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Sebrae Minas realiza 
ações gratuitas 
para as mulheres 
no mês de maio
HABILIDADE. Perfil vai oferecer capacitações para 
desenvolvimento de habilidade empreendedoras.

DA REDAÇÃO

O Sebrae  Minas,  por 
meio do Sebrae  Delas, 
promove o “Quinta  Delas 
Metamorfose  –  Perf i l” 
nas  quintas-fe i ras  do mês 
de maio.  Em sua segunda 
edição,  os  encontros  com 
mulheres  empreendedo-
ras  serão 100% on- l ine  e 
g ratu i tos,  rea l izados sem-
pre  das  19h às  20h30.  As 
inscr ições  podem ser  fe i -
tas  no s i te  da  lo ja  do Se-
brae  Minas  ou pe lo 0800 
570 0800.

O Quintas Delas nas-
ceu de uma parceria entre 
o Sebrae Delas e um gru-
po de mulheres empreen-

dedoras que se conhece-
ram durante os eventos 
promovidos pelo Sebrae, 
o projeto Metamorfose 
Mulher. Neste ano, o pro-
jeto também conta com 
a parceria da Associação 
Regional dos Profissionais 
de Organização e Produ-
tividade (ARPOP-MG) e 
a Associação Alcoolismo 
Feminino (AF).

De acordo com a analis-
ta do Sebrae Minas Delai-
ne Cordeiro, os encontros 
têm o objetivo de estimu-
lar o aperfeiçoamento de 
habilidades comportamen-
tais das empreendedoras. 
“Com o tema Perfil, os en-

contros de maio vão deba-
ter meios para superar os 
desafios atuais e encontrar 
novas oportunidades para 
as mulheres que têm ou 
pretendem abrir o próprio 
negócio”, explica.

O primeiro encontro 
já hoje (06/05), quando 
as participantes poderão 
aprender sobre a impor-
tância do planejamento e 
identificar a melhor forma 
para desenvolver habilida-
des empreendedoras e o 
au toconhec imento.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O programa pretende incentivar as atitudes de cooperação, liderança, postura profissional 
e promover ações voltadas ao empreendedorismo.

Município arcará com todas as 
despesas salariais do jovem
ORIENTAÇÃO. As empresas parceiras receberão os jovens gratuitamente e vão capacitar e orientar o 
desempenho das atividades a serem realizadas.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Ci-
dadania (SEDESC), em par-
ceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
lança o programa ProJovem, 
um serviço municipal de for-
mação profissional, instituído 
pela Lei Municipal 3.416 de 
13 de abril de 2021, para aten-
der jovens em situação de vul-
nerabilidade social, incentivar 
sua inserção no mercado do 
trabalho, promover a inclusão 
social, geração de renda para 
quem ainda não teve a opor-
tunidade de ter seu primeiro 
emprego e também para for-
talecer os vínculos comunitá-
rios e as medidas do Plano de 
Incentivo a Economia.

Os jovens que partici-
parem do programa estarão 

inseridos em um banco de 
oportunidades, desenvolvido 
em parceria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, junto às empresas do 
município que forem cadas-
tradas, possibilitando a eles o 
encaminhamento ao mercado 
de trabalho.

As empresas parceiras 
receberão os jovens gratuita-
mente e vão capacitar e orien-
tar o desempenho das ativi-
dades a serem realizadas no 
ambiente de trabalho e acom-
panhar a assiduidade, pontu-
alidade e o desenvolvimento 
das atividades realizadas.

O programa pretende 
incentivar as atitudes de co-
operação, liderança, postu-
ra profissional e promover 
ações voltadas ao empreen-
dedorismo, como melhoria 
do desempenho pessoal e 

profissional dos jovens, e 
consequentemente, apoiando 

o comércio local que sofreu 
com os impactos econômicos 

durante a pandemia do novo 
coronavírus.
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Cantor rebate critérios exigidos para obter benefícios.

Auxílio para classe artística é motivo 
de desabafo em redes sociais
DEBATES. A Câmara de Mariana aprovou o projeto de Lei e criou o Auxílio Emergencial do Segmento 
Turístico Cultural que vem sendo discutido por alguns músicos da cidade.

DA REDAÇÃO

Com o início da pandemia 
vieram muitas medidas que pre-
cisaram ser tomadas para que a 
disseminação do vírus pudesse 
acontecer. O isolamento so-
cial foi considerado a medida 
mais eficaz por especialistas e 
pesquisadores como forma de 
conter esse contágio.

Desde então surgiram me-
didas e meios que deram força 
ao isolamento, mas ainda hoje, 
após pouco mais de um ano, o 
isolamento continua sendo a 
melhor forma para se proteger.

Com essa mudança no 
comportamento social do 
mundo, muitas classes ficaram 
prejudicadas e impossibilitadas 
de trabalhar e manter o sus-

tento da família. Os músicos, 
produtores de eventos, bares, 
restaurantes precisaram parar 
sua atividades de forma bruta 
e necessária. 

A Câmara de Mariana 
aprovou o projeto de Lei e 
criou o Auxílio Emergencial 
do Segmento Turístico Cultu-
ral que vem sendo discutido 
por alguns músicos da cidade. 
Na semana passada, o cantor 
Clérissom Araújo, publicou em 
suas redes sociais um desabafo 
em relação aos critérios exigi-
dos pela Lei. A redação do Jor-
nal Ponto Final entrou em con-
tato com o músico que contou 
um pouco de sua história e so-
bre os impactos da pandemia 
em sua vida pessoal e carreira 

profissional. “Como músico há 
mais de 30 anos, eu não imagi-
naria o impacto negativo que a 
pandemia iria causar na minha 
vida profissional e pessoal. Há 
anos eu estava conseguindo me 
manter e manter a minha famí-
lia com o meu trabalho. Tinha 
minhas dificuldades, mas longe 
do que estamos passando ago-
ra. Tenho dois filhos menores, 
antes da pandemia pagava pen-
são regularmente, agora não 
estou conseguindo manter com 
esse dever e isso é o mais frus-
trante. Porque afinal, o trabalho 
é um dos alicerces da vida” ex-
plicou.

Sobre o Edital de Incen-
tivo Municipal aprovado pela 
Câmara de Mariana, Clérissom 
deu sua opinião sobre a dificul-
dade de acesso aos criadores do 
projeto. “Não houve nenhum 
contato com a classe musical 
antes de criar a Lei de Incentivo 
Municipal. Infelizmente o aces-
so com os responsáveis é muito 
difícil, mas nós tentamos. Con-
seguimos agendar uma reu-
nião com o prefeito e levamos 
sugestões para que as regras 
fossem modificadas como, por 
exemplo, fomentar a nossa área 
com criações de lives, seguindo 
todos os protocolos. Assim se 
manteria as atividades artísticas 
e culturais da região fomen-
tando toda a classe de músi-
cos, artesãos, artistas plásticos, 
equipes de filmagem,  equipes 
de áudio, gerando trabalho a 
todos. Mas não quiseram nos 
ouvir” pontuou o cantor.

A Lei Manoel da Costa 
Athaíde foi criada pela Câmara 
como forma emergencial para 
apoiar o meio cultural na cida-
de de Mariana em decorrência 
da pandemia da Covid-19 e, 
segundo Clérissom, aprovação 
com as exigências estipuladas 
foi um erro. “Acho que como 
estamos diante de uma pande-
mia mundial a Lei Manoel da 
Costa Athaíde era pra ser uma 
lei emergencial que priorizas-
se minimizar os impactados 
da covid na vida dos artistas e 
seguimentos de apoio. Mas da 
forma que foi criada não po-
deria ser aprovada pela Câmara 
Municipal. É um absurdo ser 
exigível que em plena pandemia 
o requerente do benefício este-
ja em dia com suas obrigações 
tributárias, por exemplo. Sendo 
assim, quem está em débito, 
não recebe o benefício, agora 
não é o momento pra isso”.

Perguntado sobre os incen-
tivos realizados no ano passa-

do, antes da criação da Lei Mu-
nicipal, o músico respondeu à 
nossa Redação que houveram 
incentivos através de Lei Go-
vernamental mas que não há, 
até o momento, estratégias para 
o retorno das atividades com 
segurança. “No ano passado, 
em dezembro, houve o bene-
fício da Lei Aldir Blanc, mas 
foi uma Lei Governamental, 
não exclusiva do município de 
Mariana. Estamos há mais de 
um ano em pandemia e eu não 
vi até agora ninguém do poder 
Legislativo e ou Executivo tra-
çando estratégias reais de como 
retornar as nossas atividades 
com segurança. Os bares, na 
onda vermelha estão liberados 
o funcionamento,  porque não 
pode retornar com a música 
ao vivo? Qual a dificuldade de 
manter um local com segu-
rança, sem aglomerar?  Acho 
que deveriam fazer um esfor-
ço e entender que músico tem 
fome, tem família e entender 
que é uma profissão” finalizou 
Clérissom.

Na última semana a Câ-
mara de Mariana, realizou uma 
reunião com o secretário de 
Cultura, Cristiano Cassimiro, 
para debater a Lei que criou o 
Auxílio Emergencial do Seg-
mento Turístico Cultural aten-
dendo ao requerimento do ve-
reador Ronaldo Bento. Nessa 
reunião o secretário apresentou 
uma planilha contendo todos 
os quesitos que a classe precisa 
para ter o direito aos benefícios 
da Lei, e em suas palavras dis-
se: “Tivemos na primeira etapa 

626 inscritos, 281 estão válidos. 
Quando nós começamos o 
processo, foi colocado cerca de 
R$900mil reais para isso. Por-
que nós tínhamos um estudo 
de que teríamos entre 250 a 300 
pessoas que vivem e se dedicam 
à atividade artística no municí-
pio. Não aquela pessoa que tem 
uma empresa e faz música por 
hobbie, mas sim aquela pessoa 
que sua atividade principal foi 
atingida pelo Covid, esse é o 
público que a gente quer. Nós 
tivemos inscrições de muitas 
pessoas que tem emprego e 
não puderam ser colocadas. 
Depois de trinta dias chegamos 
com 90 pessoas aptas a receber 
o auxílio, 42 já receberam e 48 
vão receber a partir da semana 
que vem” explicou. 

Quanto aos cadastros que 
não puderam ser realizados por 
pendências jurídicas, o secretá-
rio de cultura explica que será 
necessário resolver as pendên-
cias para ser incluído entre os 
critérios de aceitação. “A pessoa 
tem um problema jurídico com 
a caixa econômica e não conse-
gue uma certidão, então não é 
um problema da Lei. A pessoa 
tem que resolver esse proble-
ma primeiro. A pessoa que tem 
um problema com o Governo 
do Estado por uma atividade 
ambiental e não consegue a 
certidão não é um problema da 
Lei, é um problema da pessoa. 
Nós estamos criando políticas 
públicas e se a gente der um jei-
tinho agora nunca ninguém vai 
conseguir se organizar” afir-
mou Cristiano Cassimiro.
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A CPI precisaria de pelo menos cinco assinaturas para ser 
criada.

Câmara aprova CPI 
que irá investigar 
contratos de 
empreiteiras 
INVESTIGAÇÃO. Após documento protocolado, presidente da 
Câmara irá nomear comissão para investigação das denúncias.

