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Os veículos são totalmente equipados para potencializar o 
trabalho dos catadores.

Coleta Seletiva recebeu 
novos caminhões 
para sua frota
ACORDO. Os caminhões foram doados e entregues pela 
Fundação Renova, em cumprimento a uma das condicionantes 
pré-determinadas pelo município.

DA REDAÇÃO

No último dia 16 Asso-
ciação de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis - Camar, 
responsável pela coleta do 
lixo reciclável produzido em 
Mariana, recebeu três novos 
caminhões para sua frota. 
Dois desses camihões se-
rão utilizados na sede e um 
para ser usado na rota dos 
distritos, possibilitando a 
ampliação do serviço de Co-
leta Seletiva no município. 
Os veículos são totalmente 
equipados para potencializar 
o trabalho dos catadores.

Os caminhões foram 
entregues pela Fundação 
Renova, em cumprimento 
a uma das condicionantes 
pré-determinadas pelo mu-
nicípio de Mariana para a 
concessão da anuência para 
a disposição final dos resí-
duos sólidos provenientes 
do reassentamento de Pa-
racatu de Baixo no Aterro 
Sanitário Municipal.

A prefeitura de Mariana 
irá arcar com as despesas 
dos veículos e também dis-
ponibilizará os motoristas. 

Maria da Conceição Apare-
cida, Presidente e fundado-
ra da Camar, agradeceu em 
nome de todos os catadores. 
“Somos uma equipe que não 
mede esforços para execu-
tar esse trabalho. Eu queria 
agradecer também a todos 
os que já passaram por aqui 
e ajudaram de alguma forma 
nossa Associação”.

Os novos veículos 
contam com estruturas 
que incluem plataforma 
traseira de 60 cm, sistema 

de amortecimento para 
proteger os trabalhadores 
durante a coleta, alças la-
terais para apoio e equipa-
mento de áudio com saída 
externa, para a comunica-
ção com a comunidade. 

Com isso, o município 
poderá transportar apro-
ximadamente 14 toneladas 
de resíduos, como papéis, 
vidros, plásticos e metais, 
a cada viagem até o Camar, 
cooperativa responsável 
pela coleta seletiva e por 
encaminhar os materiais 
para a reciclagem. 

A doação dos cami-
nhões também possibilitará 
o aumento da frequência da 
coleta nos bairros e distri-
tos marianenses. “Com as 
doações, a Fundação Reno-
va contribui de forma sig-
nificativa para a gestão de 
resíduos sólidos da região 
e com a expansão desse tra-
balho tão importante que 
agrega valor e sustentabi-
lidade ao município”, diz 
a gerente de licenciamento 
ambiental da Fundação Re-
nova, Flávia Barros. 

Com a entrega, a ges-
tão dos veículos fica sob 
a responsabilidade do Ca-
mar, com apoio do muni-
cípio. Os dias e horários 
de coleta seletiva em cada 
bairro e distrito podem ser 
acessados no site da Pre-
feitura de Mariana.
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4ª lista de aprovados 
da Lei Manuel da 
Costa Ataíde terá 
pagamento em julho
CHANCE. Ainda haverá uma quinta listagem devido a grande procura.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura Municipal de 
Mariana torna público o resultado 

da quarta lista de contemplados 
pela Lei Municipal de Incentivo 
à Cultura e Turismo Manuel da 

Costa Ataíde (nº3.399). Dessa 
vez, 137 propostas foram aprova-
das e o pagamento da 1ª parcela 
está prevista para o início de julho.

De acordo com a Secretaria 
de Cultura, caso haja qualquer 
problema, serão admitidos recur-
sos pelo e-mail leimanoeldacosta-
athaide@gmail.com, em até 48h 
úteis após a publicação no Diário 
Oficial do Município. O e-mail 
deve ter como assunto: “Recurso 
- Lei Manuel da Costa Ataíde”.

Nas 3 primeiras listagens 
foram aprovadas 153 propostas, 
totalizando 290 até o momento. 
Ainda haverá uma quinta listagem 
devido a grande demanda com 
data ainda a ser divulgada.

Edil Pedrinho Salete 
participa de audiência 
pública sobre empresa VGX
DA REDAÇÃO

Na sexta-feira (18), o ve-
reador Pedrinho Salete e sua 
equipe, participaram de uma 
audiência pública realizada na 
Escola Municipal Serra do Car-
mo no Subdistrito da Vargem.

A audiência foi marcada 
para debater sobre a atua-
ção da mineradora VGX e 
seus impactos causados nas 
localidades. Durante a seção 

de perguntas o vereador de-
mostrou preocupação com 
as avarias que a empresa vem 
causando na região e solici-
tou ao presidente explicações 
sobre ações realizadas pela 
mesma na região. 

O edil também deixou 
sugestões para que os danos 
causados pelas ações da em-
presa sejam sanados.   

INSATISFAÇÃO
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O vestiário e o campo também receberam melhorias, como a pintura do alambrado e a 
poda da grama. 

Reforma em complexo 
esportivo em 
Monsenhor Horta foi 
entregue pela prefeitura
HOMENAGEM. A antiga cabine de imprensa também passou 
por reformas e leva o nome do saudoso Jota Missias.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana, 
por meio das secretarias de Es-
portes e Obras, entregaou no 
último sábado 19, a reforma da 
Arena Doralina Veloso no dis-
trito de Monsenhor Horta. No 
local, foi realizada a revitaliza-
ção da quadra, que agora conta 
com grama sintética, além de 
ganhar uma nova rede elétrica 
e pintura, de modo a garantir 
mais qualidade para a prática 

esportiva dos atletas.
A antiga cabine de impren-

sa também passou por refor-
mas e leva o nome do saudoso 
Jota Missias, que deixou o seu 
legado como grande profissio-
nal da comunicação e jorna-
lismo esportivo da região dos 
inconfidentes. “Estou muito 
feliz em receber essa homena-
gem em nome do meu marido, 
quero agradecer pelo carinho 
e reconhecimento de todos”, 

comentou emocionada a dona 
Varlene Peixoto Afonso, viúva 
de Jota Missias.

O vestiário e o campo 
também receberam melhorias, 
como a pintura do alambrado e 
a poda da grama. Foi constru-
ído um muro ao redor do es-
paço para levar mais segurança 
para as pessoas que frequentam 
o local.

O São Caetanense, time de 
futebol do distrito, recebeu um 
repasse de materiais esportivos 
para investimento nas catego-
rias de base e treino, uma medi-
da que visa melhorar o ensino e 
a prática de esportes.

Martinho Aleixo Pinheiro, 
morador de Monsenhor Hor-
ta, na juventude jogou pelo 
São Caetanense e reconhece 
os benefícios adquiridos com 
o recebimento das obras. “Esse 
espaço é muito importante 
para todos nós da comunidade, 
principalmente para os jovens 
que agora têm um campo e 
uma quadra melhores para pra-
ticar esportes. Eu já joguei mui-
to nesse campo e hoje estou 
muito feliz por ver o espaço to-
talmente revitalizado, com mais 
qualidade e beleza”, comentou.

Para as crianças da comu-
nidade, foi instalado um par-
quinho que permitirá que elas 
tenham um espaço mais ade-
quado para se divertirem.
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A pedido dos moradores da comunidade, o piso da quadra 
também passará por intervenções.

Quadra no São Pedro 
recebe visita técnica 
de integrantes da 
prefeitura e câmara 
REALIZAÇÃO. No local, já está sendo executada a reforma do 
vestiário, além do levante da alvenaria e instalação do alambrado.

DA REDAÇÃO

Uma visita técnica foi realiza-
da na quadra esportiva do Bairro 

São Pedro, pela prefeitura de Ma-
riana juntamente com as secreta-
rias de obras, governo e esporte, 

CRÉDITO: MARIA GABRIELA MEIRELES
em conjunto com representan-
tes da Câmara Municipal. No 
local, já está sendo executada a 
reforma do vestiário, além do 
levante da alvenaria e instalação 
do alambrado.

