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¨ cidades
Ouvidoria do município 
tem participação 
efetiva junto 
à população
REFORÇO: A equipe responsável reforça que a participação de 
todos é fundamenta.

DA REDAÇÃO

O departamento de Con-
troladoria da Prefeitura de Ma-
riana, recebeu 927 ouvidorias 
entre janeiro e maio, dentre 
estas, 702 solicitações foram 
respondidas e as demais estão 
em andamento, o que equivale 
a 80% de retorno.

Sugestões, comentários e 
demandas estão entre as so-
licitações. O levantamento 
aponta também que a popu-
lação tem optado pelo aten-
dimento remoto. Quase 30% 
das solicitações foram enca-
minhadas via site ou What-
sapp. Dentre os bairros que 
mais recorre ao serviço está 

o Centro, com 82 ouvidorias 
enviadas até o momento. 

O levantamento demons-
trou que a Secretaria de Obras 
e Gestão Urbana e o subsetor 
Fiscalização de Posturas foram 
as que mais receberam solicita-

ções até o último dia 13, totali-
zando 170 ouvidorias.

A equipe responsável re-
força que a participação de 
todos é fundamental e lembra 
que qualquer cidadão pode en-
caminhar uma ouvidoria.
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Mariana realiza
intervenções na 
sinalização de 
estradas vicinais
MELHORIAS. Melhoria feita no acesso ao Bairro São Pedro, de 
frente ao Supermercado Dara garantirá uma maior organização 
para os motoristas e pedestres.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Defesa So-
cial, em conjunto com o Demu-
tran, segue investindo em novas 
sinalizações. Durante o mês de 
abril, foram concluídas as inter-
venções indicativas de Serra do 
Carmo, Serra Teodoro, Pombal, 
Vargem, Palmital e Machadinho, 
com placas das nomenclaturas, 
facilitando o acesso e a rápida 
identificação da localização.

Para garantir mais segurança 
aos condutores e pedestres, a Ro-
dovia do Contorno, no trecho do 

bairro Colina até a Rodovia MG-
262, bem como a Rodovia da 
BR-356 (Trevo de Passagem) até 
o Trevo da MG-129 (Rodovia 
do Contorno), passaram por in-
tervenções no pavimento recen-
temente e agora recebem nova 

pintura de sinalização horizontal.
Destaca-se também a melhoria 

feita no acesso ao Bairro São Pedro, 
de frente ao Supermercado Dara, 
que garantirá uma maior organiza-
ção da entrada e saída de veículos, 
ordenando o trânsito com maior.

Primeiro evento de adoção 
de cães e gatos do ano 
acontece neste sábado 
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
junto ao Centro de Acolhi-
mento de Animais - CAA, 
realizará neste sábado (29), 
o primeiro evento de ado-
ção de cães e gatos do ano. 
As adoções poderão ser fei-
tas das 9h às 13h, no Centro 
de Convenções, respeitando 
todas as medidas sanitárias 
recomendadas para garantir 
a segurança de todos.

Ao todo, serão apresen-
tados cerca de 20 animais, já 

vermifugados, vacinados e mi-
crochipados. Os animais que 
ainda não tiverem passado pela 
castração serão prioridade na 
fila do Castramóvel, serviço de 
esterilização gratuito oferecido 
pelo CAA mediante cadastro. 

Os interessados na adoção 
devem visitar o local portando 
RG, CPF e comprovante de re-
sidência. A adoção é um ato de 
responsabilidade e também de 
muito amor.

Não compre, adote!

adoção



Jornal Ponto Final 
27 de maio a 2 de junho de 202104 | CIDADES

Mariana investe cerca 
de R$37 milhões na 
recuperação da 
economia local
AÇÕES. Município presta conta dos 4 meses do governo interino.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana in-
vestiu aproximadamente 37 mi-
lhões de reais no Plano Municipal 
de Desenvolvimento e Recupe-
ração Econômica. Com o intuito 
de minimizar os impactos gera-
dos pela pandemia no município 
criou um pacote com 10 proje-
tos de lei aprovados pelo Poder 
Legislativo que visa retomar a 
economia local afetada pela Co-
vid-19, com a criação e preserva-
ção de empregos e negócios, ge-
rando prosperidade econômica 
e assegurando melhor qualidade 
de vida à população.

O Projovem, antes denomi-
nado Jovem Aprendiz, passou 
por reformulações e poderá aten-
der anualmente 300 jovens em 
situação de vulnerabilidade social, 
incentivando a sua inserção no 
mercado de trabalho com o apoio 
de empresas parceiras, que irão 
receber, capacitar e orientar o de-
sempenho de atividades desses jo-
vens. Aqueles que estiverem regu-
larmente inscritos no programa, 
irão receber um auxílio financeiro 
mensal oferecido pela Prefeitu-
ra de Mariana correspondente a 
50% do menor piso salarial prati-
cado pelo município, referente ao 
valor de R$550,00.

A Lei Manuel da Costa Athay-
de, de 16 de março de 2021, forne-
ce auxílio emergencial para a classe 
artística, cultural e turística do mu-
nicípio que encontra-se em dificul-
dades financeiras durante a pande-
mia em decorrência da paralisação 
das suas atividades profissionais. O 
investimento desse projeto é de R$ 
900.000,00, dividido em um valor 
de R$ 1 mil para pessoas físicas e 
R$ 1,2 mil para pessoas jurídicas, 
limitada a três parcelas. 

Foi criado também o Fundo 
Mariana Histórica, que irá inves-
tir R$ 3.600.000,00 nos serviços 
de restauro e reparo, além de 
financiar a aquisição de equi-
pamentos de proteção contra 
incêndio, roubos, furtos e van-
dalismo. Será feita a preservação 
dos imóveis históricos da cidade, 
garantindo a facilidade de acesso 
ao crédito financeiro, com prazo 
de carência de seis meses e finan-
ciamento em até 180 meses. 

O Programa Municipal de 
Crédito Emergencial, voltado 
para os microempreendedores 

individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte, irá 
conceder créditos a juros zero 
para aplicação na manutenção 
da saúde financeira dos empre-
endimentos da nossa cidade. O 
município irá arcar com todas as 
taxas, criando condições facili-
tadas de pagamento com prazo 
de carência de seis meses para 
início da quitação, e os benefici-
ários terão 24 meses para quitar 
todas as parcelas.

Para reduzir os impactos 
das políticas de enfrentamento 
à Covid-19, foi criado a linha 
de crédito para os produtores 
rurais, o Programa Municipal 
de Crédito Emergencial ao Pe-
queno Produtor Rural, que visa 
fomentar as atividades agrícolas, 
melhorar a produtividade nas 
propriedades rurais e aumentar 
a diversificação econômica, por 
meio da concessão de créditos 
a juro zero para a aplicação nas 
atividades voltadas ao agronegó-
cio local. O valor total do inves-
timento é de R$ 5.850.000,00, 
sendo R$ 50.000,00 destinado a 
cada produtor rural inscrito no 
Pronaf  ou possuidor de peque-
na propriedade rural.

Por meio das Secretarias de 
Desenvolvimento Social e Cida-
dania, Desenvolvimento Econô-
mico e Desenvolvimento Rural, 
a Prefeitura irá garantir a segu-
rança alimentar nas pequenas 
propriedades rurais através do 
Programa Municipal de Incenti-
vo à Produção de Alimentos, de 
modo a incentivar a produção de 
alimentos por meio da distribui-
ção de sementes de feijão cario-
ca e milho para plantio, além de 
adubo para plantio. O projeto irá 
aquecer o agronegócio e a poli-
cultura, com um investimento 
de R$ 1.269.883,61 e impactos 
orçamentários até 2023. A CE-
FEM - Compensação Financeira 
de Recursos Minerais - entrará 
como fonte de recurso.

O Programa de Agricultura 
Familiar Social - PAFS - tem o 
objetivo de fortalecer a produção 
doméstica de alimentos no mu-
nicípio, incentivando a produção 
alimentar em hortas domésticas 
ou comunitárias, em quintais na 
zona urbana ou no meio rural. 
A Prefeitura distribuirá gratuita-
mente mudas e sementes, ester-

cos ou adubos, além de alevinos 
ou pequenos animais para a pro-
dução de proteína de consumo 
humano. Será oferecida uma 
bolsa-auxílio no valor mensal de 
R$ 300,00 para as famílias que se 
enquadrarem nas exigências do 
programa e que não sejam be-
neficiárias de auxílios financeiros 
oriundos de programas sociais 
do município, até o limite de 100 
famílias beneficiadas pelo perío-
do de até 12 meses. 

 Desenvolvido pela Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, o Apoio Municipal 
Emergencial de Mariana - AME 
Mariana - irá fornecer um auxílio 
emergencial às famílias em vul-
nerabilidade social do município. 
Durante o período de três meses, 
os beneficiários do programa re-
ceberão um auxílio no valor de 
R$ 750,00 em três parcelas de 
R$ 250,00. Podem receber o 
benefício temporário todos os 
cidadãos marianenses inscritos 
no CADÚnico, especificamente 
aqueles que estejam com o rece-
bimento do Programa Bolsa Fa-
mília do Governo Federal ativo.

Voltado a todos os profissio-
nais da saúde, efetivos ou contra-
tados, cujas atividades laborais 
estejam diretamente relacionadas 
ao combate à Covid-19, a Prefei-
tura de Mariana irá conceder um 
abono temporário no valor de R$ 
300,00, inicialmente por três me-
ses consecutivos, como reconhe-
cimento a todo serviço prestado 
em benefício da municipalidade. 
O valor total do investimento foi 
avaliado em R$ 765.900,00 com 
impacto orçamentário de R$ 
255.333,00 em 2021.

O Programa Mariana Legal 
tem o objetivo de promover a re-
gularização da situação fiscal dos 
contribuintes que estejam inscri-
tos na dívida ativa do município. 
Em meio à pandemia, a Prefeitu-
ra de Mariana está desenvolven-
do um cenário propício para o 
crescimento da economia local, 
viabilizando a conformidade fis-
cal do município e a manutenção 
do fluxo de receitas públicas. O 
programa irá ajudar os contri-
buintes a quitar as suas dívidas 
com o município, solucionando 
pacificamente os conflitos fiscais 
e reduzindo o montante acumu-
lado da dívida ativa.
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Preto do Cabanas 
afirma ter sido 
pressionado para 
retirada de 
requerimento
COMISSÃO. A Câmara Municipal de Mariana realizou, no último 
dia 20 a 1ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

DA REDAÇÃO

A 1ª Reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que irá investigar e apu-
rar contratos de empreiteiras 
que prestam serviços ao mu-
nicípio de Mariana foi realiza-
da no dia 26 de maio.

Integrantes da Comissão, 
Pedrinho Salete, José Sales e 
Marcelo Macedo, presidiram a 
reunião com a presença do in-
formante, o vereador Manoel 
Douglas. 

