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A construção é uma iniciativa que visa melhorar e garantir a 
acessibilidade para pessoas com deficiência.

Prefeitura 
realiza obras de 
acessibilidade 
em Mariana
DIREITO. A iniciativa visa melhorar e garantir acessibilidade 
para pessoas com deficiência.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
está realizando a implemen-
tação de rampas que garan-
tem acessibilidade nos pontos 
de ônibus da cidade. A obra 
já abrangeu a inclusão de 50 
rampas, de um total de 180 que 
ainda serão contruídas. 

Agora, com o retorno, a 
ação teve início na Rua Pinho, no 
bairro Rosário, região onde serão 
construídas 17 rampas. Com a 
necessidade da implementação 
em todos os bairros de Mariana 
o cronograma até o momento 
possui a seguinte sequência: Vila 
Maquiné, Colina, Chácara, São 
Gonçalo e Santo Antônio.

Construção que está sen-
do realizada pela prefeitura de 
Mariana, por meio da Secreta-
ria de Obras e apoio da Guarda 
Municipal é uma iniciativa que 
visa melhorar e garantir aces-

sibilidade para pessoas com 
deficiência, proporcionando 
maior facilidade para o embar-
que e desembarque e garantir 
o direito de ir e vir por todos 
os pontos da cidade.

Além da construção de 

rampas nos pontos de ônibus, 
a prefeitura elaborou também 
o Plano de desenvolvimento 
Urbano, que aguarda aprova-
ção na Câmara e será mais um 
meio de facilitar e melhorar os 
acessos no município.

esPorte

seleção de mariana de futsal vence 
seleção de ouro Preto em amistoso

Jogo realizado pela Liga 
Venda Nova com início 
preparatório para o Cam-

DA REDAÇÃO

peonato Mineiro de Fut-
sal, aconteceu na cidade de 
Ouro Preto.

Seleção de Mariana ven-
ceu o amistoso por 6 a 5 da 
seleção Tijuana Ouro Preto.
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Programa “Arrumando a Casa” entrega 
duas casas reformadas em Mariana
REFORMA. Programa criado para reformar os lares das pessoas que são beneficiadas pelo Projeto Aluguel 
Social entregou duas casas na semana passada.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento e 
Cidadania e Secretaria de 
Obras, realizou na última 
semana a entrega de mais 
duas reformas do Progra-
ma Arrumando a Casa. 

O programa tem como 
objetivo reformar os la-
res das pessoas que são 
beneficiadas pelo Projeto 
Aluguel Social, bem como 
aquelas que são encami-
nhadas após avaliação do 
departamento de Defesa 
Civil, que identifica as ca-
sas em situação de risco.

Valdinéia das Graças, 
moradora do bairro São 
Cristóvão, mãe de sete fi-
lhos, aguarda há 16 anos 
a reforma de sua casa. Ela 
contou como é gratificante 

ter sido contemplada pelo 
programa e destaca a im-
portância de projetos so-
ciais que amparam os mo-
radores. “Esse projeto é um 
dos melhores da cidade, não 
consigo expressar com pala-
vras o sentimento que estou 
sentindo ao voltar para meu 
lar”, comemorou.

Na última sexta (07), a 
terceira reforma foi entre-
gue no subdistrito de Mar-
garida Viana. Juliana Ferrei-
ra residente da localidade há 
cinco anos, é mãe de cinco 
filhos e recebeu com muita 
alegria as intervenções rea-
lizadas em sua casa. “Agora 
minhas filhas têm mais es-
paço para brincar”, contou.

O município investe 
anualmente cerca de 1,5 
milhões de reais em repas-
ses do auxílio voltado ao 

aluguel social e programas 
como o Arrumando a Casa, 
geram um impacto direta-

mente na diminuição deste 
valor. As famílias retornam 
aos seus lares de origem, 

conquistando novamente o 
seu espaço e vivendo com 
mais dignidade.

O município investe anualmente cerca de 1,5 milhões de reais em repasses do auxílio 
voltado ao aluguel social e programas como esse. 

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA
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Empresa pretende receber estudantes que compartilhem de 
seu propósito de fazer uma mineração diferente.

Câmara instaura 
CPI que irá investigar 
contrato de 
empreiteiras
COMISSÃO. Após nomeação de comissão, vereador Fernando 
Sampaio pediu que não fosse nomeado por haver atrito 
pessoal com um dos investigados e foi substituído por Gilberto. 

DA REDAÇÃO

A “CPI dos Contratos” 
tem o objetivo de apurar ir-
regularidades nos contratos 
n°447/2019 e n° 148/2020. 
Na denúncia protocolada jun-
to ao requerimento que criou a 
CPI, os vereadores questionam 
lançamentos dos serviços pres-
tados, mediações e liquidação 
indevida, com possíveis danos 
aos cofres municipais nesses 
contratos.

Através da aprovação do 
Requerimento nº119/2021 de 
autoria dos vereadores Manuel 
Douglas, “Preto” (PV), Mau-
rício Borges - “Maurício da 
Saúde” (AVANTE), Ricardo 
Miranda (REPUBLICANOS), 
Ediraldo Ramos – “Pinico” 
(AVANTE) e José Antunes – 
“Zezinho Salete” (MDB), uma 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) foi instaurada, 
objetivando a investigação de 
empreiteiras que prestam servi-
ço à prefeitura de Mariana.

O presidente da Câmara, 

Ronaldo Bento, nomeou na úl-
tima Reunião Ordinária da Câ-
mara, uma comissão definitiva 
para analisar a denúncia. Foram 
nomeados os edis, Marcelo 
Macedo, Pedrinho Salete, e José 
Sales para composição da “CPI 
dos Contratos”. Os vereadores 
Adimar Cota (CIDADANIA), 
Sônia Azzi (DEMOCRATAS) 
e Gilberto Matheus – “Tikim” 

(CIDADANIA) foram nomea-
dos como suplentes da Comis-
são pelo presidente da Casa.

Sendo nomeados os mem-
bros que farão parte da comis-
são, de acordo com as regras de 
proporcionalidade, o jurídico 
da casa está analisando e elabo-
rando todos os trâmites neces-
sários para que de fato os tra-
balhos da CPI sejam iniciados. 

PRAZO

Samarco abre inscrições para 
o programa de estágio 

A SAMARCO com a cam-
panha “Vem fazer uma minera-
ção diferente com a gente” abriu 
inscrições no último dia 12, para 
o Programa de Estágio da em-
presa. Serão disponibilizadas cer-
ca de 40 vagas de nível superior 
e técnico para os complexos de 
Ubu, em Anchieta, no Espírito 
Santo; Germano, em Mariana, 
e para a sede administrativa, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Com a iniciativa, a empre-
sa pretende receber estudantes 
que compartilhem de seu pro-
pósito de fazer uma mineração 
diferente e queiram colocar em 
prática o conhecimento acadê-
mico para contribuir com solu-

ções inovadoras e sustentáveis.
 As inscrições para o pro-

cesso seletivo vão até 9 de 
junho e para se inscrever e 

obter mais informações, os 
interessados devem acessar o 
site portal da Samarco na pla-
taforma Vagas.com.

DA REDAÇÃO
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O acesso será liberado apenas para um membro da família; é obrigatório o uso de máscara; 
deverá ser mantido o distanciamento de 1,5m.

Prefeitura inicia 
entrega das cestas 
básicas a mais de 
7 mil alunos 
ATENÇÃO. Os responsáveis deverão estar atentos ao 
cronograma das escolas com as datas e a ordem alfabética.

DA REDAÇÃO

Para garantir a alimenta-
ção e saúde dos alunos que 
estão em ensino remoto, 
iniciou-se no último dia 10, 
a entrega das cestas básicas 
que serão destinadas aos gru-
pos familiares dos mais de 7 
mil alunos matriculados na 
rede municipal. As remessas 
serão entregues levando em 
conta o número de alunos e 
dividido em ordem alfabéti-
ca, seguindo todos os proto-
colos de segurança, e vai até 
o dia 14 de maio.

As cestas serão entregues 
nas escolas onde os alunos 
estão matriculados e o res-
ponsável terá direito a uma 
cesta para cada grupo fami-
liar. Os repasses consideram 
o nome da mãe do aluno, ex-
cetuando o Cempa, onde a 
entrega será feita de acordo 
com a letra inicial do nome 
do estudante. Excepcional-
mente este mês, o Plano de 
Estudo Tutorado (PET) vo-
lume VII e a devolução do 
volume VI ocorrerá de for-

ma separada, semana seguinte.
A entrega das cestas às 

famílias dos alunos das es-
colas estaduais está vincula-
da ao retorno da equipe de 
Superintendência da Educa-
ção do Estado.

Para retirada das cestas 
é necessário apresentar um 
documento de identificação 
com foto e CPF. Os respon-
sáveis deverão estar atentos 
ao cronograma das escolas 
com as datas e a ordem al-
fabética. A família que tem 
filhos matriculados em mais 
de uma escola, a cesta deverá 
ser retirada em apenas uma 
escola, onde está matriculado 
o filho mais novo.

O acesso será liberado 
apenas para um membro da 
família; é obrigatório o uso 
de máscara; deverá ser manti-
do o distanciamento de 1,5m 
nos locais da distribuição; o 
responsável deverá levar sua 
própria caneta; a entrega de 
cestas para terceiros será re-
alizada mediante a autoriza-
ção devidamente assinada e 

acompanhada do documento 
de identificação do responsá-
vel e da pessoa autorizada a 
retirar a cesta. 

As cestas são compostas 
por 21 itens, com diversos 
produtos alimentícios e de hi-
giene pessoal, os mantimentos 
das cestas têm a seguinte com-
posição: 1 pacote de açúcar; 
2 pacotes de arroz; 1 pacote 
de biscoito cream-cracker; 1 
pacote de biscoito maisena; 
1 extrato de tomate; 1 pacote 
farinha de trigo; 2 pacotes de 
feijão carioca; 1 pacote de fubá 
de milho; 2 pacotes de leite 
em pó; 1 pacote de macarrão 
espaguete; 1 pacote de macar-
rão parafuso; 2 óleo de soja; 1 
pacote de pó de café; 1 pacote 
de sal; 2 latas de seleta de le-
gumes; 2 sardinhas em conser-
va; 1 pacote de canjiquinha; 2 
sabonetes; 1 pacote sabão em 
pó; 2 cremes dentais e 2 paco-
tes de papel higiênico.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Ação terá oficina de marionetes produzidas com 
materiais recicláveis.

Projeto cultural levará arte e 
educação às crianças do município
TRaNsMissÃO. A oficina ocorrerá durante o mês de maio de 2021 e as apresentações poderão ser 
acessadas pelo YouTube.

DA REDAÇÃO

Em tempos de pandemia, 
aprender novas atividades 
exercita a mente e a criativi-
dade das crianças. Pensando 
nisso, o marionetista Catin 
Nardi desenvolveu o Projeto 
Impulso Cultural. 

Com apoio da Fundação 
Renova e da Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secre-

taria de Educação, a iniciativa 
busca levar para as crianças 
atividades educativas e recre-
ativas em um formato digital. 
Totalmente gratuita, a ação 
terá oficina de marionetes 
produzidas com materiais re-
cicláveis, espetáculo online de 
bonecos exclusivo e uma ex-
posição das obras do artista.