A pedido dos moradores da 
comunidade, o piso da quadra 
também passará por interven-
ções, a fim de proporcionar aos 
atletas e usuários do local me-
lhor desempenho nas atividades, 
de modo a garantir segurança e 
incentivar a prática esportiva em 
nosso município.

De acordo com o executivo 
“a equipe da secretaria de obras 
segue realizando visitas em áreas 
e espaços de Mariana, seguindo o 
cronograma de intervenções tam-
bém em nossos distritos, subdis-
tritos e localidades. Estão em ação 
diversos planos de melhorias no 
município, para levar à população 
infraestruturas de qualidade”.

PREVENÇÃO

ONG Ajuda em parceria com a Samarco 
realiza vacinação canina gratuita em Mariana

A campanha de vacinação 
canina contra várias doenças 
como parvovirose, cinomo-
se, leptospirose e outras está 
ocorrendo em Mariana nesta 
semana. A vacinação é gratuita 
e acontece no Centro de Con-
venções Alphonsus de Guima-
rães, até a próxima sexta-feira, 
25, das 8h às 17h e sábado das 

8h às 14h. A ação é desenvolvi-
da pela ONG Ajuda, empresa 
Samarco, em parceria com a 
Prefeitura de Mariana.

Para vacinar seu animal é 
obrigatório que o tutor seja 
maior de idade, estar portan-
do documento de identidade 
e estar fazendo uso de más-
cara, além de manter o dis-
tanciamento e higienização 

correta para garantir a segu-
rança de todos.

A vacina protege contra 
doenças muito comuns e que 
podem acometer os cachor-
ros de forma grave. A vaci-
nação é a melhor maneira de 
prevenir que o animal seja 
contaminado e garantir uma 
maior segurança e qualidade 
de vida para ele.

DA REDAÇÃO
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Hebe Rola
Hebe Rola, emblemática cidadã marianense, alcança, esplendorosa, seus 90 anos. 
Dona Hebe, como carinhosamente é conhecida, consubstancia tradição e contemporaneidade.
Paradigmática.
Audaciosa. 
Referencia nas artes, e em especial, na literatura.
Escritora, contadora de histórias, pesquisadora da cultura popular e da linguagem dos sinos. 
Professora Emérita da Universidade Federal de Ouro Preto. Vice-Presidente da Academia 
Marianense de Letras, Membro Efetivo da Academia de Letras do Brasil – Mariana, Membro 
Efetivo da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Idealizadora e Coordenadora 
da Academia Infanto- Juvenil de Letras de Mariana. Membro Efetivo do Instituto Brasileiro de 
Culturas Internacionais de Minas Gerais, Secretária da Aldrava Letras e Artes e Embaixadora 
Universal da Paz pelo Círculo Universal dos Embaixadores da Paz, entidade ligada à 
Organização das Nações Unidas (ONU). Membro Honorário da Tertúlia Rafael Bordalo Pinheiro 
- Portugal. Membro Honorário do Instituto de Estudos Histórico-Militares Napoleão I - Portugal. 
Coordenadora do Festival Cantando Alphonsus - Mariana, MG. Publicou os livros: O Bem-te-
Sino (literatura infanto-juvenil - 2004); Aldravismo - a literatura do sujeito (coautoria); O Dia de 
Minas (coautoria); Mãos de Mariana (coautoria); Pequeno Dicionário da Linguagem dos Sinos 
(coautoria) e no prelo: Chitarô. Cadê o Gato?
Aquela que bem representa e difunde a magnitude do patrimônio histórico da primaz cidade 
mineira. 
Vanguardista, como o aldravismo, dona Hebe simboliza a expressão da liberdade.
Unidos em afeto, admiração e gratidão pelos seus  incontáveis serviços prestados, Mariana, 
atônita, a aplaude e a parabeniza.
Anseio, por fim, que a minha  querida Professora Hebe, assim, pujante, persevere.
Com carinho,
elias Layon

Sindicato dos Trabalhadores apresenta 
chapa para eleição sindical
TRaNsPaRÊNcia. O Sindicato Metabase Mariana, convocou eleições sindicais com edital publicado no 
Estado de Minas.

DA REDAÇÃO

Como é de conhecimento 
de todos, o Sindicato Metabase 
Mariana, vem por anos tratan-
do os direitos trabalhistas como 
prioridade, buscando inserir 
valores na sociedade e lutando 
diariamente por uma sociedade 
mais justa e igualitária. 

Baseado na transparência 
e luta, o sindicato, tem como 
principal objetivo a luta pelos as-
sociados aposentados e da ativa, 
buscando acordos baseados nas 
demandas trazidas. Presentes 
nos locais de trabalho para fisca-
lizar e exigir o cumprimento dos 
direitos, encaminhar soluções e 

auxiliar nos processos judiciais. 
Trata com transparência e ho-
nestidade todos os assuntos ex-
postos ao sindicato. 

O Sindicato Metabase Maria-
na, conquistou muitos direitos e 
acordos para o trabalhador, como 
o plano de carreiras, cargos e sa-
lários (PCCS), mais segurança e 
saúde no trabalho, participação 
de lucro e resultado (PLR) com 
valores menos desiguais, valoriza-
ção do piso salarial, perfil profis-
siográfico previdenciário (PPPs), 
resolução de conflitos, uma co-
municação clara, direta e aberta 
com o trabalhador, combativa às 
mentiras e tratada sempre de for-

ma séria e com responsabilidade, 
além da união com outras entida-
des na luta pelos direitos de todos 
os trabalhadores.

Diante dos fatos citados a 
Chapa 1 se apresenta aos trabalha-
dores para receber mais uma vez a 
confiança do seu voto, “lutaremos 
mais intensamente por acordos 
que beneficiem verdadeiramente os 
companheiros, lutaremos para que 
nenhum direito seja retirado e que 
o trabalhador seja cada vez mais va-
lorizado. Estamos dispostos, como 
sempre estivemos a estar com e por 
você, companheiro, no dia a dia, de 
sol a sol, na luta diária, buscando seus 
direitos e melhorias para vocês” .
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Parosmia, disfunção pós-covid que 
confunde olfato de infectados
VARIAÇÃO. A Parosmia é uma disfunção que pode ser temporária, porém o tempo da recuperação total do 
olfato pode variar de pessoa para pessoa.

DA REDAÇÃO

Comida com cheiro de lixo, 
café com odor bem diferente do 
normal e produtos de limpeza 
com cheiro ruim. Esses sinto-
mas são comuns de quem teve 
Covid-19 e está se recuperando 
da doença, que deixa alguns “res-
quícios” indesejados. O que pou-
cos sabem é que essa disfunção 
tem nome: a Parosmia.

 A Parosmia ocorre pela che-
gada do vírus às células e se dá 
pela ligação da proteína S (de spi-
ke, espícula) a receptores da enzi-
ma conversora da angiotensina 2 
(ACE2), que ficam na sua super-
fície. Os neurônios olfativos não 
têm esses receptores, o que não é 
o caso das células de sustentação, 
que têm muitos. Segundo espe-
cialistas, essas células mantêm 
um delicado equilíbrio iônico 
no muco de que os neurônios 
dependem para realizarem o en-

vio ao nosso cérebro. Se houver 
um rompimento no equilíbrio, a 
sinalização neuronal pode ser in-
terrompida, e, em consequência, 
o olfato. A disfunção pode ser 
ainda pior do que a perda total 
de olfato (anosmia), pois cos-
tuma ter forte impacto sobre a 
alimentação e o convívio social 
da pessoa afetada. Ela é causada 
pela recuperação anormal das cé-
lulas do nariz após o ataque do 
coronavírus.  Por motivos ainda 
não compreendidos, elas passam 
a enviar sinais distorcidos, que o 
cérebro decodifica como sendo 
odores ruins – ou simplesmente 
incorretos.  Isso pode levar a si-
tuações desconfortáveis.