Com a intenção de ini-
cialmente esclarecer os fatos 
para então dar início às in-
vestigações, o presidente da 
Comissão, Pedrinho Salete, 
realizou algumas perguntas 
ao edil Manoel a fim de ob-
ter esclarecimentos sobre as 
apurações feitas pelo mesmo 
envolvendo as irregularidades 
de pagamentos realizados às 
empreiteiras. O vereador Mar-
celo Macedo também questio-
nou o vereador Manoel Dou-
glas sobre a pressão sofrida 
e relatada pelo mesmo em 
plenário, onde o mesmo afir-
mou ter participado de uma 
reunião realizada no gabinete 
do prefeito onde o requeri-
mento em questão havia sido 
mencionado. “Na verdade 
naquele momento eu entendi 
que ele queria dar acesso li-
vre para que mandasse o ofí-
cio para talvez evitar desgaste 
com a Câmara e por isso eu 
relatei que o prefeito preferia 
me responder via ofício, e em 
algum momento deu a enten-
der que as empresas estavam 
preocupadas. E se não esti-
vessem preocupados não esta-
riam procurando e não acon-
teceriam todos os fatos que já 
foram relatados. O prefeito 
mostrou que não estava pre-
ocupado, a preocupação que 
percebi foi demonstrada com 
a gestão anterior e o dono da 
empresa” relatou. 

Questionado pelo edil Pe-
drinho Salete se houve o pe-
dido para que fosse retirado o 
requerimento para abertura da 
CPI, o vereador Manoel é ca-

tegórico e responde que sim. 
“Sim. Acho que quando ele 
cita que responderá via ofício, 
certamente seria para a retira-
da do requerimento” afirma 
vereador Manoel Douglas.

Quando perguntado pelo 
vereador José Sales, se houve 
ameaça por parte do executi-
vo e pelos responsáveis pelas 
empresas em questão, o edil 
responde “não posso dizer 
que pressão direta de alguém, 
mas quando pessoas do Go-
verno me procura, e quando 
a gente vê como foi relatado 
das empresas querendo pres-
sionar os vereadores, foi um 
pouco de pressão sim. Que 
foi da empresa GMP que pro-
tocolou aqui nessa Casa e os 
vereadores que assinaram a 
CPI que me causou muita es-
tranheza nesse momento. En-
tão alguns atos eu considero 
com uma forma de querer me 
intimidar como foi o protoco-
lo citado da GMP”.

O vereador Marcelo Ma-
cedo, não convencido com 
a explicação sobre a pressão 
sofrida pelo vereador Ma-
noel, pediu que o edil fosse 
mais claro quanto as ameaças 
e pressões sofridas. “Houve 
pessoas ligadas ao governo 
tentando intimidar vossa ex-
celência?” perguntou Macedo. 
Preto por sua vez explicou 
que “eu solicitei o primeiro 
requerimento e em seguida 
tiveram pessoas que me pro-
curaram, inclusive o vereador 
Tikim (Gilberto Mateus) e o 
vereador Pedrinho, que tam-
bém esteve no meu gabinete. 
Isso já foi citado na comis-
são mas nenhum momento 
teve questão de ameaça. Mas 
como o Senhor vice-presi-
dente está querendo saber 
para entender melhor, no dia 
16 de março eu fui procurado 
pelo vereador Pedrinho e pelo 
vereador Tikin. Os dois esti-
veram no meu gabinete para 
falar sobre essa situação. Não 
digo que eles estavam defen-
dendo a empresa, eu entendi 
a situação, que parece que no 

entendimento deles eu que-
ria prejudicar a empresa”. O 
vereador Manoel não deixa 
claro se a pergunta feita por 
Marcelo e citada por ele como 
resposta, acusa os vereadores 
Pedrinho Salete e Tikim Ma-
teus, como as pessoas que o 
estariam pressionando.

A notícia da reunião rea-
lizada entre o denunciante e 
o presidente nomeado para 
CPI, Pedrinho Salete, causou 
grande repercussão nas redes 
sociais, onde formadores de 
opinião na cidade questionam 
a permanência do mesmo na 
CPI.

Nossa equipe de reporta-
gem ouviu as partes envolvi-
das. O presidente da Câma-
ra, Ronaldo Bento, afirmou 
que não tinha conhecimento 
dos nomes das pessoas que 
participaram dessa reunião e 
que espera que os membros 
da CPI averiguem o caso. 
Pedrinho Salete afirmou que 
a reunião realizada no gabi-
nete não tinha relação com 
a empresa investigada e que 
o encontro com o dono da 
empreiteira foi coincidência. 
O procurador da Câmara, 
Corjesus Quirino, também foi 
procurado para um parecer 
jurídico da Câmara, mas até o 
fechamento desta edição não 
obtivemos retorno. Os verea-
dores Tikim e Pedrinho Salete 
negaram conversa no teor de 
ameaça com Manoel Douglas. 
O prefeito interino, Juliano 
Duarte não deu retorno aos 
questionamentos feitos por 
nossa redação. O proprietá-
rio da empresa mencionada 
e investigada, GMP, não deu 
retorno às ligações. 

No fechamento da edição, 
o vereador Preto do Cabanas, 
confirmou que os nomes cita-
dos são os mesmo que estão 
na ocorrência policial e no 
que foi encaminhado para o 
Ministério Público.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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câmara mariana

A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Rural oferece apoio 
ao produtor rural
SUPORTE. A equipe já realizou 53 atendimentos onde o público alvo 
são os pequenos e médios produtores rurais e agricultores familiares.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural vem oferecendo 
suporte e apoio ao produtor rural 
e agricultores familiares com o 

transporte de insumos. A parceria 
tem o intuito de valorizar o ho-
mem do campo e eliminar o custo 
cobrado no transporte, que con-
sequentemente eleva as despesas 

finais de sua produção.
A ação faz parte do Programa 

Municipal de Fomento à Ativida-
de Rurícola e, neste ano, a equipe 
já realizou 53 atendimentos onde 
o público alvo são os pequenos e 
médios produtores rurais e agri-
cultores familiares da região.

A equipe responsável ressalta 
que a iniciativa acontece durante 
todo ano e atende toda a região. 
Para solicitar o serviço, os produ-
tores devem entrar em contato 
com a secretaria por meio do nú-
mero 3558-4173.

CRÉDITO: TOFIR ESPERIDIÃO

Departamento de
informática do município 
passa por reestruturação
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
realizou uma reestruturação 
no departamento de informáti-
ca, com o intuito de promover 
maior eficiência aos trabalhos 
internos, gerando resultados 
positivos. O departamento foi 
completamente estruturado, 
gerando aumento na qualidade 
do serviço que é ofertado por 
todas as Secretarias, que são 
dependentes da tecnologia e de 
sistemas. No total, foram in-
vestidos mais de cem mil reais 
para realizar a reestruturação, 
envolvendo interligação de to-
dos os setores.

O sistema de base de da-
dos foi otimizado, além da 
operacionalização, também, 
do sistema de gestão, o acesso 
à internet e tudo aquilo que é 
correlativo ao trabalho da Se-
cretaria de Planejamento, Su-
primentos e Transparência.

A reestruturação teve início 
devido a ineficiência da estru-
tura no andar inferior, instalada 

há 11 anos. Anteriormente, os 
setores de atendimento, análi-
se, recepção, primeiro combate 
e almoxarifado pertenciam a 
uma mesma sala e existia des-
gaste devido à demora e lenti-
dão do sistema.

Foram realizadas divisão 
das funções, desmembrando o 
setor, possibilitando que cada 
demanda fosse encaminhada 
diretamente ao departamento 
responsável, com uma navega-
ção mais rápida, agilizando na 
resolução das solicitações.

O benefício será direto 
para todas as unidades, ge-
rando uma agilidade e um 
serviço feito com mais segu-
rança. Em breve, a sala das 
funcionárias de telefonia, 
que não possui ventilação, 
também será contemplada 
com uma reestruturação, vi-
sando uma melhor qualidade 
na execução do trabalho e 
organização da Prefeitura de 
um modo geral.

ESTRUTURA
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A primeira aplicação do inoculante, encontrou soroconversão detectável em 89% dos funcionários

Anticorpos contra Covid são en-
contrados em 99,6% de vacinados
OBJETIVO.  A pesquisa durará dois anos, e tem como objetivo 
identificar a “manutenção da resposta protetora ao longo do tempo”.

DA REDAÇÃO

A segunda etapa de um es-
tudo promovido pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) no 
Hospital da Baleia demonstrou 
que, 60 dias após a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
Covid-19, 99,6% dos profis-
sionais de saúde que partici-
param da pesquisa registraram 
anticorpos contra a doença. A 
informação foi divulgada nesta 
quarta-feira (26). 

Na primeira etapa do estu-
do, realizada em março, quan-
do os participantes tinham sido 
imunizados há 30 dias com a 
primeira aplicação do inoculan-
te, encontrou soroconversão 
detectável em 89% dos funcio-

nários. 
“Este foi um resultado ex-

celente e, ao mesmo tempo, 
esperado. Pois sabemos que a 
vacina administrada demora 
um tempo para desenvolver a 
resposta imunológica e para 
que essa resposta passe a ser 
detectável nos testes”, expli-
cou a pesquisadora da Fiocruz, 
Rafaella Fortini, em nota à im-
prensa. Seiscentos funcionários 
participaram da primeira etapa 
e, na segunda, 974 profissionais 
do hospital compuseram o es-
copo do estudo. Apenas quatro 
voluntários não demonstraram 
desenvolvimento de anticor-
pos. “Essas pessoas continua-
rão sendo acompanhadas para 

que possamos entender por 
que os testes não estão sendo 
capazes de detectar a resposta 
imunológica em algumas pou-
cas pessoas vacinadas. Estamos 
avançando para outros padrões 
de testagem”, detalhou Rafa-
ella.

A pesquisa durará dois 
anos, e tem como objetivo 
identificar a “manutenção da 
resposta protetora (das vaci-
nas) ao longo do tempo”. “Se-
manalmente, os voluntários do 
hospital são acompanhados 
pela Fiocruz para identificação 
de aparecimento de sintomas 
suspeitos da doença”, informa 
o Hospital da Baleia.
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varejão popular

O balanço divulgado diariamente pelo Estado não detalha o sexo, idade e cidade onde as 
vítimas moravam.

Lista de óbito de 0 a 19 anos aumenta 
após morte de bebê e adolescente
VÍRUS. Até o momento, 89 vítimas na faixa etária não resistiram a infecção viral.

DA REDAÇÃO

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) confirmou nesta 
quarta-feira (26) as mortes de 
um bebê e um adolescente em 
Minas Gerais em decorrência 
da Covid-19. Com isso, o Es-
tado soma 89 vítimas da faixa 
etária de 0 a 19 anos que não 
resistiram à síndrome gripal.

No total, conforme o bole-
tim epidemiológico, são 27 óbi-
tos entre meninos e meninas 
com menos de 1 ano. Outras 24 
crianças, com idade entre 1 e 9 
anos, também perderam a vida 

para o coronavírus. Já entre os 
adolescentes, no grupo de 10 a 
19 anos, são 38 mortes.

O balanço divulgado dia-
riamente pelo Estado não deta-
lha o sexo, idade e cidade onde 
as vítimas moravam. Até o mo-
mento, Minas tem 39.540 mor-
tes atestadas pela Covid-19. 
Deste total, 75% tinham mais 
de 60 anos e 68% apresenta-
vam outras doenças preexisten-
tes, que podem ter contribuído 
para o agravamento do corona-
vírus.

No Estado, a doença ma-

tou em 826 dos 853 municí-
pios. A taxa de letalidade da 
Covid é de 2,6% no território 
mineiro, detalhou a SES.

