. Eu voto a CPI e 
solicito que conste o que povo 
tem me solicitado.

O Jornal Ponto Final en-
trou em contato com os ve-
readores Preto das Cabanas e 
Pedrinho Salete solicitando os 
documento com as referidas 
denúnicas. O vereador Pedri-
nho informou que “sou a favor 
da instauração da CPI, contudo, 
para que esta CPI tenha maior 
êxito acredito, ser necessário 
apurar outras supostas irregula-
ridades que chegam a mim. Em 
relação aos documentos solici-
tados pelo jornal, primeiramen-
te irei protocolá-los na Câmara 
para posteriormente torna-los 
públicos” explicou. O vereador 
Preto não enviou resposta até o 
fechamento desta edição.
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 Órgão também investiga se houve suficientes “planejamento e a eficácia administrativa” 
nas atividades escolares presenciais e não presenciais.

Zema é investigado 
pelo MPMG a respeito 
de diretrizes da 
educação na pandemia
PLANEJAMENTO. Órgão apura se houve suficientes 
“planejamento e a eficácia administrativa” nas atividades
escolares presenciais e não presenciais em MG.

DA REDAÇÃO

O Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) 
informou no último dia 
(27) que apurou em inqué-
rito civil  se o governo es-
tadual “tem respeitado o 
direito fundamental à edu-
cação”. O órgão também 
investiga se houve sufi-
cientes “planejamento e 
a eficácia administrativa” 
nas atividades escolares 
presenciais e não presen-
ciais no Estado durante a 
pandemia de Covid-19.

“Desde o ano passado, 
o MPMG examina eventu-
ais atos ilícitos na esfera 
pública relacionados à que-
bra, durante a pandemia, 
do direito fundamental à 
educação e ao deficiente 
planejamento administrati-
vo na retomada das ativi-
dades escolares presenciais 
e/ou não presenciais, no 

âmbito dos sistemas esta-
dual e municipal de ensi-
no”, detalha o MPMG em 
nota à imprensa.

A Promotoria de Jus-
t iça sol ic i tou ao gover-
nador de Minas Gerais, 
Romeu Zema (Novo),  in-
for mações sobre:  o atu-
al  protocolo adotado na 
esfera estadual  de ensino 
para minimizar “de r is-
cos no futuro retorno à 
at ividade escolar presen-
cia is”;  quais  as at ividades 
de ensino não presencia l 
foram, de fato,  real izadas, 
detalhadas de “for ma es-
pecif icada e individual iza-
da”;  medidas administra-
t ivas “mater ia l izadas para 
inclusão digita l  e  melhor 
acesso às platafor mas ele-
trônicas” para a lunos e 
professores e “facultat i -
vas infor mações sobre re-
presentações constantes 

no inquérito civi l” . 
Em nota a 25ª Promo-

toria de Justiça da Capital 
afirma que “a efetividade 
do direito fundamental à 
educação impõe a estru-
turação de soluções, alter-
nativas de gestão e criação 
de protocolos completos 
para a manutenção do en-
sino ainda que não pre-
sencial ,  ‘evitando-se a i l í-
cita descontinuidade do 
processo educacional’”.

“Planejar a incidência 
do direito à educação se 
divide na apresentação de 
soluções alternativas ime-
diatas para o ensino nos 
momentos agudos da pan-
demia e de soluções trans-
parentes e objetivas para 
o retorno gradativo ao en-
sino presencial ,  na medida 
em que sejam alterados os 
índices escolhidos como 
critério de retorno”, con-
clui o órgão.
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pref  mariana

Encontro virtual teve ações de 
capacitação a empreendedores de MG
EVENTO. Evento on-line e gratuito foi realizado no último dia 27 para empresários de Mariana, GV e regiões.
DA REDAÇÃO

Empresários e empreen-
dedores dos municípios mi-
neiros de Mariana, Barra Lon-
ga, Rio Doce, Santa Cruz do 
Escalvado, Governador Vala-
dares e regiões puderam par-
ticipar de capacitação gratuita 
do 3º Ciclo do Programa de 
Desenvolvimento de Forne-
cedores da Fundação Renova. 
O lançamento dessa edição 
aconteceu nesta terça-feira 
(27), das 18h às 19h30, com 
transmissão no YouTube.

No encontro virtual, os 
participantes conheceram as 
ações realizadas pelo projeto 
para torná-los mais compe-
titivos e preparados para o 
mercado, que incluem diag-
nósticos, palestras, seminá-
rios, assistências e encontro 
de negócios.

Para apresentar os temas, 
o evento contou com a parti-

cipação do gerente de Econo-
mia e Inovação da Fundação 
Renova, Paulo Lacerda. Ele 
é administrador com MBA 
Executivo pelo Ibmec e já 
atuou no poder público, se-
tor privado e ONGs com 
projetos de desenvolvimento 

econômico e regional, além 
de desenvolvimento de for-
necedores e inovação. “Nosso 
objetivo é desenvolver e im-
plantar processos integrados 
de gerenciamento, com foco 
na qualidade e produtividade, 
além de fornecer orientações 

e ferramentas de gestão. Tudo 
em acordo com a realidade 
das empresas, para atender às 
suas necessidades imediatas. 
O programa também é res-
ponsável por estimular a con-
tratação de empresas e mão 
de obra locais nas regiões im-

pactadas pelo rompimento da 
barragem de Fundão”, afir-
mou o gerente.

A iniciativa faz parte do 
Programa de Desenvolvimen-
to de Fornecedores da Fun-
dação Renova e tem apoio da 
Allman Soluções em Gestão.
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De acordo com o gerente, o formato online terá maior capacidade e permitirá que a iniciati-
va alcance mulheres de outras cidades mineiras.

Cemig apoia empoderamento feminino 
através de programa voluntário
RENDA. Projeto Mulher Empreendedora colabora para aumentar a renda de moradoras de comunidades.

DA REDAÇÃO

Desenvolver o espírito 
empreendedor de mulheres 
socialmente vulneráveis, cola-
borando com a autoestima de 
cada participante. Essa é a fina-
lidade do projeto “Mulher Em-
preendedora”, realizado pelo 
Programa Você – Voluntariado 
Cemig. Trata-se de uma iniciati-
va que apoia o empoderamento 
feminino e auxilia mulheres a 
gerar recursos para que possam 
contribuir com a renda familiar 
e investir no futuro, melhoran-
do assim o bem-estar familiar 
e social. As aulas do projeto - 
ministradas por empregados da 
Cemig que atuam de maneira 
voluntária - têm início na pró-
xima segunda-feira (26). No 
decorrer do ano, outras turmas 
serão formadas. 

De acordo com o gerente 
de Sustentabilidade Empresa-
rial da Cemig, Adiéliton Galvão 
Freitas, a iniciativa foi pensada 
para capacitar e promover a 

troca de conhecimento entre 
mulheres que desejam empre-
ender. “O Mulher Empreende-
dora contribui com a inclusão 
social dessas mulheres e suas 
famílias”, acredita. 

O projeto Mulher Empre-
endedora na Cemig  teve início 
no ano de 2018. Desde então, 
já são mais de 120 mulheres 
formadas pelo curso. Por meio 
do Mulher Empreendedora, o 
Programa de Voluntariado da 
Cemig já trabalhou com o in-
centivo ao empreendedorismo 
feminino de forma presencial 
nos municípios de Belo Hori-
zonte, Montes Claros, Vargi-
nha, Uberaba e Juiz de Fora. A 
novidade desta edição fica por 
conta do novo formato dos 
encontros, que serão realiza-
dos a distância.

Levando em conside-
ração o atual cenário com 
o aumento do desemprego 
provocado pela pandemia, 

o Programa Você lança esta 
edição do projeto Mulher 
Empreendedora com en-
contros ministrados de for-
ma online, respeitando o 
isolamento social. A turma 
inicial é formada por mo-
radoras de comunidades de 
Belo Horizonte. Ao longo 
do ano, serão cinco turmas, 
cada uma com vagas para 
30 mulheres. “Ou seja, em 
2021 a previsão é beneficiar 
150 mulheres em situação de 
vulnerabilidade social”, co-
menta Adiéliton. De acordo 
com o gerente, o formato 
online terá maior capacidade 
e permitirá que a iniciativa 
alcance mulheres de outras 
cidades mineiras. “Desta 
forma, além de respeitar o 
isolamento social, conse-
guiremos atingir um público 
maior, agregando mais vo-
luntárias e capacitando mais 
mulheres”, completa. 
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DA REDAÇÃO
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ministradas por empregados da 
Cemig que atuam de maneira 
voluntária - têm início na pró-
xima segunda-feira (26). No 
decorrer do ano, outras turmas 
serão formadas. 