DA REDAÇÃO

Na última Reunião da Câ-
mara (03), a CPI investigativa 
comentada pela população maria-
nense nos últimos dias, foi criada 
pela Casa de Leis assinada pelos 
vereadores Ricardo Miranda (RE-
PUBLICANOS), Maurício An-
tônio (AVANTE), José Antunes 
(Zezinho Salete – MDB), Ediral-
do Ramos(AVANTE) e Manoel 
Douglas (PV). O processo foi 
protocolado na Câmara na segun-
da-feira (03), por volta das 13h e 

segundo o presidente da Câmara, 
Ronaldo Alves Bento, uma co-
missão investigativa será nomeada 
no próximo dia 10. “A partir do 
documento protocolado podere-
mos nomear uma comissão para 
uma averiguação minuciosa das 
denúncias apresentadas”.

 O vereador Ricardo Miranda 
deixou claro que “o vereador Pre-
to terá meu apoio e minha assina-
tura para fiscalização de contratos 
prestadores de serviços que este-
jam vigentes, mas que caso seja 

incluído na CPI, se o vereador 
Pedrinho montar uma CPI para 
averiguar qualquer contrato que 
esteja vigente, estou a disposição 
e irei assinar, quem sou eu para ir 
contra a CPI, o que eu não quero 
é tumultuar o processo. Virou um 
jogo político e quiseram tumultu-
ar e pelo meu entendimento, bus-
car coisas de governo passado. Se 
tiver outro contrato do governo 
de Celso Cota, por exemplo, que 
esteja vigente, eu vou assinar isso 
é fato” explicou o edil se referin-
do a intenção do vereador Pedri-
nho Salete em acrescentar outros 
contratos a CPI.

A vereadora Sônia Azzi, que 
afirmou em reunião anterior que 
se tivesse os documentos em 
mãos assinaria a CPI, que preci-
saria de pelo menos cinco assina-
turas para ser criada, segundo o 
vereador Manoel Douglas, não 
assinou e não quis nem receber o 
documento. Procurada por nos-
sa equipe de reportagem, Sônia 
não respondeu e não enviou es-
clarecimentos até o fechamento 
desta edição.
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eículo encontra-se apreendido no pátio do detran e possui 
diversas autuações.

Zezinho do “Bento” 
é denunciado por 
práticas irregulares 
na Associação
deNÚNcia. Carro da Associaçã de Moradores encontra-se 
preso no pátio do Detran.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final recebeu 
uma denúncia referente à Associa-
ção dos Moradores de Bento Ro-
drigues. Segundo os denunciantes o 
senhor Zezinho, conhecido como 
Zezinho do Bento, se envolveu em 
um acidente de carro há cerca de 
dois meses onde um motociclista 
teria sido atingido. “O carro da As-
sociação estava sendo dirigido sem 
carteira, está preso no Detran com 
vários documentos atrasados e com 
envolvimentos em dois acidentes. 
Um deles, um motoqueiro foi atin-
gido. Zezinho fez a curva em cima 
dele na linha”, afirmou denunciante 
que preferiu não ser identificado.

Em contato com o Zezinho, 
ele conta que “tudo que eles fala-
ram é inverdade. O carro teve pro-
blema mesmo de multa. Meu advo-
gado já está ciente de tudo e eu vou 

fazer uma ocorrência. Mas já estou 
tomando todas as providências. O 
cara bateu em mim, eu estava para-
do” afirmou Zezinho. 

A denúncia também teve 
como alvo a conduta do Zezinho 
e classificam como “fora da regra 
em vários aspectos abusando de 

autoridade e usando os bens da 
Associação em benefício próprio, 
inclusive venda de biscoitos e ou-
tras coisas na área da Renova e no 
centro de Mariana”. Sobre esses 
questionamentos o mesmo afir-
mou que “a Associação não tem 
renda nenhuma”.

Prefeitura informou que irá tomar as providências 
necessárias e iniciar reforma.

Praça no bairro Rosário 
vira alvo de denúncias 
por situação de abandono
DA REDAÇÃO

A redação do Jornal Pon-
to Final recebeu uma denún-
cia sobre a Pracinha Jequi-
tibira no bairro Rosário. O 
denunciante que entrou em 
contato com o Jornal, atra-
vés do whatsapp e preferiu 
não ser identificado, relata 
que “nossa pracinha anda es-
quecida, impossível de ter um 
laser porque se tornou um pe-
rigo. Está abandonada e sem 
nenhum cuidado” explicou.

O Jornal Ponto Final en-
trou em contato com a Prefei-
tura de Mariana através de Se-
cretaria de Comunicação para 
conhecimento da denúncia e a 
mesma respondeu que irá to-
mar as providências necessá-
rias. “Enviaremos uma equipe 
de fiscalização e engenharia ao 
local para levantamento dos 
dados e após planejamento das 
atividades iniciaremos a refor-
ma” afirmou pelo e-mail.

REFORMA
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Primaz de Minas terá identificação através de Monumento.

Monumento terá custo de mais de 
R$150mil e ficará pronto em 60 dias
PRAZO. Obra, que já foi iniciada, tem término previsto em sessenta dias.

DA REDAÇÃO

O Poder Executivo, anun-
ciou na semana passada a 
construção de um Monumen-
to na entrada da cidade de 
Mariana, que servirá de iden-
tificação à quem passa pela 
Primaz de Minas.

Atualmente sem nenhuma 
identificação, ao passar pela 
cidade, motoristas dificilmente 
conseguem identificar o muni-
cípio de Mariana.

Primeira capital, primei-
ra vila, sede do primeiro bis-

pado e primeira cidade a ser 
projetada em Minas Gerais. A 
história de Mariana, que tem 
como cenário um período 
de descobertas, religiosidade, 
projeção artística e busca pelo 
ouro, é marcada também pelo 
pioneirismo de uma região 
que há três séculos guarda ri-
quezas que nos remetem ao 
tempo do Brasil Colônia. 

Muito conhecida e visitada 
por turistas de todo mundo a 
identificação em Mariana vem 
sido comentada e elogiada.

Diante de todos os fatos, 
a redação do Jornal Ponto Fi-
nal entrou em contato com 
a Prefeitura de Mariana para 
saber sobre a construção do 
Monumento que já foi ini-
ciada. Sobre os questiona-
mentos feitos, a Prefeitura 
respondeu que “a obra do 
Monumento tem investimen-
to estimado de 150.450,00 
(Cento e cinquenta mil, qua-
trocentos e cinquenta reais) 
e a previsão de término é de 
proximamente dois meses”.
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varejão popular

Quando é identificada uma obra irregular, a Cemig registra 
um boletim de ocorrência junto às autoridades e suspende 
fornecimento.

Cemig alerta sobre 
instalação de rede 
elétrica clandestina
CRIME. A instalação clandestina de redes elétricas causa prejuízos 
aos contratantes, que também podem responder criminalmente.

DA REDAÇÃO

A Cemig alerta a popu-
lação, em especial os lotea-
dores e produtores rurais, 
sobre a atuação de empresas 
irregulares que oferecem a 
execução de obras clandesti-
nas de instalação de rede de 
energia elétrica, muitas vezes 
utilizando o nome da própria 
Cemig. Essa prática coloca 
em risco a segurança de toda 
a população, uma vez que 
são utilizados cabos, postes, 
transformadores e outros 
equipamentos de qualidade 
ou procedência duvidosas, 
que interferem na qualidade 
do fornecimento de energia, 
podendo inclusive provocar 
queima de aparelhos e aci-
dentes fatais para os clientes 
da comunidade. 

Quando é identificada 
uma obra irregular, a Cemig 
registra um boletim de ocor-
rência junto às autoridades 
e, imediatamente, suspende 
o fornecimento de energia 
e faz a remoção da rede. Os 
clientes também podem res-
ponder criminalmente, pois, 
se a ligação de energia for 
feita sem medição de consu-
mo, fica configurada ligação 
clandestina e furto de ener-
gia, crime previsto no artigo 
155 do Código Penal.

 A Cemig alerta que “an-
tes de contratar qualquer 
serviço ou execução de obras 

de eletrificação, o interessado 
deve consultar a relação dos 
fornecedores e prestadores 
de serviços credenciados 
pela Cemig”. Essa lista pode 
ser consultada por meio dos 
canais de atendimento da 
empresa: agências ou postos 
de atendimento, pela agência 
virtual (www.cemig.com.br) 
ou pelo telefone 116.

No caso de contratação 
de um fornecedor ou pres-
tador de serviços creden-
ciado, a restituição do cus-

to correspondente à nova 
rede da Cemig é feita, no 
máximo, 90 dias após a 
conclusão da obra e pode 
chegar ao valor total, con-
forme previsto na resolu-
ção 414 da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel). No caso de em-
presas clandestinas, o con-
tratante não recebe a de-
volução de valores e ainda 
pode perder o valor gasto 
e responder criminalmente 
por furto de energia. 
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 A brucelose é uma doença bacteriana que afeta diversos animais.

Vacinação contra brucelose em 
bovinos iniciou na segunda-feira(3)
PRECAUÇÃO. O cuidado com a vacinação das bezerras evita com que o animal contraia a doença.
DA REDAÇÃO

A Secretaria de Desen-
volvimento Rural iniciou na 
última segunda-feira, (05), a 
primeira fase da vacinação 
contra a brucelose em bovi-
nos fêmeas de 3 a 8 meses 
de idade. O objetivo é re-
duzir os impactos negativos 
dessas zoonoses na saúde 
humana e animal, além de 
promover a competitividade 
da pecuária nacional.

No ano de 2020 foram 
imunizadas 1.506 bezerras. 
Para este ano é previsto que 
cerca de 1.800 imunizações. 
A iniciativa faz parte do Pro-
grama Nacional de Controle 
e Erradicação da Brucelose 
e Tuberculose Animal (PN-
CEBT), que foi instituído 
no Brasil pela Instrução 
Normativa Ministerial de nº 
02/2001 e regulamentada 
pela Instrução Normativa 
SDA nº 10/2017.

Após a conclusão da 
primeira fase da vacinação, 
a secretaria iniciará, no se-
gundo semestre, a segunda 
fase, que visa atender um 
maior número de produto-
res. Para solicitar o serviço, 
os produtores devem entrar 
em contato com a secretaria 
responsável, através do nú-
mero 3558-4173.

A brucelose é uma do-
ença bacteriana que afeta 
diversos animais, incluin-
do os bovinos. Já os seres 
humanos podem contrair 
a doença ao consumir pro-
dutos como leite não pas-
teurizado, produtos lácteos 
contaminados (como queijo 
e manteiga), carne mal pas-
sada, entre outros. O cui-
dado com a vacinação das 
bezerras evita com que o 
animal contraia a doença e 
ela seja, consequentemente, 
transmitida à população.
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Cresce procura por profissionais em 
saúde mental na pandemia em Mariana
MEDICAÇÃO. O consumo de medicamento teve aumento no município, mas segundo o coordenador de 
saúde mental, o aumento foi gradual e esperado.

DA REDAÇÃO

A pandemia da Covid-19 
chegou de uma forma muito 
inesperada a todos. Há pouco 
mais de um ano, o vírus que 
teve seu primeiro registro con-
firmado na China, se espalhou 
mundo afora causando uma 
avalanche de casos confirma-
dos e óbitos por infecção ao 
vírus. Tudo que se soube nes-
se período é que o vírus é letal, 
sua forma de contágio é por 
contato físico e que remédio 
preventivo não existe. Dessa 
forma a humanidade se apega a 
eficácia da vacina para desacele-
rar mortes e pessoas infectadas.

Dentro desse período to-
dos se viram obrigados a man-
ter o distanciamento social 
para prevenir e evitar a conta-
minação. Escolas pararam de 
funcionar, trabalhos passaram 
a ser feitos de casa como es-
quema de home office adota-
dos por muitos e foram classi-
ficados como essenciais e não 
essenciais, o que dividiu e divi-
de opiniões. Bares, restaurantes 
deixaram de abrir as portas as-
sim como os eventos e shows 
deixaram de acontecer.

