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Estão sendo repassadas às famílias dos alunos da rede estadual 
de ensino cestas básicas juntamente com um kit merenda.

Entregas das cestas 
para alunos da rede 
estadual terminam 
nesta semana
CRONOGRAMA. Os pais e responsáveis deverão entrar em 
contato diretamente com a unidade escolar.

DA REDAÇÃO

Foi repassada pela Prefei-
tura de Mariana a quantia de 
3.617 cestas básicas às escolas 
da rede estadual de Mariana. 
Agora, as unidades de ensino 
estão repassando as famílias 
dos alunos e as entregas finali-
zam nesta semana.

O cronograma varia entre 
escolas, de acordo com o rece-
bimento pelos fornecedores e 
capacidade logística de distri-
buição. Os pais e responsáveis 
deverão entrar em contato dire-
tamente com a unidade escolar 
onde o estudante está matricu-
lado para conferir a data e ho-
rário de entrega para a turma 
específica. Os cronogramas de 
entrega também são disponibi-

lizados via grupos de whatsapp 
e páginas das escolas nas redes 
sociais. O contato com as esco-
las pode ser feito por telefone 
ou e-mail, disponível no link: 
https://sreouropreto.educa-
cao.mg.gov.br/home/escolas.

Neste mês, a prefeitura 

também realizou o repasse de 
cerca de 6 mil cestas às famí-
lias das escolas da rede mu-
nicipal de ensino. A medida 
vem sendo tomada desde o 
início da pandemia da Covi-
19 e permanecerá até o retor-
no das aulas.

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA
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O símbolo da campanha é uma flor de cor laranja, como 
forma de recordação dos desenhos feitos na infância.

Campanha Maio Laranja é finalizada 
com carreata em Mariana
DIVULGAÇÃO. Campanha Maio Laranja é importante para divulgação e multiplicação das informações 
sobre a violência sexual.

DA REDAÇÃO

A Campanha Maio Laranja 
reforça a proteção com com-
bate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes e para 
finalizar a campanha a Prefei-
tura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Cidadania, realizou 
uma carreata pelas ruas e bair-
ros da cidade, com o objetivo 
de conscientizar e chamar a 
atenção da população sobre o 
compromisso coletivo de pro-
teger e garantir o direito ao de-
senvolvimento sexual saudável, 
ou seja, sem violências.

Outra atividade que acon-
teceu em concomitância a car-
reata, foi a entrevista concedida 
à Rádio Itatiaia Ouro Preto, 
pelo presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente, André 
Milanez e, pela conselheira tu-

telar, Drielly Martins, que pu-
deram explanar sobre o tema 
da Campanha do Maio Laranja: 
“Faça Bonito - Proteja Nossas 
Crianças e Adolescentes”, no 
qual o objetivo é tirar o assun-
to da invisibilidade, bem como 
a função do conselho tutelar 
e suas limitações em casos de 
abuso sexual intrafamiliar.

Segundo o Colegiado do 
Conselho Tutelar de Mariana, 
a campanha do Maio Laranja 
é importante para divulgação e 
multiplicação das informações 
sobre a violência sexual prati-
cada contra crianças e adoles-
centes, assim como a conscien-
tização da população, mas é 
necessário que a ação se esten-
da pelos 365 dias do ano. Con-
forme preconiza o artigo 4º da 
Lei Federal 8.069/90 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
é dever de todos assegurar a 

efetivação dos direitos de nos-
sas crianças e adolescentes, ca-
bendo denunciar ou comunicar 
qualquer tipo de violação, ne-
gligência ou omissão.

Além dessa ação, foram re-
alizadas outras durante o mês. 
Em parceria com Centro de Re-
ferência Especializado de Assis-
tência Social (CREAS), foi reali-
zada a confecção e distribuição 
de cartazes e informativos com 
orientações sobre os cuidados 
a serem tomados para evitar e 
identificar prováveis abusos. 
O material reuniu informa-
ções e dicas para as famílias 
conversarem com as crianças 
e adolescentes sobre a violên-
cia sexual, com destaque para 
as orientações que não podem 
faltar dentro de casa. Como 
parte das atividades desenvol-
vidas, foram realizadas reuni-
ões com jovens do programa 

de formação profissional, com 
o público da inclusão produti-
va, que abordou as estratégias 
de enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes.

Em caso de suspeita de violên-
cia contra crianças e adolescentes, 
ligue no Conselho Tutelar pelo nú-
mero: 3558-2216, ou entre em con-
tato pelo Disque 100 ou Disque 190.
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Confecção de 
identidade está 
sendo feita por 
agendamento no CAC
INFORMAÇÂO. O site da Câmara Municipal de Mariana contém 
todas as informações para realização do agendamento.

DA REDAÇÃO

Atendendo todos os 
protocolos da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o 
Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) em Maria-
na está fazendo atendimen-
to através de agendamento 
previamente feito através do 
número (31) 3557-6210. O 
agendamento é feito para o 
dia seguinte.

Para emissão da 2ª via 
da Carteira de Identidade, é 
necessário entrar em contato 
com antecedência para verifi-
car a Liberação Individual de 
Digital.

O cidadão deverá ficar 
atento às documentações exi-
gidas para realização dos do-
cumentos. Confira abaixo:

 
Documentação
 1ª VIA (GRATUITA)
Solteiros: Certidão de nasci-
mento;
Casados: Certidão de casa-
mento; 
Divorciados/Desquitado/
Separado: Certidão de casa-
mento com averbação;
 
1- Certidão original ou cópia 
autenticada.

2- Duas fotos 3x4 - recentes 
(registradas há 6 meses, no 
máximo) e identificar a pes-
soa do requerente.
Em relação às fotos é preciso 
se atentar: elas precisam ser 
tiradas de frente, com fundo 
branco, impressas em papel 
fotográfico, não podendo ser 
feitas com qualquer espécie 
de cobertura de cabeça (len-
ço, chapéu, boné), nem com 
óculos de sol. Serão admissí-
veis as coberturas que com-
põem hábitos religiosos que 
façam parte do uso quotidia-
no do portador, ou em razão 
de motivos de saúde;
3- CPF original (opcional);
4-  PIS/PASEP original (op-
cional)

 
Pessoas que possuem RG 

de outro Estado, será a 1ª via 
da Carteira de Identidade em 
Minas Gerais.

 
Documentação 2ª VIA
Solteiros: Certidão de nasci-
mento;
Casados: certidão de casa-
mento;
Divorciados/Desquitado/
Separado: Certidão de casa-
mento com averbação; 

 
1 - Certidão original ou cópia 
autenticada.
2 - Duas fotos 3x4 - Recentes 
Recente (registrada há 6 me-
ses, no máximo) e identificar 
a pessoa do requerente.
Em relação às fotos é preciso 
se atentar: elas precisam ser 
tiradas de frente, com fundo 
branco, impressas em papel 
fotográfico, não podendo ser 
feitas com qualquer espécie 
de cobertura de cabeça (len-
ço, chapéu, boné), nem com 
óculos de sol. Serão admissí-
veis as coberturas que com-
põem hábitos religiosos que 
façam parte do uso quotidia-
no do portador, ou em razão 
de motivos de saúde;
3 - CPF original (opcional);
4 -  PIS/PASEP original (op-
cional)
5 - DAE (Documento de Ar-
recadação Estadual) pago no 
valor de R$ 78,88 (Somente 
em caso de 2ª via e demais 
vias. A 1ª via é gratuita);
Realizar pagamento da taxa 
de segurança pública antes de 
iniciar o serviço.
- Emitir o Documento de Ar-
recadação Estadual (DAE), 
selecionando o serviço “CÉ-
DULA DE IDENTIDADE 
– 2ª VIA”. Ou pegar o do-
cumento físico no Posto de 
Identificação CAC que fica 
localizado na Câmara Muni-
cipal de Mariana.

Essas e outras informa-
ções podem ser encontradas 
no site da Câmara Municipal 
de Mariana.
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 Livro tem o propósito de ajudar designers iniciantes.

Jovem marianense é 
destaque em jornal 
paulista em Moji 
das Cruzes
GERAÇÃO. Entre dificuldades e a necessidade de continuar os estudos, 
Ryan enxergou no design gráfico uma oportunidade de sustento.

DA REDAÇÃO

O design gráfico é um 
dos que está em expansão 
mesmo diante da crise. In-
clusive, o mercado carece de 
profissional qualificado para 
atender indústrias, comér-
cios e startups.

Por ser uma área bastante 
específica e ligada principal-
mente com a criatividade, a 
rotina de um designer gráfi-
co é bastante dinâmica, onde 
ele precisa se organizar para 
debater ideias, criar, planejar 
e projetar, desde uma arte 
para Instagram, até o desen-
volvimento de um banner. 

Foi pensando nisso que o 
jovem marianense, Ryan Rik 
de 19 anos, criou uma estra-
tégia através do livro “Como 
se tornar um design de su-
cesso” para ajudar a orientar 
jovens iniciantes na profis-

são, “o meu livro como o 
próprio nome já diz “Como 
se tornar um designer de su-
cesso”, tem o propósito de 
ajudar designers iniciantes 
leigos a achar o seu caminho 
nessa profissão, essa profis-
são surgiu na metade do sé-
culo passado e agora está ga-
nhando uma certa ascensão 
no mercado. Particularmente 
acho que junto com o marke-
ting digital vão dominar o 
mercado” afirmou Ryan.

Vindo de origem sim-
ples, nascido e criado em 
Mariana no distrito de Ca-
choeira do Brumado, Ryan 
relembra como começou sua 
jornada no design gráfico, 
“quando eu comecei a cursar 
o técnico em Metalurgia na 
cidade vizinha de Ouro Pre-
to, tive que arrumar um bico 
para conseguir dinheiro, 

meu cunhado Gabriel que é 
entalhador me arrumou um 
trabalho em seu ateliê, rapi-
damente me apaixonei pela 
arte. Eu não posso reclamar, 
minha família é humilde não 
tem muitas condições mas 
sempre tive oportunidade de 
estudar e nunca passei fome, 
quando eu tinha 17 anos meu 
colega de IF Júlio me apre-
sentou o Photoshop, bom, 
aí foi amor à primeira vista, 
Photoshop foi uma válvula 
de escape para que eu não 
ficasse na rua e consequen-
te não ir pro mau caminho. 
Meu começo no Design foi 
um desastre, eu não tinha um 
computador bom, meus tra-
balhos não eram de qualidade 
pois sabia só o básico, quan-
do fiz meus 18 anos comprei 
um notebook com o suor do 
meu trabalho e comecei a tra-
balhar de verdade, comprei 
cursos, de Photoshop, Corel 
Draw, Illustrator. Aprendi 
várias técnicas aumentei a 
qualidade nos trabalhos e 
hoje tem arte minha até fora 
do estado” explicou.