De acordo com o gerente 
de Sustentabilidade Empresa-
rial da Cemig, Adiéliton Galvão 
Freitas, a iniciativa foi pensada 
para capacitar e promover a 
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conta do novo formato dos 
encontros, que serão realiza-
dos a distância.
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contros ministrados de for-
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alcance mulheres de outras 
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 A universidade é uma instituição de ensino superior pública federal brasileira, sediada em 
Ouro Preto, no estado de Minas Gerais.

UFOP está entre 
as 22 melhores 
universidades 
brasileiras
AVALIAÇÃO. A UFOP ocupa a posição 301-400 no ranking que 
avaliou 1.115 instituições.
DA REDAÇÃO

A Universidade Federal de 
Ouro Preto ficou em 1º lugar en-
tre as seis participantes de Minas 
Gerais, em 4º lugar entre as 22 
federais brasileiras participantes, 
em 9º lugar entre as 35 brasilei-
ras participantes, e entre as 400 

melhores instituições de ensino 
participantes do Impact Rankin-
gs 2021, da Times Higher Edu-
cation (THE). 

Esta é a primeira vez que a 
UFOP aparece na lista, divulgada 
na última quarta (21). Com nota 
geral 67.8 (de 100), a UFOP ocu-

pa a posição 301-400 no ranking, 
que avaliou 1.115 instituições de 
todo o mundo. 

A metodologia é baseada no 
desempenho das universidades 
em relação aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, sendo um apelo 
global para acabar com a pobre-
za, proteger o meio ambiente e o 
clima, e garantir que as pessoas 
no mundo tenham uma melhor 
qualidade de vida. 

A Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) é uma ins-
tituição de ensino superior públi-
ca federal brasileira, sediada em 
Ouro Preto, no estado de Minas 
Gerais. Atualmente, também 
conta com unidades nas cidades 
de Mariana e João Monlevade, 
ambas em Minas Gerais. Foi 
criada em 21 de agosto de 1969 
a partir da incorporação de duas 
centenárias instituições de ensi-
no superior: a Escola de Farmá-
cia fundada em 1839 e a Escola 
de Minas fundada em 1876. Atu-
almente, é uma das mais impor-
tantes universidades de Minas 
Gerais e também do Brasil.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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¨cultura

O vídeo da canção já teve mais de 1,2 bilhão de views no YouTube.

Orquestra Ouro 
Preto abre temporada 
com concerto inédito
MISTURA. Orquestra promete levar o público de volta aos anos 
80 misturando sintetizadores com música clássica.

DA REDAÇÃO

O que os sintetizadores 
que marcaram a produção 
musical dos anos 80 têm a ver 
com violinos, violas ou vio-
loncelos? Se depender da Or-
questra Ouro Preto (OOP), 
tudo. Para a Temporada de 
2021, a orquestra inova uma 
vez mais e faz uma mistura 
inédita entre música clássica 
e os riffs oitentistas. O pri-
meiro concerto da temporada 
será em homenagem ao A-Ha, 
uma das bandas mais famosas 
da época. Com o lançamento 
do single de estreia “Take On 
Me” em 1985, o grupo no-
rueguês foi um sucesso nas 
rádios de todo o mundo. O 
êxito foi ainda maior devido 
ao videoclipe inovador que 
misturava desenhos com ima-
gens reais. O vídeo da canção 
já teve mais de 1,2 bilhão de 

views no YouTube. 
Fãs do mundo todo irão 

celebrar os sucessos da banda, 
em releituras que unem o pop 
à música de concerto em uma 
noite especial, preparada para 
ser curtida em casa. Será dia 
1º de maio, sábado, às 20h30, 
com transmissão ao vivo e 
gratuita no canal da Orquestra 
do YouTube. 

O encontro da música 
erudita com os sintetizadores 
que revolucionaram a cultura 
musical da década de 80 foi 
idealizado pelo Maestro Ro-
drigo Toffolo e tem arranjos 
de Fred Natalino. O tecladista 
Paulim Sartori explica que foi 
um desafio montar o concer-
to porque não é comum uma 
orquestra de cordas ser acom-
panhada pelo som de sinte-
tizadores. “Nossa proposta 
é resgatar os sons que com-

põem o universo sonoro do 
A-Ha, característico desse re-
pertório dos anos 80, tocando 
os sintetizadores ao vivo para 
transportar a memória das pes-
soas através da música”, disse. 

Antecipando a um pos-
sível estranhamento pela es-
colha da banda, o maestro 
pondera: “Por que não tocar 
A-Ha? Essa banda marcou 
a história de uma geração 
que curtiu a vida a todo o 
vapor, sem telefone celular, 
sem redes sociais, mas com 
muita música, cores, perso-
nalidade e estilo. Queremos 
tocar a memória afetiva das 
pessoas, num clamor pelos 
bons momentos que ficaram 
para trás. Além disso, é im-
portante homenagear não só 
o sucesso avassalador feito 
pelo trio como também fa-
zer justiça a algo que é mui-
to pouco falado: a extrema 
qualidade musical do gru-
po”, destaca Toffolo. 

Com 39 anos de estrada,  o 
A-Ha ainda arrasta multidões 
de fãs por onde passa e se-
gue com a formação original: 
o vocalista Morten Harket, 
o guitarrista Paul Waaktaar-
Savoy e o tecladista Magne 
Furuholmen. O trio tem 30 
CDs e DVDs lançados e hits 
que marcaram a trilha sonora 
da vida de muita gente.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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¨polícia
Investidor é acusado de lavagem de 
dinheiro e falsificação de documentos

FORAGIDO. Segundo Polícia Civil de Mariana, Jorge Egito é 
oficialmente foragido.

DA REDAÇÃO

No último dia 22 du-
rante a tarde, houve uma 
grande movimentação na 
cidade de Mariana com 
os carros da Polícia Civil. 
Um dos motivos foi de-
vido ao cumprimento de 
mandado de busca e apre-
ensão na casa dos pais do 
Jorge Egito, local que está 
o endereço da empresa do 
empresário, onde foram 
apreendidos documentos e 
extratos bancários.

Outro motivo foi que 
de acordo com informa-
ções da Polícia Civil, o in-
quérito aberto em março, 
contra o investidor e ago-
ra procurado pela polícia, 
Jorge Moreira do Egito, foi 
reconhecido pelos crimes 
de lavagem de dinheiro, 
falsificação de documen-
tos, estelionato e exercício 
irregular da profissão.

A Polícia Civil  de Mi-
nas Gerais relata que des-
de o início das apurações 
o autor permaneceu na 
prática delituosa. Após 
diversas tentativas de in-
timação do suspeito, f i-
cou constatado que o lo-
cal que ele se encontra é 
incer to, existindo boatos, 
ainda não confirmados, de 
que estaria residindo no 
exterior. Ainda de acor-
do com a PCMG, devido a 

continuidade do suspeito 
nos crimes em apuração, 
foi representado junto a 
Justiça local o pedido de 
prisão preventiva que foi 
devidamente deferido na 
terça-feira (20), e desde 
então o suspeito encontra-
se oficialmente foragido.

O procedimento corre 
sobre sigilo e ainda exis-
tem outros pedidos caute-
lares sob análise da Justi-
ça. Ação se fez necessária 
em preocupação com as 
vítimas que sofreram gran-
des perdas patrimoniais. 
A Polícia Civil relata que 
até o momento mais de 
vinte vítimas comparece-
ram à Delegacia e o pre-
juízo estimado ultrapassa 
15 milhões de reais. Mais 
informações serão repas-
sadas após a conclusão do 
inquérito policial. 

Procurado por nossa 
Redação o delegado, Cris-
tiano Castelucci,  infor-
mou que a Polícia Civil 
continua realizando bus-
cas para encontrar o pa-
radeiro do foragido e que 
a cada dia novas vítimas 
são identificadas através 
de denúncia “Continua-
mos fazendo dil igências 
no sentido de encontrá-lo, 
mas ainda sem sucesso e a 
cada dia aparece mais uma 

vítima dele na delegacia” 
explicou Dr. Cristiano.

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais orienta que, 
caso alguém tenha alguma 
informação sobre o para-
deiro do suspeito denuncie 
através do canal disque de-
núncia – 181. A denúncia 
pode ser feita de forma 
anônima e sigilosa.

O procedimento corre 
sobre sigilo e ainda existem 
outros pedidos cautelares 
sob análise da Justiça.



POLÍCIA  | 17Jornal Ponto Final
29 de abril a 6 de maio de 2021

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal

Submetralhadora apreendida pela PM no dia 24 em Maria-
na, foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil

Submetralhadora artesanal é 
apreendida em Mariana pela PM
DENÚNCIA. Apreensão ocorreu no bairro conhecido como Santo Antônio popularmente conhecido como, “Prainha”.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar rece-
beu informações, na noite 
do último domingo (25), 
por volta de 21h30, apon-
tando possível localização 
de uma arma de fogo no 
bairro Santo Antônio, co-
nhecido como “Prainha”, 
em Mariana (MG).