Com toda essa mudança 
no comportamento da huma-
nidade, com a pandemia vie-
ram outros problemas, dentre 
eles os psicológicos que con-
figuram estresse, depressão, 
ansiedade e etc. Pensando nis-
so, a redação do Jornal Ponto 
Final entrou em contato com 
o coordenador de Saúde Men-
tal, Jesse Catta Preta, para uma 
conversa sobre a situação em 
Mariana. Jesse, fala do aumen-
to na procura por profissionais 
da saúde mental e pontua que 
sentimentos não devem ser 
ignorados. “A procura pelos 
serviços de saúde mental com 
certeza aumentou. Porém, 
grande parte desse aumento 
não são pacientes com forma 
grave de sofrimento em saúde 
mental. A pandemia despertou 
novos sentimentos, ansiedade, 
tristeza, estresse, dentre outros 
que, levaram as pessoas a pro-
curarem ajuda para lidar com 
isso. Esses sentimentos real-
mente devem ser considerados 
e nunca ignorados pois tratam 
de como nós estamos lidando 
com uma nova realidade. Vale 
lembrar também que essa ajuda 
não precisa vir necessariamen-
te de um profissional de saúde 
mental. Um amigo, parente ou 
pessoa de confiança também 
tem a capacidade de fazer uma 
primeira escuta. Essa escuta 

também é muito importante e, 
quando se nota um risco para 
a pessoa, um serviço de refe-
rência deve ser acionado pela 
própria pessoa ou o ouvinte” 
alertou o coordenador.

Perguntado sobre a procu-
ra para atendimento às crianças 
Jesse explica que devido aos im-
pactos causados pela pandemia 
a procura maior se concentra 
em adultos pela perda de em-
prego, falta de convívio social e 
privações gerais. “O sofrimen-
to causado pela pandemia atin-
ge cada pessoa de forma dis-
tinta, diferindo do modo como 
cada um recebe e vive esse 
sofrimento. Não existe uma re-
gra onde a criança ou o adulto 
sofra mais ou menos. Em ter-
mos numéricos, o número de 
procura de adultos tende a ser 
maior do que a de crianças, pois 
muitas vezes estão relacionadas 
a perda de emprego durante a 
pandemia, falta da vida social e 
outras privações de ordem so-
cial. Crianças são afetadas por 
quebra na dinâmica escolar, de 
ensino e convívio social com 
seus amigos e colegas”.

O consumo de medica-
mento teve aumento no mu-
nicípio, mas segundo o coor-
denador de saúde mental, o 
aumento foi gradual e espe-
rado diante do cenário atual. 
Jesse garantiu que o municí-
pio fornece 100% dos medi-
camentos padronizados pela 
REMUNE (relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais). 
“Alguns medicamentos são de 
distribuição exclusiva do Es-
tado, porém no momento os 
mesmos estão sendo liberados 
normalmente” informou.

Os atendimentos emer-
genciais na Saúde Mental estão 
sendo realizados normalmen-
te, seguindo todos os proto-
colos de prevenção e foram 
criados canais via whatsapp e 
telefone para atendimento e 
acompanhamento à pacientes. 
“Os atendimentos nas uni-
dades de saúde mental hoje 
ocorrem de forma normal. Os 
plantões não pararam em ne-
nhum momento da pandemia 
e, mesmo estimulando a dimi-
nuição da circulação dos nos-
sos pacientes, os casos graves 
e urgências continuam com os 
atendimentos presenciais nas 
unidades. Também foram dis-
ponibilizados canais de atendi-
mento via telefone e whatsapp, 
a fim de manter os acompa-
nhamentos dos pacientes que 
solicitavam esse serviço”, en-

fatiza o coordenador. 
A saúde Mental atualmen-

te conta com um quadro de 
64 profissionais, entre médi-
cos psiquiatras, psicólogos, 
assistentes sociais, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogo, 
músico terapeuta, arte tera-
peuta, auxiliares administra-
tivos, auxiliares de limpeza, 
jovens aprendizes e estagi-
ários. O serviço dispõe de 
acompanhamento presencial 
e virtual, de acordo com a 
necessidade do paciente com 
avaliação feita por um técnico 
em saúde mental, indicada e 
discutida com o paciente. De 
acordo com Jesse, o CAPS é 
tradicionalmente um serviço 
de atendimento de urgência 
para casos graves. Os aten-
dimentos presenciais envol-
vem um risco direto tanto 
para o profissional, quanto 
para o paciente, uma vez que 
na data de hoje o município 
encontra-se na fase vermelha 
da pandemia, onde o risco de 
disseminação do vírus é mui-
to alto. Em todas as unidades 
do município o acolhimento 
é diário, assim como os plan-
tões de urgência. Os atendi-
mentos também são realiza-
dos via encaminhamento de 
outras unidades de saúde, as-
sim como o setor encaminha 
seus pacientes para outros 
serviços da rede, conseguindo 
assim um atendimento mais 
amplo e humanizado.

Sobre o acolhimento reali-
zado em primeiro momento, o 
coordenador explica que todo 
cidadão que procurar por aten-
dimento será atendido pelo 
CAPS e avaliado pela equipe 
técnica. “Os CAPSs funcio-
nam com o sistema de “portas 
abertas”. Todo o paciente que 
procurar a unidade no horário 
de acolhimento será atendi-
do. Porém a continuidade do 
acompanhamento na unida-
de se dará pela gravidade dos 
casos e avaliação dos técnicos 
de saúde mental e psiquiatria. 
Na hipótese de o paciente não 
ser considerado um caso a ser 
acompanhado no CAPS, o 
mesmo pode ser encaminhado 
para tratamento em sua Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
de referência, onde a saúde 
mental mantém uma equipe 
matricial, que juntamente com 
a Equipe de Saúde da Família 
(ESF) faz atendimentos com-
partilhados e individuais para 
a continuidade de tratamento 
desses pacientes” finalizou.

Confira a seguir os horários 
e faixa etária para atendimento de 
plantão que funciona diariamente:

• CAPS I (adulto): de 2ª a 6ª feira 
de 8 às 9 horas;
• CAPSad (álcool e outras drogas): 

de 2ª a 6ª feira de 8 as 9 horas;
• CAPSij (infanto-juvenil): 2ª e 
4ª feira de 13:30 as 15:30
3ª e 6ª feira de 8:30 as 10:30
5ª feiras apenas plantão de ur-
gências.
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Aprovados em concurso da UEMG, 
professores vão à Justiça 
JUSTIÇA. Estimativa do grupo é de que, dos 1.511 docentes da UEMG, esteja trabalhando de forma precarizada.

Carol Matias Brasileiro

Professores aprovados em 
2018 em concurso da UEMG 
(Universidade do Estado de Mi-
nas Gerais), mas que estão con-
tratados temporariamente, en-
traram na Justiça com Mandado 
de Segurança contra o Estado 
de Minas Gerais, pleiteando Tu-
tela Antecipada para nomeação 
conforme o Edital do concurso.

A mobilização dos profes-
sores defende, além da nomea-
ção dos aprovados, a retomada 
da realização de outros con-
cursos públicos, uma vez que 
a demanda por mais docentes 
estaria comprovada, mas soli-
citações formais da reitoria da 
UEMG à SEPLAG (Secretaria 
de Planejamento e Gestão) re-
ceberam resposta negativa.

Entre os argumentos dos 
professores apresentados ao 
TJMG, representados pela ad-

vogada Carol Brasileiro, estão 
o cumprimento de jornadas 
exorbitantes, obrigatoriedade 
de lecionarem inúmeras dis-
ciplinas – incluindo algumas 
com conteúdos fora de suas 
áreas de formação e especia-
lidade, a orientação de TCC’s 
(Trabalhos de Conclusão de 
Curso), a participação em ban-
cas, a supervisão de estágios, 
organização de eventos e, até 
mesmo, atuação em cargos ad-
ministrativos, como coordena-
ção de cursos e diretorias, que 
demonstram a real necessida-
de de serviço para a nomeação 
de mais professores.

As práticas configuram, 
segundo o grupo e a advogada 
que os representa, uma situa-
ção inconstitucional. “O art. 
37, inciso IX da Constituição 
da República prevê que a Admi-
nistração Pública pode realizar 

contratos por tempo determina-
do exclusivamente para atender 
a necessidades temporárias de 
excepcional interesse público. 
No entanto, os professores da 
UEMG exercem atividades pre-
visíveis e permanentes e, mesmo 
sendo aprovados em concurso 
público e havendo vagas, não 
são efetivados pela Instituição”, 
diz a advogada Carol Brasileiro. 

Pesquisa, extensão e 
atendimento à 
população prejudicados

Ela afirma ainda que a si-
tuação, além de ilegal, também 
dificulta aos professores o de-
senvolvimento de atividades 
de pesquisa e extensão devido 
à sobrecarga de trabalho. As 
atividades de pesquisa e exten-
são são função intrínseca das 
instituições públicas de ensino 

superior, fundamentais para a 
universidade contribuir para 
com a sociedade brasileira como 
um todo, tendo em vista que a 
UEMG atrai alunos e alunas de 
diferentes Estados do país.

A não resolução do impas-
se por via administrativa, se-
gundo Carol Brasileiro, preju-
dica os estudantes da UEMG 
de forma decisiva. “Trabalhan-
do com contratos precarizados 
e assumindo carga horária ex-
cessiva, bem como lecionando 
conteúdos fora de suas áreas 
de formação, a qualidade do 
ensino é drasticamente com-
prometida, não somente pelo 
cansaço dos professores, mas 
também pela inexequibilidade 
de acompanhar um número 
muito elevado de alunos e alu-
nas e pela perda da continuida-
de dos programas”.

A UEMG tem um poten-

cial para pesquisa e extensão 
muito maior do que hoje se 
desenvolve, mas a sobrecarga 
de trabalho e a precariedade na 
contratação limitam o corpo 
docente, acrescenta a advoga-
da. Isso prejudica diretamen-
te a população mineira, já que 
ela deixa de ter acesso a vários 
atendimentos e projetos que 
a UEMG poderia oferecer às 
comunidades das regiões onde 
a instituição possui unidades, 
principalmente no atual con-
texto de crise sanitária da CO-
VID-19.  “Uma maior partici-
pação popular na universidade 
agregaria para uma formação 
dos alunos mais humanizada e 
preparada para problemas so-
ciais reais”, enfatiza a advogada 
Carol Brasileiro.

Veja reportagem na íntegra 
no site www.jornalpontofinal.
com.br.
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Entidades apresentam oportunidades 
de melhorias ao combate à Covid-19
COMÉRCIO. O comércio, vive mais fechado do que aberto e “é impossível continuar desta forma”, afirma presidente.
DA REDAÇÃO

Entidades das cidades de 
Mariana, Itabirito e Ouro Preto 
se integram na busca de experi-
ências bem-sucedidas no Brasil 
no que diz respeito ao combate 
à Covid-19. Os representantes 
das ACEs - Associações Co-
merciais e Empresariais, CDLs 
– Câmara de Dirigentes Lojis-
tas e da Adesiap – Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social dos Inconfidentes e 
Alto Paraopeba iniciaram uma 
buscava do que tem dado cer-
to para que menos vidas sejam 
ceifadas e para que a economia 
possa rodar, gerando riqueza, 
emprego e renda, inclusive para 
o próprio financiamento do sis-
tema de saúde. As três cidades 
que pertencem à microrregião 
de Ouro Preto têm sofrido 
com os impactos causados pela 
pandemia, pessoas morrendo e 
empresas fechadas. Para Dou-
glas Cardoso e Carolina Tabari, 
Leonardo Hamilton presiden-
tes da Associação Comercial de 
Itabirito, da CDL de Itabirito e 
da Adesiap respectivamente, “a 
situação só não é pior devido 
às operações das mineradoras 
nos municípios, as quais contri-
buem com a arrecadação muni-
cipal e mantém alguns milhares 
de empregos”. 