O apoio da família, se-
gundo Ryan foi a parte fun-
damental para que ele não 
perdesse o foco, “Minha 
família sempre acreditou no 
meu trabalho, minha mãe 
principalmente, graças a esse 
incentivo hoje trabalho por 
conta própria. Sempre quis 
ser relevante em minha ci-
dade, pode ter certeza que 
sempre vou fazer meu me-
lhor, até mesmo porque ta-
lento é esforço não se trata 
de dom tive muita disposição 
não tinha dinheiro para com-
prar cursos aprendi muito no 
YouTube, o YouTube é uma 
ferramenta que leva de algu-
ma forma igualdade para as 
pessoas, meu livro tá na hot-
mart e mais pra frente pre-
tendo lançar o meu curso”.

O jovem marianense 
conta que em breve preten-
de lançar a 2ª edição, “o li-
vro ainda não é físico, mas 
logo vou lançar o volume 2 
e vou correr atrás de uma 
Editora pra fazer o livro fí-
sico”, finalizou.
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Marianas Mulheres que Inspiram 
realizam doações à marianenses 
VULNeRaBiLidade.  o grupo distribuirá cestas básicas, kits limpeza e de higiene pessoal para mulheres 
em situação de vulnerabilidade.

DA REDAÇÃO

Em um período onde 
tudo se torna urgente e 
sensível, a solidariedade e 
empatia se tornam primor-
diais, e as Marianas não 
poderiam deixar de aco-
lher e ajudar aqueles que 
neste momento tem feito 
tanto por nossa sociedade. 
Neste mês de junho, o gru-
po Marianas Mulheres que 
Inspiram farão uma ação 
voltada para serviços de 
saúde e seus profissionais, 
serão doados centenas de 
itens de proteção individu-
al a profissionais que atu-
am na rede de Atenção à 
Saúde da Mulher.

Os itens que serão do-
ados são: luvas, másca-
ras, álcool gel, face shield, 
aventais entre outros. Todo 

material arrecadado será 
doado para o Centro de 
Saúde do bairro Cabanas e 
para o Hospital Municipal. 

Em paralelo, o grupo dis-
tribuirá cestas básicas, kits 
limpeza e de higiene pessoal 
para mulheres em situação 
de vulnerabilidade residen-
tes em Mariana.  

Estes são pequenos 
gestos, repletos de simbo-
lismo e gratidão, pois po-
der ajudar a tantas pessoas 
é uma forma de agradecer 
a cada mulher que apoia 
nosso trabalho. As ações 
foram idealizadas pelo 
grupo Marianas com apoio 
do Instituto PHI.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br

Todo material arrecadado será doado para o Centro de Saúde do bairro Cabanas e para o 
Hospital Municipal. 
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O site foi feito a partir da junção das plataformas do Governo Federal e Municipal.

SINE Mariana agora poderá contar 
com auxílio de um site exclusivo
FACILIDADE. Primaz de Minas é a primeira cidade do estado a 
ter um site exclusivo para o SINE.

DA REDAÇÃO

Com a intenção de redu-
zir as consequências e facili-
tar o acesso do trabalhador, 
a Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico, criou 
um site exclusivo para atendi-
mento do Sistema Nacional 
de Empregos - SINE. A ini-
ciativa torna o município de 
Mariana a primeira unidade 
do total de 133 em todo es-
tado a fazer essa implemen-
tação. O site foi feito a partir 
da junção das plataformas do 
Governo Federal e Municipal,  
proporcionando um ambiente 
organizado e dinâmico.

O atendimento, que an-
tes era realizado no Centro de 
Convenções, pode ser feito 
desde a última sexta, 28, através 
do site, ou pelo aplicativo Sine 
Fácil, compatível para Android 
e IOS. No site, o usuário pode-
rá obter todas as informações, 
como as vagas disponíveis em 
toda rede do SINE no Brasil, 

solicitar carteira de trabalho di-
gital e seguro desemprego. 

Através das plataformas, o 
trabalhador poderá ter acesso 
também ao portal da transpa-
rência, podendo acompanhar a 
produtividade do SINE de Ma-
riana, como também de outras 
unidades do estado.

O Sine Fácil está disponí-
vel de forma gratuita na loja 
de aplicativos dos Smartpho-
nes e para acessá-lo é preci-
so ter em mãos a carteira de 
trabalho. O usuário terá que 
escolher entre as duas opções 
disponíveis, cidadão.br ou QR 
Code. Com o primeiro, todo o 
processo poderá ser feito pelo 
celular. Após o cadastro, será 
enviada uma mensagem, com 
uma senha provisória, que po-
derá ser trocada. Caso erre a 
senha, o trabalhador terá que 
aguardar 24 horas para tentar 
novamente, ou ligar na cen-
tral de atendimento do INSS, 
pelo número 135. Para acessar 
o QR Code é necessário ir às 

unidades de atendimento do 
SINE, ele estará disponível 
no documento de rescisão de 
contrato ou no pedido do se-
guro desemprego. Com o có-
digo em mãos, é só visualizá-lo 
através da câmera do celular e 
preencher os dados pessoais 
solicitados. Através do aplica-
tivo, o usuário, além de poder 
se candidatar, poderá também 
agendar entrevistas.

A nova ferramenta não 
é a única novidade a fim 
de garantir a qualidade dos 
atendimentos. A prefeitura 
está investindo também no 
Call Center, para propor-
cionar um melhor serviço 
aos cidadãos. As iniciativas 
visam trazer atendimento 
amplo, de qualidade e fácil 
acesso à população, sem que 
tenha a necessidade de sair 
de casa, garantindo, assim,  
maior segurança durante o 
cenário que enfrentamos. 
Em caso de dúvidas, ligue: 
3558-5449/3558-2001.
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Os eventos foram realizados a partir das diretrizes e estraté-
gias levantadas nos dois municípios.

Diversificação econômica de Mariana 
e Ouro Preto é discutida em Fórum
PARÂMETRO. O PADE foi desenvolvido levando-se em consideração vocações e potencialidades da região.

DA REDAÇÃO

A discussão de novas 
oportunidades e perspectivas 
futuras para ampliar a econo-
mia local foi o tema do 1º Fó-
rum de Diversificação Econô-
mica de Mariana e Ouro Preto, 
uma iniciativa da Samarco, em 
parceria com a Plan Soluções e 
Consultoria, nos dias 1 e 2 de 
junho. Os eventos foram reali-
zados a partir das diretrizes e 
estratégias levantadas no Pla-
no de Apoio à Diversificação 
Econômica (PADE) dos dois 
municípios. 

Os participantes dos 
eventos foram divididos em 
grupos de acordo com os 
cinco eixos estratégicos pre-
vistos no PADE: Agricultura, 
Empreendedorismo, Tecno-
logia e Inovação, Turismo e 
aproveitamento de rejeitos. 
Assim, contribuíram para os 
planos de ações que serão 
construídos nos territórios, 
como explicou o analista de 
Relações Institucionais da 
Samarco, Guilherme Louza-
da. “O Fórum é um espaço 
direcionado para o intercâm-
bio das organizações locais e 
representatividades, que dese-
jam discutir sobre a diversifi-
cação econômica de Mariana 
e Ouro Preto. Nosso intuito 
é engajar representantes dos 
poderes públicos, instituições 
municipais e outros atores so-
bre o que deve ser priorizado 
e como buscar recursos para 
viabilizar ações que gerem im-
pacto na melhoria de vida das 
comunidades”, avaliou. 

No Fórum, realizado em 

formato virtual, foi apresen-
tada a Matriz de Priorização 
das oportunidades já identi-
ficadas. Os participantes tive-
ram a oportunidade de deba-
ter e apresentar sugestões. O 
Plano de Apoio à Diversifica-
ção Econômica (PADE) foi 
desenvolvido levando-se em 
consideração vocações e po-
tencialidades da região, apoia-
do em ações sustentáveis do 
ponto de vista econômico, so-
cial e ambiental.

Para o diagnóstico, apre-
sentado entre fevereiro e abril 
de 2021, durante reuniões 
com autoridades e sociedade 
civil de Mariana e Ouro Preto, 
levaram-se em consideração 
as iniciativas, planos e levan-
tamentos da região, que apon-
tou as potencialidades dos 
municípios. Em Ouro Preto, 
destacou-se durante o fórum 
o distrito de Antônio Perei-
ra, uma comunidade vizinha 
à área industrial da empresa. 
Foi realizada uma reunião 

com essa comunidade e, em 
Mariana, com representantes 
das comunidades de Camar-
gos e Santa Rita, para explicar 
o plano e coletar contribui-
ções à sua construção.

Guilherme reforçou que o 
plano foi desenvolvido a par-
tir da metodologia participati-
va. “O plano permite pensar 
em opções econômicas para a 
região, e não explorar apenas 
a atividade mineral. É impor-
tante envolver toda a socie-
dade para buscar soluções a 
partir de potencialidades e vo-
cações locais. O diagnóstico 
elaborado considerou o plano 
diretor dos municípios e in-
formações obtidas no territó-
rio, com o foco em questões 
socioeconômicas e empreen-
dedorismo, que contribuíram 
para a formatação dos eixos 
destacados”, finalizou.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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Os candidatos só poderão se inscrever para vagas no estado onde residem.

Vale abre 400 vagas de estágio com 
bolsa mensal de até R$1.375
MINERADORA. Além de MG, a mineradora irá selecionar 500 universitários em outros cinco Estados.
DA REDAÇÃO

A mineradora Vale abriu 
inscrições, para o Programa 
de Estágio 2021. Em Minas 
Gerais, serão selecionados 
400 universitários de diversos 
cursos. Os selecionados rece-
berão bolsa-auxílio mensal de 
até R$ 1.375,14. Além disso, 
terão direito a vale-transpor-
te, vale-refeição, assistência 
médica, acesso ao Gympass, 
seguro de vida e cesta de Na-
tal, dentre outros benefícios.

As vagas estão distribuí-
das entre as cidades de Barão 
de Cocais, Barbacena, Belo 
Horizonte, Brumadinho, Ca-
eté, Congonhas, Conselheiro 
Lafaiete, Conselheiro Pena, 
Governador Valadares, Ipa-
tinga, Itabira, Itabirito, Ma-
riana, Nova Era, Nova Lima, 
Ouro Preto, Rio Piracicaba, 
Santa Bárbara, Santa Luzia, 
São Gonçalo do Rio Abaixo 

e Timóteo.
Podem se candidatar ao 

processo seletivo, até o dia 
5 de julho, as pessoas que 
estão cursando graduação 
em Engenharias, Geologia, 
Administração, Comunica-
ção, Psicologia, Direito e 
Economia, entre outros. As 
inscrições devem ser fei-
tas no site www.vale.com/
estagio. “Os candidatos só 
poderão se inscrever para 
vagas no estado onde resi-
dem, mesmo em locais em 
que o trabalho seja 100% 
remoto, e ter disponibili-
dade para trabalhar pelo 
período de até seis horas”, 
explicou a Vale.