Após intensas buscas 
em um matagal próximo ao 
campo do bairro, os poli-
ciais militares encontraram 
1 submetralhadora de fabri-
cação artesanal e 1 carrega-
dor com 4 munições intac-
tas do calibre 9mm.

A arma e as munições 

foram entregues na Delega-
cia de Polícia Civil de plan-
tão, após a apreensão da Po-
lícia Militar.

PASSAGEM

Traficante preso pelo pela PM guardava 
grande quantidade de cocaína 

Em operação realizada pela 
Polícia Militar em combate ao trá-
fico de drogas, na noite do último 
dia 24, no bairro Santa Efigênia, 
em Itabirito (MG), após receber 
denúncia anônima de que um indi-
víduo estaria vendendo drogas em 
um estabelecimento do bairro, às 
margens da Rodovia dos Inconfi-
dentes, os militares encontraram, no 

local apontado, um indivíduo com 
características semelhantes à da de-
núncia, sendo o mesmo abordado e 
submetido à busca pessoal. 

Com ele, foram apreendidos 
20 papelotes e 2 porções de cocaína 
e R$947,00 (novecentos e quarenta 
e sete reais) em dinheiro. O autor, 
que tem 31 anos, foi preso em fla-
grante. E, em outro local informa-
do por ele, nas proximidades do 

estabelecimento, os policiais apre-
enderam uma sacola enterrada com 
mais 150 (cento e cinquenta) pape-
lotes e 10 (dez) porções de cocaína.

O cidadão, que já possui 
passagens pela Polícia por trá-
fico de drogas, foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia Ci-
vil de plantão, onde foram en-
tregues as drogas e os materiais 
apreendidos pela Polícia Militar.

DA REDAÇÃO
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¨polícia
Investidor é acusado de lavagem de 
dinheiro e falsificação de documentos

FORAGIDO. Segundo Polícia Civil de Mariana, Jorge Egito é 
oficialmente foragido.

DA REDAÇÃO

No último dia 22 du-
rante a tarde, houve uma 
grande movimentação na 
cidade de Mariana com 
os carros da Polícia Civil. 
Um dos motivos foi de-
vido ao cumprimento de 
mandado de busca e apre-
ensão na casa dos pais do 
Jorge Egito, local que está 
o endereço da empresa do 
empresário, onde foram 
apreendidos documentos e 
extratos bancários.

Outro motivo foi que 
de acordo com informa-
ções da Polícia Civil, o in-
quérito aberto em março, 
contra o investidor e ago-
ra procurado pela polícia, 
Jorge Moreira do Egito, foi 
reconhecido pelos crimes 
de lavagem de dinheiro, 
falsificação de documen-
tos, estelionato e exercício 
irregular da profissão.

A Polícia Civil  de Mi-
nas Gerais relata que des-
de o início das apurações 
o autor permaneceu na 
prática delituosa. Após 
diversas tentativas de in-
timação do suspeito, f i-
cou constatado que o lo-
cal que ele se encontra é 
incer to, existindo boatos, 
ainda não confirmados, de 
que estaria residindo no 
exterior. Ainda de acor-
do com a PCMG, devido a 

continuidade do suspeito 
nos crimes em apuração, 
foi representado junto a 
Justiça local o pedido de 
prisão preventiva que foi 
devidamente deferido na 
terça-feira (20), e desde 
então o suspeito encontra-
se oficialmente foragido.

O procedimento corre 
sobre sigilo e ainda exis-
tem outros pedidos caute-
lares sob análise da Justi-
ça. Ação se fez necessária 
em preocupação com as 
vítimas que sofreram gran-
des perdas patrimoniais. 
A Polícia Civil relata que 
até o momento mais de 
vinte vítimas comparece-
ram à Delegacia e o pre-
juízo estimado ultrapassa 
15 milhões de reais. Mais 
informações serão repas-
sadas após a conclusão do 
inquérito policial. 

Procurado por nossa 
Redação o delegado, Cris-
tiano Castelucci,  infor-
mou que a Polícia Civil 
continua realizando bus-
cas para encontrar o pa-
radeiro do foragido e que 
a cada dia novas vítimas 
são identificadas através 
de denúncia “Continua-
mos fazendo dil igências 
no sentido de encontrá-lo, 
mas ainda sem sucesso e a 
cada dia aparece mais uma 

vítima dele na delegacia” 
explicou Dr. Cristiano.

A Polícia Civil de Mi-
nas Gerais orienta que, 
caso alguém tenha alguma 
informação sobre o para-
deiro do suspeito denuncie 
através do canal disque de-
núncia – 181. A denúncia 
pode ser feita de forma 
anônima e sigilosa.

O procedimento corre 
sobre sigilo e ainda existem 
outros pedidos cautelares 
sob análise da Justiça.
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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.

Boas notícias chegam do céu e a sua saúde 
estará blindada, meu consagrado! A Lua ingressa 
na fase Cheia em seu signo, deixa sua vitalidade 
nas alturas e promete uma semana regeneradora, 
forrada de estímulos para você batalhar por seus 
interesses. Mercúrio é outro que joga no seu time 
e anuncia um período perfeito sem defeitos para 
consagrar conquistas no lado profissional e nos 
assuntos pessoais. 

Vitalidade, determinação e dedicação serão seus 
trunfos para ter uma semana produtiva e você 
pode realizar muita coisa nestes dias, sobretudo 
no serviço. Nada mais nada menos do que quatro 
astros circulam no setor do trabalho em seu 
Horóscopo e eles deixam seu signo ainda mais 
focado nos compromissos profissionais. 

A concentração planetária que se formou em sua 
Casa da Sorte segue firme nesta semana e o rolê 
dos astros em seu paraíso vai abrir caminho para sua 
estela brilhar intensamente na paixão. Mercúrio faz 
ângulo harmônico com Netuno e Plutão, anunciando 
um período glorioso na paquera e revela que bastará 
uma insinuação sua para o crush mostrar que o 
interesse é recíproco.

A Lua desponta como uma das energias mais 
vigorosas deste período e ingressará na fase Cheia 
logo na terça-feira, iluminando o ponto mais alto do 
seu Horóscopo. Ao fomentar suas ambições, essa 
influência dará mais gás e garra para você batalhar 
por seus propósitos e vai turbinar a sua vontade de 
vencer na vida. 

A virada do mês vai acontecer em grande estilo 
para o seu signo e o quarteto planetário que está 
circulando em sua Casa Astral da Comunicação 
garante que você tem tudo para entrar em maio 
com o pé direito. Esbanjando simpatia, habilidade 
para se expressar e energia abundante, você 
vai contagiar os outros com seu pique e sua 
determinação, bem mais forte nesta semana, 
será decisiva para você alcançar conquistas em 
vários setores. 

Sua estrela vai brilhar intensamente nesta 
semana graças às energias generosas do Sol, 
de Mercúrio e Vênus, que circulam em seu 
signo e formam ótimos aspectos com outros 
astros. Isso signifi ca que você tem tudo para 
se dar bem na vida profi ssional, vai esbanjar 
carisma na paixão e pode dar um upgrade nas 
fi nanças, engordando seus recursos através 
das suas iniciativas. 

O quarteto planetário que está ativo em seu 
inferno astral terá papel destacado nesta 
semana, mas Mercúrio, Urano, Vênus e o 
Sol vão formar aspectos positivos e mais 
vão ajudar do que atrapalhar seu signo. 
Eles prometem um reforço considerável na 
sua determinação, paciência e também vão 
elevar a sua intuição.

A Lua, sua estrela guia, entra na fase Cheia no 
ponto mais positivo do seu Horóscopo na terça-
feira, dia 27, anunciando uma semana perfeita 
sem defeitos para o seu signo! A sorte vai soprar 
em sua direção em vários setores da sua vida 
e os assuntos mais privilegiados serão a parte 
financeira e o departamento amoroso.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano somam forças 
no setor que abriga suas metas profissionais e 
revelam que a transição do mês será gloriosa 
para o seu signo. Se depender das estrelas, 
suas competências e seus talentos vão ganhar 
visibilidade e você tem tudo para subir no conceito 
dos chefes e superiores. 

A virada do mês acontece com ótimas vibrações 
para o seu signo e a Lua é uma das forças astrais 
que vai amparar as suas conquistas. Ela entra na 
fase Cheia no dia 27, empodera sua comunicação, 
inteligência e deixa o seu tino comercial mais afiado. 
Você vai se destacar com suas ideias, propostas, 
saberá negociar, pechinchar e terá muita habilidade 
para convencer os outros. 