A oficina ocorre durante o 

mês de maio de 2021 e as apre-
sentações do espetáculo Pocket 
Show poderão ser acessadas 
pelo YouTube a partir de ju-
nho. O objetivo é despertar nas 
crianças o interesse pelos bone-
cos, a conscientização sobre os 
materiais recicláveis e o consu-
mo consciente, além de ajudar 
os pais a criarem um momento 
lúdico com seus filhos.
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Novo auxílio emergencial de 
R$ 500 está em análise 
LIBERAÇÃO. Uma nova proposta para pagamento do auxílio 
emergencial prevê que sejam liberadas parcelas de R$ 500 
mensais até 31 de dezembro.

DA REDAÇÃO

Esta iniciativa se trata do 
projeto de lei 527/21 que foi 
apresentado pelo deputado 
André Janones (Avante-MG). 
Segundo o texto que está sen-
do analisado na Câmara dos 
Deputados, para ter acesso ao 
novo auxílio emergencial é pre-
ciso que os interessados cum-
pram os seguintes critérios: 
• Ter mais de 18 anos de idade;
• Ter renda familiar mensal per 
capita seja de até 1/2 (meio) 
salário-mínimo ou a renda fa-
miliar mensal total seja de até 
três salários mínimos;
• Não ter emprego formal com 
contrato de trabalho ativo;
• Não receber benefício pre-
videnciário ou assistencial;
• Não receber seguro-desemprego; 
• Não ter recebido em 2020 
rendimentos tributáveis abai-
xo da faixa de isenção.

Desta forma, o projeto 
propõe ainda que o recebi-
mento do benefício também 
será limitado a dois integran-
tes do núcleo familiar. Além 
disso, a mãe que é chefe de 
família ainda poderá receber 
duas cotas do auxílio. Assim 
como ocorre atualmente, 
aquelas pessoas que estão ins-
critas em programas sociais 
de transferência de renda, 
como por exemplo, o Bolsa 
Família, passarão a receber o 
benefício de maior valor. A 
proposta, segundo o deputa-
do André Janones, pretende 
recriar o auxílio emergencial 
que foi estabelecido em 2020, 
pela Lei de nº 13.982.

Através deste benefí-
cio, foi liberado o repasse de 
R$600 reais mensais a traba-
lhadores informais e de bai-
xa renda, microempreende-

dores individuais e também 
contribuintes.  “No começo 
o pagamento do auxílio era 
importante, mas hoje é funda-
mental para aliviar a enorme 
crise social vivenciada. Da-
dos das Pesquisas Nacionais 
por Amostra de Domicílios 
(Pnads) Contínua e Covid-19, 
indicam que 12,8% dos bra-
sileiros passaram a viver com 
menos de R$ 246 ao mês, ou 
seja, R$ 8,20 ao dia. Isso sig-
nifica que existem mais pes-
soas na pobreza do que antes 
da pandemia,” afirmou. 

Para viabilizar o paga-
mento do novo auxílio, o 
deputado propõe algumas 
medidas. Desta forma, lucros 
ou dividendos pagos ou cre-
ditados por pessoas jurídicas, 
ficarão sujeitos à incidência 
do Imposto de Renda e inte-
grarão a base de cálculo dos 
rendimentos daquele domi-
ciliado no país ou no exte-
rior. O parlamentar também 
mencionou a necessidade de 
ser feita uma mudança na Lei 
nº 10.925, de 2004, para pas-
sar a cobrar PIS e COFINS 
de produtos de consumo de 
luxo. Outra medida é o corte 
de 10% nas renúncias fiscais 
representará pelo menos R$ 
33 bilhões neste ano.

Além disso, também foi 
proposto que seja feita uma 
alteração na Lei nº 13.820, 
de 2019, para prever que 
50% da parcela do resulta-
do positivo apurado no ba-
lanço semestral do Banco 
Central do Brasil (BCB), 
com reservas cambiais e das 
operações com derivativos 
cambiais, seja utilizado para 
custear o programa. 
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É a primeira vez no mês de maio que o índice sai da zona verde.

Transmissão da Covid sobe e atinge 
nível de alerta pela 1ª vez em maio 
AUMENTO. O ocupação das UTIs também registrou aumento na primeira semana de maio.

DA REDAÇÃO

A transmissão da Co-
vid-19 em Belo Horizon-
te registrou um novo au-
mento no último dia 12, 
e atingiu o nível de alerta. 
De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMSA), a taxa está em 1, 
o que indica aceleração da 
doença na capital.

É a primeira vez no mês 
de maio que o índice sai da 
zona verde, de controle, 
e sobe para a amarela. O 
atual indicador representa 
que cada infectado trans-
mite o vírus para mais uma 
pessoa. 

O boletim epidemioló-
gico ainda revela que, nas 
últimas 24 horas, houve 
crescimento na lotação das 
UTIs específicas para aten-
der os pacientes graves. O 
percentual que estava em 
74,7% na terça-feira (11) 
saltou para 76,9%. O pata-
mar segue no nível verme-
lho, de alerta máximo

Já a ocupação das en-
fermarias reduziu no perí-
odo, caindo de 57,3% para 
56,7% nesta quarta-feira. 
Hoje, BH tem 7.368 doen-
tes sendo acompanhados 
por equipes de saúde, seja 
em isolamento domiciliar 

ou internação hospitalar. 
Em 24h, a cidade registrou 
27 mortes em decorrên-
cia do coronavírus e 1.373 
casos. Com isso, desde o 
início da pandemia, 4.622 
óbitos e 189.472 infecta-
dos.Com relação à vacina-
ção, o município aplicou a 
primeira dose em 630.021 
moradores. Deste total, 
266.754 foram imunizados 
com as duas doses.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Vacinadas um dia antes da suspensão do uso do imunizante, 
gestantes relatam o que sentiram depois de receber a dose.

Minas Gerais suspende vacinação 
em grávidas sem comorbidades 
REAÇÕES. Calafrios, sensação febril e dor de cabeça são consideradas muito comuns pela bula da vacina.
DA REDAÇÃO

Na última terça-feira (11) 
foi suspensa a aplicação da va-
cina contra Covid-19 produzi-
da pela Astrazeneca em gestan-
tes devido ao registro da morte 
de uma grávida por acidente 
vascular cerebral (AVC) depois 
de tomar a vacina. A ocorrência 
é investigada pelo Ministério da 
Saúde e pode não ter qualquer 
relação com o imunizante. Ain-
da assim, a bula da vacina traz 
uma série de possíveis efeitos 
colaterais da vacinação, como 
dor no corpo, calafrios, dor 
de cabeça e sensação febril, 
que são considerados muito 
comuns e que, na avaliação da 
própria bula, não devem preo-
cupar a não ser que persistam 
por mais dias. Vacinadas um dia 
antes da suspensão do uso do 
imunizante, gestantes relatam o 
que sentiram depois de receber 
a dose. 

Sendo assim, os 853 mu-
nicípios mineiros foram orien-
tados pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), na tarde desta 
quarta-feira (12), a suspender 
a vacinação contra a Covid-19 
nas grávidas sem comorbida-
des. A partir de agora, somen-
te as gestantes com doenças 
preexistentes devem ser imu-
nizadas no Estado. E, mesmo 
assim, apenas com a Pfizer ou 
a Coronavac. Vale lembrar que 
por exigir refrigeração espe-
cial, todas as doses da Pfizer 
que chegaram em Minas foram 
destinadas para Belo Horizon-
te. Já a Coronavac está escassa 
em todo o território brasileiro, 
inclusive com atraso para apli-
cação da segunda dose em ido-
sos. Na capital, por determina-
ção da prefeitura, a suspensão 
da vacinação nas grávidas sem 
comorbidades já está em vigor 
desde as primeiras horas desta 

quarta. No município, a imu-
nização das gestantes doentes 
prossegue com doses da Pfizer.

O presidente da Federação 
Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo), Agnaldo Lopes, alerta 
que as reações mais comuns 
descritas na bula da vacina não 
devem ser motivo de preocupa-
ção, a não ser que persistam — 
como uma dor de cabeça que 
estenda por dias. Ele também 
pontua que qualquer medica-
mento ou imunizante traz o ris-
co de efeitos colaterais. “Mes-
mo que a relação entre a vacina 
e o óbito seja aprovada, seria 
um evento grave, mas raro. A 
grande maioria das gestantes 
não vai ter isso, então a primei-
ra questão é tranquilizar quem 
já tomou a vacina.  Aplicamos o 
imunizante em milhões de pes-
soas que estão saudáveis, então 
qualquer dor de cabeça, qual-

quer problema, é interpretado 
como malefício por elas”, diz.  
Cerca de 15 mil gestantes rece-
beram a primeira dose da As-
trazeneca no Brasil, de acordo 
com o Ministério da Saúde. Ao 
mesmo tempo, só em Minas 

Gerais, os dados mais atuais da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG), informam que, até 
o dia 5 de maio, 61 gestantes 
morreram por Covid-19, 45 
delas em 2021. 
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O Movimento da Luta Antimanicomial faz lembrar que como todo cidadão estas pessoas 
têm o direito fundamental à liberdade.

18 de maio dia da Luta 
Antimanicomial
CONSCIENTIZAÇÃO. As pessoas têm o direito fundamental à 
liberdade, o direito a viver em sociedade.

DA REDAÇÃO

No dia 18 de maio come-
moramos o Dia da Luta Anti-
manicomial no Brasil. O movi-
mento, que se iniciou no final 
da década de 70, em pleno 
processo de redemocratização 
do país, se caracteriza pela luta 
pelos direitos das pessoas em 
sofrimento mental e estabelece 
a importância do cuidado em 
liberdade, da autonomia das 
pessoas, do respeito às diver-
sidades e à singularidade e da 
não violação dos direitos hu-
manos. Trata-se do combate à 
ideia de que se deve trancafiar 
a pessoa em sofrimento men-
tal em nome de um tratamento 
baseado em estigmas e precon-
ceitos. O Movimento da Luta 
Antimanicomial faz lembrar 
que como todo cidadão estas 
pessoas têm o direito funda-
mental à liberdade, o direito 
a viver em sociedade, além 
do direto a receber cuidado e 
tratamento, sem que para isto 
tenham que abrir mão de seu 
lugar de cidadãos.

Com o lema “por uma 
sociedade sem manicômios”, 
diferentes categorias profissio-
nais, associações de usuários e 
familiares, instituições acadê-
micas, representações políticas 

e outros segmentos da socie-
dade questionam o modelo 
clássico de assistência cen-
trado em internações, denun-
ciam as violações aos direitos 
das pessoas em sofrimento 
mental e propõem a reorgani-
zação do modelo de atenção 
em saúde mental no Brasil a 
partir de serviços abertos, co-
munitários e territorializados, 
buscando a garantia da cida-
dania de usuários e familiares, 
historicamente discriminados 
e excluídos da sociedade.