Porém, o segmento que 
mais emprega, o comércio, 
vive mais fechado do que aber-
to e “é impossível continuar 
desta forma”, afirma Amaril-
do Pereira, presidente da As-
sociação Comercial e da CDL 
de Mariana. “Voltamos a fun-
cionar no dia 3 de maio, mas já 
foram mais de 46 dias de por-
tas fechadas, praticamente sem 

faturamento nenhum, e, com 
isso, vários negócios foram 
fechados, consequentemente 
demissões foram inevitáveis”. 

Desta forma, diante de tal 
cenário, as entidades contra-
taram o professor, consultor, 
gestor e médico, Dr. Michel Ca-
denas, que atuou por 15 meses 
como consultor médico pelo 
Hospital Sírio Libanês no Pro-
jeto LEAN NAS EMERGÊN-
CIAS do Ministério da Saúde e 
no Projeto Todos pela Saúde da 
Fundação Itaú, durante a pan-
demia. Dr. Michel Cadenas foi 
o responsável pela criação do 
processo da Linha de Cuidado 
aos pacientes com Covid-19 
no município de Chapecó/SC. 
Para Dr. Cadenas, é preciso 
visualizar todo o processo de 
atendimento “Linha de Cuida-
do” ao paciente, desde o início 
dos sintomas, até o tratamento 
pós Covid-19. “É como se fos-
se uma linha de produção, onde 
todos os processos (Diagnósti-
co Precoce, Vínculo Imediato, 
Isolamento do paciente, Tele-
monitoramento, Ambulatório 
Covid-19, Monitoramento Pre-
sencial, Exames Laboratoriais, 
Unidade de estabilização, entre 
outros) precisam fluir para que 
o sistema de saúde possa fun-
cionar bem e cumprir com seu 
papel no que tange à assistência 
ao cidadão”.  

Para os senhores Paulo 
Ferreira e Valmir Maximiano 
da Associação Comercial de 
Ouro Preto, “faz-se neces-
sário conhecer todo cidadão 
positivado, para que o sistema 
de saúde possa se programar 
para atender aproximada-
mente os 20% dos infecta-

dos que necessitarão dele. Se 
não soubermos a realidade 
de quantos infectados, não 
conseguiremos dimensionar 
a estrutura ideal. E não pode-
mos errar, estamos falando de 
vidas. ” O Consultor Dr. Ca-
denas esteve nos municípios e 
foram realizadas várias reuni-
ões com empresários, secretá-
rios de saúde, prefeitos e com 
a sociedade civil organizada. 

Foi realizado também o 
trabalho de campo, com visi-
tas técnicas aos equipamentos 
de saúde. No último dia de 
trabalho, foi apresentado aos 
respectivos prefeitos, secre-
tários entre outras autorida-
des no assunto, o diagnóstico 
da situação de cada território 
com o olhar da experiência de 
15 meses de aprendizado, ou 
seja, das melhores práticas no 
enfretamento à Covid-19. De-
nis Donato, Diretor Executi-
vo da Adesiap, afirmou: “foi 
tudo muito rápido, integrar três 
entidades de municípios dife-
rentes, secretários e prefeitos, 
no primeiro momento parecia 
quase impossível diante do pra-
zo, mas todos os representan-
tes desses municípios estavam 
abertos à proposta, e isso con-
tribuiu e muito. 

Ao entregarmos o traba-
lho para os executivos muni-
cipais, nesta sexta-feira, dia 30 
de abril, a sensação era de de-
ver cumprido, pois foi possível 
contribuir com o setor público 
através do nosso trabalho en-
quanto entidades do terceiro 
setor. ” Entidades do Terceiro 
Setor dos Inconfidentes apre-
sentam oportunidades de me-
lhorias ao combate à Covid-19 

CDL Itabirito CDL Mariana 
Todos os prefeitos, Juliano Du-
arte, Orlando Caldeira e Ânge-
lo Osvaldo, dos municípios de 
Mariana, Itabirito e Ouro Preto 
respectivamente, entenderam 
o diagnóstico, elogiaram o tra-
balho, e o melhor, juntamente 
com seus secretários de saúde, 
se comprometeram a iniciar 
as ações de melhorias. Danilo 
Brito, secretário de saúde de 
Mariana, disse: “O trabalho foi 
excelente, pois mapeou os nos-
sos pontos fortes, ou seja, onde 
estamos acertando mesmo em 
um cenário de guerra provo-
cado por uma pandemia, mas 
também apresentou os pontos 
de melhorias, os quais inicia-
remos de imediato, pois que-
ro, em pouco meses, convidar 
o Dr. Cadenas para fazer uma 
nova avaliação desses indica-
dores. Não tenho dúvida que 
melhorarão ainda mais, pois, 
com a estrutura que temos 
hoje, principalmente de pro-
fissionais, tais melhorias serão 
fáceis de serem implementadas, 
trazendo, assim, mais qualidade 
para a nossa população. 

Eu só tenho a agradecer 
o trabalho realizado pelas en-
tidades. ” Importante ressaltar 
que todos os três municípios 
foram bem avaliados pelo con-
sultor frente aos trabalhos que 
até aqui foram desenvolvidos 
pelas secretarias de saúde.  
Segundo Nilmara Soares, ge-
rente do projeto, Dr. Cadenas 
elogiou muito as estruturas, in-
fraestruturas e principalmente 
a qualidade dos recursos huma-
nos. O próximo passo agora é 
integrar as demandas das pre-
feituras e organizar recursos fi-
nanceiros e humanos para que 
possamos melhorar ainda mais 
o atendimento à nossa popula-
ção, afinal não podemos deixar 
de planejar, executar e monito-
rar de forma coletiva, pois os 
três municípios dependem da 
mesma estrutura hospitalar, o 
Hospital Santa Casa de Miseri-
córdia. Assim, salvaremos mais 
vidas e a economia. E, caso 
aconteça uma terceira onda 
nos próximos meses, conforme 
previsto por alguns especialis-
tas, estaremos preparados para 
enfrentá-la.
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Mariana recebe 2.270 
doses de vacina 
segundo secretaria 
de saúde do Estado
IMUNIZAÇÃO. Imunizantes fazem parte da 16ª remessas 
enviadas ao Estado de Minas Gerais.

DA REDAÇÃO

Após receber a nova re-
messa de vacinas contra a Co-
vid-19 na última segunda-feira 
(3), Minas Gerais realizou a 
distribuição dos imunizantes 
no último dia 5 para as 28 
unidades regionais de saúde. 
Conforme o governo estadu-
al, os municípios vão receber 
30.400 doses da Coronavac, 
destinadas para aplicação da 
segunda dose, além de ou-
tras 676.250 da AstraZeneca, 
o que totaliza quase 707.000 
vacinas.

O volume será utilizado 
na vacinação de idosos, a ca-
pital mineira recebe o maior 
número de doses – são 71.405 
imunizantes da Fiocruz/As-
traZeneca e outros 5.680 do 
Butantan/Coronavac. 

No último sábado, o es-
tado também recebeu 50.310 
doses da Pfizer, integralmen-
te destinadas para Belo Hori-
zonte. Os imunizantes estão 
armazenados na Rede de Frio 
do Estado, em acondiciona-
mento especial – para garantir 
a durabilidade de até seis me-
ses, as vacinas ficam em estru-
turas com temperatura em -70 
graus. O insumo dará início à 
imunização de pessoas com 
comorbidades como diabetes, 
doença renal crônica, obesida-
de mórbida, arritmia cardíaca, 
síndrome de down, grávidas e 
mulheres que deram à luz há 
até 45 dias.
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Câmara Municipal 
de Ouro Preto voltará 
a emitir identidades 
RETOMADA. O serviço, que estava suspenso, será retomado na 
próxima sexta-feira (07). 

DA REDAÇÃO

Com o avanço de Ouro 
Preto para a Onda Vermelha 
do Minas Consciente, o Centro 
de Atendimento ao Cidadão 
(CAC) da Câmara Municipal 
voltará a oferecer o serviço 
de emissão de documentos de 
identidades. 

As marcações acontecerão 
às sextas-feiras, de 8h às 12h, 
apenas através do telefone (31) 
3552-8527. O agendamento re-
tornará na próxima sexta-feira 
(07) onde serão confecciona-
dos 12 documentos por dia, 
totalizando 60 identidades por 
semana. 

Neste período atípico, 
como o serviço está sendo 
ofertado de forma reduzida, 
ele será exclusivo para pessoas 
residentes em Ouro Preto e só 
será aceita uma marcação por 
ligação. 

A confecção será realizada 
respeitando o intervalo de uma 
hora entre um atendimento e 
outro. Além disso,  haverá um 
sistema de recepção na janela 
lateral ao CAC e somente po-
derá ficar no hall de entrada da 
Câmara o cidadão que estiver 
sendo atendido no horário pre-
viamente agendado. Vale desta-
car, que na entrada será feita a 
aferição de temperatura corpo-
ral dos usuários, e será obriga-
tório a utilização de máscara e 
álcool gel. 

O presidente da Câmara, 
vereador Luiz Gonzaga (PL), 
lembrou que o serviço é mui-
to requisitado pela população 
ouro-pretana. “Reconhece-
mos a importância do serviço 
e pedimos a compreensão da 
população, pois procura pelo 

documento está grande, devido 
a demanda reprimida, provoca-
da pela pandemia da Covid-19. 
Me comprometo a aumentar a 
oferta e atender a todos, assim 
que o cenário pandêmico apre-
sentar uma melhora”, destacou. 

Documentos Necessários

Para realizar a emissão da 
carteira de identidade é neces-
sário providenciar os seguintes 
documentos: 
- Comprovante de endereço 
atualizado;
- Solteiros: Certidão de Nasci-

mento original e LEGÍVEL.
- Casados: Certidão de Casa-
mento ORIGINAL e LEGÍ-
VEL.
- Separados, Divorciados e 
Desquitados: Certidão de Ca-
samento com Averbação ORI-
GINAL e LEGÍVEL.
- 2 fotos 3X4 RECENTES.
- DAE (Documento de Arreca-
dação Estadual) pago no valor 
de R$74,23 (setenta e quatro 
reais e vinte e três centavos), no 
caso da segunda ou demais vias 
da Carteira de Identidade.
*A emissão da 1ª via da Cartei-
ra de Identidade é gratuita.
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¨polícia

Os policiais efetuaram a operação no local apontado, conhecido como “Vila do Sapo.

Polícia Militar prende 
autores de tráfico 
de drogas no bairro 
São Sebastião
MEDIDAS. Na Delegacia, foram entregues as drogas
apreendidas pela Polícia Militar.

DA REDAÇÃO

Polícia Militar apreendeu 66 
pedras de durante patrulhamen-
to realizado na última terça-feira 
(4) em Mariana, os militares re-
ceberam informações, por volta 
de 20h30, apontando que indiví-
duos estariam traficando drogas, 
próximo a uma quadra no bairro 
São Sebastião.