Além de Minas, a em-
presa está com outras 500 
vagas abertas em mais cinco 
Estados: Espírito Santo, Ma-
ranhão, Mato Grosso do Sul, 
Pará e Rio de Janeiro.
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UFMG promove Escola de Inverno 
sobre educação em direitos humanos
INSCRIÇÃO. Curso virtual e gratuito com abordagem multidisciplinar recebe inscrições até 30 de junho.
DA REDAÇÃO

Propor reflexões profun-
das acerca dos princípios, va-
lores e aspectos que marcam 
os direitos humanos no Brasil, 
América Latina e no mundo. 
Esse é o principal objetivo da 
Escola de Inverno – Educa-
ção em Direitos Humanos, que 
será oferecida pela a UFMG e 
a Cátedra Aberta de Direitos 
Humanos da Associação das 
Universidades do Grupo Mon-
tevidéu (AUGM). As inscrições 
podem ser realizadas gratui-
tamente até 30 de junho. Os 
interessados devem preencher 
formulário em português ou 
em espanhol. 

O curso será realizado de 
forma virtual, de 30 de junho a 
1° de agosto, com encontros às 
quartas-feiras, das 17h às 19h, 
pelo canal da Pró-reitoria de 
Extensão da UFMG no You-
Tube.  

A formação é aberta a to-

dos os interessados, em especial 
estudantes de graduação e pós-
graduação, docentes e técnicos 
de universidades, profissionais 
e gestores de políticas públicas, 
professores da educação básica 
e participantes de organizações 
governamentais e não governa-
mentais. 

As aulas serão ministradas 
por docentes de 12 universi-
dades vinculadas à Cátedra da 
AUGM: UFMG, UFG, Uni-
camp, UFPR (Brasil); Univer-
sidad de Chile (Chile); Uni-
versidad Maior de San Andrés 
(Bolívia), UDELAR (Uruguai); 
Universidad Nacional del Li-
toral, Universidad Nacional de 
Quilmes, Universidad Nacional 
del Sur, Universidad Nacional 
de Mar del Plata (Argentina) e 
Universidad Nacional de Ita-
pua (Paraguai). 

A carga horária é de 30 
horas/aula. Haverá emissão de 
certificados pela UFMG para 

os participantes que realizarem 
75% das atividades. 

A Escola de Inverno – 
Educação em Direitos Huma-
nos visa promover a formação 
em direitos humanos por meio 
de uma abordagem multidisci-
plinar e de seus aspectos histó-
ricos, políticos, sociais, educa-
cionais, jurídicos, subjetivos e 
culturais. 

Cada encontro contará com 
um mediador (representante da 
Cátedra), dois docentes e um 
técnico. Em suas exposições, 
os docentes vão articular teoria 
e prática e abordarão os seguin-
tes temas:
- Educação para os direitos hu-
manos na América Latina
- Imigração, refúgio e direitos 
humanos
- Educação para a igualdade de 
gênero
- Direitos Humanos e Popula-
ção LGBTQI+
- Violência Institucional

- Educação para a Igualdade 
Racial
- Direitos da terra e de huma-
nos: Conexões necessárias
- Divulgação científica, desin-
formação e direitos humanos
- Pandemia, saúde e direitos 
humanos

- Direitos Humanos: constru-
ção coletiva e em rede no cam-
pus Pampulha. O curso inau-
gurou as ações da Cátedra para 
fomentar a discussão sobre a 
dignidade humana no Brasil e 
na América Latina.  
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Fabricação da vacina Coronavac chegou a ser paralisada no dia 14 de maio e por falta de insumos.

Brasil receberá insumos 
para fabricação de 10 
milhões de coronavac
LIBERAÇÃO. O governador de São Paulo, João Doria, explicou 
que a China liberou envio dos insumos para o Butantan.

DA REDAÇÃO

O Instituto Butantan vai re-
ceber mais 6 mil litros de ingre-
diente farmacêutico ativo (IFA) 
para a produção da vacina Coro-
navac no próximo dia 28 de ju-
nho. Com isso, será possível pro-
duzir mais 10 milhões de doses 
do imunizante. A informação 

foi anunciada nesta quarta-feira 
(2) pelo governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB).

A fabricação da vacina Co-
ronavac chegou a ser paralisada 
no dia 14 de maio e por mais de 
duas semanas no Brasil, devido à 
falta de insumos.

Atualmente, o Butantan 

está processando 5 milhões 
de doses a partir do último 
lote recebido da China, com 
3 mil litros de IFA. Os imu-
nizantes devem ser entregues 
para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) do Minis-
tério da Saúde a partir do dia 
8 de junho.
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Incompatibilidade de seringa 
comprete vacina em 194 mil pessoas
PREVISÃO. Pode-se estimar que 232,8 mil mineiros possam ter deixado de receber o imunizante. 

DA REDAÇÃO

Devido ao uso de agu-
lhas e seringas inapropriadas 
para aplicar as doses da vacina 
contra Covid-19 Coronavac, 
do Instituto Butantan, Juiz de 
Fora, na Zona da Mata mineira, 
deixou de imunizar ao menos 
5 mil pessoas com duas doses. 
Isso porque, segundo a prefei-
tura local, os equipamentos não 
conseguem extrair totalmente 
as dez doses contidas em cada 
uma das ampolas da vacina, 
restando o equivalente a uma 
dentro do frasco. 

Se as seringas, encami-
nhadas pelo governo do Es-
tado aos municípios, tiverem 
o mesmo comportamento em 
outras cidades, pode-se esti-

mar que 232,8 mil mineiros 
possam ter deixado de receber 
o imunizante. 

A conclusão consta em 
ofício encaminhado pela pre-
feitura do município ao gover-
no, que revelou a inaptidão das 
seringas. No texto, o Executivo 
municipal pediu que as doses 
fossem reencaminhadas. 

Em nota, a prefeitura lo-
cal explica que “Em relação 
às 10.769 doses de perda téc-
nica da vacina da Coronavac, 
a Prefeitura Municipal de Juiz 
de Fora informa que isso se 
deve às características técnicas 
da seringa utilizada. Tais serin-
gas não possuem as agulhas do 
tipo ‘volume morto’, que evi-

tam que haja acúmulo do líqui-
do dentro das mesmas, o que 
proporciona a referida perda 
técnica. Desse modo, o volume 
aspirado de dentro dos frascos 
não corresponde ao número de 
doses previsto”.

Considerando que Minas 
recebeu, até a última remessa, 
4.095.115 doses do inoculante 
do Instituto Butantan – soman-
do-se todas as 21 remessas, mas 
excluindo as distribuídas a Belo 
Horizonte – e incluindo os 5% 
de “perda técnica” de doses 
preconizada pelo Ministério da 
Saúde, chega-se às 194,5 mil 
pessoas que, possivelmente, 
poderiam ter sido imunizadas 
com 388,9 mil doses.

Se as seringas, encaminhadas pelo governo do Estado aos municípios, tiverem o mesmo 
comportamento em outras cidades, pode-se estimar que 232,8 mil mineiros possam ter 
deixado de receber o imunizante. 
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UBS distrito Cachoeira do Brumado.
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UBS distrito Cachoeira do Brumado.

Prefeitura de Mariana reforma 
10 unidades de UBS em 5 meses
QUALIDADE. Ações possibilitam um atendimento de melhor qualidade trazendo mais conforto ao paciente.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio das Secreta-
rias de Saúde e Obras, en-
tregou nos últimos cinco 
meses um total de 10 UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
reformadas à comunidade 
marianense. As Unidades 
Básicas de Saúde ofere-
cem atendimentos em 
especialidades, como clí-
nico geral, pediatria, gine-
cologia, nutricionista, fi-
sioterapia, dentista, saúde 
mental e os serviços de 
enfermagem.

As reformas possi-
bilitam um atendimen-
to de melhor qualidade 
trazendo mais conforto 
e recursos no pré-aten-
dimento aos distritos de 
Mariana. A presidente da 
Associação de Moradores 
de Cachoeira do Bruma-

do, Elaine Ferreira, agra-
deceu em nome de toda 
comunidade e ressaltou a 
importância da reforma, 
“Vai trazer muitos bene-
fícios para nós. O atendi-
mento aqui na unidade é 
excelente, nada mais justo 
que o lugar esteja à altu-
ra” enfatizou.

Luan Henrique Pru-
dêncio é morador da co-
munidade de Campinas e 
trabalhou na reforma da 
UBS. Para ele, ter partici-
pado da obra, que trouxe 
muitos benefícios para 
seus amigos e familiares, é 
motivo de grande alegria e 
satisfação. “Com a entre-
ga da unidade de saúde, os 
atendimentos vão melho-
rar muito. Antes o espaço 
só tinha duas salas. Agora, 
com a ampliação, vamos 

poder ter mais qualidade 
no serviço prestado. Foi 
muito bom fazer parte 
de uma construção como 
essa, levando benefícios 
para todos da comunida-
de”, finalizou.

O executivo vem 
mostrando ações contun-
dentes em prol da saúde 
da cidade. De janeiro a 
maio (em 5 meses do 
governo interino) foram 
investidos na prevenção 
e combate à Covid-29 o 
valor de R$2.116.280,00. 
Confira abaixo outras 
ações da secretaria de 
saúde através da Prefei-
tura de Mariana, em 100 
dias de governo: 

• Casa de Apoio de Ma-
riana: Investimento para 
abertura de R$32.564,00 

e despesas mensais em 
torno de R$6.000,00;
• Entrega da Reforma da 
UBS de Mainart;
• Entrega da Reforma da 
UBS Santo Antônio;
• Entrega da Reforma da 
UBS de Furquim;
• Reformas de Unidades 
de Saúde em andamento:
• Policlínica Dr. Elias Sa-
lim Mansur
• UBS Cachoeira do Bru-
mado
• UBS Passagem
•  UBS Margarida Viana
• UBS Campinas
• UBS Paraíso
• UBS Morro Santana 
(inicia 08/03/2021)
• Aquisição de duas câ-
maras frias para a Cen-
tral de Imunização - R$ 
32.000,00;
• Aquisição de Com-

pressor para o Setor de 
Odontologia da UBS de 
Cabanas – R$2.730,00;
• Assinatura do Contrato 
de Cirurgias Ortopédi-
cas Eletivas com a Santa 
Casa de Ouro Preto - R$ 
1.327.901,34;
• Aquisição de um apa-
relho de Ultra Som 
para o PREVINE - R$ 
176.000,00;
• Assinatura do Protoco-
lo de Intenção de Com-
pra de 60 mil doses de 
Vacinas com:
• Instituto Butantan (Co-
ronavac); 
• TMT GLOBAL-
PHARM LTD (Sputini-
ck) ;
• Medical (Astrazeneca)
• Assinatura do Protoco-
lo de Intenção de Adesão 
ao Consórcio da FNP, 

para aquisição de vacinas, 
insumos e medicamentos.
• Retorno dos atendimen-
tos do Setor de Fisiotera-
pia na UBS de Cabanas 
em 22/02/2021;
• Aquisição de viatura 
para o SAMU Animal - 
R$ 162.000,00.
• Operacionalização do 
Plano de Imunização 
contra a COVID-19, 
de acordo com o Plano 
Nacional de Imunização 
desde 19/01/2021.
• Chegada de mais um 
médico do Progra-
ma Mais Médicos em 
04/05/2021 .
• Adesão ao Progra-
ma Saúde em Rede em 
30/03/2021.
• Adesão ao Programa 
Saúde com Agente em 
07/05/2021.