Trata-se de uma luta atual, 
afinal, estamos vivendo mo-
mentos difíceis, considerando 
a postura e as ações explíci-
tas e implícitas das esferas do 
governo em relação às políti-
cas públicas. Há alguns anos a 
rede substitutiva aos manicô-
mios encontra-se enfraquecida 
e sucateada, algumas, repro-
duzindo práticas manicomiais, 
compactuando com as mais 
diversas formas de exclusão e 
confinamento sob pretexto de 
um suposto tratamento.  

Os trabalhadores da Rede 
de Atenção Psicossocial de 
Mariana, reafirmam o compro-
misso de retomada dos princí-
pios da Luta Antimanicomial, 
e a luta pelo fortalecimento 

das políticas públicas de cui-
dado em liberdade, através 
de práticas criativas, afetivas, 
comunitárias e em consonân-
cia com nossos princípios 
éticos. A cultura, a arte, a pa-
lavra e o convívio são armas 
nesta luta diária e constante, 
onde se busca dar voz a este 
grito singular, possibilitando 
os laços sociais.

Rede de Atenção 
Psicossocial de Mariana:

CAPS I
Rua Dezesseis de Julho S/N – 
Centro (ao lado da Previdência 
Social)
Contato: 3558-2229

CAPSij – Infanto Juvenil
Rua Senador Bawden, 61
Contato: 3558-5494

CAPSad – Álcool e outras 
Drogas
Rua do Aleijadinho, 437 
Contato: 3557-1726

CONVIVER – atendimento 
aos atingidos pelo rompi-
mento da barragem
Rua Genoveva Leão Lemos, 25 
A
Contato: 3557-4222
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 Para o vereador Vantuir da Silva, a questão tarifária da água é um dos problemas que mais 
aflige a população.

Medição de água em Ouro Preto é 
explicado em reunião da Câmara
DIVISÃO. Em relação à simulação de gastos, o representante da Saneouro explicou que as tarifas se 
dividem em cinco categorias.

DA REDAÇÃO

Durante a Reunião Or-
dinária da Câmara de Ouro 
Preto, realizada no último dia 
11, representantes da empresa 
Saneouro fizeram uso da Tri-
buna Livre em atendimento ao 
Requerimento Nº 225/221, de 
autoria de diversos vereadores, 
que solicitou explicações de 
como está sendo realizado o 
processo de simulação do con-
sumo de água nas residências 
de Ouro Preto.

Segundo o superintenden-
te da Saneouro, Cléber Salvi, a 
medição do nível de consumo 
de água, e posterior aplicação 
da tarifa, é, majoritariamente, 
feita pelo hidrômetro, ocorren-
do em mais de 90% dos domi-
cílios do Brasil.

De acordo com Cléber, 
como o hidrômetro dispõe de 
uma certificação de fábrica do 
INMETRO, referente à calibra-
ção, o produto possui um alto 
grau de confiabilidade duran-
te a medição. “O hidrômetro 
possui vários objetivos, dentre 
eles, podemos destacar a re-
dução do desperdício, porque 
sabemos exatamente o que está 
sendo consumido. O hidrôme-
tro também traz o faturamento 

correto para a empresa que cui-
da do serviço de água e esgoto, 
proporcionando uma cobrança 
justa, pois paga-se exatamente 
pelo consumo, e não somente 
por uma taxa”, apontou.

Em relação à simulação de 
gastos, o representante da Sa-
neouro explicou que as tarifas 
se dividem em cinco categorias, 
havendo valores correspon-
dentes a serem pagos para cada 
nível de consumo em metro cú-
bico (m³). Para o vereador Van-
tuir da Silva (PSDB), a ques-
tão tarifária da água é um dos 
problemas que mais aflige a 
população de Ouro Preto, pois 
esta não tem meios para arcar 
com os altos custos definidos 
pela empresa. A instalação das 
ventosas, utilizadas para coibir 
a passagem de ar nos hidrôme-
tros, também foi questionada 
pelo parlamentar. “Por que as 
ventosas não foram instaladas 
antes dos hidrômetros, para 
mostrar para a população os 
seus gastos? Se as ventosas 
conseguem diminuir, ou até 
mesmo tirar o ar das redes, o 
investimento inicial deveria ter 
sido destinado colocando a ins-
talação de ventosas nas dutoras 
do nosso município, o que re-

presentaria um problema a me-
nos, devido à suposta eficácia 
do procedimento”, evidenciou.

O vereador Renato Zo-
roastro (MDB) se atentou ao 
cenário pandêmico enfrentado 
pela população, ressaltando que 
em um momento de inseguran-
ça e desemprego, a cobrança de 
faturas deve ser revista. “Hou-
ve um comentário de que, 
possivelmente, a Saneouro vai 
começar a fazer cobranças em 
setembro. Eu acredito que nes-
se momento de pandemia, sem 
apurar direito se as tarifas estão 
corretas, sem verificar se estão 
havendo cobranças indevidas, 

a empresa não deveria cobrar 
nada da população. Primeira-
mente, a gente precisa resolver 
o que está acontecendo agora, 
para depois poder cobrar. É ex-
tremamente importante a revi-
são das tarifas e dos contratos, 
a fim de proporcionar valores 
acessíveis e justos para os cida-
dãos”,  destacou.

Já o vereador Matheus 
Pacheco (PV) destacou a si-
tuação irregular que permeia 
a instalação dos hidrômetros 
pelo município. Segundo o 
parlamentar, a Saneouro, em 
resposta à Representação Nº 
20/2021, fez um termo de 

concessão no que se refere à 
pena d’água e à instalação dos 
hidrômetros, porém, não se 
atentou devidamente às espe-
cificidades de Ouro Preto. 

O recorte de concessão 
em questão diz que, apenas no 
Centro Histórico e nas demais 
áreas tombadas da sede e dos 
distritos, os hidrômetros de-
vem ser dispostos de maneira 
a não prejudicar a fachada dos 
imóveis. “Esse termo de con-
cessão é injusto para a popu-
lação ouro-pretana, nós não 
podemos nos calar em relação 
a isso. Devemos apurar muitos 
fatos”, ressaltou Matheus.
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Todas as obras que compõem a exposição foram doadas 
pelos artistas.

FAOP abre exposição com obras que 
trazem a paisagem em forma de arte 
 VISITA. Com entrada gratuita e seguindo todos os protocolos de segurança, a exposição pode ser visitada 
de terça a sexta-feira.

DA REDAÇÃO

A partir da próxima terça 
(11), a Fundação de Arte Ouro 
Preto na Galeria de Arte Nello 
Nuno, no Rosário, a exposição 
“A Paisagem no Acervo da 
FAOP – 1967 a 2005”. Con-
tando com obras de artistas 
renomados, a mostra apresen-
ta um recorte do acervo da 

Fundação em que a paisagem 
– natural ou construída – é 
o tema central. A intenção é 
transportar os visitantes para 
as lembranças, memórias, lu-
gares e momentos vividos 
pelos artistas, como forma de 
eternizar suas recordações.

 A coleção abrange obras 
produzidas num período de 53 

anos e apresenta diversos esti-
los e diferentes linguagens ar-
tísticas, com foco na pintura e 
na gravura. A paisagem se apre-
senta ora por meio dos traços 
expressionistas de Carlos Bra-
cher, ora pelas formas sólidas 
e marcantes de Fani Bracher, 
ou geometrizadas pelo olhar 
de Carlos Scliar ou, ainda, em 

uma versão deliciosamente grá-
fica no “Roteiro Etílico da Vila 
Rica de Ouro Preto”, de Nello 
Nuno, que durante o carnaval 
de 1967 registrou seu percurso 
de bar em bar pelas ruas da ci-
dade a caminho de casa.

 Todas as obras que com-
põem a exposição foram do-
adas pelos artistas, que mar-
caram, com o seu legado, a 
história da Fundação. São eles: 
Annamélia, Carlos Bracher, 
Carlos Scliar, Carlos Wolney, 
Fani Bracher, Fernando Luc-
chesi, Ismênia Brandi, José 
Alberto Nemer, Leonarda Las-
calla, Márcio Sampaio, Nello 
Nuno, Renato Lima e Sussuca. 
A curadoria da mostra foi rea-
lizada pela artista plástica Ana 
Célia Teixeira, que além de pro-
fessora da FAOP, é também é 

Assessora do Departamento de 
Promoção e Extensão Cultural 
da instituição.

Com entrada gratuita e se-
guindo todos os protocolos de 
segurança, a exposição pode 
ser visitada de terça a sexta-
feira, de 9h às 12h e de 13h às 
17h; e aos sábados e domin-
gos, das 13h às 17h; na Rua 
Getúlio Vargas, 185, Bairro 
Rosário, em Ouro Preto. 

 Para garantir a segurança 
dos visitantes e profissionais 
envolvidos, a reabertura da 
Galeria de Arte Nello Nuno 
respeitará os protocolos do 
plano Minas Consciente — 
proposta criada pelo Governo 
de Minas Gerais para a reto-
mada das atividades econômi-
cas em meio a pandemia do 
novo coronavírus. 
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O cliente pode realizar o cadastro para débito automático 
em seu banco de preferência..

Cemig amplia negociação de 
débitos para clientes residenciais
PARCELADO. Agora é possível parcelar atrasos pelo cartão de crédito em até 12 vezes sem juros.

DA REDAÇÃO

A Cemig está ampliou, na 
última segunda (10), a Campa-
nha de negociação de Débitos. 
Nesta segunda fase, está sendo 
oferecido a todos os clientes 
residenciais a oportunidade de 
parcelamento dos débitos em 
até 12 parcelas mensais, sem ju-
ros, via cartão de crédito, mes-
mo que possuam financiamen-
tos ativos com a companhia. 
Mas uma informação importan-
te: o parcelamento nestas con-
dições está disponível apenas 
para quem optar negociar pelos 
canais digitais da empresa. 

Para o gerente de Arreca-
dação e Adimplência da Ce-
mig, Wellington Cancian, a 
Campanha de Negociação de 
Débitos da companhia oferece 
condições para os clientes se 
manterem em dia com a com-
panhia neste momento. “Sen-
sibilizada com esse momento 
de pandemia, a Cemig está 
ampliando a Campanha e ofer-
tando condições excepcionais 
para que os clientes em situa-
ção de inadimplência fiquem 
em dia com a companhia. As 
condições especiais permi-
tirão às pessoas a retomada 
em seu fluxo de pagamentos 

neste momento, com isenção 
de juros de financiamento. A 
melhor opção é financiar por 
meio do cartão de crédito, que 
possibilita parcelar o débito 
em até 12 vezes sem juros, 
mesmo que o cliente já possua 
algum negociação anterior ati-
va no sistema” explica Wellin-
gton Cancian. 

O gerente da Cemig escla-
rece, ainda, que o parcelamen-
to também poderá ser realiza-
do diretamente com a Cemig, 
com as parcelas constando 
na própria fatura, “mas nes-
tes casos, os interessados não 
podem ter parcelamento ativo 
junto à companhia. Todas as 
condições estão disponíveis 
no portal www.cemig.com.br 
e pelo número WhatsApp Ce-
mig (31) 3506-1160.”, conclui.