As preocupações com dinheiro aumentaram? 
Saiba que você vai receber um baita apoio das 
estrelas para se livrar das dívidas e reforçar o 
orçamento. Na terça, dia 27, a Lua migra para 
a fase Cheia em sua Casa das Posses e dá 
um grande incentivo para os seus interesses 
materiais. 

Nat desconfi a do perfi l de Scorpio. Marcelo 
tenta se explicar para Roberta. Karina conta 
para Bianca que viu Nat na casa de Duca. 
Duca veste Nat como Alan, e Cobra fotografa 
os dois. Cobra envia as fotos que fez de 
Duca e Nat para Heideguer. João tem uma 
ideia para ajudar Karina e Pedro. Gael e 
Dandara se preparam para um piquenique. 
João comenta com a mãe sobre o que ouviu 
René falar de Ana. Marcelo se surpreende ao 
chegar na Aquazen para uma aula de ioga. 
Karina procura Pedro no local do piquenique. 
Karina, João e Bianca procuram a trilha da 
Pedra do Índio.

Edgard ajuda Cobra a deixar o apartamento 
sem que Lucrécia o veja. Nat chega à 
Aquazen e se incomoda com a presença 
de Gael. Edgard avisa a Jade que não vai 
mais enganar Lucrécia. Gael decide falar 
com Dalva sobre Alan. Lucrécia conta para 
Edgard que pode estar com um tumor. 
Bianca fl agra Duca conversando com Nat. 
Dalva confessa a Gael que não conseguiu 
reconhecer Alan no necrotério. Nando 
alerta Sol sobre Santiago. Gael confi rma 
para Nat que Alan está morto. Nat acredita 
que Alan possa estar usando um falso 
perfi l em uma rede social.

Alexia/Josimara inventa uma doença 
para fugir de Renzo e evitar o encontro 
com o novo sócio. Juan e Gabi insistem 
que Mário aceite o emprego em São 
Paulo. Zezinho reencontra Edgar e 
Bel. Alexia diz a Luna que Renzo e 
Dominique desconfi am de que elas 
estejam vivas, e Luna teme pela vida de 
seu pai. Petra fl agra Alan massageando 
os pés de Kyra/Cleyde. Vicky desconfi a 
de Bruno. Juan diz a Gabi que pensa 
em ir com Mário para o Brasil. Helena 
e Hugo conversam sobre o edema 
de Téo. Luna percebe que Kyra está 
empolgada com Alan. Helena pede para 
conversar com Luna/Fiona.  

Helena pede desculpas a Luna/Fiona por tê-
la seguido até em casa. Luna/Fiona pergunta 
se Helena ama sua fi lha. Hugo desconfi a de 
que Helena esteja escondendo algo. Helena 
liga para alguém e marca um encontro. 
Fiona/Luna faz sessão de fi sioterapia com 
Téo. Vicky comenta com Micaela sobre sua 
desconfi ança das intenções de Bruno, mas a 
empresária defende o rapaz. Alexia apresenta 
o disfarce da versão Josimara 2.0 para Kyra. 
Luna e Alexia aguardam a decisão de Kyra, 
que fará o voto decisivo para a permanência 
da atriz na Labrador. 

Karina ajuda Pedro a se livrar de Gael. 
Dandara tenta consolar Karina. Jade 
se decepciona com Cobra. Bianca 
beija Lírio para provocar Duca. Duca 
conta para Gael que Bianca o viu com 
Nat. Jade afi rma a Edgard que gosta 
de Cobra. Duca e Bianca conversam. 
Pedro decide fazer uma serenata 
para Gael. Sol mente para sua banda 
sobre Santiago. Duca pede para usar 
a Aquazen em um encontro. Cobra 
surpreende Jade. Duca liga para Nat, 
e Lobão a obriga a atender o telefone.

Danielle dá entrada em um apartamento 
e José Pedro se desespera. José Alfredo 
combina com Cláudio os detalhes da 
festa de sua empresa. Maria Marta 
decide ajudar a irmã de Gilberto. João 
Lucas segue José Alfredo até o prédio 
de Ísis. Xana pensa em como descobrir o 
motivo da maldade de Cora. João Lucas 
insinua saber onde seu pai está e Maria 
Marta desconfi a. Ísis comenta com José 
Alfredo que gostaria de ser sua esposa. 
Lorraine decide devolver a carteira de 
Robertão. Cristina reencontra Vicente. 
José Alfredo e Maria Marta discutem. 
Ísis manda Kelly fazer compras para ela.

João Lucas conversa com Du sobre a 
possível amante de José Alfredo. Silviano 
sugere que Maria Marta interfi ra nas obras 
do novo apartamento de José Pedro. João 
Lucas vê José Alfredo entrar com Kelly no 
prédio de Ísis. Cora fala mal de Vicente para 
Cristina. Vicente se oferece para ensinar 
Victor a soltar pipa. Ismael procura Lorraine 
na pensão de Xana. Enrico confessa a Maria 
Clara que está preocupado com seu pai. 
Robertão pega sua carteira com Lorraine. 
Orville recebe mais um quadro de Salvador. 
Maria Marta descobre o endereço do novo 
apartamento de Danielle e José Pedro. Cora 
se insinua para Robertão.

Robertão foge de Cora. João Lucas provoca 
José Alfredo. Kelly coloca um porta-retratos 
com a foto de Ísis e José Alfredo em um 
móvel. Téo manda Érika escrever sobre o 
casamento de Maria Clara e Enrico. Cora 
descobre o endereço de Ísis. Maria Marta 
tenta obrigar João Lucas a revelar quem é 
a amante de seu pai. Xana conta o ocorrido 
com Cora para Cristina. Robertão se 
assusta ao encontrar Érika na casa de Téo. 
Orville e Carmem conversam no presídio. 
Maria Marta confi rma a José Pedro que 
não pode fi car sem o marido. Téo consegue 
um teste para Leonardo atuar em um fi lme. 
José Alfredo encontra Cora.

Os bandidos sequestram Cleyde/Kyra 
e Alan. Luna/Fiona conta a Téo que seu 
ex-namorado a traiu com uma amiga. Téo 
garante a Luna/Fiona que não desistirá 
dela, e os dois se beijam novamente. 
Helena insiste que Úrsula viaje para se 
cuidar. Fiona/Luna diz a Téo que os dois 
não podem fi car juntos. Tarantino avisa 
a Graziela que Alan está bem. Alexia 
diz á Luna que está apaixonada por 
Zezinho. Dominique avisa a Renzo que é 
a responsável pelas perdas da Labrador. 
Alexia/Josimara volta para a Labrador e 
descobre que Renzo é o novo sócio da 
fi rma. 

Nat consegue disfarçar a ligação de 
Duca para Lobão. Sol incentiva Jeff a 
enfrentar Lincoln. Edgard pede para 
Cobra se afastar de Jade. Duca avisa a 
Gael do encontro com Nat. Jeff fala que 
Sol precisa provar que se importa com 
Wallace. Jade fl agra Cobra tentando 
roubar sua casa e lhe entrega os brincos 
de brilhante de Lucrécia. João comenta 
com Pedro que Karina pode ser sua irmã. 
Santiago interrompe o ensaio da banda 
para falar com Sol, e todos se revoltam. 
Cobra pensa na conversa que teve com 
Edgard. Gael chega à Aquazen. Cobra 
decide devolver os brincos para Jade. 
Lucrécia volta de sua viagem.

Eva garante à Manuela que Ana a acusará  
de traição quando souber o que aconteceu 
entre ela e Rodrigo. Ana pede para ver 
Júlia. Lúcio fala para Eva que Ana está  
preparada para saber o que se passou 
enquanto esteve em coma. Rodrigo 
garante a Manuela que a ama. Nanda deixa 
Lui e vai dormir na casa de Celina. Renato 
se sente intimidado ao ver Alice com a 
família no restaurante e decide ir embora. 
Olívia ouve Sofi a dizer que não quer ser sua 
amiga. Eva revela para Ana que a fi lha fi cou 
em coma durante anos. 

Ana sinaliza a Lúcio seu desejo de fi car 
sozinha. Marcos repreende Sofi a pela 
forma como tratou Olívia. Alice desiste 
de esperar Renato. Lui conversa com 
Nanda e pede para ela voltar para casa. 
Nanda se desculpa com Francisco. 
Lúcio encoraja Ana a começar a 
reabilitação. Depois de algum tempo, 
Ana fala com clareza e pede à Manuela 
para ver Júlia. Renato tenta explicar 
para Alice por que se afastou da jovem. 
Ana pergunta a Iná se Rodrigo está  
casado. 