UBS distrito Furquim.

UBS distrito Mainart.

UBS distrito Passagem de Mariana.

UBS distrito Campinas.

UBS subdistrito Constantino.UBS distrito Campinas.

UBS Distrito de Mainart
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O projeto do maior e mais moderno telescópio da América 
Latina prevê um complexo com duas cúpulas para observação 
de última geração.

Projeto de observatório em Catas 
Altas pode ser referência mundial
TRANSFORMAÇÃO. Projeto de observatório começa a sair do papel em setembro e pretende transformar 
a região em polo educacional e de turismo.

DA REDAÇÃO

Um projeto que começa a 
sair do papel a partir de setem-
bro pode transformar o municí-
pio de Catas Altas, no Circuito 
do Ouro, em uma das maiores 
referências em astronomia e as-
troturismo no mundo. “Vai ser 
um observatório como não se 
tem igual na América Latina”, 
garante o astrônomo Renato 
Las Casas, ex-coordenador do 
grupo de astronomia da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-
rais (UMG) e um dos responsá-
veis pela concepção.

O projeto do maior e mais 
moderno telescópio da Améri-
ca Latina prevê um complexo 
com duas cúpulas para obser-
vação de última geração, inclu-
sive com acesso remoto pela 
internet, planetário, anfiteatro 
com capacidade para 300 pes-
soas, duas salas de aula multi-
úso para 50 alunos, hall para 
exposição, lanchonete, dormi-
tórios, banheiros, lojinha e área 
de admnistração, além de um 
estacionamento com capacida-
de para cerca de 200 veículos. 

O investimento inicial é 
de R$ 12 milhões, com aporte 

de recursos da Vale, num total 
estimado em R$ 20 milhões. O 
investimento da Vale - resulta-
do de um acordo firmado com 
a administração municipal para 
mitigar os impactos negativos 
gerados pela mineração - será 
utilizado para a execução do 
projeto executivo e a aquisição 
de equipamentos. Caberá à pre-
feitura de Catas Altas financiar 
o projeto arquitetônico e estru-
tural do observatório e encami-
nhá-lo para execução.

A escolha de Catas Altas 

para instalação do observatório 
foi, segundo Renato Las Casas, 
por conta da qualidade do céu 
e da proximidade com a capi-
tal mineira e Ouro Preto, além 
de importantes centros uni-
versitários, como a UFMG e a 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop). Foi ainda levado 
em consideração a tendência 
do município ao astroturismo 
- um evento astronômico rea-
lizado nas praças da cidade em 
2018 sinalizou para essa voca-
ção natural.
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 O lazer é uma necessidade, e muitos bairros não foram 
contemplados com um espaço apropriado.

Câmara de Ouro Preto 
discute promoção 
e manutenção de 
lazer e cultura
ReNda. O artesanato se apresenta como fonte de renda para 
grande parte da população ouropretana.

DA REDAÇÃO

Durante a 40ª Reunião 
Ordinária de 2021, realizada 
nesta quinta-feira (27), foram 
aprovados documentos que 
dizem respeito à promoção 
e garantia de esporte, lazer e 
cultura em Ouro Preto. 

Para o vereador Vander 
Leitoa (Solidariedade), autor 
da indicação, é necessário que 
o Poder Executivo, represen-
tado pelo Prefeito Municipal 
e as Secretarias Competen-
tes, estudem, como forma de 
atender as demandas do bairro 
São Francisco, a possibilidade 
de construir uma área de lazer 
com praça de vivência, junta-
mente com a  manutenção das 
ruas ao entorno e a realização 

de  obras de drenagens em 
locais onde há necessidade. 
Segundo o parlamentar, tal 
indicação se faz necessária em 
atendimento aos requerimen-
tos dos moradores, pois, até o 
momento, não há áreas plane-
jadas no bairro para a finalida-
de de lazer. “Essa não é uma 
obra muito difícil, além de 
representar uma demanda de 
muitos bairros. O lazer é uma 
necessidade, e muitos bairros 
não foram contemplados com 
um espaço apropriado para 
essa finalidade”, apontou.

De acordo com Alex Bri-
to (Cidadania), vereador au-
tor, em face de um acidente 
ocorrido recentemente no 
bairro Água Limpa, a pre-

sente indicação, encaminha-
da  à Secretaria de Defesa 
Social, Secretaria de Obras e 
Urbanismo e à Secretaria de 
Esportes e Lazer, tem como 
objetivo instigar o Poder Exe-
cutivo a providenciar a fiscali-
zação e manutenção em todos 
os parquinhos infantis instala-
dos em Ouro Preto. 

Como forma de fomen-
tar a prática do artesanato, 
atendendo às populações dos 
distritos e das localidades, o 
vereador Zé do Binga (PV) 
encaminhou à Fundação de 
Arte de Ouro Preto (Faop) o 
presente requerimento, a fim 
de que seja verificada a possi-
bilidade de extensão do curso 
de bordado para estes locais. 

Levando em consideração 
que a maioria dos trabalhado-
res de Ouro Preto são infor-
mais, o artesanato se apresen-
ta como fonte de renda para 
grande parte da população. 
Porém, boa parte da juventude 
não dá continuidade aos ofí-
cios relacionados ao artesana-
to, ocasionado em uma falta de 
profissionais que ainda são ne-
cessários para realizar diversas 
funções. “A juventude não está 
aprendendo o trabalho artesa-
nal, e nós precisamos fazer algo 
para estimulá-los. Estes são 
ofícios que garantem a sobre-
vivência de famílias, por isso 
eu gostaria que a Faop ajudasse 
a nossa população, principal-
mente a juventude dos nossos 
doze distritos”, ressaltou.
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¨ polícia

Diante dos fatos, foram feitas buscas em sua residência, 
onde mais materiais foram apreendidos.

Polícia Militar 
prende traficante 
em Mariana
FLAGRANTE. Cidadão de 19 anos foi preso em flagrante e 
conduzido à delegacia de Polícia Civil juntamente com 
material apreendido.

DA REDAÇÃO

Em operação realizada 
pela Polícia Militar na noi-
te da terça-feira, dia 25 de 
maio, em Mariana, por vol-
ta de 19h30, um indivíduo 
foi visto em atitude sus-
peita. Ele foi abordado e 
submetido à busca pessoal, 
sendo encontrada com o 
mesmo uma mochila com 
1 (um) tablete de maconha 
e R$500,00 (quinhentos re-
ais), que foram apreendi-
dos pela PM. 

Diante dos fatos, foram 
feitas buscas em sua resi-
dência, onde foram apre-
endidas 11 (onze) barras 
fracionadas de maconha, 
R$691,00 (seiscentos e no-
venta e um reais), 1 (um) 
papelote com cocaína, 1 
(uma) balança de precisão, 
1 (um) cartão de banco e 
anotações referentes ao 
tráfico de drogas. 

O autor, que tem 19 
anos, foi preso em flagran-
te e conduzido para a  de-
legacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entre-
gues as drogas, dinheiro e 
demais materiais apreendi-
dos pela Polícia Militar.
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Após diversas diligências, um homem de 32 anos foi preso, 
por envolvimento no roubo.

Coautor de roubo é 
preso em Mariana 
pela Polícia Militar
CONFIRMAÇÃO. Carro usado para cometer crime havia sido 
roubado de ex-companheira que registrou boletim de ocorrência. 

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi 
acionada no final da ma-
drugada do dia 24 de maio, 
devido a um roubo ocor-
rido no centro de Mariana 
(MG). A vítima - uma mu-
lher de 29 anos - informou 

que um homem havia sub-
traído sua bolsa, portando 
uma faca. Em seguida, ele 
teria entrado em um veícu-
lo Fiat Uno, de cor cinza, 
evadindo do local. 

A proprietária do Fiat 
foi localizada, mas infor-

mou que o veículo estava 
com seu ex-companheiro, 
sem sua autorização, fato 
que havia sido registrado 
em Boletim de Ocorrência. 
Após diversas diligências, 
um homem de 32 anos foi 
preso, por envolvimento 
no roubo. Ele confirmou 
estar junto ao motorista - 
ex- companheiro da pro-
prietária do Fiat - e do ho-
mem que subtraiu a bolsa 
e pertences da vítima. O 
local onde foi descartada a 
bolsa foi informado, sendo 
a mesma apreendida. 

O autor foi conduzido 
para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foi 
entregue o material apreen-
dido, para serem tomadas 
as demais providências.

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

ua força de vontade estará a toda na virada do mês 
graças aos bons fluidos de Marte, que troca likes 
com Netuno e indica um período de alta criatividade, 
sobretudo no trabalho. Seus ideais ganham ótimo 
impulso e você vai sentir muita satisfação se puder 
realizá-los, portanto, vá à luta com toda confiança.

O novo mês começa com ótimas energias e 
mudanças positivas em sua vida. Preocupações 
materiais, questões familiares e pendências 
devem se desenrolar rapidamente graças às 
vibes positivas dos astros. Você terá apoio de 
parentes próximos para vencer desafios e também 
pode receber conselhos sábios que te ajudarão a 
compreender melhor suas dúvidas mais íntimas. 

A semana passada foi bicho feio, mas 
um horizonte límpido e promissor surge 
em seu horizonte astral neste período. 
Marte fecha parceria com Netuno, blinda 
os interesses familiares, imprime um ritmo 
mais ágil em suas atividades e deixa as 
suas ideias criativas tinindo. 

Junho começa cheio de estímulos e as estrelas 
mandam muitas vibrações para os seus interesses 
profissionais. Marte reforça sua agilidade no serviço, 
deixa sua energia física e mental no auge e ainda 
troca likes com Netuno, favorecendo as suas 
finanças. A partir do dia 2, Vênus muda de cenário 
logo e seguida troca likes com Júpiter, revelando 
que seus assuntos de trabalho estarão protegidos 
e a sorte vai soprar em sua direção. 

Pre-pa-ra, piscianjo! Junho traz boas novas e as 
melhores podem rolar já nesta primeira semana. 
Além de circular no setor mais positivo do se 
Horóscopo, Marte fi ca de boas com seu regente 
Netuno e revela que você pode alcançar vitórias 
dignas de comemoração na vida amorosa e 
material.

Se depender das estrelas, você entra no novo 
mês com o pé direito e pode ter muitas alegrias 
com parentes e amigos na primeira semana de 
junho. Notícia que aguarda deve ser confi rmada 
e um ideal que acalenta pode virar realidade. 
Os assuntos profi ssionais e fi nanceiros estarão 
protegidos e vejo que vitórias importantes 
devem rolar nestes dias.

Junho é o seu mês e você já começa esse 
novo ciclo com a corda toda, contando com as 
melhores energias e muitas promessas boas. 
Marte e Netuno fortalecem seu lado dinâmico 
e talentoso, incentivam a acelerar o passo 
e avisam que o momento é ideal para você 
realizar ambições materiais e profi ssionais. 