O interessado em parcelar a 
conta de luz deve acessar o site 
ou fazer contato pelo What-
sApp (31 3506-1160), enviar 
um “Oi” e escolher a opção 
“Pagamento de Contas”. Pre-
ferencialmente, o cliente deve 
atualizar seus dados de e-mail 
e telefone e cadastrar sua conta 
por e-mail, utilizando os canais 
digitais da companhia.

Pelo site da Cemig, os 

clientes poderão quitar suas 
faturas por meio de cartão de 
crédito em até 12 vezes sem 
juros, mesmo com financia-
mento ativo. Basta realizar o 
login, selecionar a instalação 
que possui débito em aberto 
e, posteriormente, o serviço 
“Segunda Via e Pagamento de 
Contas”. Em seguida, o clien-
te poderá verificar que existe 
a opção de seleção de débitos 
e a possibilidade de realizar o 
pagamento com a utilização 
de cartão de crédito ou dé-
bito. “Na hora de efetuar o 
pagamento, sugerimos a utili-
zação preferencial dos canais 
bancários digitais. Além disso, 
recomendamos que as pesso-
as aproveitem a oportunida-
de e coloquem sua fatura no 
débito automático pelos pró-
prios canais da Cemig. É rá-
pido, fácil e seguro”, comenta 
Wellington Cancian.

O cliente pode realizar o 
cadastro para débito automáti-
co em seu banco de preferên-
cia, utilizando o código dis-
ponível na própria fatura. O 
procedimento é simples e pre-
cisa ser realizado uma única 
vez. Clientes dos bancos San-
tander, Itaú, Banco do Brasil, 
SICOOB, Bradesco, Mercantil 
e Nordeste podem realizar o 

cadastro diretamente nos ca-
nais de atendimento Cemig. 
Além das opções citadas, há 
também um telefone especí-
fico para o parcelamento de 
débitos: 0800- 721-7003, que 
atende das 9 às 21 horas, de 
segunda a sexta-feira, e das 
9 às 15 horas, aos sábados. 
“Contudo, é importante que 

os interessados consultem 
as condições de parcelamen-
to e prefiram nossos canais 
digitais, onde as condições 
são mais facilitadas”, destaca 
o gerente da Cemig. É im-
portante lembrar que nego-
ciações por telefone ou nas 
agências físicas da Cemig não 
estarão isentas de juros.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Polícia Militar lança 
Operação Campo 
Seguro em 
todo estado
SEGURANÇA. A operação potencializará a segurança pública 
no meio rural e poderá contar com denúncias anônimas.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar lançou na 
manhã desta segunda-feira, 10 
de maio, a Operação Campo Se-
guro em todo o Estado com o 
objetivo de intensificar as ações 
que potencializam o policia-
mento ostensivo no meio rural 
para a proteção desta comuni-
dade, bem como das atividades 
de produtores do agronegócio 
e da agricultura familiar.

A Operação Campo Seguro 
tem o foco efetivamente preven-
tivo, nesta primeira fase, com a 
finalidade de aproximação da 
população rural e dos pequenos, 
médios e grandes produtores 
através de visitas tranquilizado-
ras e reuniões comunitárias e 
tem o objetivo de estabelecer re-
des de proteção rural na Região 
dos Inconfidentes. 

A operação ocorrerá du-
rante toda semana e diante de 
quaisquer informações e de-
núncias o cidadão pode acionar 
a Polícia Militar através de 190 
e do disque-denúncia 181 de 
forma anônima e segura. Além 
dos canais de telefone o cida-
dão pode contar com o atendi-
mento da Patrulha Rural do 52º 
Batalhão de Polícia Militar.

CHAPÉU (da cor da editoria)

Maus tratos a animais tem penalidade 
intensificada pela de lei 3.409

Foi sancionada a lei de nº 
3.409, pela Prefeitura de Mariana, 
onde fica estabelecido os deveres 
e penalidades para aqueles que 
praticarem atos de maus-tratos e 
abandono contra animais domésti-
cos. As punições abrangem ações 
como omissão dolosa ou culposa, 
que implique em crueldade, cause 
dor, angústia ou sofrimento.

A guarda responsável de um 
animal inclui manutenção do am-
biente destinado ao animal, sua 
alimentação, saúde e bem-estar 
de acordo com todas as suas ne-
cessidades básicas, tanto físicas, 
quanto psicológicas. É dever do 
responsável garantir a transferên-
cia da tutela do animal, caso não 
possua mais interesse em mantê
-lo, não podendo praticar o aban-
dono, sob nenhum pretexto.

A lei será aplicada a partir de 
denúncias realizadas pelo número 
153 e, além de multa, o responsável 
poderá perder a guarda do animal.

A Secretaria de Saúde rece-
beu um veículo 4x4 que vai au-
xiliar diretamente nos resgates 
de animais que estejam em situ-
ações de risco que também aju-
dará no deslocamento do Cas-
tramóvel. O veículo foi entregue 
diretamente na sede do Centro 
de Acolhimento de Animais - 
CAA, e será utilizado em todo o 
território do município, distritos 
e subdistritos.

Para cadastramento de cas-
tração os interessados poderão 
realizar através do telefone (31) 
99506-0720 ou pessoalmente 
no escritório do CAA, situado 
à Rodovia MG-129, KM 138, 
sem número, Morro Santana 
(pátio da transportadora Sobrei-
ra), de 8h às 15h. O cronograma 
de atendimento acontecerá de 
bairro a bairro. Os tutores serão 
informados e todas as informa-
ções será amplamente divulgadas 
antecipadamente nos canais ofi-
cias da prefeitura.

O CAA está aberto à ado-
ção todos os dias da semana. O 
horário de funcionamento per-
manece de segunda a sexta, das 
7h às 16h, e o de visita, das 9h às 
12h e das 13h às 15h. É preciso 
apresentar os documentos pes-
soais - RG e CPF - atualizados 
e o comprovante de endereço. 
Para mais informações, ligue no 
telefone (31) 9 9506 0720. To-
dos os cães do CAA são vacina-
dos, vermifugados, castrados e 

microchipados.

Fundo Municipal de 
Proteção e Bem-estar Ani-
mal

Lei de nº 3.405, referente ao 
Fundo Municipal de Proteção e 
Bem-Estar Animal (FUBEM), 
que capta, aplica recursos finan-
ceiros e fomenta ações voltadas 
à proteção e bem-estar dos ani-
mais, bem como permite medi-
das de controle populacional e de 
ações de prevenção de zoonoses. 
O recurso inicial, no valor de R$ 
50 mil, será regido pelo Conselho 
Municipal de Proteção Animal.

Campanha antirrábica
Mais de 10 mil animais fo-

ram vacinados, gratuitamente, 
em 2020 e meados do início 
deste ano. A campanha tem o 
período indicado, mas a equipe 
realiza o atendimento até que 
todas as doses sejam utilizadas. 
Mais informações pelo telefone: 
3558-2319.

DA REDAÇÃO
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Polícia Militar alerta sobre estelionato ocorrido em 
Cachoeira do Campo, distrito de OP.

Senhor de 68 anos 
cai em golpe de 
estelionato na região 
dos Inconfidentes 
GOLPE. Morador de distrito de Ouro Preto foi vítima de estelio-
nato por supostas agentes de saúde em Cachoeira do Campo.

DA REDAÇÃO

Compareceu à base do Pe-
lotão da 248ª Cia PM do 52º 

Batalhão de Polícia Militar, em 
Cachoeira do Campo, distrito 
de Ouro Preto, na última quar-

ta-feira, dia 5 de maio, um se-
nhor de 68 anos, informando 
ter sido vítima de estelionato 
no dia anterior, por volta de 
13h30.

De acordo com o senhor, 
duas mulheres morenas - de 
aproximadamente 30 anos, sen-
do uma de cabelo curto e outra 
de cabelo longo - afirmaram ser 
agentes de saúdes, para entrar 
em sua residência. E enquanto 
uma aferia sua pressão arterial 
no quarto, a outra teria sub-
traído um cartão eletrônico de 
Banco seu, o qual ele percebeu 
que havia sido furtado somente 
no dia seguinte. O senhor in-
formou também que uma aten-
dente da agência de seu Banco 
confirmou ter havido retirada 
de dinheiro de sua conta, ainda 
na noite do dia 4, as quais não 
foram realizadas por ele.

A Polícia Militar alerta para 
que moradores da região não 
autorizem a entrada em suas re-
sidências de agentes de saúde ou 
de outra profissão, sem a devida 
identificação. E, em caso de dú-
vida, não autorizem a entrada e 
acionem, de imediato, a Polícia 
Militar pelo telefone 190.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de plantão.

Polícia Militar prende 
homem por tráfico 
e porte ilegal de 
arma de fogo
APREENSÃO. Além da arma foram apreendidas barras de 
cocaína e maconha.

DA REDAÇÃO

Em operação realizada pela 
Polícia Militar na última segun-
da-feira (10) em Cachoeira do 
Campo, distrito de Ouro Preto 
(MG), foi constatada a trafi-
cância de drogas por parte de 
um indivíduo que ao qual foi 
denunciado onde a abordagem 
e à busca pessoal começaram a 
ser realizadas. 

Com o cidadão, os militares 
apreenderam 1 (um) recipiente 
com 4 (quatro) papelotes de 
cocaína e R$21,00 (vinte e um 
reais). Já em sua residência e 

nos fundos dela, foram apre-
endidos: 1 (uma) barra e meia 
de cocaína e 3 (três) papelotes 
da mesma droga; 1 (uma) bar-
ra de maconha, além de 1 (um) 
pedaço de uma barra, 1 (um) 
tablete e 6 (seis) buchas da 
mesma droga; 7 (duas) pedras 
de crack e 2 (dois) recipientes 
grandes também com crack; e 
1 (uma) garrucha do calibre 22 
e 9 (nove) munições de diver-
sos calibres – algumas intactas 
e outras deflagradas. 

O autor – que tem 19 
anos – foi preso em flagran-

te. O irmão do cidadão, de 15 
anos, foi apreendido ao assu-
mir a posse de 1 (um) pape-
lote de cocaína e um outro 
irmão, de 18 anos, foi preso 
por desacato aos policiais, 
durante a ocorrência. Os au-
tores foram conduzidos para 
a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão, estando o menor 
acompanhado de sua repre-
sentante legal. Também na 
Delegacia, foram entregues a 
arma, as drogas e os demais 
materiais apreendidos pelos  
policiais militares.
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 Os policiais foram à casa indicada, onde o cidadão de 29 anos, foi preso.

Homem é preso por 
posse ilegal de arma 
de fogo em Mariana 
MANDADO. Autor também possuía mandado de prisão em 
aberto em seu desfavor.

DA REDAÇÃO

Ao realizar operação na tarde do 
último sábado (8) a  Polícia Militar de 
Mariana, recebeu por volta das 17h, 
informações de que um morador 
do bairro Santo Antônio, conhecido 
como “Prainha”, teria uma arma de 
fogo ilegal em sua residência.

Os policiais foram à casa in-
dicada, onde o denunciado, que 
tem 29 anos, foi preso, após os 
policiais encontrarem e apreende-
rem no local: 1 (um) revólver do 
calibre 38, com 6 (seis) munições 
intactas, 1 (uma) balança de preci-
são e 1 (uma) bucha de maconha.