Manuela combina de ir ao hospital na 
companhia de Rodrigo para falar com Ana 
sobre os dois. Rodrigo e Manuela fi cam 
preocupados com as perguntas feitas por 
Júlia sobre Ana. Cris não deixa Lorena se 
despedir de Tiago. Vitória manda Miguel 
treinar com Sofi a, e os dois se aproximam. 
Lorena implora para Matias não deixar o 
emprego na mansão de Jonas. Tiago não 
gosta da nova babá . Iná  fi ca apreensiva 
quando Manuela e Rodrigo saem para falar 
com Ana. Eva conta para Ana que Manuela 
e Rodrigo estão casados.

Ana passa mal quando Manuela 
confi rma que está  casada com Rodrigo. 
Lúcio repreende Eva pela forma como 
falou com Ana. Alice não gosta dos 
comentários de Cícero e Suzana sobre 
Renato. Iná pede que Lúcio ajude a 
aproximar Manuela e Ana. Renato 
convida Alice para sair. Vitória não 
deixa Sofi a ir à  festa com Miguel. Alice 
fi ca encantada com as fotografi as que 
Renato faz da cidade. Manuela insiste 
para conversar com Ana.

Manuela e Ana não se entendem. 
Lourenço encoraja Rodrigo a conversar 
com Ana. Alice mostra suas fotos 
antigas para Renato. Rodrigo fi ca 
desolado por Ana não querer recebê -
lo. Nanda discute com Eva na recepção 
do hospital. Iná leva Júlia para ver Ana. 
Vitória não valoriza os avanços de 
Sofi a, e Marcos repreende a ex-mulher. 
Ana se emociona ao ver Júlia.

Júlia fi ca tímida na presença de Ana. Celina 
desconfi a de que Lúcio esteja interessado 
em Ana. Júlia faz diversas perguntas sobre 
Ana para Rodrigo. Ana não permite que 
Alice fale sobre Manuela. Celina confessa 
a Nanda que fi cou abalada com o encontro 
que teve com Lourenço. Iná dá de presente 
um computador para Ana e fala sobre 
o blog criado por Manuela enquanto ela 
estava em coma.

Kyra concorda com a permanência de 
Alexia na Labrador.  Graziela diz a Alan 
que Ignácio não está bem. Isaac pede para 
Tarantino convencer Bia a competir. Bruno 
diz a Verônica que deu um vexame na frente 
de Micaela. Ermelinda diz que Kyra está se 
apaixonando por Alan. Zezinho pede para 
Alexia não mentir para ele. Alexia veste seu 
disfarce de Josimara 2.0. Juan comunica que 
se mudará para o Brasil, mesmo sem Mário. 
Téo diz a Enéas que preparou uma surpresa 
para Fiona/Luna. Disfarçada, Alexia/Josimara 
é apresentada a Renzo. 

Renzo fi ca perturbado ao ver Alexia/Josimara 
2.0, que teme ter sido reconhecida. Zezinho 
comenta com Luna que Alexia está estranha. 
Alan e Kyra/Cleyde falam da doença de 
Ignácio.  Micaela conversa com Helena sobre 
o mal-entendido com Bruno. Renzo fi ca 
cismado com a semelhança de Josimara e 
Alexia. Alexia/Josimara conversa com Rafael 
e deduz que Renzo suspeita de que ela e 
as amigas estejam vivas. No elevador com 
Renzo, Alexia/Josimara tem delírios com 
o rapaz. Téo convida Fiona/Luna para um 
passeio de helicóptero. 

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra 
uma pessoa especial que conheceu. Micaela 
convoca Bruno para a inauguração do 
restaurante. Kyra/Cleyde desconfia de que 
esteja gostando de Alan. Téo e Luna/Fiona 
ficam preocupados com a chuva forte, sem 
possibilidade de voltarem para São Paulo. 
Lúcia recomenda que Renzo procure uma 
psiquiatra. Kyra pede a Alexia para descobrir 
o que  Renzo deseja com Rafael. Luna/Fiona 
confessa a Téo que está apaixonada por ele.

A Lua migra para a fase Cheia no dia 27 e aponta 
desafios, mas deixa o seu signo ainda mais 
aguerrido e garante que não faltará disposição nem 
boa vontade para vencer os obstáculos. Você vai 
dar a volta por cima e conseguirá incrementar os 
seus ganhos, mesmo porque o Sol e outros astros 
seguem em sua Casa da Fortuna e prometem uma 
semana positiva para seus interesses materiais.

Pedro encontra Karina, João e Bianca. 
Duca leva Nat à Pedra do Índio. 
Heideguer mostra para Lobão as fotos 
que Cobra lhe enviou. Bianca e João 
ouvem Gael falar para Dandara que 
Karina pode não ser sua fi lha. Rico, BB, 
Guta e Joaquina chegam a Marechal 
Hermes e procuram Wallace. Duca 
e Nat descobrem vestígios de um 
acampamento na trilha. Karina pede 
que Pedro sempre lhe conte a verdade. 
Bianca e João encontram Duca e Nat 
na trilha. Bete, Mari e Jeff criticam o 
fi gurino e a maquiagem de Sol. Wallace 
vê Sol arrumada para a sessão de fotos 
e se irrita. Gael fl agra Pedro e Karina 
juntos no local do piquenique. 

José Alfredo intimida Cora. Cláudio 
confessa a Beatriz que teme a rejeição de 
Enrico. Maria Marta entra no quarto de José 
Alfredo sem que ele perceba. Kelly teme 
ser expulsa da casa de Maria Ísis. Vicente 
convida Victor e Cristina para sair e Xana 
percebe o interesse do rapaz pela amiga. 
Ismael se apresenta a Pietro. José Alfredo 
fala o nome de Maria Ísis enquanto está 
com Maria Marta. Maria Marta promete 
vingança a José Alfredo. Silviano cuida de 
Maria Marta. José Alfredo não consegue 
falar com Maria Ísis e decide procurá-
la. Magnólia tenta convencer a fi lha a 
engravidar do amante. José Alfredo tem 

Magnólia obriga Maria Ísis a beber um 
preparado para aumentar sua fertilidade. 
Cristina dá início às obras do camelódromo. 
Elivaldo descobre que não deixará a prisão 
na data prevista. João Lucas autoriza a 
confecção da nova coleção de joias. Maria 
Ísis liga para José Alfredo e fala com João 
Lucas sem saber. José Alfredo se emociona 
com a presença dos fi lhos. João Lucas 
descobre o apartamento de Maria Ísis. Kelly 
vê João Lucas e se apavora. Silviano avisa 
a Maria Marta que ela não conseguirá viajar 
para Roraima. João Lucas observa a mãe.

João Lucas e Maria Marta fazem as pazes 
e Silviano se emociona. José Alfredo deixa 
o hospital. Fernando procura Cristina. 
Fernando decide falar com Cora sobre 
Cristina. José Alfredo e Maria Marta se 
enfrentam. José Pedro e Maria Clara 
repreendem os pais pela discussão. 
Cora faz insinuações sobre Cristina e 
Vicente para Fernando. Jurema procura 
Reginaldo. Cláudio e Beatriz acompanham 
Leonardo até o hospital. Fernando chega 
ao restaurante de Enrico para falar com 
Vicente. João Lucas defende Maria Marta 
para os irmãos. Cora avisa a Cristina que 
Fernando a procurou. Vicente e Fernando 
se encontram.
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Transparência política
A ascensão da transformação digital em tempos de pandemia, reforçou a necessidade 

do uso de plataformas para garantir a transparência dos dados do governo. Atualmente, é 
comum que a população se depare com reuniões transmitidas em tempo real de ações dos 
poderes Executivo e Legislativo bem como LIVES, vídeos, notícias sobre a descoberta 
de desvios de recursos ocorridos em órgãos públicos etc. Mas afinal, o que garante um 
governo transparente?

 Essa pergunta é tema de longas discussões, mas a tecnologia tem muito o que cola-
borar para transformar a gestão pública. 

Acontece que a transparência dos dados públicos se tornou assunto importante e interesse 
de todos desde que a cidade entrou para esse cenário político cheio de dúvidas e incertezas. 

O que temos presenciado, falando especialmente das reuniões de Câmara que tem 
sido palco cada vez mais de questionamentos e polêmicas, é um show de imaturidade 
política juntamente com jogos de interesse cada vez mais evidentes.

Quem votou por mudança e transparência certo de que essa era a hora de ver a coisa 
andar, tem se frustrado. Quem optou pela renovação está decepcionado. A pergunta que 
fica é: onde isso tudo vai dar? Ou melhor, no que isso vai dar?

É no mínimo intrigante, o secretário de governo da cidade participar assiduamente 
de toda reunião da Câmara como se fosse um edil. Porque? Porque não participar como 
todo e qualquer cidadão. Vamos mais longe? Se o executivo se infiltra em uma reunião 
que deveria ser para ações do legislativo teria o legislativo o mesmo poder no executivo?