Os policiais efetuaram a ope-
ração no local apontado, conhe-
cido como “Vila do Sapo”, onde 
avistaram e abordaram os denun-
ciados – um de 15, dois de 18 e 
um de 20. Conforme a denúncia, 
foram localizados escondidos 
na lateral da quadra do bairro 4 
(quatro) recipientes contendo 66 
(sessenta e seis) pedras de crack 

no total, que foram apreendidas.
Os autores maiores foram 

presos e o menor foi apreendido. 
Eles foram encaminhados para 
a Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, estando o menor acom-
panhado de representante legal. 
Também na Delegacia, foram 
entregues as drogas apreendidas 
pela Polícia Militar.
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Segundo delegado, Cristiano Castelucci, testemunhas 
vão ser ouvidas e serão analisadas conversas dos 
telefones das pessoas envolvidas. 

Suposto estupro à 
menor é investigado 
pela Polícia Civil 
de Mariana
INQUÉRITO. Menor será ouvida, mas por enquanto, segundo 
delegado inquérito corre sob sigilo.

DA REDAÇÃO

Foi aberto nesta quarta-
feira (5), um inquérito para 
investigar uma denúncia de 
estupro em Mariana. Trata-
se de uma adolescente de 16 

anos que acusa um cidadão 
da cidade de cometer o ato 
após dopá-la.

A mãe da menor realizou 
ocorrência na delegacia Civil 
de Mariana onde o inquérito 

corre sob sigilo por se tratar 
de uma menor.

Segundo delegado, Cris-
tiano Castelucci, testemu-
nhas vão ser ouvidas e serão 
analisadas conversas dos te-
lefones das pessoas envolvi-
das. “No dia 24 de março, a 
mãe de uma adolescente, de 
16 anos de idade, procurou 
a Delegacia para narrar um 
suposto abuso sexual prati-
cado contra sua filha. Con-
forme narrado ela estaria em 
uma festa, que ocorria em 
uma propriedade em Ribei-
rão do Carmo, ocasião em 
que teria sido colocado al-
guma coisa em sua bebida, 
impossibilitando- a de ofere-
cer resistência. O Inquérito 
Policial foi instaurado nesta 
data e tramita em sigilo, não 
sendo informado o nome do 
Investigado e da adolescen-
te”, afirmou Castelucci.
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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.

Curtir seu canto, suas coisas e ficar de boas vai ser 
tudo o que você quer nesta semana, graças às 
vibes da Lua Minguante. Mas se você quer moleza, 
melhor sentar no pudim, viu? Porque a semana 
não será para amadores, Vai rolar um barraco 
generalizado no céu, envolvendo Sol, Mercúrio, 
Júpiter e Saturno. Eles podem deixar sua tolerância 
mais curta, sua língua afiadinha e o deboche no 
modo turbo.

Sagita, de tanto pensar morreu o burro, viu? Eu 
recorri a esse ditado porque essa semana seu 
signo estará mais pensativo, introspectivo e a fim 
de sossego. Errado não tá, viu? Melhor ficar no seu 
canto do que sair semeando a discórdia por aí e 
pagando de doida.Aliás, essa semana o ideal é que 
você maneire no ritmo e cuide com mais carinho do 
seu organismo.

vocês são preocupados com as fi nanças? 
Geralmente, essa é uma característica 
muito marcante de quem é de capricórnio, 
viu? E essa semana a Lua dá aquela força 
pra você organizar pagamentos, quitar 
contas, enxugar despesas e equilibrar o 
orçamento. 

Vai tá mais sussa, tranquilão, com concentração 
no trabalho. Coisa boa, né? Só que tem um 
probleminha. Um não, alguns. O céu tá cheio de 
treta, pior que briga por causa de política no grupo 
do zap da família. Tá amarrado, hein? e vejo que 
aborrecimentos vão rondar na vida familiar. Você 
precisa tomar seu paracetaloka e controlar sua 
natureza rebelde, ainda mais com quem tem 
diferenças.

Peixes, prestenção aqui: nesta semana, você 
vai se cuidar direitinho, combinado? Vai comelr 
certinho, comida saudável, nos horários corretos, 
sem pular refeição. Também vai usar máscara, 
não vai sair sassaricando por aí, vai descansar e 
não vai trabalhar igual doida, belê? A semana tá 
meio punk e você precisa se cuidar pra superar 
as bagaça tudo que estão precistas.

Touro, sua semana vai tá uma loucura, meu 
cristalzinho! Tem coisa boa, mas tem umas 
bagaças também. Vamos por partes. Primeiro: 
vai ser uma semana ótima pra resolver 
pendências na vida profi ssional. Então, bora 
fazer um planejamento e parar de enrolar já! 
Parte ruim: risco de treta real ofi cial com os 
parente tudo, com gente mais velha e até com 
chefe. 

Gêmeos do céu, calcula a bagaça! Essa 
semana rola uma vibe casos de família no 
céu. Tem treta pra todo lado. Só que, no seu 
caso, também tá rolando inferno astral. Então, 
já viu né? Faz assim, assim que acabar de 
ver as previsões, vai lá na minha loja, compre 
uma taça de proteção, um banho de abertura 
de caminhos…

Pode botar o molejão no talo porque essa semana 
é semana de faxina, meus consagrados! A Lua 
entra na fase minguante e vai ser ótimo prqa dar 
uma geral na casa, limpar as gaveta tudo, jogar 
papel fora e, inclusive, pra fazer aquela faxina 
emocional, desapegar de quem não te faz bem! 

Paciência é a palavra de ordem pra sua semana, 
Leão! O Sol tá pistolinha com Júpiter e você pode 
ficar irritado com coisas que não pode controlar, 
principalmente no trabalho. Inspira, respira e não 
pira, bebê. Mercúrio também tá todo trabalhado na 
força do ódio e por isso é melhor ter mais atenção 
com a saúde, com dinheiro e com o trabalho.

Virgem, a semana vai tá do jeitinho que você gosta: 
perfeita pra colocar a casa em ordem, organizar a 
rotina… chega mantega derrete, né? Pena que 
não vai ser perfeita. Pelo contrário. O céu tá cheio 
de tretas, parecendo casos de família, e isso é um 
alerta real oficial para você puxar o freio de mão e 
evitar decisões impensadas.

Libra, meu cristalzinho, essa semana será 
preciso muuuita cautela com grana e com 
assuntos do coração. Não é o momento de 
afrouxar o controle das despesas nem de correr 
riscos desnecessários em nome do prazer – 
evite extravagâncias, meu cristalzinho. Mercúrio 
também forma quadratura com Saturno e 
reforça os alertas, recomendando mais foco no 
trabalho

Bianca e Duca começam a se entender. 
Gael afi rma a Heideguer que descobrirá 
quem estava com Duca na foto. Gael tenta 
se desculpar com Dandara. Sol conversa 
com Wallace, mas esquece o namorado ao 
receber um telefonema de Santiago. Duca sai 
de carro com Bianca e não percebe quando 
Luiz e Diego os seguem. Jade insinua para 
Pedro que Karina está seduzindo Cobra. 
Heideguer e Lobão se enfrentam. Duca 
percebe uma moto suspeita atrás de seu 
carro e pede para Bianca ir para casa. Sol 
sente ciúmes de Wallace com BB. Jeff sente 
falta da Ribalta e reclama com Mari. Gael 
surge para dar apoio a Duca.

Gael obriga Karina e Pedro a limparem 
a academia. Lobão leva Cobra para 
uma luta clandestina. Jade não atende o 
telefonema de Cobra, e o rapaz aceita a 
ajuda de Karina. Lucrécia esconde seu 
estado de saúde de Jade. Bianca conta 
para Gael que Duca esteve com Nat na 
Pedra do Índio. João procura Bianca. Gael 
questiona Duca sobre sua ida com Nat à 
Pedra do Índio. Bianca e João conversam 
sobre o exame de DNA. Gael conta para 
Heideguer que Dalva não tem certeza de 
que o corpo que reconheceu no necrotério 
era o de Alan. Duca procura Bianca.

Kyra/Cleyde percebe que perdeu 
alguns dentes. Famosos chegam à 
inauguração do restaurante de Micaela 
e o evento é um sucesso. Micaela 
agradece a Bruno pelo apoio e eles 
quase se beijam. Renzo olha o anel da 
avó de Alexia, e Dominique o questiona. 
Kyra teme que Alexia se apaixone por 
Renzo novamente. Helena briga com 
Téo e proíbe Luna/Fiona de entrar 
em sua casa. Alan leva Kyra/Cleyde 
ao dentista. Alexia/Josimara conta a 
Marieta que fará uma nova sessão 
espiritual, e Renatinha ouve. Renatinha 
vê Alexia/Josimara com uma amiga e 
decide investigar.

Renatinha segue Kyra/Cleyde. Alexia/
Josimara e Rafael preparam o ambiente 
para a sessão espiritual, e Renatinha chega 
decidida a acabar com a farsa. Helena pensa 
que Luna/Fiona está manipulando Téo, e 
Hugo lembra a esposa de que seus amigos 
acharam o mesmo sobre ela no início de seu 
relacionamento. Téo convida Fiona/Luna 
para um jantar em sua casa. Renatinha segue 
a ‘amiga’ de Alexia/Josimara e descobre que 
Kyra está viva. Edgar e Bel preparam uma 
surpresa para Ermelinda. Renatinha exige 
que Kyra conte toda a verdade sobre a farsa 
de sua morte.

Pedro não consegue se esconder de 
Gael. Gael se surpreende ao saber que 
Dandara também ajudou Karina e Pedro 
a se encontrarem. Dois policias abordam 
o carro de Rico e acabam prendendo o 
menino e BB. Gael e Dandara terminam 
o namoro. Duca se emociona ao falar de 
Alan com Nat. Wallace e Sol discutem. 
Joaquina avisa a Bete que Rico e BB 
foram presos. Bianca e João falam 
sobre a possibilidade de Karina ser 
irmã do menino. Dandara deixa a casa 
de Gael. Heideguer liberta Rico e BB. 
Gael tem uma conversa séria com suas 
fi lhas. Nat percebe que ela e Duca estão 
sendo observados.

Fernando dá um ultimato em Vicente. 
Cristina descobre que Fernando foi atrás 
de Vicente. Érika pede para Téo não se 
vingar de Cláudio. Brigel vai à delegacia 
e inocenta José Pedro da acusação de 
atropelamento. Cristina decide falar com 
Fernando sobre o noivado. Vicente fi nge 
não ver Cristina. Xana aconselha Juliane 
a desconfi ar da advogada de seu marido. 
Orville e Carmem se beijam. Cora chega 
ao prédio de Maria Ísis e se esconde ao 
ver o carro do comendador. Maria Ísis 
revela a José Alfredo que está grávida.

Maria Ísis chora com a desconfi ança de 
José Alfredo. Maria Marta pede para Silviano 
procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue 
Maria Ísis até a casa de seus pais. Téo 
posta uma nota contra Cláudio em seu blog. 
Cora se aproxima da família de Maria Ísis e 
ganha a confi ança de Magnólia. Enrico vê 
um desmentido da notícia sobre seu pai no 
blog de Téo. João Lucas procura Maria Ísis 
novamente. Merival pede para Maria Marta 
ajudar na liberação de Elivaldo. Xana e 
Antoninho suspeitam que Orville e Carmem 
estão enganando Juliane. José Alfredo 
fl agra Cristina em sua casa conversando 
com Maria Marta.