O autor - que também pos-
suía um mandado de prisão em 
aberto, em seu desfavor - foi pre-
so em flagrante e conduzido para 
a Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entregues a 
arma e demais materiais apreendi-
dos pelos policiais militares.

Advogado afirma 
que Jorge Egito não 
se encontra foragido
DA REDAÇÃO

Nas últimas semanas veio 
a tona uma denúncia de que 
um grupo de pessoas da cida-
de de Mariana haveria caído 
em um golpe de investimento 
por aplicação de dinheiro. A 
denúncia apontava Jorge Mo-
reira Egito como o investidor 
que seria responsável pelos 
prejuízos causados na cidade.

 Após apuração feita pelo 
Jornal Ponto Final, a fim de 
manter o eleitor informado, 
procuramos pelo delegado 
de Mariana, Dr. Cristiano 
Castelucci, que afirma que 
o Jorge encontra-se foragido 
e está sendo procurado pela 
Polícia Civil.

Em contato com o advo-
gado do investidor, o mesmo 
informou que “foi dado en-
trada em uma revogação do 
pedido de prisão do Jorge e 
que o investidor não se en-
contra em condição de fora-
gido” informou.

INVESTIDOR
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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.

A Lua se alia ao Sol, entra na fase Nova e traz 
muitas vibes para os seus interesses nesta 
semana. Na vida profissional, o momento é 
indicado para firmar acordos, contratos e cooperar 
com os colegas nas demandas em equipe. Marte 
e Urano também dão todo apoio e avisam que 
novidades estimulantes devem surgir, ainda mais 
para quem procura emprego. 

Saúde é o que interessa e se depender dos 
movimentos no céu, não vai faltar proteção para o 
seu organismo neste período. A Lua fecha parceria 
com o Sol, muda para a fase Nova e eleva a sua 
vitalidade física e mental. Outros astros também 
prometem uma semana forrada de boas energias 
e as coisas devem caminhar de acordo com os 
seus planos, ainda mais nos assuntos de trabalho 
e grana. 

Nesta semana, você estará com a estrela 
na testa e a sorte vai te fazer companhia, 
Caprica! O Sol soma forças com a Lua, 
que entra na fase Nova em seu paraíso 
astral, sinal de que seus caminhos estarão 
abertos e os seus interesses vão fl uir às 
mil maravilhas. 

Os assuntos domésticos e familiares estarão na 
ordem da semana e quem avisa é a Lua, que se 
alia ao Sol na terça-feira e entra na fase Nova. Tudo 
indica que você terá uma porção de coisas para 
fazer e resolver com os parentes e o mozão nestes 
dias, mas vai contar com bons estímulos dos astros. 
Marte fica em paz com Urano e garante um período 
de grande vitalidade física. 

A Lua fecha parceria com o Sol e muda 
para a fase Nova no dia 11, trazendo muitos 
estímulos para seus contatos, suas conversas 
e seus relacionamentos. Se você tem assuntos 
pendentes, mal-entendidos e pontas soltas 
para resolver com amigos, parentes e o mozão, 
aproveite essa semana, meu bombonzinho! Na 
saúde, a energia solar vai elevar seu vigor e bem-
estar.

Se tem alguém que estará em evidência nesta 
semana é você, meu cristalzinho! A Lua se 
associa ao Sol em seu signo e muda para 
a fase Nova na terça-feira, anunciando um 
período perfeito sem defeitos para consolidar 
planos, brilhar no trabalho, incrementar as 
fi nanças e começar um ciclo mais próspero na 
vida – boas novas estão a caminho!

Neste período, a Lua entra na fase Nova 
e o Sol sorri para Netuno, revelando que 
problemas ou assuntos complicados 
podem ser desenrolados, só que os astros 
recomendam discrição e não convém 
comentar nada por enquanto. Com grana, 
Marte continua ativo em sua Casa da Fortuna 
e troca likes com Urano, dando garra e 
criatividade para você melhorar seus ganhos .

A Lua muda para a fase Nova na terça-feira e 
traz ótimas vibes para os seus contatos sociais e 
as suas amizades. Em parceria com o Sol, sua 
regente também incentiva seus objetivos, ideais 
e avisa que o momento é oportuno para colocar 
seus planos em prática. Os interesses financeiros 
vão fluir bem nestes dias e você pode resolver 
uma porção de coisas. 

Se depender das estrelas, a semana virá 
de encomenda para o seu sucesso e metas 
importantes podem ser alcançadas. Na terça, a 
Lua soma forças com o Sol e ingressa na fase 
Nova, enviando vibes generosas e poderosas 
para os seus interesses profissionais. Tudo indica 
que você contará com mais visibilidade, prestígio 
e tem chance de conquistar algo que há tempos 
vem ambicionando.

Os ventos da sorte sopram em direção aos seus 
sonhos e a semana reserva ótimas novidades 
em vários setores da sua vida. Marte, que forma 
sextil com Urano, revela que interesses e trabalhos 
com grupos, equipes, troca de informações e 
experiências pelas redes sociais, whatsapp e as 
relações de amizade estarão na ordem do período 
– conquistas podem ser aceleradas com apoio de 
pessoas ligadas ao seu círculo social. 

A famosa indecisão libriana cai por terra e você 
pode resolver muitas coisas nesta semana. A 
promessa é do Sol e da Lua Nova, que fecham 
parceria e intensifi cam a sua determinação. O 
período é indicado para se livrar de pepinos, 
realizar boas negociações e incrementar 
seus recursos materiais. Marte, que estará 
em sintonia com Urano, traz mais ânimo, 
seducência e vibes positivas para a relação 
com o mozão.

Nat troca mensagens com Scorpio e avisa 
a Duca. Bianca consegue amostras dos 
cabelos de Karina e Gael para o exame de 
DNA. Dandara fl agra João tentando falsifi car 
a assinatura de René. Duca e Nat se beijam. 
Dalva conta para Duca que Alan está vivo. 
Duca conta para Gael sobre o encontro 
com Alan, e o professor avisa a Heideguer. 
Bete não gosta quando Santiago afi rma 
que inventou mentiras sobre a carreira de 
Sol. Todos da banda se preocupam com 
Joaquina. Lobão convida Nat para ir a um 
show. Um dos seguranças avisa a Heideguer 
da chegada de Duca. Alan procura Duca.

Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. 
Pedro beija Karina na frente de Cobra. 
Karina comenta na academia que Duca 
beijou Roberta, e a notícia se espalha. 
Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para 
ensaiar no auditório da Ribalta, e Nando 
e Pedro protestam. Lobão vê Roberta 
beijar Duca. João fala com Bianca sobre 
o exame de DNA. Zé pensa em participar 
do teste para vocalista da banda Galera 
da Ribalta. Lobão fala de Roberta para 
Cobra e Luiz, e Nat desconfi a. Sol ouve 
o teste de Joaquina e reage com despeito 
quando ela é escolhida para fi car em seu 
lugar. Gael reclama de Jeff. BB afi rma que 
Bianca irá sofrer quando Karina descobrir 
que ela pagou Pedro para namorá-la. Nat 
recebe uma resposta de Scorpio.

Kyra aceita ajudar Luna e Alexia a 
investigar Dominique por conta própria. 
Mário pensa em Helena. Hugo não gosta 
quando Helena afi rma que Mário e Luna 
sempre farão parte de sua vida. Rafael 
conta a Alexia/Josimara que beijou 
Renatinha. Kyra/Cleyde escuta Alan 
revelar a Petra que está apaixonado 
pela babá de seus fi lhos. Alexia fi ca 
sem ação ao ver o jantar surpresa que 
Zezinho preparou no mesmo dia em que 
ela sairia com Renzo. Helena vê Luna/
Fiona segurando a foto que ela guarda 
da fi lha e do ex-marido. 
 

Helena se irrita com a curiosidade de Luna/
Fiona. Hugo revela a Dominique que o 
policial Ivo chegou até ela através de um 
retrato falado feito no México. Alexia/Josimara 
se surpreende com o jantar romântico 
preparado por Renzo. Dominique pensa em 
‘dar um susto’ em Rafael para amedrontar 
Renzo. Helena impede que Enéas entregue 
o resultado do exame para Téo. Alexia/
Josimara pergunta a Renzo se ele matou a 
pessoa que afi rma ter sido especial para ele. 

Duca enfrenta Lobão. Dalva exige que 
Duca se afaste de Nat. Lincoln tenta 
convencer Gael de que Jeff quer lutar. 
Nat implora que Gael afaste Bianca 
dela. Wallace aconselha Jeff a fi ngir 
que está aprendendo a lutar, antes de 
ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e 
Rico conversam com Santiago, e Pedro 
reclama com a vocalista de sua banda. 
Roberta pensa em usar Duca para fazer 
ciúmes em Marcelo. Sol é expulsa da 
banda de Pedro. Jade faz intriga de Nat 
para Bianca. Bianca e Duca discutem 
sobre seu relacionamento. Roberta beija 
Duca na frente de Bianca e Marcelo.

João Lucas beija Maria Ísis, que expulsa 
o rapaz de sua casa. Cora conta sobre 
Cristina para os repórteres e Xana fi ca 
furiosa. Maria Marta mostra para José 
Alfredo a notícia sobre a fi lha de Eliane. 
José Alfredo afi rma que não fará um 
teste de DNA. Reginaldo passa mal 
após a chegada de Jurema a sua casa. 
Maria Marta explica como José Pedro 
conseguirá tomar o poder de José 
Alfredo. Tuane e Jurema constatam que 
Reginaldo é bígamo. Maria Marta exige 
que João Lucas diga onde Maria Ísis 
mora. Maria Clara procura Cristina.

Cristina é hostil com Maria Clara. Du conta 
para Maria Marta o endereço de Maria Ísis. 
Tuane e Jurema rezam por Reginaldo. Enrico 
fi ca furioso ao ver Téo em seu restaurante. 
Maria Marta e Cora chegam à casa de Maria 
Ísis ao mesmo tempo. José Alfredo encontra 
Maria Marta no apartamento de Maria Ísis 
e Cora se esconde. Maria Marta e José 
Alfredo se enfrentam. José Alfredo e Maria 
Ísis descobrem que Cora está escondida 
embaixo da cama. Cora inventa uma 
desculpa para explicar para Maria Marta 
o motivo de estar na casa de Maria Ísis. 
Cristina fl agra Cora com os fi os de cabelo de 
José Alfredo.

Silviano avisa que José Alfredo e Maria 
Marta não dormiram em casa. Vicente 
pede para Cristina marcar um dia para 
eles saírem com Victor. José Alfredo e 
Maria Ísis se reconciliam.  Xana aconselha 
Juliane a retomar o posto de rainha de 
bateria da escola de samba. Leonardo 
aborda Robertão na rua. Jurema avisa a 
Cláudio que Leonardo foi agredido na rua 
e desmaiou. Enrico nomeia Vicente como 
responsável pelo bufê da festa da joalheria 
Império. Cora pede ajuda a Fernando 
para fazer um exame de DNA. Cláudio e 
Leonardo vão à casa de Robertão.