Marte e Netuno indicam um começo de mês 
repleto de estímulos, deixam seu comportamento 
mais animado e revelam que você vai contar com 
inspiração e energia de sobra para ir atrás dos 
seus interesses. Novidades superpositivas podem 
surgir neste período e influenciar seus caminhos 
profissionais.

Junho começa com ótimas vibes e o período tem 
tudo para ser um sucesso. Seu signo vai estar com 
os instintos despertos e você contará com uma 
poderosa intuição, seja para farejar oportunidades, 
solucionar problemas ou descobrir caminhos mais 
prósperos para a sua vida. 

Os ventos de junho trazem vibes superpositivas 
e você tem tudo para se destacar nesta semana, 
meu cristalzinho! Marte fecha parceria com Netuno 
e Vênus começa a brilhar em um setor benéfico do 
seu Horóscopo, restaurando suas forças, seu lado 
determinado e iluminando as suas esperanças.

e depender das estrelas, junho começa perfeito 
sem defeitos para a sua vida profi ssional e 
seu destino é brilhar. A promessa é de Marte 
e Netuno, que mandam vibes generosas para 
o seu trabalho e garantem sucesso absoluto 
em suas parcerias e iniciativas. Vai contar com 
apoio de pessoas infl uentes, chefes e até o 
mozão pode dar uma ajuda oportuna para você 
consagrar uma conquista importante. 

Cobra devolve o relógio quebrado para Jade 
e deixa a Ribalta. Gael alerta seus alunos 
para fi carem longe de todos os integrantes 
da Khan. René conta para Dandara e João 
que está dormindo na Ribalta. Karina decide 
conversar com Cobra, e Duca vai atrás 
da menina. Dandara consola Gael. Karina 
impede Duca e Cobra de se enfrentarem. 
Jade implica com Pedro por causa da 
proximidade entre Karina e Cobra. Gael ouve 
Karina conversar com Pedro sobre Cobra. Sol 
vê Wallace e BB juntos e se entristece. Gael 
pede para Cobra voltar para sua academia.

Duca humilha Nat e exige que ela não 
se aproxime mais dele. Cobra e Luiz 
comentam sobre a tristeza de Lobão. 
Gael e Bianca vão para a casa de Dalva, 
deixando Karina e Pedro sozinhos. Nat 
volta para Lobão. Dalva torce para que 
Duca e Bianca reatem o namoro. Nat 
pensa em vingar a morte de Alan. Sol 
atrapalha o trabalho de BB. Duca e Lobão 
se desentendem na Aquazen. Wallace 
pede BB em namoro. Lucrécia afasta Jeff 
da academia de Gael. Jade devolve a caixa 
de música quebrada para Cobra. Cobra 
vai atrás de Jade com agressividade, mas 
todos saem em defesa da menina.

Kyra confessa a Alan que sentiu ciúmes 
do advogado. Úrsula avisa a Vicky 
que vai provar que Luna/Fiona é uma 
farsante. Renzo diz a Alexia/Josimara 
que Lúcia gostou muito da secretária. 
Ermelinda alerta Luna para não se 
encontrar com Mário e preservar a 
segurança do Programa de Proteção. 
Helena deixa Luna emocionada ao lhe 
presentear com uma imagem da Virgem 
de Guadalupe. Lúcia avisa a Renzo que 
aprova o romance do rapaz com Alexia/
Josimara. Kyra e Alan esticam a noite 
num karaokê. O advogado solta a voz 
e Kyra fi ca encantada com o talento de 
Alan. Os dois se beijam apaixonados.

Rafael diz a Junior que não consegue pedir 
Renatinha em noivado. Helena deixa Téo 
impressionado ao dizer que quer Luna/
Fiona a seu lado durante a cirurgia do fi lho. 
Úrsula descobre que Luna não se formou na 
universidade que consta em seu currículo. 
Kyra confessa a Alexia que está dividida entre 
Rafael e Alan. Isaac pede a Luciano que dê 
um atestado liberando Bia para participar do 
campeonato. Graziela informa a Alan que 
Kyra/Cleyde se ausentará do trabalho por 
uma semana. No momento em que Téo se 
prepara para entrar em cirurgia, Úrsula revela 
ao ex-noivo e sua família que Luna/Fiona é 
uma impostora.

Alan salva Duca, mas sofre acidente 
provocado por Lobão. Nat ouve 
Heideguer ser avisado sobre o acidente 
de Alan e se desespera. Lobão 
abandona o carro na estrada. Alan tenta 
entregar o pendrive para Duca. Alan não 
resiste aos ferimentos. Marcelo decide 
ir à Aquazen durante a noite. Lobão 
fi nge surpresa com a morte de Alan, e 
se preocupa quando Heideguer avisa 
que o dossiê contra eles desapareceu. 
Heideguer tenta convencer Nat a não 
contar a verdade para Duca. Lobão é 
irônico com Nat, que decide deixar a 
cidade. Cobra questiona Heideguer 
sobre a morte de Alan.

Maria Marta e José Pedro não aceitam 
a decisão de José Alfredo de empregar 
João Lucas. Xana muda o visual de 
Ismael. José Alfredo manda João Lucas 
dividir a sala com José Pedro. Vicente 
se anima ao fi car à frente do restaurante 
de Enrico mais uma vez. Cora perturba 
Cristina para saber da conversa entre 
ela e José Alfredo. Magnólia decide 
visitar Cora. João Lucas liga para Maria 
Ísis. Maria Ísis confunde José Alfredo 
com João Lucas. Cora afi rma a Magnólia 
e Severo que só pagará os dois após 
receber a confi rmação do teste de DNA. 
Magnólia e Severo encontram o álbum 
de recortes de Cora. 

Maria Clara e José Pedro estranham quando 
Amanda diz que Maria Marta lhe dará uma 
joia. Kelly incentiva Maria Ísis a dar uma 
chance para João Lucas. Salvador conversa 
com Orville.  Cora reclama por Cristina ter 
devolvido dinheiro para Maria Marta. Maria 
Marta pede para conversar com José 
Alfredo. Maria Ísis marca uma conversa com 
João Lucas. Maria Ísis dispensa Magnólia, 
que fi ca desconfi ada. Jurema avisa a Jairo 
para arrumar sua mudança para o Rio de 
Janeiro. Tuane descobre que está sem 
dinheiro. Jairo furta uma senhora na rua. 
Amanda provoca Danielle. 

Maria Marta sugere que José Alfredo 
ajude a família de Cristina. Xana comenta 
com Juliane e Naná que se preocupa com 
o comportamento de Fernando. Ismael 
pede para voltar a morar com Lorraine. 
João Lucas se declara para Maria Ísis. 
Maria Ísis e João Lucas se beijam. Maria 
Marta repreende José Pedro por ofender 
Cristina. José Alfredo conversa com Maria 
Clara sobre Enrico. José Alfredo estranha 
o comportamento de João Lucas. Cora 
reclama ao ver Cristina sair para encontrar 
Vicente. Marta cobra uma resposta de José 
Alfredo sobre a ajuda a Cristina. Magnólia 
avisa a Cora que o exame de DNA está 
pronto. 
 

Luna fi ca nervosa ao saber por Alejandro 
que Mário está no Brasil. Agnes aceita 
participar da fundação para crianças 
carentes criada por Renzo em homenagem 
a Kyra. Alejandro fi ca surpreso por Luna 
não se importar com a notícia sobre a nova 
paixão de Juan. Renzo deseja que Alexia/
Josimara conheça Lúcia. Ignácio elogia 
Alan pelo novo visual e diz que ele parece 
apaixonado. Ermelinda diz a Luna que é 
mais seguro que ela não saiba o endereço 
do pai em São Paulo. Kyra aceita o convite 
de Alan para jantar. Alexia consegue 
pegar a chave da casa de Renzo. Alan 
fi ca surpreso quando Kyra impede que 
uma mulher fl erte com o advogado no 
restaurante. 

Heideguer ameaça Cobra. Gael avisa aos 
alunos sobre a morte de Alan. Nat lê uma 
mensagem de Alan e deixa sua casa. 
Todos na casa de Dalva se preparam 
para ir à Pedra do Índio. Nat segue o 
cortejo até a Pedra do Índio. Dandara 
sofre por Gael. Jade pergunta se Cobra 
está envolvido na morte de Alan. Edgard 
tenta animar Lucrécia. Nat esconde sua 
moto e segue o cortejo pela trilha. Pedro 
chuta o pendrive de Alan para dentro de 
um buraco, sem perceber. Duca dá início 
ao ritual de despedida de Alan. Nat hesita 
em se aproximar de Duca.

Júlia pede para morar com Manuela. Celina 
fi ca tensa com a possibilidade de estar 
grávida. Manuela avisa a Rodrigo que se 
mudará para Florianópolis. Cícero resolve 
dar uma oportunidade para Renato, e Alice 
fi ca radiante. Iná encoraja Ana a procurar 
Manuela. Mariano fala com Vitória sobre 
sua fi lha Cecília. Laudelino conta para Iná 
que está doente. Ana chega ao bufê e pede 
para conversar com Manuela. 

Manuela não perdoa Ana e pede para 
ela ir embora. Iná consola Laudelino. 
Manuela conta para Júlia que se mudará 
para Florianópolis. Jonas demonstra 
sua satisfação com o trabalho de 
Ângela. Alice tenta tranquilizar Renato 
antes de sua entrevista com Cícero. Ana 
decide se afastar de Rodrigo e dar uma 
chance a Lúcio. Laudelino confi rma que 
terá que fazer uma cirurgia. Rodrigo fala 
para Nanda que não consegue deixar 
seus sentimentos por Ana. Manuela se 
despede de Iná e Maria. Ana e Lúcio se 
beijam. 

Vitória fi ca satisfeita com o desempenho de 
Cecília. Iná e Laudelino dançam e trocam 
declarações de amor. Ana e Lúcio, Wilson e 
Moema se divertem no baile. Rodrigo pede 
para Manuela voltar por causa de Júlia. Eva 
fi ca contrariada por Ana defender Manuela. 
Manuela chega de Florianópolis para passar 
o fi m de semana com Júlia. Rodrigo vai para 
a casa de Nanda, que não consegue animar 
o irmão. Eva procura Manuela. 

Manuela expulsa Eva de sua casa. 
Mariano convida Vitória para uma 
reunião em sua casa. Laudelino é 
levado para a cirurgia. Júlia sai com 
Ana e Lúcio para um piquenique. Matias 
se surpreende ao ver Cris se divertir em 
um Centro de Tradições Gaúchas. Júlia 
comenta com Rodrigo que Lúcio esteve 
com elas no passeio. Rodrigo avisa a 
Lourenço que se encontrará com Tiago. 
Lourenço vai ao encontro de Rodrigo 
com Tiago, mas apenas os observa de 
longe. 

Lourenço vai embora sem ser visto. 
Lorena visita Laudelino no hospital. 
Lúcio convida Ana para viajar e ela 
aceita. Mariano fi ca impressionado 
com Vitória. Wilson encontra-se com 
Aurélia, mas não consegue terminar o 
namoro com ela. Ana e Lúcio chegam à 
pousada. Lúcio diz para Ana que a ama. 
Rodrigo vê Ana e Lúcio se beijando. 