Cientistas que estudam a 
disfunção, explicam que o diag-
nóstico da parosmia é clínico e 
por identificação de sintomas. 
“O indicado é que a pessoa faça 
uma consulta com um otorrino-

laringologista, médico que trata 
doenças relativas à garganta, na-
riz e ouvido. Exceto nos casos já 
confirmado de Covid-19, qual-
quer pessoa que perceba alguma 
alteração no olfato deve fazer um 
exame de PCR-RT, para verificar 
se está com o coronavírus. Essa é 
uma preconização do Ministério 
da Saúde”, alertam.

 Vale lembrar que a Parosmia 
é uma disfunção que pode ser 
temporária, porém o tempo da 
recuperação total do olfato pode 
variar de pessoa para pessoa. 

O processo de recupera-
ção pode ser acelerado com a 
procura de profissionais como 
enfermeiros e médicos otorri-
nolaringologistas, que auxiliam o 
paciente a se tratar a partir do 14º 
dia com a Covid-19. Esses trata-
mentos podem ser realizados por 
meio de sessões de treinamento 
olfatório, com a recuperação dos 

sentidos básicos. No tratamento 
olfativo, o paciente é colocado 
frente a diversos odores como 
rosas, pó de café e eucalipto. 

Em relação ao tempo de 
recuperação, não existe um pa-
drão, varia de pessoa para pes-
soa. O que se sabe é que há uma 
boa chance de recuperação. 
Nossa equipe de reportagem 
conversou a marianense Soraia 
Valeriana de Jesus Ribeiro que 
relatou sintomas com as mes-
mas características da parosmia 
“meu olfato ainda não tá nor-
mal, sinto cheiro de amaciante 
em tudo, por exemplo, bebi-
das como espumante, suco de 
manga dentre outros. Procurei 
um médico no hospital que me 
receitou, azitromicina, predni-
sona e vitamina D”.

Fernanda Silva, também mo-
radora de Mariana relatou que 
após oito meses do diagnósti-

co positivo para a covid ainda 
não voltou as funções olfati-
vas “Sinto cheiro de gasolina 
em tudo e todo produto de 
limpeza pra mim cheira mal. 
Meu olfato parece ter trocado 
os cheiros, parece que estão 
invertidos. É até complica-
do de explicar, uma sensação 
ruim que altera também o pa-
ladar” explicou.

Procuramos pela secre-
taria de saúde do município 
para falarmos sobre a disfun-
ção em Mariana e sobre o am-
bulatório para atendimento 
pós-covid assim que tivermos 
retorno, atualizaremos a ma-
téria no site www.jornalpon-
tofinal.com.br .

+ Confira matéria 
completa no site
jornalpontofinal.com.br



Jornal Ponto Final 
24 a 30 de junho de 202108| CIDADES

varejão popular

Mais de 30% dos marianenses já 
receberam a vacina contra a covid-19
APROVEITAMENTO. Aplicações com os rendimentos das doses que restam em frascos é o principal motivo 
pelo qual, o vacinômetro já excedeu o quantitativo de doses recebidas em relação às aplicadas.

DA REDAÇÃO

Compreender melhor o 
funcionamento do sistema imu-
nológico é a chave para com-
bater a pandemia. Sabe-se que 
a resposta primária do corpo, 
diante de um antígeno novo, 
demora alguns dias. Enquan-
to somos infectados e ficamos 
doentes, são geradas células de 
memória, que armazenam a in-
formação de como combater, 
no caso, o vírus. A resposta 
secundária, então, é muito mais 
rápida e efetiva com a ativação 
dessas células de memória, que 
é o princípio básico de funcio-
namento da vacina.

Já se sabe que a única for-
ma de combater o número ex-
pressivo de óbitos em massa 
decorrente dos estragos cau-
sados pelos vírus é com imu-
nização também em massa e a 
informação é veículo primor-
dial para que essa imunização 
ocorra. Dessa forma a prefeitu-
ra de Mariana, através de suas 
redes sociais, mantem um canal 
direito com a população com 
informativos atualizados sema-
nalmente sobre casos confir-
mados, casos liberados, óbitos 
e quantitativo de doses de vaci-
nas aplicadas.

Na última atualização, em 18 

de junho, Mariana contava com 
18.408 doses de vacinas aplica-
das para a primeira dose e 6.002 
aplicações completas (segunda 
dose aplicada), totalizando em 
24.410 de pessoas com o proces-
so de imunização iniciado.

Profissionais da área da 
saúde já se encontram com 
94% da classe com a segunda 
dose aplicada. Os profissionais 

da educação já se encontram 
com a primeira dose da vacina 
efetuada assim como portado-
res de comorbidades já possui 
81% com a imunização em pri-
meira dose concluída. Com to-
das as somatórias entre primei-
ra e segunda dose, a cidade de 
Mariana já conta com 30,68% 
da população com pelo menos 
a primeira dose iniciada.
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varejão popular

Mais de 30% dos marianenses já 
receberam a vacina contra a covid-19
APROVEITAMENTO. Aplicações com os rendimentos das doses que restam em frascos é o principal motivo 
pelo qual, o vacinômetro já excedeu o quantitativo de doses recebidas em relação às aplicadas.

DA REDAÇÃO

Compreender melhor o 
funcionamento do sistema imu-
nológico é a chave para com-
bater a pandemia. Sabe-se que 
a resposta primária do corpo, 
diante de um antígeno novo, 
demora alguns dias. Enquan-
to somos infectados e ficamos 
doentes, são geradas células de 
memória, que armazenam a in-
formação de como combater, 
no caso, o vírus. A resposta 
secundária, então, é muito mais 
rápida e efetiva com a ativação 
dessas células de memória, que 
é o princípio básico de funcio-
namento da vacina.

Já se sabe que a única for-
ma de combater o número ex-
pressivo de óbitos em massa 
decorrente dos estragos cau-
sados pelos vírus é com imu-
nização também em massa e a 
informação é veículo primor-
dial para que essa imunização 
ocorra. Dessa forma a prefeitu-
ra de Mariana, através de suas 
redes sociais, mantem um canal 
direito com a população com 
informativos atualizados sema-
nalmente sobre casos confir-
mados, casos liberados, óbitos 
e quantitativo de doses de vaci-
nas aplicadas.

Na última atualização, em 18 

de junho, Mariana contava com 
18.408 doses de vacinas aplica-
das para a primeira dose e 6.002 
aplicações completas (segunda 
dose aplicada), totalizando em 
24.410 de pessoas com o proces-
so de imunização iniciado.

Profissionais da área da 
saúde já se encontram com 
94% da classe com a segunda 
dose aplicada. Os profissionais 

da educação já se encontram 
com a primeira dose da vacina 
efetuada assim como portado-
res de comorbidades já possui 
81% com a imunização em pri-
meira dose concluída. Com to-
das as somatórias entre primei-
ra e segunda dose, a cidade de 
Mariana já conta com 30,68% 
da população com pelo menos 
a primeira dose iniciada.
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O que o prefeito de BH tem reclamado é sobre a diferença da quantidade dos imunizantes 
enviados à Minas Gerais.

Prefeito de Bh cobra mais vacinas 
para Minas ao Governo do Estado
RELAÇÃO. Prefeito de Belo Horizonte questiona amizade entre 
Romeu Zema e Jair Bolsonaro e lembra da boa relação com 
Michel Temer.

DA REDAÇÃO

A amizade entre o gover-
nador de Minas, Romeu Zema 
(Novo) e o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (sem 
partido), foi questionada pelo 
prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSB).

“O governador é amigo 
do presidente. Então, pera aí: 
‘presidente, você é meu amigo, 
põe dose lá na segunda (maior) 
população (do Brasil)’, você é 
meu amigo ou não é?’”, exem-
plificou o prefeito.