Dominique sequestra Luna e a pressiona 
a revelar o paradeiro das outras duas 
testemunhas. Kyra alerta Alexia sobre 
Renzo. Mosquito chora ao saber que 
Ignácio viajou e teme não ser mais 
reconhecido pelo bisavô. Luna consegue 
fugir e pede ajuda a Carol e Erick, que 
estão entrando no carro, para escapar 
de Dominique. Zezinho comenta com 
Ermelinda que desconfi a de que o 
disfarce de Alexia/Josimara possa estar 
relacionado ao novo sócio da Labrador. 
Luna decide ir atrás de Dominique para 
fazer justiça.

Bianca chora, e Roberta impede Duca de 
ir atrás da menina. Marcelo se enfurece 
com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver 
Karina próxima a Cobra. Bianca comenta 
com a irmã que Duca está saindo com 
Roberta. Gael conta para Heideguer que 
a pessoa na foto com Duca é Roberta, e 
Lobão decide investigar. Bete critica Sol 
ao vê-la cantando a música de Santiago. 
Mari e Sol cantam juntas, e Bete fi ca 
fascinada. Delma chega em casa e 
encontra Marcelo animado esperando por 
ela. Bianca aconselha Karina a falar o que 
realmente sente por Pedro. Dalva decide 
ajudar o neto na investigação. Duca envia 
um vídeo para Scorpio.

Júlia faz diversas perguntas para Ana e 
Rodrigo. Marcos descobre que Vitória 
repreendeu Dora. Júlia pede que Manuela 
convide Ana para almoçar. Iná e Laudelino 
escrevem as cartas para Aurélia e Wilson. 
Eva tenta convencer Ana a iniciar um novo 
tratamento que pode fazê-la a voltar a jogar 
tênis. Ana aceita sair com Lúcio. Marcos 
confronta Vitória pela forma como falou 
com Dora.

Júlia se sente desconfortável em 
sair sozinha com Ana. Suzana se 
preocupa quando Alice comenta que 
acompanhará Renato em um encontro 
com seu antigo sócio. Rodrigo fi ca 
impactado com a notícia de que Ana 
e Lúcio estão se aproximando. Iná 
mostra a Laudelino que Aurélia e 
Wilson modifi caram o visual. Rodrigo 
fi ca arrasado ao ver Ana entrar no carro 
de Lúcio.

Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. 
Rodrigo convida Manuela para viajar. Júlia 
decide fi car com Ana durante o fi m de 
semana em que Rodrigo e Manuela viajarão. 
Sofi a sai com Miguel, e Vitória a repreende 
pela demora na volta para casa. Eva insinua 
para Júlia que a menina passará a morar 
com Ana.

Júlia se assusta com a fala de Eva e 
pede que Ana a leve de volta para casa. 
Marcos diz que deseja morar com Dora. 
Ao falar com Júlia, Manuela decide 
voltar da viagem. Renato agradece a 
companhia de Alice. Celina percebe que 
Artur convidou sua mãe para o jantar 
romântico dos dois. Ana chora ao ouvir 
Júlia dizer que não quer mais fi car em 
sua casa.

Ana fi ca arrasada com a partida de Júlia. 
Marcos vê Sofi a e Miguel se beijando. 
Rodrigo não consegue fazer Júlia contar 
para ele o que aconteceu na casa de 
Ana. Eva exige que Manuela pague 
um novo tratamento para Ana. Renato 
diz a Alice que precisa pedir perdão 
a Vitória como parte do programa de 
recuperação. Rodrigo fala para Manuela 
que tentará ajudar Ana a se reaproximar 
de Júlia. Rodrigo sugere que Ana dê um 
cachorro para Júlia. Renato procura 
Vitória.

Vitória é fria com Renato e Alice tenta 
consolar o pai. Ana e Júlia se juntam para 
escolher um nome para o novo cachorrinho. 
Ana ouve quando Manuela reclama 
com Rodrigo sobre o cachorro. Manuela 
comenta com Alice sobre a atitude de 
Rodrigo. Iná prevê nas cartas que haverá 
problemas para Manuela, Rodrigo e Ana.

Renzo deixa claro a Alexia/Josimara que não 
é assassino. Téo avisa a Helena que não fará 
a cirurgia. Alexia se arrepende de ter trocado 
a surpresa romântica planejada por Zezinho 
pelo jantar com Renzo. Pancho descobre 
que Mário viajou para o Brasil. Renzo se 
surpreende ao ver Dominique na sala de 
Rafael. Zezinho percebe que está sem seu 
celular. Dominique informa a Renzo que vai 
matar Rafael, caso o sobrinho não volte a ser 
seu aliado. 

Diante da ameaça de Dominique, Renzo 
decide voltar a trabalhar com a tia. Helena 
marca um encontro com alguém misterioso e 
pede a Micaela que despiste Hugo. Ermelinda 
consegue alcançar o taxi das meninas. Alan 
estranha o atraso de Kyra/Cleyde. Dominique 
mostra a Renzo a planilha em seu escritório 
com a movimentação fi nanceira da quadrilha 
nos últimos meses. Alexia aciona o alarme 
de incêndio do prédio, forçando a saída de 
Dominique e Renzo do escritório. Alexia, Kyra 
e Luna encontram a planilha no computador 
de Dominique.

Alexia, Kyra e Luna copiam a planilha em 
um pendrive, antes que Dominique e Renzo 
retornem à sala. Vinícius garante a Isaac que 
Bia pode ganhar o campeonato estadual, e o 
aconselha a intensificar os treinos. Ermelinda 
fica na recepção do escritório para dar sinal 
quando Dominique retornar. Ermelinda tenta 
distrair Renzo e Dominique oferecendo balas. 
Ela se desespera ao notar Alexia, Kyra e 
Luna penduradas no andaime do lado de 
fora da janela do escritório e finge desmaio na 
sala para distrair Renzo e a tia. Na saída do 
prédio, Kyra tropeça e deixa o pendrive com a 
planilha cair em um bueiro, para desespero das 
amigas. Hugo exige que Helena revele o que 
está escondendo dele.

Os assuntos financeiros vão ocupar o topo na sua 
lista de prioridades e você terá ainda mais garra para 
melhorar os ganhos. O recado é da Lua, que entra 
na fase Nova em sua Casa da Fortuna na terça-
feira e concentra suas atenções nos interesses 
materiais. O período é indicado para organizar as 
contas e reforçar o orçamento doméstico. 

Karina tenta se aproximar de Duca. 
Pedro e Rominho temem as atitudes 
de Joaquina no palco. Sol se enfurece 
com Santiago e acaba com o show. 
Dandara conta para Gael que Bianca 
e João querem descobrir quem é o pai 
de Karina. Gael se recusa a fazer um 
exame de DNA com Karina. Joaquina 
desiste de cantar, e todos da banda 
entram em pânico. Bianca agride João 
por tentar beijá-la à força. Pedro implora 
que Sol suba ao palco, mas ela hesita. 
Gael pede para Bianca não contar a 
Karina que ela pode não ser sua fi lha 
biológica. Duca procura Alan, mas 
encontra Lobão e Nat. 

Fernando pede para conversar com 
Elivaldo sobre Cora. Silviano avisa a 
Maria Marta que sua viagem para o Monte 
Roraima será logo após a festa da joalheria. 
João Lucas procura Maria Ísis. Fernando 
desiste de ajudar Cora com o exame 
de DNA. Maria Clara convida Cristina 
para a festa da joalheria. Vicente altera o 
cardápio do restaurante e Antônio e Luigi 
se preocupam. Cora pede para Magnólia 
e Severo forjarem um exame de DNA em 
nome de Cristina e José Alfredo.

Téo expulsa Érika de sua casa. Maria Marta 
conta para José Alfredo que Maria Clara 
convidou Cristina para a festa da empresa. 
Tuane sugere que Jurema se hospede 
na casa de Xana. José Alfredo se lembra 
de uma conversa que teve com Cristina. 
Cristina se aconselha com Vicente. Orville 
se sente culpado por explorar Salvador. Du 
avisa que João Lucas foi à casa de Maria 
Ísis e Maria Marta afi rma que ele terá uma 
surpresa. João Lucas encontra José Alfredo 
na casa da amante.

José Alfredo cobra explicações de João 
Lucas sobre sua presença na casa de 
Maria Ísis. Cora decide vender as alianças 
que foram de Evaldo e Eliane. Cristina e 
Vicente se beijam. Enrico avisa a Maria 
Clara que Vicente será o responsável 
pelo bufê da festa da joalheria Império. 
Orville pensa em se associar a uma loja de 
leilões. Xana resolve entregar Luciano para 
o Juizado de Menores. Enrico questiona 
Cláudio e Beatriz ao vê-los saindo cedo de 
casa. Érika vai para a casa de Téo.
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A Lua se alia ao Sol, entra na fase Nova e traz 
muitas vibes para os seus interesses nesta 
semana. Na vida profissional, o momento é 
indicado para firmar acordos, contratos e cooperar 
com os colegas nas demandas em equipe. Marte 
e Urano também dão todo apoio e avisam que 
novidades estimulantes devem surgir, ainda mais 
para quem procura emprego. 

Saúde é o que interessa e se depender dos 
movimentos no céu, não vai faltar proteção para o 
seu organismo neste período. A Lua fecha parceria 
com o Sol, muda para a fase Nova e eleva a sua 
vitalidade física e mental. Outros astros também 
prometem uma semana forrada de boas energias 
e as coisas devem caminhar de acordo com os 
seus planos, ainda mais nos assuntos de trabalho 
e grana. 

Nesta semana, você estará com a estrela 
na testa e a sorte vai te fazer companhia, 
Caprica! O Sol soma forças com a Lua, 
que entra na fase Nova em seu paraíso 
astral, sinal de que seus caminhos estarão 
abertos e os seus interesses vão fl uir às 
mil maravilhas. 

Os assuntos domésticos e familiares estarão na 
ordem da semana e quem avisa é a Lua, que se 
alia ao Sol na terça-feira e entra na fase Nova. Tudo 
indica que você terá uma porção de coisas para 
fazer e resolver com os parentes e o mozão nestes 
dias, mas vai contar com bons estímulos dos astros. 
Marte fica em paz com Urano e garante um período 
de grande vitalidade física. 

A Lua fecha parceria com o Sol e muda 
para a fase Nova no dia 11, trazendo muitos 
estímulos para seus contatos, suas conversas 
e seus relacionamentos. Se você tem assuntos 
pendentes, mal-entendidos e pontas soltas 
para resolver com amigos, parentes e o mozão, 
aproveite essa semana, meu bombonzinho! Na 
saúde, a energia solar vai elevar seu vigor e bem-
estar.

Se tem alguém que estará em evidência nesta 
semana é você, meu cristalzinho! A Lua se 
associa ao Sol em seu signo e muda para 
a fase Nova na terça-feira, anunciando um 
período perfeito sem defeitos para consolidar 
planos, brilhar no trabalho, incrementar as 
fi nanças e começar um ciclo mais próspero na 
vida – boas novas estão a caminho!

Neste período, a Lua entra na fase Nova 
e o Sol sorri para Netuno, revelando que 
problemas ou assuntos complicados 
podem ser desenrolados, só que os astros 
recomendam discrição e não convém 
comentar nada por enquanto. Com grana, 
Marte continua ativo em sua Casa da Fortuna 
e troca likes com Urano, dando garra e 
criatividade para você melhorar seus ganhos .