O povo quer transparência e a transparência é o resultado de um trabalho absoluta-
mente coletivo, que inclui o setor público, o privado, a população, a imprensa etc. Cada 
um deve atuar dentro de suas esferas de poder e capacidade técnica de ação.

A responsabilidade pela transparência não é exclusividade do Executivo ou Legislati-
vo. Todos os órgãos públicos, mesmo os de alcance limitado, devem atuar nesse sentido. 
Indo além, é preciso reavaliar o papel daquilo que chamamos de governo, de forma que a 
população não só seja representada, mas que faça parte do processo.

Talvez seja a hora de entender que é preciso ouvir com atenção a voz de quem titula 
um político: o povo!

Charge

Por mais que a gente não queira comentar diante de tantas sujei-
ras e trambiques que ocorrem na nossa pobre e rica cidade não tem 
jeito. Eu disse pobre de espírito e de mentalidade, mas rica em tudo 
de podre que existir nesta face da terra. Cruz credo. Mais desta vez eu 
vou comentar sobre o nosso legislativo,um mal exemplo a ser espe-
lhado por muitos tbm, tamanha OMISSÃO. INCOMPETENCIA 
.etc. etc. E não iria mudar nada se a maioria que saiu continuassem  
lá, evidente com uns dois por cento dos que fizeram um mandato 
dígno. Saíram por almejarem cargos mais altos no executivo, diante 
da ingenuidade de nós eleitores. Sem querer ser injusto por não ter 
acompanhado,mesmo online, nenhuma reunião desta atual legisla-
tura, tenho conhecimento apenas que o vereador preto está tendo 
postura e demostrando conhecimento mais do que aqueles que lá 
estão há duzentos anos. Bem feito para nós que nunca aprendemos 
votar direito.   Aliás a minha vontade mesmo era pegar umas varas de 
marmelo e bater nas bundas de todos eleitores que colocaram estes 
caras lá,  a troco de cestas básicas, pagamentos de contas, pingas, 
cervejas, etc, etc,etc. E olhem que tivemos ótimos candidatos concor-
rendo  com eles.  E digo mais, esta cegueira não acaba nunca diante 
da realidade de carencia e CONCIENTIZAÇÃO politica do nosso 
povo. Termino perguntando- Falei mentira gente.

Waldemar Malta

MARIANA E SUA POLITICAGEM/ 
VARA DE MARMELO

Às vezes parece que estamos num cabo de guerra com nós 
mesmos, não é? De um lado, uma voz que diz: isso não é o bas-
tante, alcance a meta (depois dobre-a), dedique-se a melhorar e 
evoluir.  Do outro lado, um sussurro: você é bom do jeito que é, 
aceite-se, pare de se autoflagelar e viva no presente.

A primeira voz é alta e incansável: quer nos ver agindo, fa-
zendo, conquistando. Ganha volume com o coro de mensagens 
que recebemos por todos os lados e sintoniza com nossas insegu-
ranças mais profundas. A segunda é mais suave, talvez por estar 
exausta de não ser ouvida e de estar batendo na mesma tecla. Mas 
é também onde o medo encontra eco; é dela que a covardia se 
apropria quando não quer que a gente saia do lugar do conforto.

Qual voz devemos ouvir, então?
Ambas são importantes e merecem ser ouvidas. Alguns de 

nós respondem melhor à busca pelo crescimento e outros sintoni-
zam com mais naturalidade na frequência da autoaceitação. Cada 
pessoa e cada momento escolherá uma das duas para seguir.

O problema é quando achamos que uma é sempre boa e a 
outra sempre ruim; quando uma é exaltada e a outra desprezada. 
Viver nos extremos é sempre arriscado, pois perigamos cair na 
ingenuidade, no julgamento e na pequenez.

Criar metas, fazer mudanças e crescer é maravilhoso. Mas não 
é tão bacana quando vira obrigação ou pré-requisito para o amor 
próprio. Aceitar as condições do presente, especialmente quando 
fogem do ideal, é louvável. Mas não pode servir de desculpa para 
uma vida diminuída, amedrontada.

Em vez de uma ou outra, podemos escutar ambas. Não são 
excludentes. A autoaceitação do presente tira o peso da obrigato-
riedade do sucesso e, paradoxalmente, facilita mudanças positivas 
por meio de motivações intrínsecas. Já a ação orientada para o fu-
turo traz experiências novas, com o potencial de aumentar nosso 
autoconhecimento e amor próprio.

Portanto, esquece a pergunta acima sobre “qual escolher”. 
Escute ambas. De verdade. Abra sua mente e veja o campo das 
possibilidades se expandir e lhe surpreender. A verdade é que 
você não precisa estar em movimento para ser alguém e também 
não precisa estar parado para se aceitar. Você já é alguém digno de 
amor e respeito, assim como também é digno de sonhos e proje-
tos que requerem esforço e determinação.

Fred Elboni

Fazer de tudo para melhorar 
ou buscar a autoaceitação?

A COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL- 
CSTB, torna público o procedimento  de seleção de cooperados de 
transporte veículos e  máquinas para prestação de serviço no Muni-
cípio de Mariana. Todos os critérios serão estabelecidos em edital 
publicado. O edital e seus anexos poderão ser solicitados do dia 29 
de abril a 02 de maio de 2021, de 09 as 19:00 h, podendo ser feito 
inclusive no final de semana, nos endereços eletrônicos:  contato@
cstb.coop.br; ou poderão ser retirados no Rua Acre nº 108, bairro 
Colina Mariana (ao lado da oficina do Carvalho )Entrega da docu-
mentação dia 03/05/2021. Informações tele 31 33470031.
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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.

Boas notícias chegam do céu e a sua saúde 
estará blindada, meu consagrado! A Lua ingressa 
na fase Cheia em seu signo, deixa sua vitalidade 
nas alturas e promete uma semana regeneradora, 
forrada de estímulos para você batalhar por seus 
interesses. Mercúrio é outro que joga no seu time 
e anuncia um período perfeito sem defeitos para 
consagrar conquistas no lado profissional e nos 
assuntos pessoais. 

Vitalidade, determinação e dedicação serão seus 
trunfos para ter uma semana produtiva e você 
pode realizar muita coisa nestes dias, sobretudo 
no serviço. Nada mais nada menos do que quatro 
astros circulam no setor do trabalho em seu 
Horóscopo e eles deixam seu signo ainda mais 
focado nos compromissos profissionais. 

A concentração planetária que se formou em sua 
Casa da Sorte segue firme nesta semana e o rolê 
dos astros em seu paraíso vai abrir caminho para sua 
estela brilhar intensamente na paixão. Mercúrio faz 
ângulo harmônico com Netuno e Plutão, anunciando 
um período glorioso na paquera e revela que bastará 
uma insinuação sua para o crush mostrar que o 
interesse é recíproco.

A Lua desponta como uma das energias mais 
vigorosas deste período e ingressará na fase Cheia 
logo na terça-feira, iluminando o ponto mais alto do 
seu Horóscopo. Ao fomentar suas ambições, essa 
influência dará mais gás e garra para você batalhar 
por seus propósitos e vai turbinar a sua vontade de 
vencer na vida. 

A virada do mês vai acontecer em grande estilo 
para o seu signo e o quarteto planetário que está 
circulando em sua Casa Astral da Comunicação 
garante que você tem tudo para entrar em maio 
com o pé direito. Esbanjando simpatia, habilidade 
para se expressar e energia abundante, você 
vai contagiar os outros com seu pique e sua 
determinação, bem mais forte nesta semana, 
será decisiva para você alcançar conquistas em 
vários setores. 

Sua estrela vai brilhar intensamente nesta 
semana graças às energias generosas do Sol, 
de Mercúrio e Vênus, que circulam em seu 
signo e formam ótimos aspectos com outros 
astros. Isso signifi ca que você tem tudo para 
se dar bem na vida profi ssional, vai esbanjar 
carisma na paixão e pode dar um upgrade nas 
fi nanças, engordando seus recursos através 
das suas iniciativas. 

O quarteto planetário que está ativo em seu 
inferno astral terá papel destacado nesta 
semana, mas Mercúrio, Urano, Vênus e o 
Sol vão formar aspectos positivos e mais 
vão ajudar do que atrapalhar seu signo. 
Eles prometem um reforço considerável na 
sua determinação, paciência e também vão 
elevar a sua intuição.

A Lua, sua estrela guia, entra na fase Cheia no 
ponto mais positivo do seu Horóscopo na terça-
feira, dia 27, anunciando uma semana perfeita 
sem defeitos para o seu signo! A sorte vai soprar 
em sua direção em vários setores da sua vida 
e os assuntos mais privilegiados serão a parte 
financeira e o departamento amoroso.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano somam forças 
no setor que abriga suas metas profissionais e 
revelam que a transição do mês será gloriosa 
para o seu signo. Se depender das estrelas, 
suas competências e seus talentos vão ganhar 
visibilidade e você tem tudo para subir no conceito 
dos chefes e superiores. 