 Confira a quantidade de 
mortes por faixa etária no Es-
tado:
 
Menos de um ano: 27
1 a 9 anos: 24
10 a 19 anos: 38
20 a 29 anos: 352
30 a 39 anos: 1.304
40 a 49 anos: 2.667
50 a 59 anos: 5.510
Mais de 60 anos: 29.60
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Segundo especialistas, 3ª onda  no 
Brasil não é possibilidade é realidade
CRISE. Mortes continuam acima dos 2.000 por dia e variante indiana do coronavírus alertam para piora na 
crise sanitária.

DA REDAÇÃO

A média móvel de novos 
casos de Covid-19 está avan-
çando diariamente no Brasil. 
São quase 52 infecções por 
coronavírus por minuto em 
cada dia no país atualmente 
e mais de 2 mil mortos. Em 
paralelo, uma nova variante 
do vírus que matou mais de 
450 mil brasileiros até essa 
terça-feira (25), indiana, as-
sombra autoridades de saúde 
país afora, que temem que, 
como outras que atingem a 
população, como a do Reino 
Unido e a de Manaus, possa 
ser mais transmissível ainda. 
A nova cepa foi identificada 
em sete pacientes no Brasil 

Este cenário, que, por si 
só, é uma crise humanitária 
e sanitária sem precedentes, 
está prestes a piorar. “Não 
é que haja uma possibilida-

de de uma terceira onda da 
Covid-19, já há uma tercei-
ra onda acontecendo. Ela 
está chegando um mês an-
tes do esperado (prevista 
anteriormente para julho), 
e parte de um patamar com 
base muito elevado, com 
mais de 2 mil mortes por 
dia, além da variante india-
na. É um contexto grave”, 
alerta o médico epidemio-
logista Pedro Hallal.

A preocupação do es-
pecialista foi referenda-
da, nesta quarta-feira (26), 
pelo ministro da Saúde de 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do), Marcelo Queiroga, em 
audiência pública realizada 
na Câmara dos Deputados. 
Mantendo parte do discur-
so negacionista que figurou 
a gestão sanitária do gover-
no federal, o médico car-

diologista disse que a pasta 
está “vigilante” e, apesar de 
não ter descartado a neces-
sidade de novas medidas de 
isolamento social, colocou 
a responsabilidade pela co-
ordenação delas em gesto-
res municipais. “Estávamos 
com medidas de bloqueio, 
mas quando houve mais 
disponibilidade de leitos, se 
flexibilizou. E pode haver 
tendência de aumento de 
casos, que vai se refletir em 
nova pressão sobre sistema 
de saúde. Mas também pode 
ser fruto de uma variante. 
Nós não temos essa respos-
ta ainda. De acordo com a 
situação de cada município, 
pode ser necessário que se 
adote uma medida restritiva, 
mas cabe a cada autoridade 
municipal. O Ministério da 
Saúde fica vigilante para que 

se possa orientar. E vamos 
trabalhar juntos para que 
se possa evitar essa terceira 
onda”, alegou Queiroga.

Mozar de Castro Neto, 
médico infectologista e supe-
rintendente técnico do Hos-
pital da Baleia, por sua vez, 
afirma que ouve relaxamento 
por parte da população em re-
lação às restrições sanitárias. 
“O que a gente tem observa-
do, de fato, é o relaxamento 
da população. À medida que 
vai ser imunizada, vai sendo 
protegida por vacina, começa 
a se aglomerar, se reunir em 
bares, restaurantes, locais de 
alto risco de contágio. Ainda 
não é o momento para isso, 
temos aí que esperar uma 
imunização de rebanho con-
creta, muito maior”, reforçou. 
O médico chega a falar que, 
caso não haja engajamento da 

população e medidas de con-
tenção suficientes, é possível 
cogitar, ainda, uma “quarta 
onda” da Covid-19 no Brasil. 
“Essas práticas são altamente 
eficazes pra conter, realmen-
te, a disseminação do vírus. 
O impacto do uso das más-
caras contínuo, higienização 
de mãos, evitar aglomerações, 
evitar locais fechados com 
muitas pessoas, e, caso esti-
ver nesses locais ficar sempre 
de máscara e ter, realmente 
um convívio mais restrito do 
ponto de vista de interações 
sociais. A grande preocupa-
ção dessas variantes (do co-
ronavírus) é trazer realmente 
uma terceira onda, eventual-
mente, até uma quarta onda, 
e a gente nunca sair desse vai 
e vem de medidas que são 
relaxadas, depois são nova-
mente apertadas”, conclui. 
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A vacina apresentou resultados muito animadores em animais, por ser muito eficiente em 
estimular o sistema imunológico. Foto Guilherme Bergamini.

Pesquisadores dizem
que vacina da UFMG 
seria mais eficaz 
contra variantes 
IMUNIZAÇÃO. Imunizante 100% brasileiro que poderia significar 
soberania nacional no combate à pandemia, está em fase de testes.

DA REDAÇÃO

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) ficaram esperan-
çosos, durante visita realizada 
pela Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia na manhã 
da sexta-feira (21) referente a  
possibilidade de fabricação de 
uma vacina mineira mais efi-
ciente contra a Covid-19 e suas 
variantes pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), 
em 2022, deixou 

Foram recebidos no Centro 
de Tecnologia de Vacinas (CT-
Vacinas) da UFMG: a deputada 
Beatriz Cerqueira (PT) e os de-
putados Bartô (Novo), Coronel 
Henrique (PSL) e o deputado 
federal Rogério Correia (PT
-MG), onde assistiram a apre-
sentação do coordenador do 
Centro de Pesquisas, Ricardo 
Tostes Gazzinelli. Eles também 
tiveram a oportunidade de vi-
sitar os laboratórios, onde está 
em fase de desenvolvimento a 
SpiNTec, vacina contra a Co-

vid-19 produzida pelos pesqui-
sadores mineiros em parceria 
com a Fiocruz e o Ministério 
da Ciência e Tecnologia.

A vacina apresentou resul-
tados muito animadores em 
animais, por ser muito eficiente 
em estimular o sistema imuno-
lógico, incluindo níveis altos 
de anticorpos e de resposta de 
linfócitos T. Ela também seria 
mais eficiente contra as varian-
tes da Covid-19 que as vacinas 
atuais, por usar proteína re-
combinante. A proteína N não 
é tão exposta, por isso não é tão 
sujeita às mutações. 

Ainda há várias etapas até 
a produção industrial da vaci-
na. “Agora estamos buscando 
recursos para produzir o lote 
piloto de vacinas e fazermos os 
testes de segurança, para depois 
submetermos a vacina à Anvi-
sa e, em dezembro deste ano, 
se tudo der certo, iniciarmos a 
Fase 1, de testes em humanos”, 
explicou. O pesquisador res-
saltou, no entanto, que o País 

anualmente gasta dezenas de 
bilhões de reais com transfe-
rência de tecnologia e é funda-
mental pensar em investimen-
tos a médio e longo prazo para 
uma cadeia de produção 100% 
brasileira, que não dependa de 
insumos estrangeiros, garan-
tindo a soberania nacional no 
combate a pandemias e epide-
mias. “Agradeço o apoio dos de-
putados nesse momento crítico. 
Eu acredito que isso vai permitir 
que nossos projetos avancem, 
não apenas na resolução desta 
questão de calamidade pública 
que enfrentamos, mas também 
no nosso plano estratégico de 
termos no Estado um centro de 
tecnologia de vacinas que pode 
mudar o panorama da biotec-
nologia no País. Precisamos 
estar preparados para enfrentar 
novas pandemias, epidemias 
e inclusive combater doenças 
negligenciadas pela indústria, 
mas que continuam a ser grande 
problema pro País, como a den-
gue e a malária”, explicou.

CRÉDITO: GUILHERME BERGAMINI
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O local, marcado pela procura de pessoas que estão em um momento de desespero, agora conta com mensagens de apoio.

Projeto da UFOP participa de intervenção 
contra o suicídio em Ouro Preto
INSTALAÇÃO. Foram instaladas 13 placas com mensagens de prevenção ao suicídio na Curva do Vento.

DA REDAÇÃO

A partir de uma parceria 
entre o projeto de extensão da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), “Abordagens 
do suicídio: cuidado, acolhi-
mento e prevenção”, a Prefei-
tura de Ouro Preto, o Corpo 
de Bombeiros de Minas Gerais 
e o Centro de Valorização da 
Vida (CVV), foram instaladas 
placas de prevenção ao suicídio 
na Curva do Vento, como é co-
nhecida a Avenida Lima Júnior. 

O local, marcado pela pro-
cura de pessoas que estão em 
um momento de desespero, 
agora conta com mensagens de 
apoio como “você não está so-
zinho” e “não desista”. Foram 
instaladas 13 placas, que tam-
bém motivam quem precisa a 
buscar ajuda e incluem núme-
ros de emergência, inclusive do 
CVV.

O professor do curso de 
Medicina Aisllan Assis, um 
dos coordenadores do projeto, 
destaca que as abordagens do 
suicídio são sempre de difícil 
construção e sustentação, por 
isso a instalação das placas é 
um grande passo. “Esse é um 
motivo de comemoração, res-
peito e valorização por todos e 

todas que juntos e juntas cons-
troem e sustentam o cuidado e 
acolhimento às pessoas que em 
qualquer situação vivem e so-
brevivem ao suicídio”, afirma.

O curso de extensão 
“Abordagens do suicídio: cui-
dado, acolhimento e preven-
ção” foi desenvolvido em 2019 
com o objetivo de vencer o si-
lenciamento em torno do suicí-
dio, problema grave e incidente 

em Ouro Preto, sensibilizando 
e convocando esforços para a 
construção de abordagens de 
cuidado e acolhimento a víti-
mas, sobreviventes e comuni-
dades que tanto sofrem com 
esses acontecimentos.

Quando o curso foi fina-
lizado, ainda eram previstas 
outras atividades, como a cons-
trução de um plano coletivo e 
popular para as abordagens do 

suicídio em Ouro Preto. Com a 
pandemia, não foi possível dar 
continuidade, mas agora, com 
a instalação das placas, parte 
do que era previsto tornou-se 
realidade.

APOIO
O CVV é uma associação 

sem fins lucrativos que presta 
serviço voluntário e gratuito de 
apoio emocional e prevenção 

do suicídio, de forma anônima 
e sigilosa, para todas as pessoas 
que querem ou precisam con-
versar. Além dos atendimen-
tos, o CVV desenvolve outras 
atividades de apoio emocional, 
autoconhecimento e prevenção 
do suicídio em 70 cidades do 
Brasil, incluindo Ouro Preto. O 
número de atendimento é 188.
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Com o aumento do desemprego e de pessoas em situação de pobreza, muitas famílias 
passaram a depender de doações.

Estudantes da UFMG recolhem doações 
para famílias afetadas pela pandemia
IMPACTO. Campanhas minimizam impactos provocados pela crise econômica e sanitária.

DA REDAÇÃO

Em 2021, 46 milhões de fa-
mílias serão beneficiadas com o 
auxílio emergencial, segundo o 
Ministério da Cidadania, o que 
representa queda de 31% em 
relação ao ano passado, quando 
67 milhões de famílias foram 
assistidas. Houve redução tam-
bém no valor e na quantidade 
de parcelas disponíveis: cada 
núcleo familiar cadastrado re-
ceberá quatro parcelas do au-
xílio, que pode variar de 150 a 
375 reais, dependendo da sua 
composição. 