A Lua muda para a fase Nova na terça-feira e 
traz ótimas vibes para os seus contatos sociais e 
as suas amizades. Em parceria com o Sol, sua 
regente também incentiva seus objetivos, ideais 
e avisa que o momento é oportuno para colocar 
seus planos em prática. Os interesses financeiros 
vão fluir bem nestes dias e você pode resolver 
uma porção de coisas. 

Se depender das estrelas, a semana virá 
de encomenda para o seu sucesso e metas 
importantes podem ser alcançadas. Na terça, a 
Lua soma forças com o Sol e ingressa na fase 
Nova, enviando vibes generosas e poderosas 
para os seus interesses profissionais. Tudo indica 
que você contará com mais visibilidade, prestígio 
e tem chance de conquistar algo que há tempos 
vem ambicionando.

Os ventos da sorte sopram em direção aos seus 
sonhos e a semana reserva ótimas novidades 
em vários setores da sua vida. Marte, que forma 
sextil com Urano, revela que interesses e trabalhos 
com grupos, equipes, troca de informações e 
experiências pelas redes sociais, whatsapp e as 
relações de amizade estarão na ordem do período 
– conquistas podem ser aceleradas com apoio de 
pessoas ligadas ao seu círculo social. 

A famosa indecisão libriana cai por terra e você 
pode resolver muitas coisas nesta semana. A 
promessa é do Sol e da Lua Nova, que fecham 
parceria e intensifi cam a sua determinação. O 
período é indicado para se livrar de pepinos, 
realizar boas negociações e incrementar 
seus recursos materiais. Marte, que estará 
em sintonia com Urano, traz mais ânimo, 
seducência e vibes positivas para a relação 
com o mozão.

Nat troca mensagens com Scorpio e avisa 
a Duca. Bianca consegue amostras dos 
cabelos de Karina e Gael para o exame de 
DNA. Dandara fl agra João tentando falsifi car 
a assinatura de René. Duca e Nat se beijam. 
Dalva conta para Duca que Alan está vivo. 
Duca conta para Gael sobre o encontro 
com Alan, e o professor avisa a Heideguer. 
Bete não gosta quando Santiago afi rma 
que inventou mentiras sobre a carreira de 
Sol. Todos da banda se preocupam com 
Joaquina. Lobão convida Nat para ir a um 
show. Um dos seguranças avisa a Heideguer 
da chegada de Duca. Alan procura Duca.

Alan assiste ao vídeo enviado por Duca. 
Pedro beija Karina na frente de Cobra. 
Karina comenta na academia que Duca 
beijou Roberta, e a notícia se espalha. 
Santiago, Sol, Lírio e Rico chegam para 
ensaiar no auditório da Ribalta, e Nando 
e Pedro protestam. Lobão vê Roberta 
beijar Duca. João fala com Bianca sobre 
o exame de DNA. Zé pensa em participar 
do teste para vocalista da banda Galera 
da Ribalta. Lobão fala de Roberta para 
Cobra e Luiz, e Nat desconfi a. Sol ouve 
o teste de Joaquina e reage com despeito 
quando ela é escolhida para fi car em seu 
lugar. Gael reclama de Jeff. BB afi rma que 
Bianca irá sofrer quando Karina descobrir 
que ela pagou Pedro para namorá-la. Nat 
recebe uma resposta de Scorpio.

Kyra aceita ajudar Luna e Alexia a 
investigar Dominique por conta própria. 
Mário pensa em Helena. Hugo não gosta 
quando Helena afi rma que Mário e Luna 
sempre farão parte de sua vida. Rafael 
conta a Alexia/Josimara que beijou 
Renatinha. Kyra/Cleyde escuta Alan 
revelar a Petra que está apaixonado 
pela babá de seus fi lhos. Alexia fi ca 
sem ação ao ver o jantar surpresa que 
Zezinho preparou no mesmo dia em que 
ela sairia com Renzo. Helena vê Luna/
Fiona segurando a foto que ela guarda 
da fi lha e do ex-marido. 
 

Helena se irrita com a curiosidade de Luna/
Fiona. Hugo revela a Dominique que o 
policial Ivo chegou até ela através de um 
retrato falado feito no México. Alexia/Josimara 
se surpreende com o jantar romântico 
preparado por Renzo. Dominique pensa em 
‘dar um susto’ em Rafael para amedrontar 
Renzo. Helena impede que Enéas entregue 
o resultado do exame para Téo. Alexia/
Josimara pergunta a Renzo se ele matou a 
pessoa que afi rma ter sido especial para ele. 

Duca enfrenta Lobão. Dalva exige que 
Duca se afaste de Nat. Lincoln tenta 
convencer Gael de que Jeff quer lutar. 
Nat implora que Gael afaste Bianca 
dela. Wallace aconselha Jeff a fi ngir 
que está aprendendo a lutar, antes de 
ir para as aulas de dança. Sol, Lírio e 
Rico conversam com Santiago, e Pedro 
reclama com a vocalista de sua banda. 
Roberta pensa em usar Duca para fazer 
ciúmes em Marcelo. Sol é expulsa da 
banda de Pedro. Jade faz intriga de Nat 
para Bianca. Bianca e Duca discutem 
sobre seu relacionamento. Roberta beija 
Duca na frente de Bianca e Marcelo.

João Lucas beija Maria Ísis, que expulsa 
o rapaz de sua casa. Cora conta sobre 
Cristina para os repórteres e Xana fi ca 
furiosa. Maria Marta mostra para José 
Alfredo a notícia sobre a fi lha de Eliane. 
José Alfredo afi rma que não fará um 
teste de DNA. Reginaldo passa mal 
após a chegada de Jurema a sua casa. 
Maria Marta explica como José Pedro 
conseguirá tomar o poder de José 
Alfredo. Tuane e Jurema constatam que 
Reginaldo é bígamo. Maria Marta exige 
que João Lucas diga onde Maria Ísis 
mora. Maria Clara procura Cristina.

Cristina é hostil com Maria Clara. Du conta 
para Maria Marta o endereço de Maria Ísis. 
Tuane e Jurema rezam por Reginaldo. Enrico 
fi ca furioso ao ver Téo em seu restaurante. 
Maria Marta e Cora chegam à casa de Maria 
Ísis ao mesmo tempo. José Alfredo encontra 
Maria Marta no apartamento de Maria Ísis 
e Cora se esconde. Maria Marta e José 
Alfredo se enfrentam. José Alfredo e Maria 
Ísis descobrem que Cora está escondida 
embaixo da cama. Cora inventa uma 
desculpa para explicar para Maria Marta 
o motivo de estar na casa de Maria Ísis. 
Cristina fl agra Cora com os fi os de cabelo de 
José Alfredo.

Silviano avisa que José Alfredo e Maria 
Marta não dormiram em casa. Vicente 
pede para Cristina marcar um dia para 
eles saírem com Victor. José Alfredo e 
Maria Ísis se reconciliam.  Xana aconselha 
Juliane a retomar o posto de rainha de 
bateria da escola de samba. Leonardo 
aborda Robertão na rua. Jurema avisa a 
Cláudio que Leonardo foi agredido na rua 
e desmaiou. Enrico nomeia Vicente como 
responsável pelo bufê da festa da joalheria 
Império. Cora pede ajuda a Fernando 
para fazer um exame de DNA. Cláudio e 
Leonardo vão à casa de Robertão.

Dominique sequestra Luna e a pressiona 
a revelar o paradeiro das outras duas 
testemunhas. Kyra alerta Alexia sobre 
Renzo. Mosquito chora ao saber que 
Ignácio viajou e teme não ser mais 
reconhecido pelo bisavô. Luna consegue 
fugir e pede ajuda a Carol e Erick, que 
estão entrando no carro, para escapar 
de Dominique. Zezinho comenta com 
Ermelinda que desconfi a de que o 
disfarce de Alexia/Josimara possa estar 
relacionado ao novo sócio da Labrador. 
Luna decide ir atrás de Dominique para 
fazer justiça.

Bianca chora, e Roberta impede Duca de 
ir atrás da menina. Marcelo se enfurece 
com Roberta. Pedro sente ciúmes ao ver 
Karina próxima a Cobra. Bianca comenta 
com a irmã que Duca está saindo com 
Roberta. Gael conta para Heideguer que 
a pessoa na foto com Duca é Roberta, e 
Lobão decide investigar. Bete critica Sol 
ao vê-la cantando a música de Santiago. 
Mari e Sol cantam juntas, e Bete fi ca 
fascinada. Delma chega em casa e 
encontra Marcelo animado esperando por 
ela. Bianca aconselha Karina a falar o que 
realmente sente por Pedro. Dalva decide 
ajudar o neto na investigação. Duca envia 
um vídeo para Scorpio.

Júlia faz diversas perguntas para Ana e 
Rodrigo. Marcos descobre que Vitória 
repreendeu Dora. Júlia pede que Manuela 
convide Ana para almoçar. Iná e Laudelino 
escrevem as cartas para Aurélia e Wilson. 
Eva tenta convencer Ana a iniciar um novo 
tratamento que pode fazê-la a voltar a jogar 
tênis. Ana aceita sair com Lúcio. Marcos 
confronta Vitória pela forma como falou 
com Dora.

Júlia se sente desconfortável em 
sair sozinha com Ana. Suzana se 
preocupa quando Alice comenta que 
acompanhará Renato em um encontro 
com seu antigo sócio. Rodrigo fi ca 
impactado com a notícia de que Ana 
e Lúcio estão se aproximando. Iná 
mostra a Laudelino que Aurélia e 
Wilson modifi caram o visual. Rodrigo 
fi ca arrasado ao ver Ana entrar no carro 
de Lúcio.

Ana pede para trabalhar na ONG de Lúcio. 
Rodrigo convida Manuela para viajar. Júlia 
decide fi car com Ana durante o fi m de 
semana em que Rodrigo e Manuela viajarão. 
Sofi a sai com Miguel, e Vitória a repreende 
pela demora na volta para casa. Eva insinua 
para Júlia que a menina passará a morar 
com Ana.

Júlia se assusta com a fala de Eva e 
pede que Ana a leve de volta para casa. 
Marcos diz que deseja morar com Dora. 
Ao falar com Júlia, Manuela decide 
voltar da viagem. Renato agradece a 
companhia de Alice. Celina percebe que 
Artur convidou sua mãe para o jantar 
romântico dos dois. Ana chora ao ouvir 
Júlia dizer que não quer mais fi car em 
sua casa.

Ana fi ca arrasada com a partida de Júlia. 
Marcos vê Sofi a e Miguel se beijando. 
Rodrigo não consegue fazer Júlia contar 
para ele o que aconteceu na casa de 
Ana. Eva exige que Manuela pague 
um novo tratamento para Ana. Renato 
diz a Alice que precisa pedir perdão 
a Vitória como parte do programa de 
recuperação. Rodrigo fala para Manuela 
que tentará ajudar Ana a se reaproximar 
de Júlia. Rodrigo sugere que Ana dê um 
cachorro para Júlia. Renato procura 
Vitória.