Kalil afirmou que duran-

te o seu primeiro mandato foi 
conversar com o presidente da 
época, Michel Temer. “Eu falei: 
preciso abrir o hospital do Bar-
reiro. O senhor quer ser amigo 
de Minas ou inimigo de Minas? 
Temer falou: ‘quero ser ami-
go de Minas’. Então me ajuda 
a abrir (Kalil respondeu). Ele 
(Temer) foi lá e me entregou, 
nós abrimos em oito (meses). 
Nove meses estava com 500 
pessoas internadas lá dentro”, 
disse.

O que o prefeito de BH 
tem reclamado é sobre a dife-

rença da quantidade dos imuni-
zantes enviados à Minas Gerais 
e também à Belo Horizonte. 
“Que critério é esse que São 
Luís recebe lá e Belo Horizonte 
recebe aqui?”, indagou.

Kalil voltou a revelar que 
tinha um relacionamento bom 
com Michel Temer. “Eu usava 
muito bem isso com o Michel 
Temer, que me recebia. Cada 
vez que eu ia a Brasília eu ar-
rancava uma minhoca. Dava 
uma escavada e arrancava uma 
minhoca. Nunca voltei de mãos 
abanando.”
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Brasil registra nova variante 
do coronavírus no estado do RJ
IDENTIFICAÇÃO. A linhagem foi denominada P.5, mas não se sabe se é mais transmissível.
DA REDAÇÃO

Brasil registrou no estado 
do Rio de Janeiro uma nova 
variante da Covid-19. A infor-
mação foi divulgada na última 
terça-feira (22).

A CNN ouviu o secretário 
de estado de Saúde (SES-RJ), 
Alexandre Chieppe, que ex-
plicou que o primeiro caso foi 
identificado na cidade de Porto 
Real, no sul fluminense. “Ela 
não me parece ser agressiva. O 
paciente está bem, em casa e a 
SES não tem informação se ele 
contraiu o vírus em viagem”, 
disse Chieppe.

Outras cinco pessoas no 
Rio teriam tido a variante, sen-
do cinco em Porto Real e uma 
em Barra Mansa. 

Nomeada como P.5, a li-
nhagem tem a mesma estrutura 
da cepa original, porém sofre 
mutações no spike, como é co-
nhecida a coroa do vírus que 

se liga à célula. A informação 
foi divulgada pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES). “Deze-
nove casos da mesma variante 
já foram localizados no estado 
de São Paulo e, até o momento, 
não é possível afirmar que ela 
seja mais letal ou transmissí-
vel”, informou a secretaria, em 
nota.

A descoberta ocorreu gra-
ças ao monitoramento genômi-
co da Rede Corona-Ômica-RJ. 
O estudo faz parte de uma par-
ceria entre Secretaria de Saú-
de, a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj), o Laborató-
rio Nacional de Computação 
Científica (LNCC), o Labora-
tório de Virologia Molecular da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), o Laboratório 
Central Noel Nutels, da Fio-
cruz, a Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro e Fun-

dação Getúlio Vargas (FGV).
Os dados do monitora-

mento mostram ainda que a 

linhagem P.1 (Brasil) continua 
sendo a mais frequente. Além 
disso, registrou uma baixa fre-

quência da VOC B.1.1.7 (Reino 
Unido) e o declínio da P.2, des-
de novembro do ano passado. 
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O projeto acompanhou pacientes com o vírus HPV em um 
centro de saúde que é referência em infecções sexualmente 
transmissíveis.

UFMG esclarece temas que 
relacionam saúde e sexualidade
PREVENÇÃO. Alunos de Biomedicina e Farmácia abordam, no Instagram, assuntos como ISTs, 
contracepção e vacina contra o HPV.

DA REDAÇÃO

Conhecer a própria reali-
dade é fundamental para que 
pessoas e grupos sejam capa-
zes de encontrar soluções para 
seus problemas. O educador 
pernambucano Paulo Freire 
apoiava nessa convicção, entre 
outras, seu método destinado 
a estimular a autonomia das 
populações vulneráveis. Esse 
pensamento também inspira o 
projeto de extensão da UFMG 
Saúde e sexualidade, que pro-
move discussões e tira dúvidas 
sobre o tema, por ora, por meio 
de posts no Instagram.

Vinculada à Faculdade de 
Farmácia, a iniciativa ajuda as 
pessoas a conhecerem melhor 
seus corpos, a se protegerem e 
a identificarem infecções sexu-
almente transmissíveis (ISTs), 
informando como e onde bus-
car ajuda. Dessa forma, salien-
ta a coordenadora do projeto, 
professora Maria Gabrielle Ro-
cha, é possível estimular o diag-
nóstico precoce e o tratamento 
de doenças, assim como mini-
mizar preconceitos, quebrar ta-
bus e promover equidade entre 
os diferentes indivíduos e suas 
múltiplas formas de expressar a 

sexualidade e lidar com ela. 
O projeto acompanhou pa-

cientes com o vírus HPV em 
um centro de saúde de Belo 
Horizonte que é referência em 
infecções sexualmente trans-
missíveis, através de conversava 
com mulheres e seus compa-
nheiros, e explicação do que era 
a doença, como ela é contraída 
e como se desenvolve, as alter-
nativas de tratamento existentes, 
as chances de cura e o que fazer 
após o diagnóstico. Nessas con-
versas, era observado um vazio 
de informação e muitas dúvidas 
e conflitos entre casais.

Os principais temas abor-
dados pelo projeto foram: 
saúde sexual, métodos de pre-
venção a ISTs, câncer de colo 
do útero, peniano e anal, a im-
portância do exame citológico, 
vacina contra HPV e Hepatite 
B, métodos contraceptivos, 
gênero e sexualidade, violência 
de gênero, feminismo e inter-
seccionalidades. 

De acordo com Maria Ga-
brielle Rocha, compreender 
é uma forma de prevenir, por 
isso educação em saúde é uma 
forma de prevenção. “Uma 
vez que as pessoas conhecem 
e entendem o próprio corpo 

e os riscos associados a deter-
minados comportamentos, elas 
aprendem a se cuidar, o que 
possibilita o controle epide-

miológico e o diagnóstico pre-
coce de doenças, para que elas 
não evoluam”, diz a professora. 
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Cemig alerta para golpes 
aplicados por estelionatários
INFORMAÇÃO. Criminosos estão usando o nome da empresa para enganar a população e extorquir dinheiro.

DA REDAÇÃO

Para alertar seus mais de 8,7 
milhões de clientes em todo o 
Estado, a Cemig esclarece que 
estelionatários e pessoas de má-
fé têm utilizado o nome da com-
panhia para aplicar golpes em 
diversas regiões de Minas Gerais. 
Os clientes devem ficar atentos 
às formas de pagamentos e de 
cobrança feitas pela Cemig para 
evitar se tornar vítimas. 

Por conta da pandemia do 
novo Coronavírus, os crimino-
sos estão utilizando ainda mais 
a internet para tentar enganar 
as pessoas. De acordo com a 
Polícia Civil, de janeiro a agos-
to deste ano, foram registradas 
cerca de 35 mil ocorrências de 
golpes na internet contra a po-
pulação mineira. Os esteliona-
tários utilizam informações e 
meios criminosos para induzir 
as vítimas a acreditar em uma 
situação que não é verdadeira.

Mas os golpistas não uti-
lizam apenas a internet. Eles 
usam os mais variados meios. 
Durante as investigações, foi 
identificado que esses crimino-
sos praticam, principalmente, 
três tipos de golpes contra os 
clientes da companhia. 