Com o aumento do desem-
prego e de pessoas em situação 
de pobreza, muitas famílias 
passaram a depender de doa-
ções. A comunidade da UFMG 
tem realizado ações para mi-
nimizar os impactos causados 

pela pandemia e a crise econô-
mica. Conheça algumas delas 
em vídeo da TV UFMG.

O projeto Engenharia 
Solidária (EngSol) estimula 
estudantes de engenharia da 
UFMG a construir uma socie-
dade mais humana por meio de 
ações sociais. Saulo Junio, alu-
no de Engenharia de Produção 
e integrante do EngSol, conta 
que o projeto já promoveu vá-
rias ações sociais. Por conta da 
pandemia, as ações que antes 
eram realizadas, em sua maio-
ria, no saguão de entrada da 
Escola de Engenharia foram 
transferidas para o ambiente 
virtual. Mais informações estão 
disponíveis no Instagram (@
engenhariasolidariaufmg).  

O Diretório Central dos 
Estudantes (DCE), por sua 

vez, acaba de lançar a cam-
panha UFMG pela vida, que 
arrecada doações para bene-
ficiar a comunidade UFMG. 
Todos os detalhes estão dis-
poníveis no perfil @ufmgdce 
do Instagram. O estudante de 
Psicologia Caique Belchior, 
membro da Executiva do 
DCE, fala sobre a iniciativa. 

Para a aluna de Engenha-
ria Civil Gabriela Fleury, uma 
das idealizadoras do projeto 
Enactus UFMG, a desigualda-
de social se agravou na pan-
demia. Ela comenta que as 
ações de apoio são essenciais 
para garantir o mínimo ne-
cessário para o sustento das 
famílias mais necessitadas. As 
informações sobre o projeto 
Enactus estão disponíveis em 
@enactusufmg. 
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Estudo identifica 68 bebês que 
nasceram com anticorpos para a Covid
ANTICORPOS. Investigação usa teste do pezinho e amostra de sangue das mães para identificar a 
transferência de anticorpos para bebês. 

DA REDAÇÃO

Grávidas curadas de infec-
ção pelo coronavírus, sintomá-
ticas ou não, podem transmitir 
anticorpos para seus bebês. A 
afirmação é fruto de uma análi-
se preliminar de uma investiga-
ção conduzida da Universidade 
Federal de Minas Gerais, iden-
tificou 68 recém-nascidos que 
receberam anticorpos IgG de 

suas mães. 
A investigação é feita a 

partir da detecção da presença 
de anticorpos em uma gota de 
sangue do bebê – coletada no 
instante em que é feito o tes-
te do pezinho – e da mãe; nas 
puérperas é feita uma punção 
digital, como para medir glice-
mia. Mulheres que recém de-
ram à luz nos cinco municípios 

participantes do estudo são 
convidadas no momento em 
que procuram unidades básicas 
de saúde para os primeiros exa-
mes de seus filhos.

Estudo da Faculdade de 
Medicina é feito com crianças 
nascidas nos municípios de 
Contagem, Itabirito e Nova 
Lima, na região metropolitana 
de Belo Horizonte, Uberlândia, 

no Triângulo Mineiro e Ipatin-
ga, no Vale do Aço – escolhi-
dos a partir de critérios como 
o número de nascimentos por 
mês. Foram testados 506 pares 
de mães e bebês que aceitaram 
participar da análise, e o objeti-
vo é que o número atinja 4.000.

De acordo com a Faculda-
de de Medicina, como a coleta 
de sangue é feita nos primeiros 

sete dias após o parto, a imuni-
dade detectada necessariamen-
te foi adquirida durante a ges-
tação – segundo nota publicada 
no site da instituição.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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CPI irá apurar o processo licitatório de concessão de 
prestação dos serviços públicos municipais.

Câmara de OP realiza primeira sessão 
da CPI de investigação da Saneouro
CONVOCAÇÃO. O objetivo desta primeira sessão foi efetuar a eleição dos vereadores que iriam ocupar os 
cargos de Presidente.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no último 
dia 20 a 1ª Reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI), nomeada pela Portaria 
N°36/2021 para investigar e 
apurar o processo licitatório 
de concessão de prestação dos 
serviços públicos municipais 
de abastecimento de água po-
tável e esgotamento sanitário 
do perímetro urbano pela em-
presa Saneouro.

A Reunião foi convocada 
pelo vereador Renato Zoro-
astro (MDB), na condição de 
membro titular mais idoso. 
O objetivo desta primeira ses-
são foi efetuar a eleição dos 
vereadores que iriam ocupar os 
cargos de Presidente, Vice-Pre-
sidente, Relator e Vogais, além 
de discutir e deliberar outros 
aspectos relacionados com o 
funcionamento da CPI.

O vereador Matheus Pa-
checo foi eleito pelos demais 
parlamentares como o Presi-
dente da CPI. Já os vereado-
res Naércio França e Renato 
Zoroastro foram eleitos para 
os cargos de Vice-Presiden-
te e Relator, respectivamente. 
Também ficou decidido que os 
vereadores Júlio Gori e Alex 

Brito assumirão a posição de 
Vogais na Comissão.

Matheus, na posição de 
Presidente da Comissão que 
irá investigar a empresa Sa-
neouro, afirmou que conduzi-
rá o processo de maneira equi-
librada e responsável. “Neste 
momento inicial, gostaríamos 
de destacar que a competência 
de uma CPI não é julgar, mas 
sim investigar fatos e não pes-
soas. Ressaltamos ainda, que 

essa CPI trata-se de um pro-
cesso colegiado, de todos os 
vereadores, que possuem um 
único interesse comum: traba-
lhar e buscar soluções em prol 
da população ouro-pretana no 
que diz respeito ao  saneamen-
to básico. A missão é grande, 
mas baseado nos princípios 
éticos e jurídicos conduzire-
mos os trabalhos com muita 
transparência e responsabili-
dade”, ressaltou.
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transparência e responsabili-
dade”, ressaltou.
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A Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) recebeu uma 
comitiva da prefeitura de Paracatu.

Visita à Paracatu 
da Prefeitura de 
OP marca início da 
parceria com FAOP
PARCERIA. Durante a visita, os integrantes tiveram a oportunidade 
de conhecer de perto as instalações e estruturas de funcionamento 
da FAOP.

DA REDAÇÃO

Equipe da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo 
de Minas Gerais (Secult) re-
cebeu a comitiva da Prefeitura 
para tratar dos próximos pas-
sos da parceria

No sábado (15/5), a Fun-
dação de Arte de Ouro Preto 
(FAOP) recebeu uma comitiva 
da prefeitura de Paracatu, mu-
nicípio do Noroeste de Minas 
Gerais, como continuidade ao 
projeto de abertura e atividades 
da fundação na cidade. Durante 
a visita, os integrantes tiveram 

a oportunidade de conhecer de 
perto as instalações e estruturas 
de funcionamento da FAOP. 

Fizeram parte da comi-
tiva, o prefeito de Paracatu, 
Igor Santos, o secretário mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
Igor Araújo Diniz, o diretor 
de Turismo, Thiago Keller, 
além de outros servidores e 
colaboradores do poder pú-
blico municipal. 

 Também participaram da 
ocasião, o novo presidente da 
FAOP, Jefferson da Fonseca, a 
chefe de gabinete da Secreta-

ria de Estado de Cultura e Tu-
rismo de Minas Grais (Secult), 
Maristela Rangel, o também 
recém-nomeado presidente 
do Instituto Estadual do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
de Minas Grais (Iepha-MG), 
Felipe Pires, a diretora da Es-
cola de Arte Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, Gabriela 
Rangel, a diretora de Planeja-
mento, Gestão e Finanças da 
FAOP, Ana Ceci Mota, entre 
outros profissionais. 

 “É uma grande alegria 
contar com a presença da co-
mitiva de Paracatu na nossa 
casa. Estamos muito orgu-
lhosos em devolver ao estado 
de Minas Gerais toda a ex-
pertise da FAOP na preser-
vação da arte e do nosso pa-
trimônio histórico”, salienta 
Jefferson da Fonseca.

 Igor Santos, prefeito de 
Paracatu, agradeceu a recep-
ção e destacou a importância 
do projeto de expansão para a 
cidade. “Paracatu é uma cidade 
que há quase duas décadas in-
veste muito no seu patrimônio 
histórico e com certeza a pre-
sença da FAOP vai fazer essa 
valorização e preservação, bem 
como o contato da população 
junto às artes, crescer expo-
nencialmente”. O novo presi-
dente da FAOP, Jefferson da 
Fonseca, aproveitou a semana 
que antecedeu a sua posse para 
conhecer a equipe da Fundação 
de Arte de Ouro Preto e revisi-
tar as instalações da fundação. 



16| POLÍCIA
Jornal Ponto Final

27 de maio a 2 de junho de 2021

O anúncio foi feito pelo presidente da Cemig, Reynaldo 
Passanezi Filho, juntamente com o Governador Romeu Zema.

Cemig não fará 
reajuste em contas 
de luz residenciais 
em 2021
MOTIVO. Medida foi possível após Aneel acatar solicitação da 
empresa para devolução de R$ 1,5 bilhão aos clientes.

DA REDAÇÃO

A Agencia Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel - 
anunciou nesta semana que os 
clientes residenciais da Cemig 
não terão reajuste nas contas 
de energia elétrica em 2021, a 
exemplo do que aconteceu no 
ano passado. A medida, que irá 
amenizar os impactos da pan-
demia na vida da população do 
estado, foi possível porque a 
Aneel acatou pedido feito pela 
companhia em 20 de maio para 
devolver cerca de R$ 1,5 bilhão 
para os clientes de sua área de 
concessão. 

O anúncio foi feito pelo 
presidente da Cemig, Reynal-
do Passanezi Filho, juntamen-
te com o Governador Romeu 
Zema, em um vídeo postado 
nas redes sociais na tarde desta 
terça-feira.  

O presidente da Cemig 
comemora a devolução dos re-
cursos cobrados a mais e que 
estão sendo devolvidos agora 
para os consumidores dentro 
dos parâmetros legais. “É um 
prazer poder anunciar reajuste 
zero pelo segundo ano seguido. 
É a contribuição da Cemig para 
os mineiros neste momento 
de pandemia em razão da dili-
gência da empresa em procurar 
proteção judicial contra a dupla 
incidência de impostos”, afir-

mou o executivo. 
Reynaldo Passanezi Filho 

destaca as ações que a compa-
nhia vem adotando para prote-
ger o consumidor diante da cri-
se sanitária. “Lembro a todos 
também que estamos parcelan-
do os débitos dos consumido-
res residenciais e comerciais, e 
com condições ainda mais es-
peciais para aqueles clientes da 
tarifa social. Para quase 1 mi-
lhão de clientes, estamos ofe-
recendo  até 65% de desconto 

nessa fatura”, reforçou o presi-
dente da companhia.   

O Governador Romeu 
Zema também falou da im-
portância do anúncio para 
os consumidores mineiros. 
“É uma ajuda que o Gover-
no de minas e a empresa dão 
aos mineiros neste momento 
de pandemia, mostrando que 
estamos fazendo de tudo para 
amenizar o sofrimento daque-
les que mais precisam”, afir-
mou o governador.  
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Prazo para entrega 
da declaração do 
Imposto de Renda 
encerra dia 31
CONTRIBUIÇÃO. Especialista da Fecomércio MG orienta que os contribuintes 
não devem deixar para declarar nos momentos finais; quem 
perder o prazo pagará multa de R$165,74 a 20% do valor devido.