A virada do mês acontece com ótimas vibrações 
para o seu signo e a Lua é uma das forças astrais 
que vai amparar as suas conquistas. Ela entra na 
fase Cheia no dia 27, empodera sua comunicação, 
inteligência e deixa o seu tino comercial mais afiado. 
Você vai se destacar com suas ideias, propostas, 
saberá negociar, pechinchar e terá muita habilidade 
para convencer os outros. 

As preocupações com dinheiro aumentaram? 
Saiba que você vai receber um baita apoio das 
estrelas para se livrar das dívidas e reforçar o 
orçamento. Na terça, dia 27, a Lua migra para 
a fase Cheia em sua Casa das Posses e dá 
um grande incentivo para os seus interesses 
materiais. 

Nat desconfi a do perfi l de Scorpio. Marcelo 
tenta se explicar para Roberta. Karina conta 
para Bianca que viu Nat na casa de Duca. 
Duca veste Nat como Alan, e Cobra fotografa 
os dois. Cobra envia as fotos que fez de 
Duca e Nat para Heideguer. João tem uma 
ideia para ajudar Karina e Pedro. Gael e 
Dandara se preparam para um piquenique. 
João comenta com a mãe sobre o que ouviu 
René falar de Ana. Marcelo se surpreende ao 
chegar na Aquazen para uma aula de ioga. 
Karina procura Pedro no local do piquenique. 
Karina, João e Bianca procuram a trilha da 
Pedra do Índio.

Edgard ajuda Cobra a deixar o apartamento 
sem que Lucrécia o veja. Nat chega à 
Aquazen e se incomoda com a presença 
de Gael. Edgard avisa a Jade que não vai 
mais enganar Lucrécia. Gael decide falar 
com Dalva sobre Alan. Lucrécia conta para 
Edgard que pode estar com um tumor. 
Bianca fl agra Duca conversando com Nat. 
Dalva confessa a Gael que não conseguiu 
reconhecer Alan no necrotério. Nando 
alerta Sol sobre Santiago. Gael confi rma 
para Nat que Alan está morto. Nat acredita 
que Alan possa estar usando um falso 
perfi l em uma rede social.

Alexia/Josimara inventa uma doença 
para fugir de Renzo e evitar o encontro 
com o novo sócio. Juan e Gabi insistem 
que Mário aceite o emprego em São 
Paulo. Zezinho reencontra Edgar e 
Bel. Alexia diz a Luna que Renzo e 
Dominique desconfi am de que elas 
estejam vivas, e Luna teme pela vida de 
seu pai. Petra fl agra Alan massageando 
os pés de Kyra/Cleyde. Vicky desconfi a 
de Bruno. Juan diz a Gabi que pensa 
em ir com Mário para o Brasil. Helena 
e Hugo conversam sobre o edema 
de Téo. Luna percebe que Kyra está 
empolgada com Alan. Helena pede para 
conversar com Luna/Fiona.  

Helena pede desculpas a Luna/Fiona por tê-
la seguido até em casa. Luna/Fiona pergunta 
se Helena ama sua fi lha. Hugo desconfi a de 
que Helena esteja escondendo algo. Helena 
liga para alguém e marca um encontro. 
Fiona/Luna faz sessão de fi sioterapia com 
Téo. Vicky comenta com Micaela sobre sua 
desconfi ança das intenções de Bruno, mas a 
empresária defende o rapaz. Alexia apresenta 
o disfarce da versão Josimara 2.0 para Kyra. 
Luna e Alexia aguardam a decisão de Kyra, 
que fará o voto decisivo para a permanência 
da atriz na Labrador. 

Karina ajuda Pedro a se livrar de Gael. 
Dandara tenta consolar Karina. Jade 
se decepciona com Cobra. Bianca 
beija Lírio para provocar Duca. Duca 
conta para Gael que Bianca o viu com 
Nat. Jade afi rma a Edgard que gosta 
de Cobra. Duca e Bianca conversam. 
Pedro decide fazer uma serenata 
para Gael. Sol mente para sua banda 
sobre Santiago. Duca pede para usar 
a Aquazen em um encontro. Cobra 
surpreende Jade. Duca liga para Nat, 
e Lobão a obriga a atender o telefone.

Danielle dá entrada em um apartamento 
e José Pedro se desespera. José Alfredo 
combina com Cláudio os detalhes da 
festa de sua empresa. Maria Marta 
decide ajudar a irmã de Gilberto. João 
Lucas segue José Alfredo até o prédio 
de Ísis. Xana pensa em como descobrir o 
motivo da maldade de Cora. João Lucas 
insinua saber onde seu pai está e Maria 
Marta desconfi a. Ísis comenta com José 
Alfredo que gostaria de ser sua esposa. 
Lorraine decide devolver a carteira de 
Robertão. Cristina reencontra Vicente. 
José Alfredo e Maria Marta discutem. 
Ísis manda Kelly fazer compras para ela.

João Lucas conversa com Du sobre a 
possível amante de José Alfredo. Silviano 
sugere que Maria Marta interfi ra nas obras 
do novo apartamento de José Pedro. João 
Lucas vê José Alfredo entrar com Kelly no 
prédio de Ísis. Cora fala mal de Vicente para 
Cristina. Vicente se oferece para ensinar 
Victor a soltar pipa. Ismael procura Lorraine 
na pensão de Xana. Enrico confessa a Maria 
Clara que está preocupado com seu pai. 
Robertão pega sua carteira com Lorraine. 
Orville recebe mais um quadro de Salvador. 
Maria Marta descobre o endereço do novo 
apartamento de Danielle e José Pedro. Cora 
se insinua para Robertão.

Robertão foge de Cora. João Lucas provoca 
José Alfredo. Kelly coloca um porta-retratos 
com a foto de Ísis e José Alfredo em um 
móvel. Téo manda Érika escrever sobre o 
casamento de Maria Clara e Enrico. Cora 
descobre o endereço de Ísis. Maria Marta 
tenta obrigar João Lucas a revelar quem é 
a amante de seu pai. Xana conta o ocorrido 
com Cora para Cristina. Robertão se 
assusta ao encontrar Érika na casa de Téo. 
Orville e Carmem conversam no presídio. 
Maria Marta confi rma a José Pedro que 
não pode fi car sem o marido. Téo consegue 
um teste para Leonardo atuar em um fi lme. 
José Alfredo encontra Cora.

Os bandidos sequestram Cleyde/Kyra 
e Alan. Luna/Fiona conta a Téo que seu 
ex-namorado a traiu com uma amiga. Téo 
garante a Luna/Fiona que não desistirá 
dela, e os dois se beijam novamente. 
Helena insiste que Úrsula viaje para se 
cuidar. Fiona/Luna diz a Téo que os dois 
não podem fi car juntos. Tarantino avisa 
a Graziela que Alan está bem. Alexia 
diz á Luna que está apaixonada por 
Zezinho. Dominique avisa a Renzo que é 
a responsável pelas perdas da Labrador. 
Alexia/Josimara volta para a Labrador e 
descobre que Renzo é o novo sócio da 
fi rma. 

Nat consegue disfarçar a ligação de 
Duca para Lobão. Sol incentiva Jeff a 
enfrentar Lincoln. Edgard pede para 
Cobra se afastar de Jade. Duca avisa a 
Gael do encontro com Nat. Jeff fala que 
Sol precisa provar que se importa com 
Wallace. Jade fl agra Cobra tentando 
roubar sua casa e lhe entrega os brincos 
de brilhante de Lucrécia. João comenta 
com Pedro que Karina pode ser sua irmã. 
Santiago interrompe o ensaio da banda 
para falar com Sol, e todos se revoltam. 
Cobra pensa na conversa que teve com 
Edgard. Gael chega à Aquazen. Cobra 
decide devolver os brincos para Jade. 
Lucrécia volta de sua viagem.

Eva garante à Manuela que Ana a acusará  
de traição quando souber o que aconteceu 
entre ela e Rodrigo. Ana pede para ver 
Júlia. Lúcio fala para Eva que Ana está  
preparada para saber o que se passou 
enquanto esteve em coma. Rodrigo 
garante a Manuela que a ama. Nanda deixa 
Lui e vai dormir na casa de Celina. Renato 
se sente intimidado ao ver Alice com a 
família no restaurante e decide ir embora. 
Olívia ouve Sofi a dizer que não quer ser sua 
amiga. Eva revela para Ana que a fi lha fi cou 
em coma durante anos. 