Maria Marta explica a presença de Cristina 
na mansão para José Alfredo. Danielle 
descobre que o empreiteiro abandonou 
a obra de seu apartamento. Cora deixa a 
casa de Magnólia levando uma peça de 
roupa de Robertão. Érika faz um escândalo 
quando Robertão a beija novamente. Enrico 
comenta com Maria Clara a notícia que Téo 
divulgou sobre Cláudio em seu blog. Maria 
Marta comunica que sua sobrinha Amanda 
irá morar com eles e Danielle fi ca furiosa. 

Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram 
sua paixão. Hugo e Verônica planejam a 
sabotagem da inauguração do restaurante 
de Micaela. Luna/Fiona garante a Téo que 
não sente mais nada por Juan. Micaela 
fi ca tensa ao ver o restaurante vazio. Mário 
decide ir para o Brasil com Juan. Helena 
tenta impedir Hugo de ir embora do 
evento. Bruno tem uma ideia para salvar 
a inauguração do restaurante.  Rafael 
e Júnior conversam sobre os poderes 
mediúnicos de Alexia/Josimara. Catatau 
se insinua para Renatinha. Bel e Alexia/
Josimara começam a brigar, e Kyra/
Cleyde se acidenta no touro mecânico.  

Nat não consegue acompanhar o vulto 
que a observava. Dandara decide que 
René permanecerá em sua casa, e 
João fi ca inconformado. Bianca e Karina 
tentam consolar Gael. Duca leva Nat 
para casa e cuida da lutadora. Wallace se 
recusa a jantar na casa de Sol. Nat recebe 
uma foto dela com Duca na Pedra do 
Índio. Gael autoriza o namoro de Karina 
e Pedro. Bianca e Karina convencem 
Gael a procurar Dandara. João vê René 
e Dandara rindo juntos e fi ca intrigado. 
Gael chega à casa de Dandara, a vê se 
divertindo com René e vai embora furioso. 
Gael fl agra Karina e Pedro na academia.

Julia fi ca aliviada quando Rodrigo afi rma 
que ele e Manuela sempre cuidarão dela. 
Ana se emociona depois de conversar com 
Lucio e decide ler o blog que Manuela criou 
em sua homenagem. O médico avisa à 
Ana que ela está  prestes a ser liberada do 
hospital. Alice discute com Cícero por causa 
de Renato. Marcos ajuda Olívia com a 
tarefa da escola e Bárbara fi ca enciumada. 
A pedido de Ana, Manuela vai ao hospital. 

Ana e Manuela fazem as pazes. 
Rodrigo pensa em Ana e não consegue 
dormir. Eva observa o interesse entre 
Lúcio e Ana. Cris induz Tiago a ligar 
para Lorena. Dora aconselha Celina a 
tentar se envolver com Artur. Cris sofre 
ao ver Tiago abraçar Lorena. Ana pede 
para Manuela ajudá -la se reaproximar 
de Júlia. Iná  se surpreende ao saber 
que Wilson acredita que ela é  sua 
admiradora. Júlia se surpreende ao ver 
suas duas mães na porta da escola. 

Júlia chama Ana para conhecer sua casa. 
Vitória se irrita ao descobrir que Bárbara 
deixou de fazer o dever porque Marcos não 
a ajudou. Celina e Artur conversam depois 
da consulta de João Pedro. Cícero afi rma 
que não estará́ presente no jantar que 
Suzana e Alice marcaram com Renato. Vivi 
sugere que Cris aumente o salário de Lorena 
para que ela volte a trabalhar para ela. Ana 
conversa com Rodrigo para tentar descobrir 
um pouco mais sobre a fi lha. Júlia faz um 
desenho para Ana. Suzana e Alice recebem 
Renato para o jantar. Ana fi ca incomodada 
ao ver Rodrigo, Manuela e Júlia juntos. 

Júlia entrega o desenho para Ana, que 
se emociona. Alice fala com orgulho 
sobre as fotos de Renato e Suzana se 
impressiona. Júlia pede para Ana deitar 
em sua cama. Lúcio convida Ana para 
visitar a ONG. Laudelino revela para 
Wilson que foi Iná quem escreveu a 
carta de sua admiradora secreta. Dora 
permite que Bárbara durma até  mais 
tarde. Cris exige que Lorena volte a 
trabalhar para ela. Ana fi ca encantada 
com o jeito como Lúcio trata as crianças 
na ONG.

Lúcio pede para dar uma carona para 
Ana e diz que está  feliz em poder 
conhecê -la melhor. Alice dá  uma 
câmera fotográfi ca de presente para 
Renato. Lourenço vê̂ Celina e Artur 
juntos. Júlia pede que Ana vá́ buscá -la 
no colégio. Lú cio confessa a Celina que 
está  encantado por alguém especial. 
Eva conta para Ana que falou com seus 
antigos patrocinadores e ela fi ca furiosa. 
Vitória se irrita ao saber que Marcos 
está  namorando Dora. Iná resolve 
mandar uma nova carta anônima para 
Aurélia e Wilson. Rodrigo encontra Ana 
na faculdade e oferece uma carona para 
ela.

Ana e Rodrigo tentam disfarçar o 
desconforto. Laudelino teme que o plano 
de Iná para unir Aurélia e Wilson dê  
errado. Vitória repreende Miguel e Sofi a 
por descansarem no meio do treino. Ana 
confessa a Alice que se sente incomodada 
com a presença de Rodrigo. Nanda 
tira satisfação com Jonas pela falta de 
atenção a Tiago. Manuela pede para Ana 
tomar conta de Júlia enquanto vai ao bufê . 
Rodrigo chega em casa e encontra Ana 
brincando com Júlia. 

Kyra inventa para Renatinha que se fi ngiu 
de morta porque sentiu um pavor repentino 
de se casar. Renatinha ameaça Kyra. Alexia/
Josimara liga, e Kyra pede para deixar tudo 
pronto para sessão. Renatinha supervisiona 
a suposta sessão espiritual e obriga Kyra 
a entregar uma carta a Rafael. Rafael lê a 
carta escrita por Kyra, que pede que o noivo 
fi que com a secretária. Renzo se convence 
de que, apesar das semelhanças, Josimara 
não é Alexia. Tarantino e Bia conversam. 
Helena constata que Úrsula está dependente 
de calmantes. Renzo fl agra Alexia/Josimara 
mexendo em seus pertences.

Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. 
Luna confessa a Ermelinda que está nervosa 
para o jantar na casa de Téo. Helena diz 
a Úrsula que só permitirá que ela volte a 
trabalhar no Empório se interromper o uso de 
remédios. Rafael mostra a suposta carta de 
Kyra para Júnior. Luna/Fiona deixa claro para 
Helena que não está interessada no dinheiro 
de Téo. Renzo convida  Alexia/Josimara para 
jantar. Ela tenta gravar uma confi ssão dele 
com a cobertura de Zezinho. Renzo pede 
ajuda a Alexia/Josimara para ter um encontro 
espiritual com uma pessoa que morreu.

Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria 
de pedir perdão a uma pessoa. Bruno pede 
informações a Solange sobre dislexia. Hugo 
reclama com Micaela que Helena está muito 
misteriosa. Helena chora vendo uma foto 
antiga de Luna e Mário. Dominique comenta 
com Edu que seu chefe a avisou de que ela 
está sendo investigada pela morte do juiz 
Vitório. Hugo é revelado como o líder da 
organização e ordena que Dominique elimine 
Ivo, o policial federal, antes que ele descubra 
mais informações. Dominique reconhece Luna 
como uma das testemunhas do assassinato 
em Cancún e rende a jovem com uma arma.

Eitaaa! Toma seu paracetaloka, Áries, que essa 
semana os astros estão com a tocha! Primeiro 
o Sol treta com Saturno e pede juízo com grana. 
Mercúrio e Júpiter também quebram pau no céu 
e recomendam que você não se jogue no lancho 
e nos bons drinks. Se comer igual a uma capivara 
raivosa vai dar ruim. 

Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. 
Bete reclama das fotos de Sol. 
Heideguer e Lobão repreendem Luiz 
e Diego. Duca se encontra com Nat. 
Jade fi ca abalada com a hostilidade de 
Cobra. Lobão surpreende Nat quando 
ela tenta falar com Scorpio. Duca avisa 
a Gael que terminou o namoro com 
Bianca. Lincoln fi ca animado quando 
Jeff pede para entrar na academia de 
Gael. Bianca pede que João resolva a 
questão do exame de DNA. João tenta 
conseguir fi os de cabelo de Gael. Duca 
tenta falar com Nat, mas é fl agrado por 
Lobão. 

Danielle garante a José Pedro que não 
se intimidará com a chegada de sua rival, 
Amanda. João Lucas conta para Du que 
José Pedro e Amanda foram namorados. 
Enrico pede para Cláudio explicar por que 
Téo publicou uma notícia sobre ele em seu 
blog. Orville é solto e Juliane fl agra o marido 
beijando Carmem. Maria Ísis confessa para 
José Alfredo que não está grávida. Elivaldo 
chega para a audiência e Tuane não gosta 
da sua presença.

Elivaldo discute com Tuane e a juíza 
os repreende. Juliane deixa o presídio 
arrasada. Du encontra João Lucas na 
frente do prédio de Maria Ísis. Merival faz a 
defesa de Elivaldo. Orville decide conversar 
com Juliane, que se prepara para deixar 
o marido e a casa com o fi lho. Lorraine 
implora que Silviano a deixe falar com 
Maria Marta. José Alfredo descobre que um 
de seus fi lhos deu um golpe na empresa. 
Victor é chamado para falar com a juíza.

a revelar o culpado pelo desfalque. A 
juíza pergunta a Victor com quem ele 
quer fi car. José Pedro pede demissão e 
decide conversar com José Alfredo. Victor 
emociona a juíza, que decide deixar a 
guarda provisória do menino com Elivaldo. 
Xana recebe Juliane em sua pensão. 
Elivaldo chega ao camelódromo e é 
hostilizado pelos trabalhadores.
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melhor sentar no pudim, viu? Porque a semana 
não será para amadores, Vai rolar um barraco 
generalizado no céu, envolvendo Sol, Mercúrio, 
Júpiter e Saturno. Eles podem deixar sua tolerância 
mais curta, sua língua afiadinha e o deboche no 
modo turbo.

Sagita, de tanto pensar morreu o burro, viu? Eu 
recorri a esse ditado porque essa semana seu 
signo estará mais pensativo, introspectivo e a fim 
de sossego. Errado não tá, viu? Melhor ficar no seu 
canto do que sair semeando a discórdia por aí e 
pagando de doida.Aliás, essa semana o ideal é que 
você maneire no ritmo e cuide com mais carinho do 
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vocês são preocupados com as fi nanças? 
Geralmente, essa é uma característica 
muito marcante de quem é de capricórnio, 
viu? E essa semana a Lua dá aquela força 
pra você organizar pagamentos, quitar 
contas, enxugar despesas e equilibrar o 
orçamento. 

Vai tá mais sussa, tranquilão, com concentração 
no trabalho. Coisa boa, né? Só que tem um 
probleminha. Um não, alguns. O céu tá cheio de 
treta, pior que briga por causa de política no grupo 
do zap da família. Tá amarrado, hein? e vejo que 
aborrecimentos vão rondar na vida familiar. Você 
precisa tomar seu paracetaloka e controlar sua 
natureza rebelde, ainda mais com quem tem 
diferenças.

Peixes, prestenção aqui: nesta semana, você 
vai se cuidar direitinho, combinado? Vai comelr 
certinho, comida saudável, nos horários corretos, 
sem pular refeição. Também vai usar máscara, 
não vai sair sassaricando por aí, vai descansar e 
não vai trabalhar igual doida, belê? A semana tá 
meio punk e você precisa se cuidar pra superar 
as bagaça tudo que estão precistas.