DA REDAÇÃO

Encerra na próxima segun-
da-feira (31/05) o prazo para a 
entrega da Declaração do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2021, ano-base 2020. 
Apesar da prorrogação do pra-
zo, em virtude a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), 
cerca de 10 milhões de contri-
buintes ainda não enviaram a 
sua declaração. De acordo com 
a tabela, devem declarar o IR 
os contribuintes que receberam 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2020.

A gerente executiva contá-
bil e financeira da Fecomércio 
MG, Luciene Franco, reforça a 
importância de separar todos os 
documentos antes de iniciar o 
preenchimento e orienta enviar 
a declaração no prazo estipula-
do. “Apesar da prorrogação do 
prazo de entrega, muitos contri-
buintes acabam deixando para a 
última hora, o que é um grande 
risco. Nos momentos finais da 
entrega, é comum a sobrecarga 
do sistema. Por isso, orientamos 
a quem não tenha feito a entre-
ga, que procure realizá-la o mais 
rápido possível”, destaca. 

O contribuinte que entre-
gar fora do prazo ou não fizer a 
declaração estará sujeito a multa 
de no mínimo R$ 165,74 e no 
máximo de 20%, de acordo com 
valor do imposto devido. Ape-
sar do adiamento da data final, o 
cronograma de pagamento das 
restituições permanece igual. 
Elas começam a ser pagas no 
próximo dia 31 de maio e se-
guem até 30 de setembro.

 Uma das novidades em 
2021 é a ampliação do número 
de contribuintes aptos a usar 

a declaração pré-preenchida. 
Esse tipo de declaração pos-
sibilita a inclusão de diversos 
dados prestadas à Receita Fe-
deral por meio de outras fon-
tes. Mas, apesar da vantagem, 
é preciso que o contribuinte 
verifique, corrija ou comple-
mente os dados. 

Além disso, os beneficiá-
rios do auxílio emergencial são 
obrigados a declarar o IR caso 
tenham recebido, junto com 
o auxílio, outros rendimentos 
tributáveis em valor anual su-
perior a R$ 22.847,76. Nessa si-
tuação, o contribuinte também 
deverá devolver as parcelas re-
cebidas do auxílio emergencial.

 Confira as situações em 
que é necessário declarar o IR 

à Receita:
 • Recebeu mais de R$ 
28.559,70 de renda tributável 
em 2020 (incluindo salário, 
aposentadoria ou aluguéis). O 
valor é o mesmo da declaração 
do Imposto de Renda no ano 
passado;
• Recebeu mais de R$ 
142.798,50 em atividade rural 
em 2020;
• Ganhou mais de R$ 40 mil 
isentos, não tributáveis ou tri-
butados na fonte no ano (como 
indenização trabalhista ou ren-
dimento de poupança);
• Teve posse ou propriedade de 
bens de mais de R$ 300 mil;
• Obteve renda com a venda de 
bens (casa, lote, entre outros);
• Comprou ou vendeu ações na 
Bolsa de Valores;
• Passou a morar no Brasil em 
qualquer mês de 2020 e ficou 
aqui até 31 de dezembro;
• Vendeu um imóvel e comprou 
outro em um prazo de 180 dias, 
usando a isenção de IRPF no 
momento da venda, ou;
• Recebeu o auxílio emergen-
cial em 2020 e teve rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
22.847,76.
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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.

Determinação e habilidade para transformar 
são características fortes do seu signo que você 
deve valorizar e exercer neste final de mês, meu 
consagrado! Saturno entra em curso retrógrado, 
avisando que será preciso agir com mais paciência 
e prudência para mudar o que não caminha bem.

Semana movimentada e com vários recados 
importantes dos astros, Sagita! Saturno começa 
a se mover ao contrário neste período e essa 
energia pode atrasar alguns dos seus interesses, 
principalmente os assuntos ligados a dinheiro. Seus 
contatos de trabalho e sua comunicação com as 
pessoas em geral também podem ser alvos de 
mal-entendidos e imprevistos.

Seu regente Saturno fi ca retrógrado nesta 
semana e o movimento acontece bem na 
sua Casa da Fortuna, indicando que você 
precisará recorrer ao seu jeito disciplinado, 
prudente e focado para lidar com os 
assuntos fi nanceiros. Mostre o pulso 
fi rme do seu signo para administrar seus 
interesses materiais.

O Sol segue lindo e formoso no setor mais positivo 
do seu Horóscopo e será um grande aliado nestes 
dias em que outros astros apontam bagaças. 
Saturno começa a caminhada contrária e pode 
mexer com a sua energia, trazendo uma vibe mais 
pessimista e ondas de apatia. É hora de perseverar, 
ser paciente e cuidar da saúde com a atenção que 
ela merece.

O mês termina com acontecimentos marcantes 
no mundo dos astros e eles vão infl uenciar 
vários setores da sua vida. O primeiro evento é 
a caminhada contrária de Saturno, energia que 
é uma espécie de “empata samba” e pode impor 
um ritmo mais lento em seus projetos e ideais. 

Saturno vem estimulando seu progresso nos 
últimos tempos, mas entra em curso retrógrado 
nesta semana e acende o sinal de alerta. Você 
se empenha no serviço e faz por merecer suas 
conquistas, só que precisará ter cautela com 
disputas, concorrências e saias justas com a 
chefi a nesse período. 

O Sol brilha todo majestoso em seu signo, 
eleva sua energia física, mental e coloca 
você no centro das atenções, mas outros 
astros aprontam nesses dias e aconselham 
a fi car esperto(a). Um deles é Saturno, que 
começa a recuar no céu, apontando risco de 
contratempos nos estudos, dissabores com 
pessoas de outras cidades ou atraso em 
recurso que espera receber. 

O mês termina com recados variados dos astros 
e um dos mais importantes vem da Lua, sua 
regente. Ela muda para a fase Cheia e forma um 
eclipse total no setor da Saúde em seu Horóscopo, 
revelando que é hora de cuidar com mais atenção 
do seu organismo e ficar bem longe de excessos 
e extravagâncias.

O Sol segue animando seus contatos sociais, suas 
amizades e deixa seu signo no centro das atenções 
do jeitinho que você gosta, leodivo/leodiva! Só que 
Saturno começa a andar para trás e pede cautela 
dobrada com os compromissos de trabalho, as 
parcerias com colegas e colaboradores.

A energia da Lua Cheia com eclipse vai mexer 
com seu astral neste período e revela um momento 
de decisões importantes no universo familiar e no 
dia a dia com os parentes. É provável que você 
precise retomar assuntos do passado ou resolver 
perrengues com pessoas que estima, mas isso 
pode te ajudar a superar de vez tretas antigas e 
tocar a vida com mais leveza. 

Maio termina na maior agitação entre os astros 
e eventos importantes rolam neste período, 
a começar por Saturno, que fi ca retrógrado 
a partir do dia 24, indicando altos e baixos 
nos interesses familiares, nas paqueras e nos 
planos de diversão. O eclipse total da Lua Cheia 
também traz recadinhos e recomenda mais 
atenção nos contatos e nas conversas:.

Heideguer impede Lobão de ir até o local do 
encontro entre Duca e Alan. Lobão desconfi a 
de Nat e apreende o celular da namorada. Sol 
fi nge para BB que desistiu de Wallace e dá 
falsas dicas para o namoro dos dois. Henrique 
avisa a Bianca que voltará para São Paulo, 
e prepara uma surpresa romântica para a 
menina. Lobão descobre que Nat é a ex-
namorada de Alan. Edgard incentiva Lucrécia 
a contar a verdade sobre sua doença para 
Jade. Heideguer pede que Cobra vigie Duca. 
Cobra dispensa Jade. Gael, Dalva e Duca 
fi cam apreensivos com a proximidade do 
encontro com Alan. Lucrécia fl agra Jade 
arrancando seus fi os de cabelo.

Edgard permite que Henrique participe 
de sua aula. Delma aprova o novo visual 
de Marcelo, sem saber que foi Roberta 
quem o ajudou. Jade e João implicam com 
Henrique. Sol afi rma que se vingará de BB. 
Nat segue as orientações de Heideguer e 
pede que Duca apresse o encontro com 
Alan. Alan e Duca combinam um encontro 
para a entrega do dossiê contra a Khan, 
e pedem que Nat fi que de fora. Nat não 
revela a Heideguer o local do encontro 
de Duca e Alan. João ofende Dandara, 
e René intervém. Henrique e Bianca se 
beijam. João pede desculpas à mãe. 
Lobão diz a Heideguer que sabe onde é o 
local de encontro de Duca e Alan.

Zezinho desconfi a que Alexia, Luna 
e Kyra estejam escondendo algo 
importante. Micaela resolve adiantar 
a viagem para os Estados Unidos e 
nomeia Bruno como gerente de seu 
restaurante. Tarantino percebe um 
clima estranho entre Bia e Dionice. 
Rafael lê a suposta carta de Kyra, 
entregue por Alexia/Josimara, pedindo 
para ele se casar com Renatinha. 
Micaela se despede de Bruno, e os dois 
se beijam. Kyra/Cleyde pede a Alan que 
não se ausente de casa por causa dela. 
Alexia conclui que o término do namoro 
é a única solução para que Zezinho não 
atrapalhe a investigação.

Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu 
para ele aceitar o término do namoro. Junior 
desconfi a de que Alexia/Josimara esteja 
mentindo para ajudar Renatinha a conquistar 
o empresário. Alejandro e Gabi se preocupam 
com a exposição de Mário no restaurante. 
Alexia sofre pelo rompimento com Zezinho. 
Júlia chega a cidade e Hugo não gosta da 
presença da sobrinha em sua casa. Kyra 
provoca um incidente no restaurante para 
evitar que Rafael beije Renatinha. Rafael 
pensa ter tido uma visão de Kyra no local 
e Renatinha fi ca apavorada ao notar a 
presença da rival.

Orelha traça um plano para divulgar 
a banda Galera da Ribalta. Nando 
lamenta sua vida com Morgana. 
Heideguer exige que Nat descubra 
quando Duca encontrará Alan. A turma 
insiste para que Karina participe do clipe 
da banda de Pedro. Nat conversa com 
Duca e Gael, e Bianca se revolta contra 
o pai. Cobra tenta se desculpar com 
Jade, que o esnoba. Nat pede notícias 
sobre Alan, e Duca diz à avó que pode 
confi ar na lutadora. Dalva afi rma para 
Gael que Nat está mentindo. Karina 
pensa em participar do clipe de Pedro. 
Jade aprova o presente de Cobra, que 
surpreende a menina na praia com os 
amigos.

José Alfredo aprecia a foto do Monte 
Roraima. Antoninho agradece a Xana 
pela festa. Maria Ísis vai à casa de 
seus pais. João Lucas decide seguir 
Maria Ísis. Jurema e Tuane pensam 
em investigar Reginaldo. Maria Marta 
e Maurílio descem o Monte Roraima 
juntos. Enrico elogia Vicente e todos 
se surpreendem. Cora faz mais uma 
colagem em seu álbum de recortes. 
Severo faz o exame de DNA e avisa a 
Cora. Maria Ísis é hostil com João Lucas. 
Ismael pede para falar com José Alfredo, 
mas é barrado na entrada da joalheria. 
Ismael entrega o anel de esmeralda para 
José Alfredo.