Vitória é fria com Renato e Alice tenta 
consolar o pai. Ana e Júlia se juntam para 
escolher um nome para o novo cachorrinho. 
Ana ouve quando Manuela reclama 
com Rodrigo sobre o cachorro. Manuela 
comenta com Alice sobre a atitude de 
Rodrigo. Iná prevê nas cartas que haverá 
problemas para Manuela, Rodrigo e Ana.

Renzo deixa claro a Alexia/Josimara que não 
é assassino. Téo avisa a Helena que não fará 
a cirurgia. Alexia se arrepende de ter trocado 
a surpresa romântica planejada por Zezinho 
pelo jantar com Renzo. Pancho descobre 
que Mário viajou para o Brasil. Renzo se 
surpreende ao ver Dominique na sala de 
Rafael. Zezinho percebe que está sem seu 
celular. Dominique informa a Renzo que vai 
matar Rafael, caso o sobrinho não volte a ser 
seu aliado. 

Diante da ameaça de Dominique, Renzo 
decide voltar a trabalhar com a tia. Helena 
marca um encontro com alguém misterioso e 
pede a Micaela que despiste Hugo. Ermelinda 
consegue alcançar o taxi das meninas. Alan 
estranha o atraso de Kyra/Cleyde. Dominique 
mostra a Renzo a planilha em seu escritório 
com a movimentação fi nanceira da quadrilha 
nos últimos meses. Alexia aciona o alarme 
de incêndio do prédio, forçando a saída de 
Dominique e Renzo do escritório. Alexia, Kyra 
e Luna encontram a planilha no computador 
de Dominique.

Alexia, Kyra e Luna copiam a planilha em 
um pendrive, antes que Dominique e Renzo 
retornem à sala. Vinícius garante a Isaac que 
Bia pode ganhar o campeonato estadual, e o 
aconselha a intensificar os treinos. Ermelinda 
fica na recepção do escritório para dar sinal 
quando Dominique retornar. Ermelinda tenta 
distrair Renzo e Dominique oferecendo balas. 
Ela se desespera ao notar Alexia, Kyra e 
Luna penduradas no andaime do lado de 
fora da janela do escritório e finge desmaio na 
sala para distrair Renzo e a tia. Na saída do 
prédio, Kyra tropeça e deixa o pendrive com a 
planilha cair em um bueiro, para desespero das 
amigas. Hugo exige que Helena revele o que 
está escondendo dele.

Os assuntos financeiros vão ocupar o topo na sua 
lista de prioridades e você terá ainda mais garra para 
melhorar os ganhos. O recado é da Lua, que entra 
na fase Nova em sua Casa da Fortuna na terça-
feira e concentra suas atenções nos interesses 
materiais. O período é indicado para organizar as 
contas e reforçar o orçamento doméstico. 

Karina tenta se aproximar de Duca. 
Pedro e Rominho temem as atitudes 
de Joaquina no palco. Sol se enfurece 
com Santiago e acaba com o show. 
Dandara conta para Gael que Bianca 
e João querem descobrir quem é o pai 
de Karina. Gael se recusa a fazer um 
exame de DNA com Karina. Joaquina 
desiste de cantar, e todos da banda 
entram em pânico. Bianca agride João 
por tentar beijá-la à força. Pedro implora 
que Sol suba ao palco, mas ela hesita. 
Gael pede para Bianca não contar a 
Karina que ela pode não ser sua fi lha 
biológica. Duca procura Alan, mas 
encontra Lobão e Nat. 

Fernando pede para conversar com 
Elivaldo sobre Cora. Silviano avisa a 
Maria Marta que sua viagem para o Monte 
Roraima será logo após a festa da joalheria. 
João Lucas procura Maria Ísis. Fernando 
desiste de ajudar Cora com o exame 
de DNA. Maria Clara convida Cristina 
para a festa da joalheria. Vicente altera o 
cardápio do restaurante e Antônio e Luigi 
se preocupam. Cora pede para Magnólia 
e Severo forjarem um exame de DNA em 
nome de Cristina e José Alfredo.

Téo expulsa Érika de sua casa. Maria Marta 
conta para José Alfredo que Maria Clara 
convidou Cristina para a festa da empresa. 
Tuane sugere que Jurema se hospede 
na casa de Xana. José Alfredo se lembra 
de uma conversa que teve com Cristina. 
Cristina se aconselha com Vicente. Orville 
se sente culpado por explorar Salvador. Du 
avisa que João Lucas foi à casa de Maria 
Ísis e Maria Marta afi rma que ele terá uma 
surpresa. João Lucas encontra José Alfredo 
na casa da amante.

José Alfredo cobra explicações de João 
Lucas sobre sua presença na casa de 
Maria Ísis. Cora decide vender as alianças 
que foram de Evaldo e Eliane. Cristina e 
Vicente se beijam. Enrico avisa a Maria 
Clara que Vicente será o responsável 
pelo bufê da festa da joalheria Império. 
Orville pensa em se associar a uma loja de 
leilões. Xana resolve entregar Luciano para 
o Juizado de Menores. Enrico questiona 
Cláudio e Beatriz ao vê-los saindo cedo de 
casa. Érika vai para a casa de Téo.
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COVID - onde acabam as ondas?
Entre o final de março e o início de abril de 2021, o Brasil registrou as piores médias 

móveis de casos e mortes por covid-19 desde que a pandemia começou. Mas, passado o 
pico, as curvas epidêmicas entraram numa tendência descendente ainda tímida, mas que 
já serviu de pretexto para que prefeitos e governadores aliviassem algumas das medidas 
mais restritivas adotadas anteriormente, que mantiveram estabelecimentos comerciais e 
escolas fechados por algumas semanas.

Em Minas passamos da onda roxa para vermelha com índices insignificantes de me-
lhora, e muito parecido ao relaxamento das eleições do final do ano de 2020 assim como 
outras datas que fomentam o comércio em compras expressivas pelo consumidor.

Decidiu-se então fazer uma transição para a fase vermelha, que permite a abertura de 
restaurantes, salões de beleza, academias e atividades religiosas, de acordo com algumas 
limitações de horário e de ritmo de funcionamento justamente às vésperas dos Dia das 
Mães. A cidade de Mariana deu um nó! A justificativa dos gestores para tal relaxamento 
público está na queda, ainda bastante inicial, das taxas de novos infectados, de ocupação 
de leitos de enfermaria e UTI e de mortes pela doença.

A existência de uma, duas ou três ondas da pandemia no país é tema de intenso debate 
entre os especialistas da área. Esse comportamento foge totalmente do que aconteceu 
em outros lugares do mundo, onde as curvas têm picos muito bem definidos. Enquanto 
por lá é possível identificar duas ondas muito claras, com picos em abril de 2020 e depois 
em janeiro de 2021, por aqui, as médias permanecem relativamente iguais ao longo dos 
meses, com uma subida impressionante a partir de fevereiro de 2021.

O que aconteceu no Brasil durante boa parte do segundo semestre de 2020 foi uma 
dessincronização da pandemia em várias partes do país, a eleição teve grande parcela de 
responsabilidade. Falta gestão, falta pulso, falta vacina, falta empatia e nesse caso, de to-
dos nós. O que mais falta acontecer? Quantos de nós ainda precisarão morrer, para que 
tenhamos consciência da gravidade da realidade a qual vivemos? O foco aqui não é o 
comerciante que cumpre todo protocolo imposto pela OMS. É inadmissível ver bares lo-
tados a essa altura, é revoltante! E essa conta quem acerta, infelizmente, somos todos nós!

Charge

O que é? 
Também conhecida como Traqueobronquite Infecciosa Canina, 
a tosse dos Canis consiste em um complexo respiratório muito 
comum em cães. É uma doença extremamente aguda, permitin-
do que o cão esteja bem em um dia, e comece a tossir desespera-
damente no dia seguinte considerado um quadro súbito. 

Transmissão: 
A tosse dos Canis possui uma alta disseminação onde existe 
uma grande população de animais. 
A transmissão ocorre por via direta. 

Prevenção: 
Além da vacina múltipla, recomenda-se que o pet receba uma 
dose da vacina contra Tosse dos Canis uma vez por ano, a partir 
de dois meses de idade, com uma segunda dose no intervalo de 
2 a 4 semanas.

Por Recanto do Animal

Tosse dos Canis: 

Aceitar o passado é 
também aceitar o presente

Na ansiedade de viver o novo e partir para o inexplorável 
os nossos olhos avistam felicidade em momentos regidos pelas 
distrações. Estar presente é estar com o coração distraído; e estar 
distraído é estar feliz com o que está se vivenciando. E se esta-
mos com medo cobrimos os nossos algozes companheiros com 
panos quentes e os colocamos em gavetas rentes ao chão por 
preguiça de dobrar os joelhos. Pois, convenhamos, somos reis na 
arte de desejarmos soluções fáceis para momentos difíceis.

Tirando o passado de protagonismo e deixando-o orques-
trar outros sentimentos conseguimos seguir rumo ao desco-
nhecido. Aceitamos que o resgate dos toques não arrepia mais, 
as risadas vão, pouco a pouco, perdendo o som agudo e as lem-
branças que tanto insistem em serem atuais se tornam notícias 
de jornais de outro século. Dia após dia, aquele passado que 
tanto sustentou a felicidade do presente, se torna um beijo que 
ninguém mais faz questão de receber.

Sendo criador dos nossos maiores martírios ele nos possi-
bilita amadurecer e muitas vezes nos faz crer cegamente que a 
felicidade é uma aptidão infantil. Acontece que o passado so-
mente se torna translúcido e essencial para quem o aceita com 
o coração. Não há como receber as novidades do presente sem 
aceitar a existência do passado. Ele é o brotar dos aprendizados, 
a raiz das novas escolhas, mas não precisa ser revivido diaria-
mente. Um passado mal resolvido perturba e faz o presente 
sempre surrar seu constante término: “Tenha medo, eu posso 
acabar a qualquer momento”. E tristemente, se não aceitarmos 
o passado como nosso, perderemos as belezas silenciosas que o 
presente poderá nos distribuir.

Fred Elboni
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Toda a equipe da Murici parabeniza a Edilene pelo seu 
aniversário e deseja muitas felicidades.

A esposa Zilda e o filho Valério estão mandando um 
grande abraço para o Marcos pelo seu aniversário 16 de 
maio. Felicidades.

Sabrina Vieira Alexandrino, graduanda do curso
 Superior de Tecnologia em Gestão Financeira no Polo 
UNOPAR Mariana, foi a feliz ganhadora da cesta de 
presentes do sorteio do Dia das Mães. Na foto com o 
Heliélcio Vieira, coordenador do Polo UNOPAR Mariana, 
entregando a cesta de presente. 

Marquinhos é o aniversariante do dia 16 de maio. Sua 
esposa Telma e seus filhos Luan e Lucas o parabenizam 
e mandam um super beijo. Você acha que engana quem 
com essa cara de bravo em Marquinhos?! Rsrsrs... 
Parabéns.

O nosso destaque da semana, é a aniversariante Maria 
Eduarda, que comemora o seu dia, neste domingo  (16). 
Parabéns!

A mãe do nosso parceiro, Eric Modesto, curtindo o seu 
aniversário dia 11 de maio! Que Deus abençoe.