Touro, sua semana vai tá uma loucura, meu 
cristalzinho! Tem coisa boa, mas tem umas 
bagaças também. Vamos por partes. Primeiro: 
vai ser uma semana ótima pra resolver 
pendências na vida profi ssional. Então, bora 
fazer um planejamento e parar de enrolar já! 
Parte ruim: risco de treta real ofi cial com os 
parente tudo, com gente mais velha e até com 
chefe. 

Gêmeos do céu, calcula a bagaça! Essa 
semana rola uma vibe casos de família no 
céu. Tem treta pra todo lado. Só que, no seu 
caso, também tá rolando inferno astral. Então, 
já viu né? Faz assim, assim que acabar de 
ver as previsões, vai lá na minha loja, compre 
uma taça de proteção, um banho de abertura 
de caminhos…

Pode botar o molejão no talo porque essa semana 
é semana de faxina, meus consagrados! A Lua 
entra na fase minguante e vai ser ótimo prqa dar 
uma geral na casa, limpar as gaveta tudo, jogar 
papel fora e, inclusive, pra fazer aquela faxina 
emocional, desapegar de quem não te faz bem! 

Paciência é a palavra de ordem pra sua semana, 
Leão! O Sol tá pistolinha com Júpiter e você pode 
ficar irritado com coisas que não pode controlar, 
principalmente no trabalho. Inspira, respira e não 
pira, bebê. Mercúrio também tá todo trabalhado na 
força do ódio e por isso é melhor ter mais atenção 
com a saúde, com dinheiro e com o trabalho.

Virgem, a semana vai tá do jeitinho que você gosta: 
perfeita pra colocar a casa em ordem, organizar a 
rotina… chega mantega derrete, né? Pena que 
não vai ser perfeita. Pelo contrário. O céu tá cheio 
de tretas, parecendo casos de família, e isso é um 
alerta real oficial para você puxar o freio de mão e 
evitar decisões impensadas.

Libra, meu cristalzinho, essa semana será 
preciso muuuita cautela com grana e com 
assuntos do coração. Não é o momento de 
afrouxar o controle das despesas nem de correr 
riscos desnecessários em nome do prazer – 
evite extravagâncias, meu cristalzinho. Mercúrio 
também forma quadratura com Saturno e 
reforça os alertas, recomendando mais foco no 
trabalho

Bianca e Duca começam a se entender. 
Gael afi rma a Heideguer que descobrirá 
quem estava com Duca na foto. Gael tenta 
se desculpar com Dandara. Sol conversa 
com Wallace, mas esquece o namorado ao 
receber um telefonema de Santiago. Duca sai 
de carro com Bianca e não percebe quando 
Luiz e Diego os seguem. Jade insinua para 
Pedro que Karina está seduzindo Cobra. 
Heideguer e Lobão se enfrentam. Duca 
percebe uma moto suspeita atrás de seu 
carro e pede para Bianca ir para casa. Sol 
sente ciúmes de Wallace com BB. Jeff sente 
falta da Ribalta e reclama com Mari. Gael 
surge para dar apoio a Duca.

Gael obriga Karina e Pedro a limparem 
a academia. Lobão leva Cobra para 
uma luta clandestina. Jade não atende o 
telefonema de Cobra, e o rapaz aceita a 
ajuda de Karina. Lucrécia esconde seu 
estado de saúde de Jade. Bianca conta 
para Gael que Duca esteve com Nat na 
Pedra do Índio. João procura Bianca. Gael 
questiona Duca sobre sua ida com Nat à 
Pedra do Índio. Bianca e João conversam 
sobre o exame de DNA. Gael conta para 
Heideguer que Dalva não tem certeza de 
que o corpo que reconheceu no necrotério 
era o de Alan. Duca procura Bianca.

Kyra/Cleyde percebe que perdeu 
alguns dentes. Famosos chegam à 
inauguração do restaurante de Micaela 
e o evento é um sucesso. Micaela 
agradece a Bruno pelo apoio e eles 
quase se beijam. Renzo olha o anel da 
avó de Alexia, e Dominique o questiona. 
Kyra teme que Alexia se apaixone por 
Renzo novamente. Helena briga com 
Téo e proíbe Luna/Fiona de entrar 
em sua casa. Alan leva Kyra/Cleyde 
ao dentista. Alexia/Josimara conta a 
Marieta que fará uma nova sessão 
espiritual, e Renatinha ouve. Renatinha 
vê Alexia/Josimara com uma amiga e 
decide investigar.

Renatinha segue Kyra/Cleyde. Alexia/
Josimara e Rafael preparam o ambiente 
para a sessão espiritual, e Renatinha chega 
decidida a acabar com a farsa. Helena pensa 
que Luna/Fiona está manipulando Téo, e 
Hugo lembra a esposa de que seus amigos 
acharam o mesmo sobre ela no início de seu 
relacionamento. Téo convida Fiona/Luna 
para um jantar em sua casa. Renatinha segue 
a ‘amiga’ de Alexia/Josimara e descobre que 
Kyra está viva. Edgar e Bel preparam uma 
surpresa para Ermelinda. Renatinha exige 
que Kyra conte toda a verdade sobre a farsa 
de sua morte.

Pedro não consegue se esconder de 
Gael. Gael se surpreende ao saber que 
Dandara também ajudou Karina e Pedro 
a se encontrarem. Dois policias abordam 
o carro de Rico e acabam prendendo o 
menino e BB. Gael e Dandara terminam 
o namoro. Duca se emociona ao falar de 
Alan com Nat. Wallace e Sol discutem. 
Joaquina avisa a Bete que Rico e BB 
foram presos. Bianca e João falam 
sobre a possibilidade de Karina ser 
irmã do menino. Dandara deixa a casa 
de Gael. Heideguer liberta Rico e BB. 
Gael tem uma conversa séria com suas 
fi lhas. Nat percebe que ela e Duca estão 
sendo observados.

Fernando dá um ultimato em Vicente. 
Cristina descobre que Fernando foi atrás 
de Vicente. Érika pede para Téo não se 
vingar de Cláudio. Brigel vai à delegacia 
e inocenta José Pedro da acusação de 
atropelamento. Cristina decide falar com 
Fernando sobre o noivado. Vicente fi nge 
não ver Cristina. Xana aconselha Juliane 
a desconfi ar da advogada de seu marido. 
Orville e Carmem se beijam. Cora chega 
ao prédio de Maria Ísis e se esconde ao 
ver o carro do comendador. Maria Ísis 
revela a José Alfredo que está grávida.

Maria Ísis chora com a desconfi ança de 
José Alfredo. Maria Marta pede para Silviano 
procurar sua sobrinha Amanda. Cora segue 
Maria Ísis até a casa de seus pais. Téo 
posta uma nota contra Cláudio em seu blog. 
Cora se aproxima da família de Maria Ísis e 
ganha a confi ança de Magnólia. Enrico vê 
um desmentido da notícia sobre seu pai no 
blog de Téo. João Lucas procura Maria Ísis 
novamente. Merival pede para Maria Marta 
ajudar na liberação de Elivaldo. Xana e 
Antoninho suspeitam que Orville e Carmem 
estão enganando Juliane. José Alfredo 
fl agra Cristina em sua casa conversando 
com Maria Marta.

Maria Marta explica a presença de Cristina 
na mansão para José Alfredo. Danielle 
descobre que o empreiteiro abandonou 
a obra de seu apartamento. Cora deixa a 
casa de Magnólia levando uma peça de 
roupa de Robertão. Érika faz um escândalo 
quando Robertão a beija novamente. Enrico 
comenta com Maria Clara a notícia que Téo 
divulgou sobre Cláudio em seu blog. Maria 
Marta comunica que sua sobrinha Amanda 
irá morar com eles e Danielle fi ca furiosa. 

Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram 
sua paixão. Hugo e Verônica planejam a 
sabotagem da inauguração do restaurante 
de Micaela. Luna/Fiona garante a Téo que 
não sente mais nada por Juan. Micaela 
fi ca tensa ao ver o restaurante vazio. Mário 
decide ir para o Brasil com Juan. Helena 
tenta impedir Hugo de ir embora do 
evento. Bruno tem uma ideia para salvar 
a inauguração do restaurante.  Rafael 
e Júnior conversam sobre os poderes 
mediúnicos de Alexia/Josimara. Catatau 
se insinua para Renatinha. Bel e Alexia/
Josimara começam a brigar, e Kyra/
Cleyde se acidenta no touro mecânico.  

Nat não consegue acompanhar o vulto 
que a observava. Dandara decide que 
René permanecerá em sua casa, e 
João fi ca inconformado. Bianca e Karina 
tentam consolar Gael. Duca leva Nat 
para casa e cuida da lutadora. Wallace se 
recusa a jantar na casa de Sol. Nat recebe 
uma foto dela com Duca na Pedra do 
Índio. Gael autoriza o namoro de Karina 
e Pedro. Bianca e Karina convencem 
Gael a procurar Dandara. João vê René 
e Dandara rindo juntos e fi ca intrigado. 
Gael chega à casa de Dandara, a vê se 
divertindo com René e vai embora furioso. 
Gael fl agra Karina e Pedro na academia.

Julia fi ca aliviada quando Rodrigo afi rma 
que ele e Manuela sempre cuidarão dela. 
Ana se emociona depois de conversar com 
Lucio e decide ler o blog que Manuela criou 
em sua homenagem. O médico avisa à 
Ana que ela está  prestes a ser liberada do 
hospital. Alice discute com Cícero por causa 
de Renato. Marcos ajuda Olívia com a 
tarefa da escola e Bárbara fi ca enciumada. 
A pedido de Ana, Manuela vai ao hospital. 

Ana e Manuela fazem as pazes. 
Rodrigo pensa em Ana e não consegue 
dormir. Eva observa o interesse entre 
Lúcio e Ana. Cris induz Tiago a ligar 
para Lorena. Dora aconselha Celina a 
tentar se envolver com Artur. Cris sofre 
ao ver Tiago abraçar Lorena. Ana pede 
para Manuela ajudá -la se reaproximar 
de Júlia. Iná  se surpreende ao saber 
que Wilson acredita que ela é  sua 
admiradora. Júlia se surpreende ao ver 
suas duas mães na porta da escola. 

Júlia chama Ana para conhecer sua casa. 
Vitória se irrita ao descobrir que Bárbara 
deixou de fazer o dever porque Marcos não 
a ajudou. Celina e Artur conversam depois 
da consulta de João Pedro. Cícero afi rma 
que não estará́ presente no jantar que 
Suzana e Alice marcaram com Renato. Vivi 
sugere que Cris aumente o salário de Lorena 
para que ela volte a trabalhar para ela. Ana 
conversa com Rodrigo para tentar descobrir 
um pouco mais sobre a fi lha. Júlia faz um 
desenho para Ana. Suzana e Alice recebem 
Renato para o jantar. Ana fi ca incomodada 
ao ver Rodrigo, Manuela e Júlia juntos. 

Júlia entrega o desenho para Ana, que 
se emociona. Alice fala com orgulho 
sobre as fotos de Renato e Suzana se 
impressiona. Júlia pede para Ana deitar 
em sua cama. Lúcio convida Ana para 
visitar a ONG. Laudelino revela para 
Wilson que foi Iná quem escreveu a 
carta de sua admiradora secreta. Dora 
permite que Bárbara durma até  mais 
tarde. Cris exige que Lorena volte a 
trabalhar para ela. Ana fi ca encantada 
com o jeito como Lúcio trata as crianças 
na ONG.