José Alfredo se surpreende com o pedido 
que Ismael faz por ter devolvido o anel. Maria 
Marta observa o diamante rosa. Fernando 
implora que Cora o ajude a reatar com 
Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma 
pensão para Júnior. Cora fala do telefonema 
de Fernando para Cristina. Amanda volta 
para a mansão e José Pedro comunica a 
Danielle. Du pede para fi car na casa de João 
Lucas. Pietro avisa a Ismael que a matéria 
sobre ele foi divulgada. Maria Marta se 
enfurece com Danielle ao ouvi-la dizer que 
deixará a mansão com José Pedro.

Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro 
convence a esposa a permanecer na 
mansão. Maria Marta guarda o diamante 
rosa em seu cofre. Amanda recebe dinheiro 
de Maria Marta como parte de seu acordo. 
Cora alerta Cristina sobre Fernando. Naná 
descobre que Ismael mentiu para proteger 
Lorraine. Fernando observa Cristina e 
Vicente juntos. José Pedro pensa em 
Amanda. José Alfredo se lembra de 
Sebastião. Tuane fala para Jurema que vai 
tentar passar um tempo com Victor. Cora 
atormenta Cristina por causa de Vicente. 
Fernando vai atrás de Vicente.

Úrsula fi nge aceitar o namoro de Téo e 
Luna/Fiona. Kyra assume sua paixão 
por Alan. Alejandro pensa em  procurar 
emprego no empório de Helena para tentar 
descobrir o paradeiro de Luna.  Alexia lê a 
crítica que Petra recebeu pela má atuação 
na novela. Marlene comenta com Mário 
que Verônica saiu do hospital direto para 
a penitenciaria. Graziela se abre com Alan 
e explica arrependimento por não ter se 
acertado com Alexia. Kyra entrega a Alexia 
a carta exigida por Renatinha. Alexia, Kyra 
e Luna discutem. Ermelinda e Zezinho 
se surpreendem ao ver o estado da casa 
após a briga das três.

Cobra se declara para Jade. Cobra e 
Jade roubam os pertences de Bianca 
e a deixam sozinha na praia. Pedro se 
emociona com a gravação de Karina 
para seu clipe. Lucrécia descobre que 
está com câncer de mama, e Edgard a 
apoia. Jade desconfi a do comportamento 
de Lucrécia. Bianca e Henrique se 
interessam um pelo outro. BB afi rma que 
Wallace ainda gosta de Sol, mas o rapaz 
nega e a beija. Sol garante a Bete que 
lutará por Wallace. Pedro fl agra Marcelo 
na porta da Aquazen, mas o pai consegue 
despistar o menino. Bianca e Karina 
conversam sobre Henrique. Henrique 
surge na Ribalta para ver Bianca.

Iná e Lorena convencem Laudelino a ir ao 
médico. Eva deixa Ana e Rodrigo sozinhos 
em casa. Marcos fala para Dora que Vitória 
quer humilhá-lo na frente de Sofi a. Manuela 
estranha quando Rodrigo diz que Ana 
não quer que ele faça o quarto para Júlia. 
Iná sugere que Manuela, Rodrigo e Ana 
conversem abertamente. Ana diz a Alice 
que não pode destruir a vida de Manuela. 
Nanda comenta com Rodrigo que Eva 
quer aproximá-lo de Ana para prejudicar 
Manuela. Manuela pergunta a Ana o que 
ela sente por Rodrigo. 

Ana diz para Manu que Rodrigo foi 
uma paixão, mas que é parte do 
passado dela. Laudelino não revela a 
Iná as suspeitas de seu médico. Ana 
avisa a Lúcio que fará seu tratamento 
nos Estados Unidos. O médico avisa 
a Laudelino que ele tem um tumor e 
precisa de operação. Olívia pede para 
Dora fazer um quarto para ela. Manuela 
pergunta a Rodrigo se ele ainda sente 
alguma coisa por Ana.

Rodrigo afi rma a Manu que a ama e que 
quer fi car com ela. Celina aconselha Lúcio 
a não se envolver demais com Ana. Alice 
pede para Cícero arrumar um emprego 
para Renato. Ana não se conforma com a 
insistência de Eva para que ela volte a jogar 
tênis. Wilson descobre que o marido de 
Moema morreu. Eva vê Rodrigo entrar em 
seu prédio e chama Manuela para ir à sua 
casa. Ana e Rodrigo se beijam. Manuela e 
Eva chegam ao apartamento e fl agram os 
dois. 

Manuela se recusa a falar com Rodrigo 
e deixa sua casa. Vitória avisa a Marcos 
que Bárbara passará as férias de 
janeiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar 
o sofrimento na frente de Júlia. Dora 
fi ca tensa com a chegada de Marcos 
e Bárbara. Ana chega à casa de Iná e 
pede para conversar com Manuela. 

Manuela se recusa a falar com Ana, 
e Iná se penaliza com a situação das 
duas irmãs. Olívia reclama com Dora 
do convívio com Sofi a e Bárbara. Ana 
afi rma que não vai mais viajar, e Eva 
fi ca furiosa. Iná convida Moema para 
ir ao baile de Réveillon. Jonas elogia 
Ângela para Cléber. Manuela fala para 
Rodrigo que não abandonará Júlia. 
Lorena descobre que Laudelino está 
doente. Júlia pergunta a Manuela se ela 
vai se separar de Rodrigo. 

Rodrigo conversa com Júlia sobre a 
separação. Lúcio confessa a Ana que 
está muito envolvido com ela. Iná diz para 
Wilson dançar com Moema. Ana deixa um 
recado na secretária de Manuela. Ela ouve 
a mensagem, mas a apaga em seguida. 
Rodrigo envia um e-mail para Manuela, que 
lê e ignora.

Renatinha despista Rafael, para dar tempo 
de Kyra fugir. Marlene convence Bruno a 
deixar Gael trabalhar no restaurante. Rafael 
fi ca intirgado e volta a ter manias deixando 
Renatinha irritada. Bel oferece apoio a 
Zezinho. Ermelinda discute com Alexia por ela 
ter magoado Zezinho. Ignácio incentiva Alan 
a não desistir de Kyra/Cleyde. Luna fi ca tensa 
quando Téo revela que deseja conhecer 
Ermelinda e sugere um jantar com a suposta 
mãe da namorada. Alexia fi ca furiosa ao ver 
pela janela Bel se aproximando de Zezinho 
para beijá-lo.

Alexia/Josimara ameaça agredir Bel. Agnes 
escuta Junior contar para Bia sobre a carta 
psicografada de Kyra. Júlia percebe que 
Hugo não aprova a intenção de Helena de 
hospedá-la em sua casa. Téo estranha a 
reação de Luna/Fiona ao ver o currículo de 
Alejandro e pergunta se a namorada conhece 
o rapaz. Gabi percebe que Alejandro ainda 
é apaixonado por Luna. Úrsula investiga a 
formação profi ssional de Luna/Fiona. Zezinho 
avisa a Alexia que eles precisam ter uma 
conversa séria.

Zezinho pede informações sobre o novo 
namorado de Alexia. Dionice alerta Isaac 
sobre o estado de saúde de Bia. Alejandro leva 
Mário para ver a casa de Helena, e o impede 
de abordar Hugo. Alexia sugere que Luna 
arrume um diploma falso. Alexia/Josimara 
afirma a Agnes que Kyra está bem.  Alexia se 
sensibiliza com Renzo quando ele descreve 
para Agnes seu desejo de ajudar crianças 
carentes através da Fundação. Luna pede um 
carro pelo aplicativo e fica surpresa ao perceber 
que Alejandro é o motorista do veículo.

Maio está com os dias contados, mas esse período 
pode reservar instabilidades e você vai precisar 
de uma boa dose de paciência para lidar com 
tudo numa boa. Portanto, coloque a sua famosa 
pressa ariana de lado e vá devagar com o andor. 
Imprevistos e atrasos podem afetar seus interesses 
e compromissos de trabalho. 

Lucrécia se emociona e pede que Jade 
cuide mais de si mesma. BB não revela 
que foi Sol quem a incentivou a provocar 
uma crise alérgica em Wallace. René 
avisa a Dandara que deixará sua casa. 
João se emociona com a partida do 
pai. Nando acolhe René. Dalva tem um 
mau pressentimento. Duca chega ao 
local do encontro, sem perceber que 
está sendo seguido pelos capangas de 
Heideguer. Lobão chega à Pedra do 
Índio e sabota a moto de Alan. Duca 
e Alan se encontram, observados por 
Sidney. Duca e Alan conseguem fugir 
dos capangas de Heideguer. Lobão 
avança com seu carro contra os irmãos.

Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste 
de se aproximar do cozinheiro. Tuane 
discute com Elivaldo. Fernando conversa 
com Cora e faz pacto com ela. Amanda 
provoca Danielle. Victor pede que seus pais 
voltem a morar juntos. João Lucas pensa 
em Ísis. Marta conta para Amanda que José 
Alfredo tem uma amante. Salvador fi ca 
animado com a visita de Orville. Magnólia e 
Severo chegam à casa de Ísis, depois que 
José Alfredo vai embora. Cláudio vê um 
fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à 
casa de Ísis e se convida para almoçar com 
a família dela.

José Alfredo ameaça confi scar os bens 
de João Lucas caso ele não comece a 
trabalhar. Cora tenta falar com Cristina 
sobre Fernando. Tuane se espanta ao 
ver que um dinheiro foi depositado em 
sua conta. Marta sugere que Ísis deixe 
José Alfredo para fi car com João Lucas. 
Orville conversa com Salvador. Naná e 
Xana percebem o interesse de Antoninho 
em Jurema. Téo manda Érika investigar 
a história de Ismael. Tuane afi rma a Xana 
e Naná que conseguirá fi car com Victor. 
Marta incentiva João Lucas a visitar Ísis. 
Ismael inventa uma desculpa para não falar 
com Érika. João Lucas vai à casa de Ísis.

Ísis e João Lucas se beijam. Érika 
consegue gravar a história de Lorraine e 
Ismael sem ser percebida. Fernando vê 
Cristina e Vicente juntos e se enfurece. 
Maurílio marca um jantar com Maria Marta. 
João Lucas se interessa quando ouve o 
pai dizer que não irá à casa de Maria Ísis. 
Cristina insiste para que José Alfredo vá 
à sua casa. Leonardo conhece Amanda, 
que sugere que o rapaz trabalhe para ela 
como modelo. Salvador se lembra de sua 
namorada e começa a pintar. José Alfredo 
encontra Ismael e lhe oferece um emprego. 
João Lucas leva um fora de Maria Ísis. João 
Lucas decide aceitar o emprego na Império 
e Maria Marta se irrita.
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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.

Determinação e habilidade para transformar 
são características fortes do seu signo que você 
deve valorizar e exercer neste final de mês, meu 
consagrado! Saturno entra em curso retrógrado, 
avisando que será preciso agir com mais paciência 
e prudência para mudar o que não caminha bem.

Semana movimentada e com vários recados 
importantes dos astros, Sagita! Saturno começa 
a se mover ao contrário neste período e essa 
energia pode atrasar alguns dos seus interesses, 
principalmente os assuntos ligados a dinheiro. Seus 
contatos de trabalho e sua comunicação com as 
pessoas em geral também podem ser alvos de 
mal-entendidos e imprevistos.

Seu regente Saturno fi ca retrógrado nesta 
semana e o movimento acontece bem na 
sua Casa da Fortuna, indicando que você 
precisará recorrer ao seu jeito disciplinado, 
prudente e focado para lidar com os 
assuntos fi nanceiros. Mostre o pulso 
fi rme do seu signo para administrar seus 
interesses materiais.