O mais utilizado é por con-
tato telefônico e, na maioria dos 
casos, aplicado contra estabeleci-
mentos comerciais, como pada-
rias, açougues e comerciantes em 
geral. Os estelionatários ligam 
para o cliente Cemig e dizem ser 
representantes da “4ª Vara Fede-
ral” ou da “Justiça Federal” e que 
a ligação é para cobrar um pos-
sível débito existente. Afirmam 
que, se a dívida não for paga em 

um prazo curto, a Cemig retira-
rá imediatamente o medidor de 
energia do local. Após o contato, 
o cliente recebe um boleto ban-
cário com dados falsificados, por 
e-mail ou WhatsApp, em nome 
de empresas ou pessoas físicas 
que não pertencem à “Cemig 
Distribuição”. Vale enfatizar que 
o Poder Judiciário não liga para 
nenhum cliente para fazer co-
brança financeira e muitos me-
nos para retirar medidores de 
energia elétrica. 

Geralmente, essa ligação é 
feita por meio de um telefone 
0800, sendo três os números 
mais comuns utilizados pelos 
estelionatários: 0800-878-7751, 
0800-591-3065 e 0800-878-9783. 
O esquema é conhecido como 
“Golpe de 4ª Vara Federal”. 

O gerente de Arrecada-
ção e Adimplência da Cemig, 
Wellington Cancian, explica 
que as equipes da Cemig são 
treinadas para confirmar os da-

dos cadastrais dos clientes bem 
como dos débitos que motiva-
ram a ligação, reforçando a ve-
racidade da sua atuação. “Além 
disso, os clientes que possuem 
débitos cobrados judicialmente 
pela Cemig são formalmente 
notificados pela Justiça para se 
manifestarem sobre a cobran-
ça. Essa notificação é realizada, 
normalmente, por correspon-
dência, ou via oficial de justi-
ça – dificilmente por telefone. 
Para se prevenir contra esses 
atos fraudulentos, é recomen-
dado aos que, no momento 
do pagamento, confiram os 
valores e a empresa que emi-
tiu a fatura.  Os clientes devem 
desconfiar se alguma informa-
ção não estiver correta e, caso 
não esteja, consulte os canais 
de atendimento da Cemig para 
se informar sobre o débito que 
está sendo cobrado e também 
se a forma da cobrança está au-
torizada pela Cemig”, alerta. 
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Comissão Parlamentar discute 
licitação da empresa Saneouro em OP
SEPARAÇÃO. No Brasil, é adotado o Sistema Separador, que coleta e conduz os esgotos sanitários separa-
damente das águas pluviais.

DA REDAÇÃO

Foi realizada na Câmara 
Municipal de Ouro Preto no 
último dia 17, a 3ª Reunião da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI), nomeada pela 
Portaria Nº 36/2021 para apu-
rar e investigar o processo licita-
tório e o contrato de concessão 
da empresa Saneouro. 

 A sessão teve como princi-
pal objetivo ouvir a explanação 
do professor Jorge Adílio Pen-
na, tendo em vista o seu vasto 
conhecimento técnico sobre 
engenharia hidráulica e sanitá-
ria. A apresentação do professor 
foi considerada relevante pelos 
membros da Comissão, pois, se-
gundos eles, uma análise técnica 
introdutória é imprescindível 
para que seja feita uma investiga-
ção minuciosa sobre o assunto.

Segundo Jorge Adílio, a 

questão do saneamento básico 
é histórica em Ouro Preto, re-
metendo à década de 70, pois a 
abundância aquífera da região, 
não significa, necessariamente, 
que a água captada pelas resi-
dências possui qualidade para 
ser consumida normalmente. 
Dessa forma, a presença de em-
presas responsáveis pelo trata-
mento de água e esgoto sempre 
foi um ponto de discussão no 
município, haja vista, principal-
mente, a questão da hidrometra-
ção das residências.

Como exposto pelo profes-
sor, as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico são esta-
belecidas pela Lei 11.445/2007, 
tendo como princípio funda-
mental a universalização do 
acesso ao tratamento adequado 
de água e esgoto. 

De acordo com Jorge, de 

modo a universalizar o sistema, 
foram estabelecidos padrões de 
potabilidade da água, editados 
pelo Ministério da Saúde. “Uma 
série de parâmetros são medidos, 
que irão fornecer informações 
sobre a amostra de água analisa-
da: se a amostra atender a todos 
os padrões, a água pode ser con-
siderada potável”, apontou.

Foi apresentado pelo pro-
fessor que o esgoto sanitário é 
constituído principalmente de 
águas servidas de origem domés-
tica, correspondendo, em média, 
a 80% da água abastecida.

Também foi informado 
que, no Brasil, é adotado o Sis-
tema Separador, que coleta e 
conduz os esgotos sanitários se-
paradamente das águas pluviais, 
sendo um grande problema 
desse sistema o lançamento do 
esgoto nas redes pluviais. “Esse 

é um dos problemas de Ouro 
Preto, de muitas cidades, aliás. 
Há um mau cheiro muito forte 
vindo das bocas de lobo nos pe-
ríodos de seca por conta desse 
sistema. Faltam matérias primas 
para que possamos resolver esse 
problema. O saneamento é algo 
fundamental e deve ser tratado 
com muita seriedade, com senti-
mento de prioridade. Muitos re-
cursos que foram despendidos 
em outras áreas poderiam ter 
sido destinados ao saneamento, 
fazendo com que o município 
se encontrasse em uma situação 
muito melhor”, explicou.

Jorge ainda esclareceu que o 
Plano Municipal de Saneamento 
coloca como meta imediata a re-
solução da precariedade do sis-
tema de abastecimento de água 
nas pequenas localidades, nos 
povoados e em alguns distritos. 

Entretanto, este problema não 
foi resolvido, ainda que a neces-
sidade de recurso financeiro para 
solucioná-lo seja mínima. 

O professor considerou que 
a realização da CPI é imprescin-
dível, e destacou que a mesma 
deve ser conduzida com muita 
cautela. “É muito importante 
que a Câmara esteja realizando 
essa investigação. E caso seja 
constatado que não há nada 
irregular, a  empresa tem um 
contrato a ser cumprido. Vários 
erros foram cometidos pela Sa-
neouro, a simulação, por exem-
plo, é muito importante para 
que a população tenha ciência 
do consumo de água, porém, ela 
veio em um momento inopor-
tuno. Deveria ter sido feita uma 
campanha, para que as pessoas 
pudessem compreender esse 
processo”, ressaltou.
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¨ esporte
Associação Mineira 
Esportes de Contato 
sediada em Mariana, 
realiza curso 
de capacitação
PARTICIPAÇÃO. Muitos profissionais do esporte e de outros 
seguimentos participaram do evento entre eles o Mestre Marciano.

DA REDAÇÃO

Nos últimos dias, 19 e 20, 
aconteceu um curso de for-
mação e capacitação de ins-
trutor treinador e professor e 
técnico de Boxe em Belo Ho-
rizonte, evento aconteceu em 
Belo Horizonte.

A entidade certificado-
ra foi a Associação Mineira 
Esportes de Contato que é 
sediada na cidade de Maria-
na. Este evento contou com 
a presença e participação de 
treinadores praticantes e atle-

tas de varias cidades mineiras, 
entre elas BH, Mariana, Uber-
lândia, Divinópolis, Betim, 
Muriaé, Contagem, Santa Lu-
zia, Ouro Preto, Conselheiro 
Lafaiete, Congonhas, Juiz de 
Fora e Diamantina.

Muitos profissionais do 
esporte e de outros seguimen-
tos participaram do evento 
entre eles o Mestre Marcia-
no, que relata que este even-
to para os atletas marianeses 
tem uma importância impar, 
“mais uma vez conseguimos 

dar um grande passo na or-
ganização do esporte espe-
cializado( BOXE )” conside-
rou o mestre. “Agradecemos 
a secretaria de esportes de 
Mariana na pessoa do secre-
tario Bruno Freitas, o prefei-
to Juliano Duarte, o vereador 
Preto do Cabana e todos os 
atletas envolvidos”.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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 Jhosefer, que assinou seu primeiro vínculo profissional 
com o Cruzeiro. 