Rodrigo não gosta de saber que Ana e 
Lúcio estão namorando. Ana se entristece 
por Manuela não participar da festa de 
Júlia. Lúcio aconselha Celina a contar para 
o homem com quem se relacionou que ele 
será pai. Cecília vence o torneio de tênis. 
Mariano e Vitória se beijam. Júlia questiona 
Ana sobre seu nascimento. Ana conversa 
com Rodrigo sobre tudo o que passou 
quando estava na Argentina. Lúcio fi ca 
surpreso ao ver Ana e Rodrigo sozinhos no 
quarto.

Úrsula comprova que Luna/Fiona usa 
documentos falsos Renatinha ouve quando 
Rafael diz para Alexia/Josimara que ama 
Kyra. Helena confronta Luna/Fiona. Edu 
sequestra Ivo a mando de Dominique. 
Alejandro conta a Luna que Dominique 
procurou Mário. Alejandro se oferece para 
entrar na casa de Dominique e ajudar a 
encontrar a planilha. Helena pergunta ao 
médico Emir se Téo voltará a andar.

Emir diz a Helena que é preciso esperar Téo 
acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha 
exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael 
um áudio de Kyra confessando que traiu o 
ex-namorado.  Renzo confessa a Alexia/
Josimara que está apaixonado e pergunta 
à secretária se existe alguma chance de os 
dois fi carem juntos. Ivo consegue fugir do 
cativeiro, e Edu o persegue. Alejandro leva 
Luna ao restaurante em que Mário trabalha 
como chef. A jovem observa o pai escondida 
e se emociona. Edu avisa a Dominique que, 
durante a perseguição, o carro de Ivo caiu 
em uma ribanceira. Téo fi ca desesperado ao 
acordar e não sentir as pernas.

Luna comenta com Ermelinda que observou 
Mário de longe e gostou de vê-lo empolgado 
com o trabalho. Ermelinda aconselha Luna a se 
afastar de Helena e Téo depois do escândalo 
armado por Úrsula no hospital. Alexia diz a 
Kyra e a Luna que elas precisam invadir a casa 
de Dominique e conseguir a planilha. Isaac 
pergunta a Bia por que ela não avisou que 
usa marca-passo. Renatinha escuta o áudio 
gravado por Kyra, revelando a Alexia/Josimara 
que traiu Rafael. Luna entra no quarto de Téo 
no momento que Úrsula vai contar ao rapaz o 
que descobriu sobre a fisioterapeuta.

O mês de junho começa perfeito sem defeitos e 
seu signo vai contar com o apoio do regente Marte 
para lidar com os assuntos do lar. Seu poder de 
ação e persuasão aumenta nestes dias e você 
deve resolver muitas coisas com os parentes, 
tomando a frente e agilizando interesses em casa. 

Cobra não aceita o convite de Gael. 
Bianca pensa em Henrique. Duca beija 
Bianca e se surpreende com a atitude 
da menina. Passam-se três meses. 
Pedro pensa em dar um presente de 
aniversário de namoro para Karina. Jeff 
enfrenta Lincoln para poder dançar. 
Lobão e Heideguer conversam sobre o 
dossiê feito por Alan. Gael diz a Duca 
que ele precisa conquistar mais um grau 
no muay thai para ser professor. Karina 
se irrita por não poder se inscrever em 
uma competição. Tomtom tem uma 
ideia para o presente de Pedro a Karina. 
Edgar brinca com o visual de Lucrécia. 
Pedro não consegue fazer sua surpresa 
para Karina. Jade descobre que 
Lucrécia está careca. 

Maria Clara vai com Maria Marta e Amanda 
fazer a última prova de seu vestido de 
noiva. José Alfredo avisa a Maria Ísis que 
irá visitá-la à noite. José Alfredo vai ao 
camelódromo. Vicente critica Enrico por 
se manter afastado de Cláudio. Wilson 
cobra de Salvador a encomenda que fez 
para ajudar em sua fuga. Batista estranha 
o comportamento de Maria Ísis. José 
Alfredo pede para Manoel preparar um bom 
almoço para Cristina. Maria Ísis avisa aos 
pais que João Lucas a procurou. Fernando 
não acredita que Cristina tenha aceitado 
fazer um exame de DNA com José Alfredo 
e questiona Cora. José Alfredo pergunta a 
Cristina sobre o exame de DNA.

Merival declara para Maria Marta e seus 
fi lhos que o exame de DNA foi forjado. 
Cristina e José Alfredo constatam que Cora 
é a responsável pela falsifi cação do exame. 
Cora consegue convencer Fernando a abrir 
um processo contra José Alfredo. Téo teme 
uma retaliação de José Alfredo. Magnólia 
e Severo visitam Maria Isis. José Alfredo 
resolve procurar Cora. Maria Marta e João 
Lucas pressionam Téo com ameaças a 
fi m de descobrir quem lhe entregou o falso 
teste de DNA. Tuane pede que Elivaldo a 
ajude. Juliane dá um fora em Orville. Cora 
se nega a falar com Magnólia. Cristina e 
José Alfredo encontram Maria Marta na 
casa de Cora e fi cam surpresos.

Cora afirma que José Alfredo será considerado 
pai de Cristina mesmo contra sua vontade. 
Ismael conta para José Pedro e Maria Clara 
sobre o paradeiro de seus pais. Cristina pede 
para todos irem embora de sua casa e liga 
para Vicente. José Alfredo briga com Cora. 
Elivaldo se preocupa com Cristina. Cora e 
Fernando tentam impedir a entrada de Vicente 
em casa para falar com Cristina. João Lucas 
liga para Maria Ísis. Reginaldo procura Tuane 
e Jurema. Maurílio marca um encontro com 
Maria Marta. Maria Ísis faz uma massagem 
em José Alfredo. João Lucas passa a noite 
com Du. Elivaldo encontra Reginaldo na casa 
de Tuane. Marta e Maurílio se encontram no 
restaurante de Enrico.
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ua força de vontade estará a toda na virada do mês 
graças aos bons fluidos de Marte, que troca likes 
com Netuno e indica um período de alta criatividade, 
sobretudo no trabalho. Seus ideais ganham ótimo 
impulso e você vai sentir muita satisfação se puder 
realizá-los, portanto, vá à luta com toda confiança.

O novo mês começa com ótimas energias e 
mudanças positivas em sua vida. Preocupações 
materiais, questões familiares e pendências 
devem se desenrolar rapidamente graças às 
vibes positivas dos astros. Você terá apoio de 
parentes próximos para vencer desafios e também 
pode receber conselhos sábios que te ajudarão a 
compreender melhor suas dúvidas mais íntimas. 

A semana passada foi bicho feio, mas 
um horizonte límpido e promissor surge 
em seu horizonte astral neste período. 
Marte fecha parceria com Netuno, blinda 
os interesses familiares, imprime um ritmo 
mais ágil em suas atividades e deixa as 
suas ideias criativas tinindo. 

Junho começa cheio de estímulos e as estrelas 
mandam muitas vibrações para os seus interesses 
profissionais. Marte reforça sua agilidade no serviço, 
deixa sua energia física e mental no auge e ainda 
troca likes com Netuno, favorecendo as suas 
finanças. A partir do dia 2, Vênus muda de cenário 
logo e seguida troca likes com Júpiter, revelando 
que seus assuntos de trabalho estarão protegidos 
e a sorte vai soprar em sua direção. 

Pre-pa-ra, piscianjo! Junho traz boas novas e as 
melhores podem rolar já nesta primeira semana. 
Além de circular no setor mais positivo do se 
Horóscopo, Marte fi ca de boas com seu regente 
Netuno e revela que você pode alcançar vitórias 
dignas de comemoração na vida amorosa e 
material.

Se depender das estrelas, você entra no novo 
mês com o pé direito e pode ter muitas alegrias 
com parentes e amigos na primeira semana de 
junho. Notícia que aguarda deve ser confi rmada 
e um ideal que acalenta pode virar realidade. 
Os assuntos profi ssionais e fi nanceiros estarão 
protegidos e vejo que vitórias importantes 
devem rolar nestes dias.

Junho é o seu mês e você já começa esse 
novo ciclo com a corda toda, contando com as 
melhores energias e muitas promessas boas. 
Marte e Netuno fortalecem seu lado dinâmico 
e talentoso, incentivam a acelerar o passo 
e avisam que o momento é ideal para você 
realizar ambições materiais e profi ssionais. 

Marte e Netuno indicam um começo de mês 
repleto de estímulos, deixam seu comportamento 
mais animado e revelam que você vai contar com 
inspiração e energia de sobra para ir atrás dos 
seus interesses. Novidades superpositivas podem 
surgir neste período e influenciar seus caminhos 
profissionais.

Junho começa com ótimas vibes e o período tem 
tudo para ser um sucesso. Seu signo vai estar com 
os instintos despertos e você contará com uma 
poderosa intuição, seja para farejar oportunidades, 
solucionar problemas ou descobrir caminhos mais 
prósperos para a sua vida. 

Os ventos de junho trazem vibes superpositivas 
e você tem tudo para se destacar nesta semana, 
meu cristalzinho! Marte fecha parceria com Netuno 
e Vênus começa a brilhar em um setor benéfico do 
seu Horóscopo, restaurando suas forças, seu lado 
determinado e iluminando as suas esperanças.

e depender das estrelas, junho começa perfeito 
sem defeitos para a sua vida profi ssional e 
seu destino é brilhar. A promessa é de Marte 
e Netuno, que mandam vibes generosas para 
o seu trabalho e garantem sucesso absoluto 
em suas parcerias e iniciativas. Vai contar com 
apoio de pessoas infl uentes, chefes e até o 
mozão pode dar uma ajuda oportuna para você 
consagrar uma conquista importante. 

Cobra devolve o relógio quebrado para Jade 
e deixa a Ribalta. Gael alerta seus alunos 
para fi carem longe de todos os integrantes 
da Khan. René conta para Dandara e João 
que está dormindo na Ribalta. Karina decide 
conversar com Cobra, e Duca vai atrás 
da menina. Dandara consola Gael. Karina 
impede Duca e Cobra de se enfrentarem. 
Jade implica com Pedro por causa da 
proximidade entre Karina e Cobra. Gael ouve 
Karina conversar com Pedro sobre Cobra. Sol 
vê Wallace e BB juntos e se entristece. Gael 
pede para Cobra voltar para sua academia.

Duca humilha Nat e exige que ela não 
se aproxime mais dele. Cobra e Luiz 
comentam sobre a tristeza de Lobão. 
Gael e Bianca vão para a casa de Dalva, 
deixando Karina e Pedro sozinhos. Nat 
volta para Lobão. Dalva torce para que 
Duca e Bianca reatem o namoro. Nat 
pensa em vingar a morte de Alan. Sol 
atrapalha o trabalho de BB. Duca e Lobão 
se desentendem na Aquazen. Wallace 
pede BB em namoro. Lucrécia afasta Jeff 
da academia de Gael. Jade devolve a caixa 
de música quebrada para Cobra. Cobra 
vai atrás de Jade com agressividade, mas 
todos saem em defesa da menina.