O Sol segue lindo e formoso no setor mais positivo 
do seu Horóscopo e será um grande aliado nestes 
dias em que outros astros apontam bagaças. 
Saturno começa a caminhada contrária e pode 
mexer com a sua energia, trazendo uma vibe mais 
pessimista e ondas de apatia. É hora de perseverar, 
ser paciente e cuidar da saúde com a atenção que 
ela merece.

O mês termina com acontecimentos marcantes 
no mundo dos astros e eles vão infl uenciar 
vários setores da sua vida. O primeiro evento é 
a caminhada contrária de Saturno, energia que 
é uma espécie de “empata samba” e pode impor 
um ritmo mais lento em seus projetos e ideais. 

Saturno vem estimulando seu progresso nos 
últimos tempos, mas entra em curso retrógrado 
nesta semana e acende o sinal de alerta. Você 
se empenha no serviço e faz por merecer suas 
conquistas, só que precisará ter cautela com 
disputas, concorrências e saias justas com a 
chefi a nesse período. 

O Sol brilha todo majestoso em seu signo, 
eleva sua energia física, mental e coloca 
você no centro das atenções, mas outros 
astros aprontam nesses dias e aconselham 
a fi car esperto(a). Um deles é Saturno, que 
começa a recuar no céu, apontando risco de 
contratempos nos estudos, dissabores com 
pessoas de outras cidades ou atraso em 
recurso que espera receber. 

O mês termina com recados variados dos astros 
e um dos mais importantes vem da Lua, sua 
regente. Ela muda para a fase Cheia e forma um 
eclipse total no setor da Saúde em seu Horóscopo, 
revelando que é hora de cuidar com mais atenção 
do seu organismo e ficar bem longe de excessos 
e extravagâncias.

O Sol segue animando seus contatos sociais, suas 
amizades e deixa seu signo no centro das atenções 
do jeitinho que você gosta, leodivo/leodiva! Só que 
Saturno começa a andar para trás e pede cautela 
dobrada com os compromissos de trabalho, as 
parcerias com colegas e colaboradores.

A energia da Lua Cheia com eclipse vai mexer 
com seu astral neste período e revela um momento 
de decisões importantes no universo familiar e no 
dia a dia com os parentes. É provável que você 
precise retomar assuntos do passado ou resolver 
perrengues com pessoas que estima, mas isso 
pode te ajudar a superar de vez tretas antigas e 
tocar a vida com mais leveza. 

Maio termina na maior agitação entre os astros 
e eventos importantes rolam neste período, 
a começar por Saturno, que fi ca retrógrado 
a partir do dia 24, indicando altos e baixos 
nos interesses familiares, nas paqueras e nos 
planos de diversão. O eclipse total da Lua Cheia 
também traz recadinhos e recomenda mais 
atenção nos contatos e nas conversas:.

Heideguer impede Lobão de ir até o local do 
encontro entre Duca e Alan. Lobão desconfi a 
de Nat e apreende o celular da namorada. Sol 
fi nge para BB que desistiu de Wallace e dá 
falsas dicas para o namoro dos dois. Henrique 
avisa a Bianca que voltará para São Paulo, 
e prepara uma surpresa romântica para a 
menina. Lobão descobre que Nat é a ex-
namorada de Alan. Edgard incentiva Lucrécia 
a contar a verdade sobre sua doença para 
Jade. Heideguer pede que Cobra vigie Duca. 
Cobra dispensa Jade. Gael, Dalva e Duca 
fi cam apreensivos com a proximidade do 
encontro com Alan. Lucrécia fl agra Jade 
arrancando seus fi os de cabelo.

Edgard permite que Henrique participe 
de sua aula. Delma aprova o novo visual 
de Marcelo, sem saber que foi Roberta 
quem o ajudou. Jade e João implicam com 
Henrique. Sol afi rma que se vingará de BB. 
Nat segue as orientações de Heideguer e 
pede que Duca apresse o encontro com 
Alan. Alan e Duca combinam um encontro 
para a entrega do dossiê contra a Khan, 
e pedem que Nat fi que de fora. Nat não 
revela a Heideguer o local do encontro 
de Duca e Alan. João ofende Dandara, 
e René intervém. Henrique e Bianca se 
beijam. João pede desculpas à mãe. 
Lobão diz a Heideguer que sabe onde é o 
local de encontro de Duca e Alan.

Zezinho desconfi a que Alexia, Luna 
e Kyra estejam escondendo algo 
importante. Micaela resolve adiantar 
a viagem para os Estados Unidos e 
nomeia Bruno como gerente de seu 
restaurante. Tarantino percebe um 
clima estranho entre Bia e Dionice. 
Rafael lê a suposta carta de Kyra, 
entregue por Alexia/Josimara, pedindo 
para ele se casar com Renatinha. 
Micaela se despede de Bruno, e os dois 
se beijam. Kyra/Cleyde pede a Alan que 
não se ausente de casa por causa dela. 
Alexia conclui que o término do namoro 
é a única solução para que Zezinho não 
atrapalhe a investigação.

Alexia mente para Zezinho e diz que o traiu 
para ele aceitar o término do namoro. Junior 
desconfi a de que Alexia/Josimara esteja 
mentindo para ajudar Renatinha a conquistar 
o empresário. Alejandro e Gabi se preocupam 
com a exposição de Mário no restaurante. 
Alexia sofre pelo rompimento com Zezinho. 
Júlia chega a cidade e Hugo não gosta da 
presença da sobrinha em sua casa. Kyra 
provoca um incidente no restaurante para 
evitar que Rafael beije Renatinha. Rafael 
pensa ter tido uma visão de Kyra no local 
e Renatinha fi ca apavorada ao notar a 
presença da rival.

Orelha traça um plano para divulgar 
a banda Galera da Ribalta. Nando 
lamenta sua vida com Morgana. 
Heideguer exige que Nat descubra 
quando Duca encontrará Alan. A turma 
insiste para que Karina participe do clipe 
da banda de Pedro. Nat conversa com 
Duca e Gael, e Bianca se revolta contra 
o pai. Cobra tenta se desculpar com 
Jade, que o esnoba. Nat pede notícias 
sobre Alan, e Duca diz à avó que pode 
confi ar na lutadora. Dalva afi rma para 
Gael que Nat está mentindo. Karina 
pensa em participar do clipe de Pedro. 
Jade aprova o presente de Cobra, que 
surpreende a menina na praia com os 
amigos.

José Alfredo aprecia a foto do Monte 
Roraima. Antoninho agradece a Xana 
pela festa. Maria Ísis vai à casa de 
seus pais. João Lucas decide seguir 
Maria Ísis. Jurema e Tuane pensam 
em investigar Reginaldo. Maria Marta 
e Maurílio descem o Monte Roraima 
juntos. Enrico elogia Vicente e todos 
se surpreendem. Cora faz mais uma 
colagem em seu álbum de recortes. 
Severo faz o exame de DNA e avisa a 
Cora. Maria Ísis é hostil com João Lucas. 
Ismael pede para falar com José Alfredo, 
mas é barrado na entrada da joalheria. 
Ismael entrega o anel de esmeralda para 
José Alfredo.

José Alfredo se surpreende com o pedido 
que Ismael faz por ter devolvido o anel. Maria 
Marta observa o diamante rosa. Fernando 
implora que Cora o ajude a reatar com 
Cristina. Xana incentiva Juliane a pedir uma 
pensão para Júnior. Cora fala do telefonema 
de Fernando para Cristina. Amanda volta 
para a mansão e José Pedro comunica a 
Danielle. Du pede para fi car na casa de João 
Lucas. Pietro avisa a Ismael que a matéria 
sobre ele foi divulgada. Maria Marta se 
enfurece com Danielle ao ouvi-la dizer que 
deixará a mansão com José Pedro.

Maria Marta enfrenta Danielle e José Pedro 
convence a esposa a permanecer na 
mansão. Maria Marta guarda o diamante 
rosa em seu cofre. Amanda recebe dinheiro 
de Maria Marta como parte de seu acordo. 
Cora alerta Cristina sobre Fernando. Naná 
descobre que Ismael mentiu para proteger 
Lorraine. Fernando observa Cristina e 
Vicente juntos. José Pedro pensa em 
Amanda. José Alfredo se lembra de 
Sebastião. Tuane fala para Jurema que vai 
tentar passar um tempo com Victor. Cora 
atormenta Cristina por causa de Vicente. 
Fernando vai atrás de Vicente.

Úrsula fi nge aceitar o namoro de Téo e 
Luna/Fiona. Kyra assume sua paixão 
por Alan. Alejandro pensa em  procurar 
emprego no empório de Helena para tentar 
descobrir o paradeiro de Luna.  Alexia lê a 
crítica que Petra recebeu pela má atuação 
na novela. Marlene comenta com Mário 
que Verônica saiu do hospital direto para 
a penitenciaria. Graziela se abre com Alan 
e explica arrependimento por não ter se 
acertado com Alexia. Kyra entrega a Alexia 
a carta exigida por Renatinha. Alexia, Kyra 
e Luna discutem. Ermelinda e Zezinho 
se surpreendem ao ver o estado da casa 
após a briga das três.

Cobra se declara para Jade. Cobra e 
Jade roubam os pertences de Bianca 
e a deixam sozinha na praia. Pedro se 
emociona com a gravação de Karina 
para seu clipe. Lucrécia descobre que 
está com câncer de mama, e Edgard a 
apoia. Jade desconfi a do comportamento 
de Lucrécia. Bianca e Henrique se 
interessam um pelo outro. BB afi rma que 
Wallace ainda gosta de Sol, mas o rapaz 
nega e a beija. Sol garante a Bete que 
lutará por Wallace. Pedro fl agra Marcelo 
na porta da Aquazen, mas o pai consegue 
despistar o menino. Bianca e Karina 
conversam sobre Henrique. Henrique 
surge na Ribalta para ver Bianca.

Iná e Lorena convencem Laudelino a ir ao 
médico. Eva deixa Ana e Rodrigo sozinhos 
em casa. Marcos fala para Dora que Vitória 
quer humilhá-lo na frente de Sofi a. Manuela 
estranha quando Rodrigo diz que Ana 
não quer que ele faça o quarto para Júlia. 
Iná sugere que Manuela, Rodrigo e Ana 
conversem abertamente. Ana diz a Alice 
que não pode destruir a vida de Manuela. 
Nanda comenta com Rodrigo que Eva 
quer aproximá-lo de Ana para prejudicar 
Manuela. Manuela pergunta a Ana o que 
ela sente por Rodrigo. 

Ana diz para Manu que Rodrigo foi 
uma paixão, mas que é parte do 
passado dela. Laudelino não revela a 
Iná as suspeitas de seu médico. Ana 
avisa a Lúcio que fará seu tratamento 
nos Estados Unidos. O médico avisa 
a Laudelino que ele tem um tumor e 
precisa de operação. Olívia pede para 
Dora fazer um quarto para ela. Manuela 
pergunta a Rodrigo se ele ainda sente 
alguma coisa por Ana.