Jovem marianense 
assina contrato com 
a equipe do Cruzeiro
DEDICAÇÃO. É preciso ter muito talento e se dedicar e treinar 
bastante, além de ter muita disciplina e força de vontade.

DA REDAÇÃO

O sonho de ser jogador 
de futebol é quase uma una-
nimidade entre as crianças  

e jovens brasileiros. 
A maioria delas vê nessa 

oportunidade uma grande 
chance de colocar em prá-

tica o seu talento e poder 
mudar as suas vidas e a vida 
das pessoas que amam. No 
entanto, ao contrário do 
que muitos pensam, realizar 
esse sonho não é tarefa fá-
cil. É preciso ter muito ta-
lento e se dedicar e treinar 
bastante, além de ter muita 
disciplina e força de vonta-
de. É o caso do marianense, 
Jhosefer, que assinou seu 
primeiro vínculo profissio-
nal com o Cruzeiro. 

O jovem que é titular da 
equipe Sub-17 que também 
é atacante chegou ao Cru-
zeiro em 2014, não escon-
deu a emoção com a nova 
conquista, “Um dos mo-
mentos mais especiais da 
minha vida. Estou muito fe-
liz em assinar meu primeiro 
contrato profissional com 
o Cruzeiro. Só tenho que 
agradecer a Deus e o Cru-
zeiro por acreditar e confiar 
no meu trabalho e a todos 
envolvidos”, disse.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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 A Fase de Treinamento Seletiva é uma iniciativa única, criada para definir o processo de classificação.

Atleta do CTE/UFMG garante 
vaga nos Jogos Paralímpicos
PREVISÃO. Os Jogos de Tóquio 2020 serão realizados entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro. 

DA REDAÇÃO

A atleta paralímpica de lan-
çamento de disco Izabela Silva 
Campos, que integra a equipe do 
Centro de Treinamento Espor-
tivo da UFMG (CTE/UFMG), 
garantiu uma vaga para os Jogos 
Paralímpicos de Tóquio. Izabela 
superou, no último dia 15, o ín-
dice exigido no lançamento de 
disco, na classe F11 (para cegos), 
durante a Fase de Treinamento 
Seletiva promovida pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro.

O evento, que terminou no 
sábado, 19 de junho, definiu os 
atletas que representarão o país 
nas Paralimpíadas com base nos 
índices finais atingidos após o tér-
mino da seletiva. A atleta alcançou 
a marca de 35,60m, quando o ín-
dice exigido era de 35,41m.

“A sensação [de ter conse-
guido o índice] é muito boa, por-
que já tinha um ano e meio que 
a gente não competia. Então, a 
gente perdeu o ritmo de compe-
tição. E surgiu essa classificatória 

no CT Paralímpico em São Paulo. 
E, no primeiro lançamento, eu já 
consegui fazer o índice e foi emo-
cionante. Foi um alívio”, declarou 
a atleta que está confirmada para 
as Paralimpíadas. “A gente está no 
caminho certo, rumo a Tóquio e 
conseguir lá a tão sonhada meda-
lha para coroar esse momento. É 
manter o pé no chão e continuar 
o trabalho”, almeja Izabela.

A Fase de Treinamento Seleti-
va é uma iniciativa única, criada para 
definir o processo de classificação 
para os Jogos Paralímpicos, devido 
à ausência de competições das mo-
dalidades, em função da pandemia 
da covid-19. Para isso, foram elabo-
rados os critérios de participação e 
classificação para o evento.

Os Jogos de Tóquio 2020 se-
rão realizados entre os dias 24 de 
agosto e 5 de setembro. A expec-
tativa é de que a delegação brasi-
leira seja composta por 230 atletas 
(150 homens e 80 mulheres).

Izabela Campos já foi res-

ponsável por garantir uma me-
dalha olímpica para o Brasil. Na 
Rio 2016, a atleta conquistou  o 
bronze na classe F11 (para cegos) 
do lançamento de disco. Também 
conquistou o ouro nos Jogos Pa-
rapan-americanos de Lima, no 
Peru, em 2019, batendo o recorde 
da competição com 35,32m. Na 
mesma competição, a atleta ainda 
foi bronze no peso na junção de 
classe F11/F12. A atleta ainda foi 
bronze no lançamento de disco, 
classe F11, em Dubai, em 2019. A 
atleta paralímpica, Izabela Cam-
pos teve perda gradativa de visão 
depois de contrair sarampo aos 
seis anos de idade. No esporte, 
se dedicou ao atletismo. Antes de 
se destacar nas provas de campo, 
chegou a correr provas de 400 
metros até cinco mil metros. A 
atleta já participou de duas Olim-
píadas: antes do bronze na Rio 
2016, alcançou a sétima posição 
no arremesso de peso nos Jogos 
de Londres de 2012.
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¨ polícia

Os autores presos foram conduzidos para a Delegacia de 
Polícia Civil de plantão.

Polícia Militar 
prende quadrilha 
de traficantes 
SUSpEiTa. Uma técnica de enfermagem foi presa após mandar 
mensagens para uma traficante a pedido do condutor do veículo.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar efetuava 
operação na madrugada do úl-
timo dia 16 em Amarantina, 
distrito de Ouro Preto (MG), 
quando foi abordado um veículo 
Ford-Ka, de cor chumbo e placa 
de Belo Horizonte (MG), com 
dois ocupantes – o motorista, de 
28 anos, e o passageiro, de 44. O 
motorista demonstrou atitude 
suspeita, o que levou à revista do 

carro, onde foi apreendida uma 
balança de pesagem.

O motorista alegou estar pas-
sando mal, sendo levado para aten-
dimento na UPA de Cachoeira do 
Campo, outro distrito de Ouro Pre-
to (MG). No local, uma técnica de 
enfermagem, de 26 anos, foi presa 
após mandar mensagens para uma 
traficante, a pedido do motorista do 
veículo, avisando que os suspeitos 
estavam na UPA com os policiais.

Foram feitas diligências, duran-
te as quais os militares verificaram 
o local onde seria entregue a dro-
ga para os ocupantes do Ford Ka 
chumbo. No local, foi abordado 
um veículo Ford Ka, de cor pre-
ta, com um homem de 26 anos e 
uma mulher de 24 anos. Ambos 
foram presos em flagrante, após 
os policiais encontrarem no carro 
1 (uma) barra de pasta de cocaína 
e R$152,00 (cento e cinquenta e 
dois reais). Os dois ocupantes do 
Ford Ka chumbo também foram 
presos em flagrante, sendo consta-
tado se tratar de uma quadrilha de 
tráfico de drogas, que eram trazi-
das de São Paulo (SP) para serem 
vendidas em Ouro Preto.

Os autores presos foram con-
duzidos para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foram entre-
gues a droga e demais materiais apre-
endidos pela Polícia Militar. Os dois 
veículos também foram apreendidos 
e rebocados para o pátio conveniado.
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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.

Novos ventos e horizontes estão entre as 
promessas do Sol, que muda de cenário, inaugura 
o inverno e indica boas surpresas para o seu signo. 
Se você está em busca de oportunidades e sente 
necessidade dar uma guinada na vida, aproveite as 
energias do astro-rei para fazer mudanças, buscar 
o que te inspira e trilhar novos caminhos. C

Sua sensualidade, capacidade de transformação e 
seus instintos serão fortalecidos pelo Sol canceriano 
e ele também avisa que é hora de sacudir a poeira e 
se livrar do que não tem mais espaço ou sentido na 
sua vida. Os interesses financeiros estarão em foco, 
mas convém ligar o radarzinho em negociações e 
controlar as despesas com pulso firme. 

O Sol está de malas prontas e muda para o 
seu signo oposto nesta semana, mexendo 
bastante com seu lado sensível, prestativo 
e dedicado. Seu comportamento deve fi car 
mais solícito e você dará mais importância 
para suas parcerias e relações, na vida 
profi ssional e pessoal. 