Kyra confessa a Alan que sentiu ciúmes 
do advogado. Úrsula avisa a Vicky 
que vai provar que Luna/Fiona é uma 
farsante. Renzo diz a Alexia/Josimara 
que Lúcia gostou muito da secretária. 
Ermelinda alerta Luna para não se 
encontrar com Mário e preservar a 
segurança do Programa de Proteção. 
Helena deixa Luna emocionada ao lhe 
presentear com uma imagem da Virgem 
de Guadalupe. Lúcia avisa a Renzo que 
aprova o romance do rapaz com Alexia/
Josimara. Kyra e Alan esticam a noite 
num karaokê. O advogado solta a voz 
e Kyra fi ca encantada com o talento de 
Alan. Os dois se beijam apaixonados.

Rafael diz a Junior que não consegue pedir 
Renatinha em noivado. Helena deixa Téo 
impressionado ao dizer que quer Luna/
Fiona a seu lado durante a cirurgia do fi lho. 
Úrsula descobre que Luna não se formou na 
universidade que consta em seu currículo. 
Kyra confessa a Alexia que está dividida entre 
Rafael e Alan. Isaac pede a Luciano que dê 
um atestado liberando Bia para participar do 
campeonato. Graziela informa a Alan que 
Kyra/Cleyde se ausentará do trabalho por 
uma semana. No momento em que Téo se 
prepara para entrar em cirurgia, Úrsula revela 
ao ex-noivo e sua família que Luna/Fiona é 
uma impostora.

Alan salva Duca, mas sofre acidente 
provocado por Lobão. Nat ouve 
Heideguer ser avisado sobre o acidente 
de Alan e se desespera. Lobão 
abandona o carro na estrada. Alan tenta 
entregar o pendrive para Duca. Alan não 
resiste aos ferimentos. Marcelo decide 
ir à Aquazen durante a noite. Lobão 
fi nge surpresa com a morte de Alan, e 
se preocupa quando Heideguer avisa 
que o dossiê contra eles desapareceu. 
Heideguer tenta convencer Nat a não 
contar a verdade para Duca. Lobão é 
irônico com Nat, que decide deixar a 
cidade. Cobra questiona Heideguer 
sobre a morte de Alan.

Maria Marta e José Pedro não aceitam 
a decisão de José Alfredo de empregar 
João Lucas. Xana muda o visual de 
Ismael. José Alfredo manda João Lucas 
dividir a sala com José Pedro. Vicente 
se anima ao fi car à frente do restaurante 
de Enrico mais uma vez. Cora perturba 
Cristina para saber da conversa entre 
ela e José Alfredo. Magnólia decide 
visitar Cora. João Lucas liga para Maria 
Ísis. Maria Ísis confunde José Alfredo 
com João Lucas. Cora afi rma a Magnólia 
e Severo que só pagará os dois após 
receber a confi rmação do teste de DNA. 
Magnólia e Severo encontram o álbum 
de recortes de Cora. 

Maria Clara e José Pedro estranham quando 
Amanda diz que Maria Marta lhe dará uma 
joia. Kelly incentiva Maria Ísis a dar uma 
chance para João Lucas. Salvador conversa 
com Orville.  Cora reclama por Cristina ter 
devolvido dinheiro para Maria Marta. Maria 
Marta pede para conversar com José 
Alfredo. Maria Ísis marca uma conversa com 
João Lucas. Maria Ísis dispensa Magnólia, 
que fi ca desconfi ada. Jurema avisa a Jairo 
para arrumar sua mudança para o Rio de 
Janeiro. Tuane descobre que está sem 
dinheiro. Jairo furta uma senhora na rua. 
Amanda provoca Danielle. 

Maria Marta sugere que José Alfredo 
ajude a família de Cristina. Xana comenta 
com Juliane e Naná que se preocupa com 
o comportamento de Fernando. Ismael 
pede para voltar a morar com Lorraine. 
João Lucas se declara para Maria Ísis. 
Maria Ísis e João Lucas se beijam. Maria 
Marta repreende José Pedro por ofender 
Cristina. José Alfredo conversa com Maria 
Clara sobre Enrico. José Alfredo estranha 
o comportamento de João Lucas. Cora 
reclama ao ver Cristina sair para encontrar 
Vicente. Marta cobra uma resposta de José 
Alfredo sobre a ajuda a Cristina. Magnólia 
avisa a Cora que o exame de DNA está 
pronto. 
 

Luna fi ca nervosa ao saber por Alejandro 
que Mário está no Brasil. Agnes aceita 
participar da fundação para crianças 
carentes criada por Renzo em homenagem 
a Kyra. Alejandro fi ca surpreso por Luna 
não se importar com a notícia sobre a nova 
paixão de Juan. Renzo deseja que Alexia/
Josimara conheça Lúcia. Ignácio elogia 
Alan pelo novo visual e diz que ele parece 
apaixonado. Ermelinda diz a Luna que é 
mais seguro que ela não saiba o endereço 
do pai em São Paulo. Kyra aceita o convite 
de Alan para jantar. Alexia consegue 
pegar a chave da casa de Renzo. Alan 
fi ca surpreso quando Kyra impede que 
uma mulher fl erte com o advogado no 
restaurante. 

Heideguer ameaça Cobra. Gael avisa aos 
alunos sobre a morte de Alan. Nat lê uma 
mensagem de Alan e deixa sua casa. 
Todos na casa de Dalva se preparam 
para ir à Pedra do Índio. Nat segue o 
cortejo até a Pedra do Índio. Dandara 
sofre por Gael. Jade pergunta se Cobra 
está envolvido na morte de Alan. Edgard 
tenta animar Lucrécia. Nat esconde sua 
moto e segue o cortejo pela trilha. Pedro 
chuta o pendrive de Alan para dentro de 
um buraco, sem perceber. Duca dá início 
ao ritual de despedida de Alan. Nat hesita 
em se aproximar de Duca.

Júlia pede para morar com Manuela. Celina 
fi ca tensa com a possibilidade de estar 
grávida. Manuela avisa a Rodrigo que se 
mudará para Florianópolis. Cícero resolve 
dar uma oportunidade para Renato, e Alice 
fi ca radiante. Iná encoraja Ana a procurar 
Manuela. Mariano fala com Vitória sobre 
sua fi lha Cecília. Laudelino conta para Iná 
que está doente. Ana chega ao bufê e pede 
para conversar com Manuela. 

Manuela não perdoa Ana e pede para 
ela ir embora. Iná consola Laudelino. 
Manuela conta para Júlia que se mudará 
para Florianópolis. Jonas demonstra 
sua satisfação com o trabalho de 
Ângela. Alice tenta tranquilizar Renato 
antes de sua entrevista com Cícero. Ana 
decide se afastar de Rodrigo e dar uma 
chance a Lúcio. Laudelino confi rma que 
terá que fazer uma cirurgia. Rodrigo fala 
para Nanda que não consegue deixar 
seus sentimentos por Ana. Manuela se 
despede de Iná e Maria. Ana e Lúcio se 
beijam. 

Vitória fi ca satisfeita com o desempenho de 
Cecília. Iná e Laudelino dançam e trocam 
declarações de amor. Ana e Lúcio, Wilson e 
Moema se divertem no baile. Rodrigo pede 
para Manuela voltar por causa de Júlia. Eva 
fi ca contrariada por Ana defender Manuela. 
Manuela chega de Florianópolis para passar 
o fi m de semana com Júlia. Rodrigo vai para 
a casa de Nanda, que não consegue animar 
o irmão. Eva procura Manuela. 

Manuela expulsa Eva de sua casa. 
Mariano convida Vitória para uma 
reunião em sua casa. Laudelino é 
levado para a cirurgia. Júlia sai com 
Ana e Lúcio para um piquenique. Matias 
se surpreende ao ver Cris se divertir em 
um Centro de Tradições Gaúchas. Júlia 
comenta com Rodrigo que Lúcio esteve 
com elas no passeio. Rodrigo avisa a 
Lourenço que se encontrará com Tiago. 
Lourenço vai ao encontro de Rodrigo 
com Tiago, mas apenas os observa de 
longe. 

Lourenço vai embora sem ser visto. 
Lorena visita Laudelino no hospital. 
Lúcio convida Ana para viajar e ela 
aceita. Mariano fi ca impressionado 
com Vitória. Wilson encontra-se com 
Aurélia, mas não consegue terminar o 
namoro com ela. Ana e Lúcio chegam à 
pousada. Lúcio diz para Ana que a ama. 
Rodrigo vê Ana e Lúcio se beijando. 

Rodrigo não gosta de saber que Ana e 
Lúcio estão namorando. Ana se entristece 
por Manuela não participar da festa de 
Júlia. Lúcio aconselha Celina a contar para 
o homem com quem se relacionou que ele 
será pai. Cecília vence o torneio de tênis. 
Mariano e Vitória se beijam. Júlia questiona 
Ana sobre seu nascimento. Ana conversa 
com Rodrigo sobre tudo o que passou 
quando estava na Argentina. Lúcio fi ca 
surpreso ao ver Ana e Rodrigo sozinhos no 
quarto.

Úrsula comprova que Luna/Fiona usa 
documentos falsos Renatinha ouve quando 
Rafael diz para Alexia/Josimara que ama 
Kyra. Helena confronta Luna/Fiona. Edu 
sequestra Ivo a mando de Dominique. 
Alejandro conta a Luna que Dominique 
procurou Mário. Alejandro se oferece para 
entrar na casa de Dominique e ajudar a 
encontrar a planilha. Helena pergunta ao 
médico Emir se Téo voltará a andar.

Emir diz a Helena que é preciso esperar Téo 
acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha 
exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael 
um áudio de Kyra confessando que traiu o 
ex-namorado.  Renzo confessa a Alexia/
Josimara que está apaixonado e pergunta 
à secretária se existe alguma chance de os 
dois fi carem juntos. Ivo consegue fugir do 
cativeiro, e Edu o persegue. Alejandro leva 
Luna ao restaurante em que Mário trabalha 
como chef. A jovem observa o pai escondida 
e se emociona. Edu avisa a Dominique que, 
durante a perseguição, o carro de Ivo caiu 
em uma ribanceira. Téo fi ca desesperado ao 
acordar e não sentir as pernas.

Luna comenta com Ermelinda que observou 
Mário de longe e gostou de vê-lo empolgado 
com o trabalho. Ermelinda aconselha Luna a se 
afastar de Helena e Téo depois do escândalo 
armado por Úrsula no hospital. Alexia diz a 
Kyra e a Luna que elas precisam invadir a casa 
de Dominique e conseguir a planilha. Isaac 
pergunta a Bia por que ela não avisou que 
usa marca-passo. Renatinha escuta o áudio 
gravado por Kyra, revelando a Alexia/Josimara 
que traiu Rafael. Luna entra no quarto de Téo 
no momento que Úrsula vai contar ao rapaz o 
que descobriu sobre a fisioterapeuta.