Rodrigo afi rma a Manu que a ama e que 
quer fi car com ela. Celina aconselha Lúcio 
a não se envolver demais com Ana. Alice 
pede para Cícero arrumar um emprego 
para Renato. Ana não se conforma com a 
insistência de Eva para que ela volte a jogar 
tênis. Wilson descobre que o marido de 
Moema morreu. Eva vê Rodrigo entrar em 
seu prédio e chama Manuela para ir à sua 
casa. Ana e Rodrigo se beijam. Manuela e 
Eva chegam ao apartamento e fl agram os 
dois. 

Manuela se recusa a falar com Rodrigo 
e deixa sua casa. Vitória avisa a Marcos 
que Bárbara passará as férias de 
janeiro com ele. Rodrigo tenta disfarçar 
o sofrimento na frente de Júlia. Dora 
fi ca tensa com a chegada de Marcos 
e Bárbara. Ana chega à casa de Iná e 
pede para conversar com Manuela. 

Manuela se recusa a falar com Ana, 
e Iná se penaliza com a situação das 
duas irmãs. Olívia reclama com Dora 
do convívio com Sofi a e Bárbara. Ana 
afi rma que não vai mais viajar, e Eva 
fi ca furiosa. Iná convida Moema para 
ir ao baile de Réveillon. Jonas elogia 
Ângela para Cléber. Manuela fala para 
Rodrigo que não abandonará Júlia. 
Lorena descobre que Laudelino está 
doente. Júlia pergunta a Manuela se ela 
vai se separar de Rodrigo. 

Rodrigo conversa com Júlia sobre a 
separação. Lúcio confessa a Ana que 
está muito envolvido com ela. Iná diz para 
Wilson dançar com Moema. Ana deixa um 
recado na secretária de Manuela. Ela ouve 
a mensagem, mas a apaga em seguida. 
Rodrigo envia um e-mail para Manuela, que 
lê e ignora.

Renatinha despista Rafael, para dar tempo 
de Kyra fugir. Marlene convence Bruno a 
deixar Gael trabalhar no restaurante. Rafael 
fi ca intirgado e volta a ter manias deixando 
Renatinha irritada. Bel oferece apoio a 
Zezinho. Ermelinda discute com Alexia por ela 
ter magoado Zezinho. Ignácio incentiva Alan 
a não desistir de Kyra/Cleyde. Luna fi ca tensa 
quando Téo revela que deseja conhecer 
Ermelinda e sugere um jantar com a suposta 
mãe da namorada. Alexia fi ca furiosa ao ver 
pela janela Bel se aproximando de Zezinho 
para beijá-lo.

Alexia/Josimara ameaça agredir Bel. Agnes 
escuta Junior contar para Bia sobre a carta 
psicografada de Kyra. Júlia percebe que 
Hugo não aprova a intenção de Helena de 
hospedá-la em sua casa. Téo estranha a 
reação de Luna/Fiona ao ver o currículo de 
Alejandro e pergunta se a namorada conhece 
o rapaz. Gabi percebe que Alejandro ainda 
é apaixonado por Luna. Úrsula investiga a 
formação profi ssional de Luna/Fiona. Zezinho 
avisa a Alexia que eles precisam ter uma 
conversa séria.

Zezinho pede informações sobre o novo 
namorado de Alexia. Dionice alerta Isaac 
sobre o estado de saúde de Bia. Alejandro leva 
Mário para ver a casa de Helena, e o impede 
de abordar Hugo. Alexia sugere que Luna 
arrume um diploma falso. Alexia/Josimara 
afirma a Agnes que Kyra está bem.  Alexia se 
sensibiliza com Renzo quando ele descreve 
para Agnes seu desejo de ajudar crianças 
carentes através da Fundação. Luna pede um 
carro pelo aplicativo e fica surpresa ao perceber 
que Alejandro é o motorista do veículo.

Maio está com os dias contados, mas esse período 
pode reservar instabilidades e você vai precisar 
de uma boa dose de paciência para lidar com 
tudo numa boa. Portanto, coloque a sua famosa 
pressa ariana de lado e vá devagar com o andor. 
Imprevistos e atrasos podem afetar seus interesses 
e compromissos de trabalho. 

Lucrécia se emociona e pede que Jade 
cuide mais de si mesma. BB não revela 
que foi Sol quem a incentivou a provocar 
uma crise alérgica em Wallace. René 
avisa a Dandara que deixará sua casa. 
João se emociona com a partida do 
pai. Nando acolhe René. Dalva tem um 
mau pressentimento. Duca chega ao 
local do encontro, sem perceber que 
está sendo seguido pelos capangas de 
Heideguer. Lobão chega à Pedra do 
Índio e sabota a moto de Alan. Duca 
e Alan se encontram, observados por 
Sidney. Duca e Alan conseguem fugir 
dos capangas de Heideguer. Lobão 
avança com seu carro contra os irmãos.

Ismael aborda Vicente, e Fernando desiste 
de se aproximar do cozinheiro. Tuane 
discute com Elivaldo. Fernando conversa 
com Cora e faz pacto com ela. Amanda 
provoca Danielle. Victor pede que seus pais 
voltem a morar juntos. João Lucas pensa 
em Ísis. Marta conta para Amanda que José 
Alfredo tem uma amante. Salvador fi ca 
animado com a visita de Orville. Magnólia e 
Severo chegam à casa de Ísis, depois que 
José Alfredo vai embora. Cláudio vê um 
fotógrafo perto de sua casa. Marta chega à 
casa de Ísis e se convida para almoçar com 
a família dela.

José Alfredo ameaça confi scar os bens 
de João Lucas caso ele não comece a 
trabalhar. Cora tenta falar com Cristina 
sobre Fernando. Tuane se espanta ao 
ver que um dinheiro foi depositado em 
sua conta. Marta sugere que Ísis deixe 
José Alfredo para fi car com João Lucas. 
Orville conversa com Salvador. Naná e 
Xana percebem o interesse de Antoninho 
em Jurema. Téo manda Érika investigar 
a história de Ismael. Tuane afi rma a Xana 
e Naná que conseguirá fi car com Victor. 
Marta incentiva João Lucas a visitar Ísis. 
Ismael inventa uma desculpa para não falar 
com Érika. João Lucas vai à casa de Ísis.

Ísis e João Lucas se beijam. Érika 
consegue gravar a história de Lorraine e 
Ismael sem ser percebida. Fernando vê 
Cristina e Vicente juntos e se enfurece. 
Maurílio marca um jantar com Maria Marta. 
João Lucas se interessa quando ouve o 
pai dizer que não irá à casa de Maria Ísis. 
Cristina insiste para que José Alfredo vá 
à sua casa. Leonardo conhece Amanda, 
que sugere que o rapaz trabalhe para ela 
como modelo. Salvador se lembra de sua 
namorada e começa a pintar. José Alfredo 
encontra Ismael e lhe oferece um emprego. 
João Lucas leva um fora de Maria Ísis. João 
Lucas decide aceitar o emprego na Império 
e Maria Marta se irrita.
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Irresponsabilidade social
Um dia após o Brasil registrar um total de 448.291 mortes por 

conta da covid-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) partici-
pou de um evento que aglomerou centenas de motociclistas no Rio 
de Janeiro. Diante da cena, oposicionistas à gestão federal declararam 
que a cena é “debochada e perversa”.

Mas a pergunta que o brasileiro faz é: o que o presidente comemo-
ra? Quais são seus argumentos para aglomeração em massa, dando 
um show de irresponsabilidade, quando a recomendação da Organi-
zação Mundial de saúde (OMS) é apenas uma: Distanciamento Social?

Falta gestão. Falta empatia. Falta humanidade. Falta vacina!
O Brasil continua em 58º lugar no ranking global da aplicação de 

doses da vacina contra a Covid-19. Entre os países que compõem o 
G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, o país segue em 
9º. Segundo os dados atualizados pela Agência CNN, o Brasil aparece 
com 25,58 doses aplicadas a cada 100 habitantes, é desproporcional.

Estamos vivendo a realidade de uma 3ª onda, não há vacina para 
todos, pessoas morrem a cada milésimo de segundo, e o brasileiro 
continua sem resposta para a resistência que o comandante do país 
insiste em propagar. E por mais que o fanatismo impeça muitos de 
enxergarem, a responsabilidade social só deixará de ser tratada com 
infantilidade quando os números de estatísticas deixarem de ser ape-
nas números e virarem lembrança de porta retrato na estante. É forte, 
mas é real!

Charge

Muitas pessoas nem imaginam, mas muitos desses animais já 
tiveram família.  

Os animais são dóceis, ótimas companhias e fazem alegria da 
família, pessoas que vivem sozinhas contam com um companheiro 
para todos os momentos.  

Muitas vezes a adoção fica em segundo plano, pois diversas pes-
soas optam pela compra. Isso resulta em muitos animais vivendo nas 
ruas, correndo riscos, sendo foco de doenças, sofrendo maus tratos e 
sentindo fome. Os protetores fazem todo o possível para dar atenção, 
carinho e todos os cuidados necessários, mas com cada vez mais ani-
mais abandonados, o número de protegidos é cada vez maior e esses 
bichinhos acabam tendo menos atenção e carinho do que necessitam 
e merecem. 

Venha prestigiar nosso evento de adoção no Centro de Con-
venções!

Neste sábado (29) ocorrerá 
no Centro de Convenções de 
Mariana o evento “Adote um 
Animal do CAA de Mariana”

Aviso de Licenciamento Ambiental: Posto Perseverança Ltda por 
determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Sustentável – CODEMA, torna público 
o requerimento da Licença Ambiental Simplificada referente ao 
Posto Perseverança Ltda do processo SEMMADS n0 2082/2021 para 
a atividade Postos revendedores, postos ou pontos de abasteci-
mento; instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação.  
Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental Simplificado 
e demais documentos da Orientação Básica, que se encontram à 
disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h 
às 17:00 h. 
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
27  de maio a 2 de junho de 2021

Dona Tereza, mãe do vereador Fernando Sampaio e do 
secretário de fazenda, José Carlos Sampaio, completou 
nesta quarta-feira (26), 89 anos. Que Deus abençoe!

Prefeito Juliano Duarte homenageia importantes no-
mes do corpo docente de nossa cidade, que finalizaram 
suas carreiras dedicando à educação e ao desenvolvi-
mento dos alunos. Cláudia Maria , Sandra de Nazaré, 
Geraldo Ferreira, Maria Teodolino, Silvana e Glória. 
Parabéns pela iniciativa.

Mayra Marafelli deixa nossa cidade, a cidade que ela 
aprendeu a amar e cuidar. Prestou um excelente serviço 
como servidora pública, contribuindo para o desenvolvi-
mento de Mariana. Agora ela volta para a sua terra natal, 
Arcos. Que Deus abençoe o seu recomeço e volte sempre!

Nossos novos parceiros, Fernanda e Matheus, da loja 
Smart Cell Celulares e Acessórios. Uma loja linda, 
moderna e atendimento de qualidade.  Muito sucesso 
à vocês!

Terça-feira (1º) é dia dessa empresária que a cada 
dia me enche mais de orgulho. Nat Passos é a minha 
caçula. Uma mulher sábia, cautelosa, empreendedora, 
muito inteligente e proprietária do Ateliê Labela. Só 
posso pedir a Deus para que te guarde por onde for, e 
te capacite cada vez. Seu pai e sua mãe te amam muito. 
Deus te abençoe minha filha! Felicidades e sucesso 
sempre!

A simpática Reny Baru, esposa do nosso amigo Carlão, 
do Centro Automotivo, comemora mais um aniversário 
neste sábado (29). Felicidades!