As atividades cotidianas e os compromissos de 
trabalho vão concentrar suas atenções e quem 
avisa é o Sol, que também vai deixar seu signo 
mais vai focado no bem-estar e na qualidade de 
vida. A disciplina e os cuidados com a alimentação 
devem exercer um interesse maior e quem sai no 
lucro é a sua saúde. 

e depender do Sol, um dos melhores períodos do 
ano começa agora e a sua boa estrela vai brilhar, 
meu cristalzinho! As coisas devem fluir com mais 
facilidade no trabalho, sua criatividade virá à tona 
e a saúde vai ficar mais protegida. A sorte pode 
soprar em sua direção em jogos, sorteios e as 
preocupações com grana devem diminuir. 

Boas energias aportam em seu Horóscopo 
com o desembarque do Sol em sua 3ª Casa 
e o astro indica um período animado em seus 
contatos, sobretudo com o pessoal de casa. 
Os estudos recebem estímulos e aulas online 
devem fl uir melhor. Seu tino comercial vai fi car 
mais apurado e você pode se dar bem ao lidar 
com compras, vendas, trocas e transações via 
internet. 

O sinal estará verdinho para os seus assuntos 
fi nanceiros com a entrada do Sol em sua 
Casa da Fortuna e a sorte pode soprar em sua 
direção. Há boas perspectivas para faturar 
com atividades, bicos e serviços temporários 
que envolvam coisas para o lar, encomendas, 
entregas, e-commerce e divulgação online. 

Parabéns para você que recebe a visita do Sol em 
seu signo e começa um novo ciclo! Além de contar 
com um astral sortudo, terá um jeito mais solto, 
extrovertido e otimista, animando e contagiando as 
pessoas à sua volta. Agora, o setor mais favorecido é 
o dinheiro e há chance de encher o bolso se souber 
tirar proveito dos seus dons e talentos.

O Sol é sua estrela guia e uma vez por ano percorre 
o signo anterior ao seu, recomendando a dar uma 
desacelerada no ritmo. Essa fase começa agora, 
por isso, não estranhe se a sua energia der umas 
osciladas. Se perceber seu pique diminuir, valerá 
rever sua agenda e reorganizar as atividades para 
não se sobrecarregar. 

A semana será das mais movimentadas e muitas 
novidades vão marcar presença. A primeira vem 
do Sol, que começa a brilhar em um setor favorável 
para você transformar seus planos e ideais em 
realidade. Desafios serão superados, novos 
projetos podem ser encampados e os amigos 
estarão do seu lado para o que precisar. 

Suas metas e ambições ganham um aliado de 
peso a partir de agora, com a entrada do Sol 
no ponto mais alto do seu Horóscopo. Seus 
talentos estarão mais cristalinos, seus dons vão 
aparecer e novas oportunidades profi ssionais 
devem surgir. Se procura emprego, pode ter 
auxílio de pessoas infl uentes, inclusive de 
mulheres com posição de destaque. 

Heideguer exige que Lobão se desculpe com 
Cobra. René inventa para Joaquina que está 
namorando Dandara. Lobão revela para Nat 
como se benefi cia da luta clandestina com 
Heideguer. Gael ouve Henrique implicando 
com Duca e o repreende. René beija Dandara 
na frente de Joaquina, e Gael acaba vendo 
os dois. João esconde de Dandara que Gael 
a viu beijando René. Marcelo dá uma dica 
para Pedro tentar animar Delma. Simplício 
procura Sol na casa de Dalva. Delma pensa 
em Marcelo. Duca vê Bianca e Henrique se 
beijando. Dalva não deixa Sol ir para o ensaio 
da banda. 

Cobra desiste de ir à luta clandestina 
para fi car com Jade. Gael elogia Duca. 
BB convida Wallace para dormir em sua 
barraca. A luta clandestina é invadida por 
policiais e Lobão é preso. Luiz, Maré e 
Diego ameaçam Jade, e Cobra a defende. 
Karina reclama da cantoria dos alunos 
de Dandara, mas Gael os elogia. Jade 
se preocupa com Cobra. René foge de 
Joaquina. Lírio não consegue memorizar 
seu texto. Henrique se insinua para Bianca. 
Jade engana Lucrécia. Cobra acusa Nat 
de ter denunciado a luta clandestina, e os 
dois se enfrentam. Dandara orienta René 
a dispensar Joaquina. Heideguer anuncia 
que denunciou a luta clandestina para a 
polícia.

Helena arma um escândalo com Hugo. 
Ela pressiona o marido e acusa Hugo de 
tê-la enganada para mantê-la distante 
de sua família. Bia diz a Dionice que 
não quer saber mais de Tarantino. Hugo 
consegue convencer Helena de que ele 
não mentiu para ela. Rafael diz para 
Júlia aceitar que ele ganhou a aposta. 
Dominique fi ca surpresa quando Hugo 
lhe conta que foi ele quem armou para 
Helena ter sido presa e que a mulher não 
faz ideia sobre sua atitude. Dominique 
conta a Hugo que Luna é uma das três 
testemunhas que a viram matar o Juiz, e 
avisa que a moça está viva.

Hugo tem um acesso de fúria e ordena que 
Dominique mate Luna. Zezinho exige que 
Alexia dê um jeito para que ambos continuem 
a investigar Renzo. Alexia diz a Zezinho que 
vai provar que o ama e que não há nada 
entre ela e Renzo. Kyra convence Bia de 
que Tarantino não se importou com a cicatriz 
dela e aconselha a irmã a ouvir o fi lho de 
Alan. Téo diz a Enéas que vai atrás de Luna/
Fiona depois que se recuperar. Alejandro 
convida Luna para um piquenique e os dois 
se beijam pela primeira vez após muitos anos. 
Luna e Alejandro se beijam. Rafael vê Kyra 
no Empório e fi ca chocado ao notar que a ex-
noiva está viva. 

Pedro dá uma lição de moral em Roberta. 
Edgard orienta Jade e pede que ela 
se afaste de Cobra. Delma e Pedro 
contam para Tomtom que Marcelo saiu 
de casa. Com a ajuda de Sol, Wallace 
e Bárbara, Jeff dança para seu pai no 
meio da rua. Jeff afi rma que lutará por 
seu sonho de dançar e Lincoln expulsa 
o fi lho de casa. Bete e Sol acolhem Jeff, 
e Rute vai atrás do fi lho. Delma vai até 
a Aquazen. João acompanha Bianca 
ao lançamento da coleção de sandálias 
para a qual a menina desfi lou. Bianca 
encontra Henrique.

José Alfredo pensa em Cristina. Cora 
decide sair para passear à noite. 
Reginaldo questiona Jurema sobre o 
trabalho do fi lho mais velho. Jairo tenta 
roubar Cora, mas ela o ataca com sua 
bolsa. Maurílio ouve a gravação que 
copiou de Danielle. Amanda tenta 
seduzir José Pedro. José Alfredo conta 
para Maria Ísis que João Lucas terá um 
fi lho. Orville acerta os últimos detalhes 
para o leilão. Téo se recusa a revelar 
para Carmem seu trunfo contra Cláudio. 
Wilson avisa a Salvador sobre a fuga. 
Elivaldo sente ciúmes de Tuane. Maria 
Clara e Vicente jantam juntos. Cora 
sai de casa e Jairo vai atrás dela. José 
Alfredo chega à casa de Cristina.