O mês de junho começa perfeito sem defeitos e 
seu signo vai contar com o apoio do regente Marte 
para lidar com os assuntos do lar. Seu poder de 
ação e persuasão aumenta nestes dias e você 
deve resolver muitas coisas com os parentes, 
tomando a frente e agilizando interesses em casa. 

Cobra não aceita o convite de Gael. 
Bianca pensa em Henrique. Duca beija 
Bianca e se surpreende com a atitude 
da menina. Passam-se três meses. 
Pedro pensa em dar um presente de 
aniversário de namoro para Karina. Jeff 
enfrenta Lincoln para poder dançar. 
Lobão e Heideguer conversam sobre o 
dossiê feito por Alan. Gael diz a Duca 
que ele precisa conquistar mais um grau 
no muay thai para ser professor. Karina 
se irrita por não poder se inscrever em 
uma competição. Tomtom tem uma 
ideia para o presente de Pedro a Karina. 
Edgar brinca com o visual de Lucrécia. 
Pedro não consegue fazer sua surpresa 
para Karina. Jade descobre que 
Lucrécia está careca. 

Maria Clara vai com Maria Marta e Amanda 
fazer a última prova de seu vestido de 
noiva. José Alfredo avisa a Maria Ísis que 
irá visitá-la à noite. José Alfredo vai ao 
camelódromo. Vicente critica Enrico por 
se manter afastado de Cláudio. Wilson 
cobra de Salvador a encomenda que fez 
para ajudar em sua fuga. Batista estranha 
o comportamento de Maria Ísis. José 
Alfredo pede para Manoel preparar um bom 
almoço para Cristina. Maria Ísis avisa aos 
pais que João Lucas a procurou. Fernando 
não acredita que Cristina tenha aceitado 
fazer um exame de DNA com José Alfredo 
e questiona Cora. José Alfredo pergunta a 
Cristina sobre o exame de DNA.

Merival declara para Maria Marta e seus 
fi lhos que o exame de DNA foi forjado. 
Cristina e José Alfredo constatam que Cora 
é a responsável pela falsifi cação do exame. 
Cora consegue convencer Fernando a abrir 
um processo contra José Alfredo. Téo teme 
uma retaliação de José Alfredo. Magnólia 
e Severo visitam Maria Isis. José Alfredo 
resolve procurar Cora. Maria Marta e João 
Lucas pressionam Téo com ameaças a 
fi m de descobrir quem lhe entregou o falso 
teste de DNA. Tuane pede que Elivaldo a 
ajude. Juliane dá um fora em Orville. Cora 
se nega a falar com Magnólia. Cristina e 
José Alfredo encontram Maria Marta na 
casa de Cora e fi cam surpresos.

Cora afirma que José Alfredo será considerado 
pai de Cristina mesmo contra sua vontade. 
Ismael conta para José Pedro e Maria Clara 
sobre o paradeiro de seus pais. Cristina pede 
para todos irem embora de sua casa e liga 
para Vicente. José Alfredo briga com Cora. 
Elivaldo se preocupa com Cristina. Cora e 
Fernando tentam impedir a entrada de Vicente 
em casa para falar com Cristina. João Lucas 
liga para Maria Ísis. Reginaldo procura Tuane 
e Jurema. Maurílio marca um encontro com 
Maria Marta. Maria Ísis faz uma massagem 
em José Alfredo. João Lucas passa a noite 
com Du. Elivaldo encontra Reginaldo na casa 
de Tuane. Marta e Maurílio se encontram no 
restaurante de Enrico.
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Copa América: impulso à terceira onda! 
É evidente que a Copa América pode impulsionar a terceira onda. A realização desse torneio 

no Brasil é absolutamente despropositada, inaceitável, é um tapa na cara do brasileiro e só poderia 
acontecer num país sem respeito pela vida e que nega a realidade crítica a qual nos encontramos.

Trata-se de um torneio que, negado na Colômbia pelo caos político e social e na Argentina pela 
crise sanitária, migrou para o país mais atingido pela pandemia de covid-19 no continente que abriu 
as portas ao evento esportivo, o Brasil. Só pode ser uma brincadeira de extremo mau gosto! Nos 
últimos dias, o Brasil ultrapassou 460.000 mortos e 16,5 milhões de infectados pela covid-19, além 
de detectar variantes brasileira e indiana, atrasos na vacinação e aumento da lotação em hospitais 
que preocupam os especialistas para uma terceira onda ainda mais mortal nos meses em que será 
realizada a Copa América. 

Não temos como medir o impacto desse evento nos números porque o Brasil não adotou a tes-
tagem e o rastreio de casos como uma política de combate à pandemia. Se você não testa, não sabe 
a dimensão do problema. Só vamos ver a ponta do iceberg lá no fim (se sobrar alguém para contar 
história), que são o aumento de mortes e as UTIs lotadas novamente.

O risco de um sistema de saúde colapsado caso esse torneio venha a acontecer no Brasil é emi-
nente, e quem paga essa conta somos nós. A condição estabelecida pelo governo é de que os jogos 
aconteçam sem torcidas e que todos os integrantes das delegações sejam vacinados. Enquanto pes-
soas enquadradas à lista de comorbidades precisam de relatórios e relatórios para ter direito o joga-
dor, equipe e demais só precisam comprovar que vão ali jogar um torneio. Vacina não é garantia de 
prevenção ao contágio, distanciamento social sim! Vacinar quem não se enquadra em grupo de risco 
é antiético. A maioria dessa faixa etária sequer receberam a primeira dose no Brasil. E, no caso da 
seleção brasileira, boa parte da delegação não foi vacinada há duas semanas da estreia da competição, 
o que inviabiliza a devida imunidade antes da realização da Copa América. É uma medida simbólica, 
que passa uma falsa sensação de segurança. Resume como se as prioridades são o futebol, o bar, o 
shopping, e não as UTIs ou os remédios para intubação. 

Quantos pais de família perderam o único recurso de sustento de sua casa? Quantos comércios, 
pequenas e grandes empresas geradores de empregos fecharam suas portas colocando na rua milha-
res de pais de família?

A Copa América é realmente prioridade?

Charge

Homenagem
Eis que me atrevo a contar 

aqui uma breve história de um 
farmacêutico marianense. Bata-
lhador, dotado de empatia pelo 
próximo, que dedicou sua vida 
a cuidar de seus semelhantes. 
Esse homem era meu avô, mi-
nha grande inspiração e mode-
lo de ser humano. 

(1938-2021) Saulo José de 
Oliveira Camêllo, natural de 
Mariana/MG, filho de Catinho 
e Zizinha Camello, foi um pro-
fessor e farmacêutico formado 
pela Escola de Farmácia da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto no ano de 1964. Sempre 
buscou adquirir conhecimen-
to mesmo frente às dificulda-
des de acesso ao ensino em 
sua época, pois ao finalizar o 
primário não havia escolas no 
município de Mariana que aco-
lhesse meninos, existia apenas 
o Colégio Providência (onde 
só mulheres podiam estudar) 
e o Seminário onde se estuda-
va para se tornar padre, razões 
que o impossibilitava de com-
pletar sua formação acadêmica. 
Somente com as benfeitorias 
realizadas por Dom Oscar em 
prol da juventude marianense 
com a criação do Ginásio Dom 
Frei Manuel da Cruz, Saulo 
pôde terminar seus estudos e 
logo após ingressou no curso 
de farmácia na Faculdade Fe-
deral de Ouro Preto. 

Nesta época, lutou por sua 
subsistência, pois suas condi-
ções financeiras eram escassas 
para sobreviver na cidade de 
Ouro Preto, e também custe-
ar os estudos, levando-o a ter 
que trabalhar para que pudes-
se prosseguir com o curso de 
farmácia. Foram tempos de 
muitos sacrifícios para con-
ciliar universidade e trabalho. 
Quando se formou, levou seus 
conhecimentos e habilidades 
para a cidade de Ubá/MG, 
onde lecionou como professor 
de ciências químicas e também 
atuou em uma farmácia. 

No ano de 1966 deixou 
a cidade de Ubá e assumiu a 
responsabilidade de cuidar de 
uma farmácia em Diogo de 
Vasconcelos, distrito de Ma-
riana. O município carecia de 
recursos médicos pois não ha-
via postos médicos e o acesso 

à saúde era dificultoso para os 
mais humildes. Saulo se dedi-
cou inteiramente a cuidar das 
pessoas, prestando todo tipo de 
assistência que estivesse ao seu 
alcance. Mais tarde retornou a 
sua terra natal Mariana, onde 
continuou sua jornada. Em seu 
berço, cuidou de várias gera-
ções de crianças, quando não 
havia essa especialidade médica 
na cidade e, para muitas pes-
soas, era também o médico de 
confiança. Vários são os relatos 
da população acerca da con-
fiança depositada em seu traba-
lho, o cuidado e zelo para com 
seu semelhante. Seu amor e boa 
vontade pelo ofício o consoli-
daram como um farmacêutico 
renomado e reconhecido por 
onde andava.

Saulo é um ícone marianen-
se, orgulhava-se de sua terra, a 
primaz de minas. Sempre zelou 
pela saúde dos marianenses que 
o procuravam. Foi um homem 
generoso, um esposo amoroso, 
pai e avô excepcional até seus 
últimos dias. Nunca abando-
nou seu cargo de farmacêutico. 
Sua missão neste mundo foi 
cumprida com louvor.

Alcançou o que Aristóteles 
disse ser a última fase da sabe-
doria humana: a simplicidade.

Para conhecer mais sua tra-
jetória, acesse: https://www.
linkedin.com/in/saulo-jos%-
C3%A9-de-oliveira-cam%-
C3%AAllo-85a8995a/

Assinado: Saulo Tette 
de Oliveira Camêllo, 

seu neto, discípulo 
e eterno admirador.
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As irmãs Ana Júlia e Ana Laura enfeitam nossa coluna 
social. Lavínia e Júlia mandam um beijão para vocês. 

Davi Gonçalves com a dindinha coruja Fláva Camelo, 
que é aniversariante desta quinta-feira (03). O Davi 
manda um super beijo e te parabeniza pelo seu dia. 
Parabéns!

Um casal admirável com uma fé inabalável. Sra. Irene 
e Sr. Pacheco,  completaram 24 anos de casados nesta 
quarta-feira (02). Quanta história viveram juntos, hein?! 
Que Deus continue abençoando. Muita admiração por 
vocês. Que Deus continue abençoando!

Helena Gabriela chegou ao mundo cheia de saúde e 
luz. Os papais Yasmin e Suel, e  o tio emprestado Eric 
Modesto ficam só babando. Deus abençoe essa bone-
quinha!

O destaque da nossa sociais essa semana é a Cássia que 
aniversariou na última terça-feira (01). Toda a equipe 
da Mariana Som e Acessórios desejam felicidades e 
mandam abraços!

Nesta quarta-feira (02) tive o prazer de receber a visita 
do Newton Godoy, Pablo Dulico e Rodrigo Cota.
Colocamos a prosa quase toda em dia. Grande abraço!