Ana sinaliza a Lúcio seu desejo de fi car 
sozinha. Marcos repreende Sofi a pela 
forma como tratou Olívia. Alice desiste 
de esperar Renato. Lui conversa com 
Nanda e pede para ela voltar para casa. 
Nanda se desculpa com Francisco. 
Lúcio encoraja Ana a começar a 
reabilitação. Depois de algum tempo, 
Ana fala com clareza e pede à Manuela 
para ver Júlia. Renato tenta explicar 
para Alice por que se afastou da jovem. 
Ana pergunta a Iná se Rodrigo está  
casado. 

Manuela combina de ir ao hospital na 
companhia de Rodrigo para falar com Ana 
sobre os dois. Rodrigo e Manuela fi cam 
preocupados com as perguntas feitas por 
Júlia sobre Ana. Cris não deixa Lorena se 
despedir de Tiago. Vitória manda Miguel 
treinar com Sofi a, e os dois se aproximam. 
Lorena implora para Matias não deixar o 
emprego na mansão de Jonas. Tiago não 
gosta da nova babá . Iná  fi ca apreensiva 
quando Manuela e Rodrigo saem para falar 
com Ana. Eva conta para Ana que Manuela 
e Rodrigo estão casados.

Ana passa mal quando Manuela 
confi rma que está  casada com Rodrigo. 
Lúcio repreende Eva pela forma como 
falou com Ana. Alice não gosta dos 
comentários de Cícero e Suzana sobre 
Renato. Iná pede que Lúcio ajude a 
aproximar Manuela e Ana. Renato 
convida Alice para sair. Vitória não 
deixa Sofi a ir à  festa com Miguel. Alice 
fi ca encantada com as fotografi as que 
Renato faz da cidade. Manuela insiste 
para conversar com Ana.

Manuela e Ana não se entendem. 
Lourenço encoraja Rodrigo a conversar 
com Ana. Alice mostra suas fotos 
antigas para Renato. Rodrigo fi ca 
desolado por Ana não querer recebê -
lo. Nanda discute com Eva na recepção 
do hospital. Iná leva Júlia para ver Ana. 
Vitória não valoriza os avanços de 
Sofi a, e Marcos repreende a ex-mulher. 
Ana se emociona ao ver Júlia.

Júlia fi ca tímida na presença de Ana. Celina 
desconfi a de que Lúcio esteja interessado 
em Ana. Júlia faz diversas perguntas sobre 
Ana para Rodrigo. Ana não permite que 
Alice fale sobre Manuela. Celina confessa 
a Nanda que fi cou abalada com o encontro 
que teve com Lourenço. Iná dá de presente 
um computador para Ana e fala sobre 
o blog criado por Manuela enquanto ela 
estava em coma.

Kyra concorda com a permanência de 
Alexia na Labrador.  Graziela diz a Alan 
que Ignácio não está bem. Isaac pede para 
Tarantino convencer Bia a competir. Bruno 
diz a Verônica que deu um vexame na frente 
de Micaela. Ermelinda diz que Kyra está se 
apaixonando por Alan. Zezinho pede para 
Alexia não mentir para ele. Alexia veste seu 
disfarce de Josimara 2.0. Juan comunica que 
se mudará para o Brasil, mesmo sem Mário. 
Téo diz a Enéas que preparou uma surpresa 
para Fiona/Luna. Disfarçada, Alexia/Josimara 
é apresentada a Renzo. 

Renzo fi ca perturbado ao ver Alexia/Josimara 
2.0, que teme ter sido reconhecida. Zezinho 
comenta com Luna que Alexia está estranha. 
Alan e Kyra/Cleyde falam da doença de 
Ignácio.  Micaela conversa com Helena sobre 
o mal-entendido com Bruno. Renzo fi ca 
cismado com a semelhança de Josimara e 
Alexia. Alexia/Josimara conversa com Rafael 
e deduz que Renzo suspeita de que ela e 
as amigas estejam vivas. No elevador com 
Renzo, Alexia/Josimara tem delírios com 
o rapaz. Téo convida Fiona/Luna para um 
passeio de helicóptero. 

Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra 
uma pessoa especial que conheceu. Micaela 
convoca Bruno para a inauguração do 
restaurante. Kyra/Cleyde desconfia de que 
esteja gostando de Alan. Téo e Luna/Fiona 
ficam preocupados com a chuva forte, sem 
possibilidade de voltarem para São Paulo. 
Lúcia recomenda que Renzo procure uma 
psiquiatra. Kyra pede a Alexia para descobrir 
o que  Renzo deseja com Rafael. Luna/Fiona 
confessa a Téo que está apaixonada por ele.

A Lua migra para a fase Cheia no dia 27 e aponta 
desafios, mas deixa o seu signo ainda mais 
aguerrido e garante que não faltará disposição nem 
boa vontade para vencer os obstáculos. Você vai 
dar a volta por cima e conseguirá incrementar os 
seus ganhos, mesmo porque o Sol e outros astros 
seguem em sua Casa da Fortuna e prometem uma 
semana positiva para seus interesses materiais.

Pedro encontra Karina, João e Bianca. 
Duca leva Nat à Pedra do Índio. 
Heideguer mostra para Lobão as fotos 
que Cobra lhe enviou. Bianca e João 
ouvem Gael falar para Dandara que 
Karina pode não ser sua fi lha. Rico, BB, 
Guta e Joaquina chegam a Marechal 
Hermes e procuram Wallace. Duca 
e Nat descobrem vestígios de um 
acampamento na trilha. Karina pede 
que Pedro sempre lhe conte a verdade. 
Bianca e João encontram Duca e Nat 
na trilha. Bete, Mari e Jeff criticam o 
fi gurino e a maquiagem de Sol. Wallace 
vê Sol arrumada para a sessão de fotos 
e se irrita. Gael fl agra Pedro e Karina 
juntos no local do piquenique. 

José Alfredo intimida Cora. Cláudio 
confessa a Beatriz que teme a rejeição de 
Enrico. Maria Marta entra no quarto de José 
Alfredo sem que ele perceba. Kelly teme 
ser expulsa da casa de Maria Ísis. Vicente 
convida Victor e Cristina para sair e Xana 
percebe o interesse do rapaz pela amiga. 
Ismael se apresenta a Pietro. José Alfredo 
fala o nome de Maria Ísis enquanto está 
com Maria Marta. Maria Marta promete 
vingança a José Alfredo. Silviano cuida de 
Maria Marta. José Alfredo não consegue 
falar com Maria Ísis e decide procurá-
la. Magnólia tenta convencer a fi lha a 
engravidar do amante. José Alfredo tem 

Magnólia obriga Maria Ísis a beber um 
preparado para aumentar sua fertilidade. 
Cristina dá início às obras do camelódromo. 
Elivaldo descobre que não deixará a prisão 
na data prevista. João Lucas autoriza a 
confecção da nova coleção de joias. Maria 
Ísis liga para José Alfredo e fala com João 
Lucas sem saber. José Alfredo se emociona 
com a presença dos fi lhos. João Lucas 
descobre o apartamento de Maria Ísis. Kelly 
vê João Lucas e se apavora. Silviano avisa 
a Maria Marta que ela não conseguirá viajar 
para Roraima. João Lucas observa a mãe.

João Lucas e Maria Marta fazem as pazes 
e Silviano se emociona. José Alfredo deixa 
o hospital. Fernando procura Cristina. 
Fernando decide falar com Cora sobre 
Cristina. José Alfredo e Maria Marta se 
enfrentam. José Pedro e Maria Clara 
repreendem os pais pela discussão. 
Cora faz insinuações sobre Cristina e 
Vicente para Fernando. Jurema procura 
Reginaldo. Cláudio e Beatriz acompanham 
Leonardo até o hospital. Fernando chega 
ao restaurante de Enrico para falar com 
Vicente. João Lucas defende Maria Marta 
para os irmãos. Cora avisa a Cristina que 
Fernando a procurou. Vicente e Fernando 
se encontram.



20 | 

¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
29 de abril a 6 de maio de 2021

Liana Paula também foi aniversariante desta
 quarta-feira (28). Desejamos muitas felicidades!

A aniversariante do dia 29 de abril, é a belíssima Elange. 
Esposa do nosso amigo Xororó. Parabéns!

Essa semana recebi a visita do ilustre ex-vereador Jésus 
Sinhá para uma boa prosa. Grande abraço!

Nosso amigo José Benedito Donadon Leal é aniversariante 
do dia 1º de maio. Feliz aniversário e muitas felicidades! Mês de maio começa com comemoração. Dia dois de 

maio é aniversário do treinador de muaythai Aldo Henri-
que. Desejamos a você saúde, felicidade, amor, sucesso e que 
continue sendo esse cara bruto (mas com carinho) sempre!!

Quarta-feira (28) foi dia da Sinara Andrade. Parabéns e 
sucesso sempre.