Lúcio pede para dar uma carona para 
Ana e diz que está  feliz em poder 
conhecê -la melhor. Alice dá  uma 
câmera fotográfi ca de presente para 
Renato. Lourenço vê̂ Celina e Artur 
juntos. Júlia pede que Ana vá́ buscá -la 
no colégio. Lú cio confessa a Celina que 
está  encantado por alguém especial. 
Eva conta para Ana que falou com seus 
antigos patrocinadores e ela fi ca furiosa. 
Vitória se irrita ao saber que Marcos 
está  namorando Dora. Iná resolve 
mandar uma nova carta anônima para 
Aurélia e Wilson. Rodrigo encontra Ana 
na faculdade e oferece uma carona para 
ela.

Ana e Rodrigo tentam disfarçar o 
desconforto. Laudelino teme que o plano 
de Iná para unir Aurélia e Wilson dê  
errado. Vitória repreende Miguel e Sofi a 
por descansarem no meio do treino. Ana 
confessa a Alice que se sente incomodada 
com a presença de Rodrigo. Nanda 
tira satisfação com Jonas pela falta de 
atenção a Tiago. Manuela pede para Ana 
tomar conta de Júlia enquanto vai ao bufê . 
Rodrigo chega em casa e encontra Ana 
brincando com Júlia. 

Kyra inventa para Renatinha que se fi ngiu 
de morta porque sentiu um pavor repentino 
de se casar. Renatinha ameaça Kyra. Alexia/
Josimara liga, e Kyra pede para deixar tudo 
pronto para sessão. Renatinha supervisiona 
a suposta sessão espiritual e obriga Kyra 
a entregar uma carta a Rafael. Rafael lê a 
carta escrita por Kyra, que pede que o noivo 
fi que com a secretária. Renzo se convence 
de que, apesar das semelhanças, Josimara 
não é Alexia. Tarantino e Bia conversam. 
Helena constata que Úrsula está dependente 
de calmantes. Renzo fl agra Alexia/Josimara 
mexendo em seus pertences.

Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. 
Luna confessa a Ermelinda que está nervosa 
para o jantar na casa de Téo. Helena diz 
a Úrsula que só permitirá que ela volte a 
trabalhar no Empório se interromper o uso de 
remédios. Rafael mostra a suposta carta de 
Kyra para Júnior. Luna/Fiona deixa claro para 
Helena que não está interessada no dinheiro 
de Téo. Renzo convida  Alexia/Josimara para 
jantar. Ela tenta gravar uma confi ssão dele 
com a cobertura de Zezinho. Renzo pede 
ajuda a Alexia/Josimara para ter um encontro 
espiritual com uma pessoa que morreu.

Renzo diz a Alexia/Josimara que gostaria 
de pedir perdão a uma pessoa. Bruno pede 
informações a Solange sobre dislexia. Hugo 
reclama com Micaela que Helena está muito 
misteriosa. Helena chora vendo uma foto 
antiga de Luna e Mário. Dominique comenta 
com Edu que seu chefe a avisou de que ela 
está sendo investigada pela morte do juiz 
Vitório. Hugo é revelado como o líder da 
organização e ordena que Dominique elimine 
Ivo, o policial federal, antes que ele descubra 
mais informações. Dominique reconhece Luna 
como uma das testemunhas do assassinato 
em Cancún e rende a jovem com uma arma.

Eitaaa! Toma seu paracetaloka, Áries, que essa 
semana os astros estão com a tocha! Primeiro 
o Sol treta com Saturno e pede juízo com grana. 
Mercúrio e Júpiter também quebram pau no céu 
e recomendam que você não se jogue no lancho 
e nos bons drinks. Se comer igual a uma capivara 
raivosa vai dar ruim. 

Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. 
Bete reclama das fotos de Sol. 
Heideguer e Lobão repreendem Luiz 
e Diego. Duca se encontra com Nat. 
Jade fi ca abalada com a hostilidade de 
Cobra. Lobão surpreende Nat quando 
ela tenta falar com Scorpio. Duca avisa 
a Gael que terminou o namoro com 
Bianca. Lincoln fi ca animado quando 
Jeff pede para entrar na academia de 
Gael. Bianca pede que João resolva a 
questão do exame de DNA. João tenta 
conseguir fi os de cabelo de Gael. Duca 
tenta falar com Nat, mas é fl agrado por 
Lobão. 

Danielle garante a José Pedro que não 
se intimidará com a chegada de sua rival, 
Amanda. João Lucas conta para Du que 
José Pedro e Amanda foram namorados. 
Enrico pede para Cláudio explicar por que 
Téo publicou uma notícia sobre ele em seu 
blog. Orville é solto e Juliane fl agra o marido 
beijando Carmem. Maria Ísis confessa para 
José Alfredo que não está grávida. Elivaldo 
chega para a audiência e Tuane não gosta 
da sua presença.

Elivaldo discute com Tuane e a juíza 
os repreende. Juliane deixa o presídio 
arrasada. Du encontra João Lucas na 
frente do prédio de Maria Ísis. Merival faz a 
defesa de Elivaldo. Orville decide conversar 
com Juliane, que se prepara para deixar 
o marido e a casa com o fi lho. Lorraine 
implora que Silviano a deixe falar com 
Maria Marta. José Alfredo descobre que um 
de seus fi lhos deu um golpe na empresa. 
Victor é chamado para falar com a juíza.

a revelar o culpado pelo desfalque. A 
juíza pergunta a Victor com quem ele 
quer fi car. José Pedro pede demissão e 
decide conversar com José Alfredo. Victor 
emociona a juíza, que decide deixar a 
guarda provisória do menino com Elivaldo. 
Xana recebe Juliane em sua pensão. 
Elivaldo chega ao camelódromo e é 
hostilizado pelos trabalhadores.
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Um dia das Mães atípico, de novo!
O Dia das Mães é uma data comemorativa que acontece todo ano no segundo domin-

go do mês de maio, no qual se homenageia as mães por todo o carinho e amor que elas 
dão para seus filhos. Uma data que deve ser comemorada, apreciada, planejada e vivida 
com muito amor. É muito válido lembrar e ressaltar que mãe é abraço quentinho, é escuta, 
é acolhimento, é abrigo... Tem pai que é mãe, tem tia que é mãe, tem avó que mãe, tem 
irmã que é mãe... e sim, esse dia é de vocês.

 Esse ano, assim como no ano passado, estamos ainda impossibilitados de nos 
reunirmos naquele almoço saboroso com a casa cheia... o contágio ainda não acabou, a 
pandemia ainda está com sua força total, e depende de cada um de nós fazermos a nossa 
parte para que tudo isso passe e possamos voltar a ter quem amamos por perto.

 Deixe o abraço para depois, deixe o beijo para depois. Proteja quem você ama e 
demonstre com o maior ato de amor dos últimos meses, o distanciamento! É verdade que 
a vacina chegou, uma realidade e perspectiva diferente a do ano passado que não tínha-
mos uma estimativa, especulação, nada... mas, ainda é tempo de se recolher, vai ficar tudo 
bem, mas ainda não está.

 Que tenhamos empatia pelas milhares de mães que, neste dia das mães, não po-
derão ter a presença do seu filho(a) e também pelos milhares de filhos e filhas que não 
poderão ter o abraço fraterno e carinhoso de suas mães em decorrência dessa pandemia 
horrorosa que nos assola.

 O dia das mães é a festa do amor incondicional, por aquela ou aquele que ensina o 
verdadeiro sentido de amar. Quando rejeitados, sabemos onde encontrar abrigo. No meio 
do perigo sabemos a quem que procurar. Por esse amor, existimos, por esse amor vive-
mos, e por esse amor devemos honrar diariamente com nossa humilde existência, nossa 
profunda admiração, gratidão e orgulho. É tempo de agradecimento e distanciamento, 
não esqueçam. Neste momento, amar é também se afastar.

 Que neste dia das Mães possamos emanar energia e amor aqueles e aquelas que a 
cada minutinho que passa sofrem uma perda, que o desejo de cura para humanidade seja 
unificado em uma só corrente de paz e bem. Feliz Dia das Mães!

Charge

Nossa integridade psicológica não depende de nossa cir-
cunstancia vivencial, mas antes de nosso santuário intimo.

Nosso interior de  uma  nascente de aguas cristalinas fluin-
do, para a profundidade de nossa alma, somente no seu leito 
inicial. As impurezas das aguas, que a vida produz em sua exis-
tência deve ter ampla largura, para desaguar fertilizando nossa 
própria existência, rompendo o dique que mata nossos sonhos 
de inatividades.

NOSSA MORTE PSIQUICA ANTES DE NOSSA 
MORTE FISICA é uma usina, com ínfima quantidade de agua 
e incapaz de dinamizar e fertilizar nosso terreno da felicidade.

Não devemos idealizar uma vida mágica, mas devemos 
nos armar para grande e perigosa caçada que é a existência, 
e, a cada claridade solar, traçar novos planos, para tentar ma-
nusear com nosso potencial, que deve está sempre aquém de 
nosso arsenal intimo.

Enfrentar os terrores da vivencia com a oponência  dos os 
leões que avançam nos seus adversários, na mata de ninguém.

Não acreditar na fragilidade da vida, mas erguer fortalezas, 
acima de nossa inatividade, muitas vezes, tão comum, quando a 
vida avança com seu potencial demolidor.

É com paz interior o sustentáculo mais poderoso, quando a 
vida, com seu exercito, têm nós como alvo.

A preparação psicológica forte é capaz de nos levar as mais 
altas ondas do mar, enfrentando as tempestades, sem nenhum 
estrago no casco de nosso barco.

Se você sente anestesiado pelas dores do mundo, está na 
hora de acordar.

A vida não e mágica, mas você não é fraco, sobrepor os 
problemas, por mais fortes que  sejam, é subir com desenvol-
tura sua montanha intima e escalar, com destreza, até atingir o 
ápice e lá de cima ver o mundo com seus próprios olhos. E todo 
amanhecer, é uma nova oportunidade, de direcionar novos ca-
minhos, colocando o carro novamente no trilho da sabedoria.

Se a sociedade decretar seu velório intimo, reaja com todo 
potencial, como se fosse uma bomba atômica.

Nunca aceite a morte psíquica, antes da morte física, pois 
somente assim, erguerá maravilhas no seu desconhecido e po-
deroso mundo íntimo.

JUAREZ ALVARENGA

Vida psíquica

EDITAL

Cumprindo Emenda a Lei Orgânica de Mariana/MG nº001/2015 
- Art. 34, §4º e o art. 184.
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Essa gatíssima é a Bruna de Freitas que está 
aniversariando hoje (06). Parabéns!

Betânia Marçal comemorou seu aniversário nesta 
quartafeira (05). Muitas felicidades!

O diretor do Jornal Ponto Final, Rômulo Passos,  esteve 
fazendo uma visita ao gabinete do vereador Pedrinho 
Salete acompanhado de Humberto Marques!

Sexta-feira (07) 
é aniversário 
do nosso amigo 
Pablo Dulico! 
Na foto com sei 
filho primogêni-
to, Kauã.

Pinta de galã e ainda é jogador de futebol. Esse é o Davi 
que completa seus 9 anos neste domingo (9). Que Deus te 
abençoe e te guie sempre no caminho do bem. Beijão!

Quarta-feira (5) foi aniversário do José Geraldo 
Fernandes, mais conhecido como Fernando Fora de 
Hora. Grande abraço.

Três mocinhas elegantes enfeitam nossa página social: 
Júlia, Lívia e Lavínia. Beijinhos para vocês, bonequinhas.