José Alfredo aceita fazer o exame de DNA. 
Cora vê Jairo atrás dela e fi ca intrigada. 
Tuane, Elivaldo e Victor saem juntos. 
Jurema expulsa Reginaldo de casa. Cora 
conversa com Jairo. José Alfredo conta para 
Manoel como foi a festa de Maria Clara. 
Cora fi ca radiante ao saber que Cristina fará 
o exame de DNA. Marta decide ir atrás de 
José Alfredo na casa de Maria Ísis. Maria 
Clara dá uma carona para Vicente. Cristina 
vê Vicente chegar em casa com Maria Clara. 
Maria Marta invade a casa de Maria Ísis e 
fl agra José Alfredo com a amante na cama. 
Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Vicente vê 
Cristina e a provoca falando de Maria Clara. 

José Alfredo fala para Maria Marta que 
assumirá a paternidade de Cristina se o 
exame de DNA for positivo. Cláudio sofre 
com a falta de Enrico. Leonardo pensa 
em como pagar seus aluguéis atrasados. 
Carmem e Orville descobrem que Salvador 
fugiu do manicômio. Cora vai atrás de 
Cristina na joalheria Império. José Pedro 
sugere que José Alfredo não faça o exame 
de DNA. Téo manda Érika tentar descobrir 
quem é Salvador. Kelly arruma a mala de 
Maria Ísis para a viagem com José Alfredo. 
Maria Marta pensa na conversa que teve 
com os fi lhos. Cristina e José Alfredo se 
preparam para fazer o exame de DNA.

Helena fi ca chocada ao ver Mário. Ela 
se aproxima trêmula, não acreditando 
que ele está vivo enquanto Mário arma 
um escândalo no Empório. A família de 
Alan comemora a vitória de Tarantino na 
competição. Helena fi ca confusa ao notar 
o comportamento revoltado de Mário.  Téo 
fi ca preocupado com Úrsula, que confessa 
ao ex-namorado que nunca deixou de 
tomar os calmantes. Bia vai à casa de 
Tarantino, e Kyra pede discrição para que 
ninguém desconfi e de que elas são irmãs. 
Bia mostra a Tarantino a sua cicatriz do 
marca-passo. Helena confronta Hugo 
sobre ele ter mentido que Mário e Luna 
estavam mortos.

Henrique surpreende Bianca, e João 
se irrita. Os alunos da Ribalta e da 
academia de Gael se preparam para 
o acampamento. Bianca chega com 
Henrique e João ao acampamento e vê 
Duca com Paty. Jade cuida de Lucrécia 
e depois procura por Cobra. Pedro 
e Tomtom se apoiam. João observa 
Bianca na mata e acaba aprontando 
a maior confusão. Dandara e Gael se 
desentendem. Henrique beija Bianca. 
Duca e Gael conversam sobre Alan, e 
o lutador promete encontrar o dossiê 
contra a academia Khan. Nat avisa a 
Heideguer que Lobão participará de um 
campeonato ilegal. Luiz convoca Cobra 
para o campeonato, e Jade pede que o 
menino não vá.

Alice vai ao encontro de Renato. Ana e 
Vitória treinam suas alunas e demonstram 
técnicas opostas. Júlia pede para Manuela 
voltar para casa. Ana descobre que Lúcio 
está namorando. Iná fala sobre o aluguel 
do baile com Álvaro, e Laudelino espiona 
a namorada no restaurante. Nanda 
se surpreende ao encontrar Francisco 
dormindo sentado no portão de seu prédio. 
Laudelino agride Álvaro por acreditar que 
ele esteja cortejando Iná.

Iná avisa a Laudelino que seu namoro 
está suspenso. Francisco pede para 
morar com Nanda. Rodrigo pede para 
Manuela voltar ao convívio com Júlia. 
Lorena fi ca encantada com a união 
entre Lourenço e Tiago. Laura percebe 
o impacto que a imagem de Ana tem 
sobre Lúcio. Vitória se enfurece ao 
saber que Sofi a está treinando com Ana 
e tira satisfações com a fi lha.

Manuela recusa proposta de trabalho e 
decide voltar para Porto Alegre. Álvaro 
decide deixar Iná voltar a alugar o salão para 
promover seu baile. Lorena chama Lourenço 
para ver o treino de futebol de Tiago. Marcos 
comemora a venda de um roteiro de viagem. 
Suzana faz uma proposta de trabalho para 
Renato. Jonas vê a foto de Lourenço e Tiago 
juntos.

Júlia fi ca radiante ao saber que 
Manuela voltará a morar com ela. Lúcio 
se despede de Laura. Lorena avisa a 
Lourenço que Jonas viu sua foto com 
Tiago. Lúcio pede para Ana ensiná-lo 
a jogar tênis. Manuela volta para casa, 
e Júlia pede para ela deixar Rodrigo 
fi car para jantar. Alice ouve de Marcos 
que seria bom se ela se aproximasse 
de Bárbara e Sofi a. Jonas confronta 
Lourenço sobre sua aproximação com 
Tiago.

Jonas avisa que Lourenço tem de 
cumprir o contrato que os dois fi zeram. 
Ana dá sua primeira aula de tênis para 
Lúcio. Eva afi rma a Vitória que Ana irá 
superá-la como treinadora. Suzana 
revela a Cícero e Alice que Renato 
fará um catálogo para ela. Wilson fi ca 
orgulhoso quando Moema confi rma que 
eles estão comprometidos. Ana conta 
para Sofi a que Alice é sua irmã.

Sofi a fi ca surpresa com a revelação de Ana 
e decide conversar com Marcos. Lorena 
se irrita ao descobrir que Cris obrigou 
Matias a tirar o bigode. Wilson apresenta 
Dolores para Laudelino e explica seu 
plano para fazer ciúmes em Iná. Rodrigo 
diz a Lourenço que pretende se afastar da 
administração do bufê e retomar a carreira 
de arquiteto. Ana apresenta Sofi a a Alice.

Kyra tenta disfarçar e fugir de Rafael, mas 
ela muda de ideia e se revela para ele. Muito 
emocionados, os dois acabam se beijando. 
Helena rasga a passagem que Hugo lhe deu 
para tirar férias no exterior e avisa ao marido 
que irá procurar Mário. Kyra implora para 
que Rafael não conte a ninguém que ela 
está viva. Nanico se encanta por Ermelinda 
e fi ca com ciúmes de Edgar. Marlene vai ao 
trailer de Nanico e tenta seduzir o policial. Alan 
fl agra Kyra com Rafael e pede explicações. 
Helena pede o divórcio a Hugo. Júlia consola 
Rafael, sem saber o motivo que o deixou tão 
arrasado. Luna fl agra Hugo agredindo Helena 
e confronta o empresário.

Luna enfrenta Hugo, impedindo que ele 
machuque Helena. Kyra conta a Bia que 
Rafael já sabe que ela está viva. Rafael 
conversa com Alexia/Josimara e concorda 
com a permanência da secretária na 
Labrador. Alexia chantageia Renatinha 
para que a ajude a contratar Zezinho como 
funcionário da Labrador. Kyra desabafa com 
Bia sobre amar Rafael e estar apaixonada por 
Alan. Bruno dá o endereço de Marlene para 
Helena. Hugo pede a Dominique que mate 
Mário. Helena surpreende Mário, ao procurá-
lo em sua casa. Hugo conclui que Luna/Fiona 
é a fi lha de Helena quando Dominique mostra 
a foto da jovem.

Hugo exige que Dominique acabe com a vida 
de Luna. Alejandro e Téo discutem por causa 
de Luna. Mário acusa Helena de traição, 
mas depois se beijam com paixão. Marieta 
comenta com Alexia/Josimara que viu Rafael 
e Julia se beijando. Renatinha e Catatau ficam 
mais próximos. Júlia oferece seu apoio a 
Rafael. Alexia avisa a Zezinho que terá de se 
insinuar para conseguir a confissão de Renzo. 
Hugo planeja bancar o herói para atrair Luna 
e reconquistar Helena. Alexia diz a Kyra que 
Rafael não está sozinho. Alan avisa a Kyra que 
precisa conversar com ela.

A mudança do Sol vai encher seu lar de boas vibes, 
promete alegrias com os parentes e revela que os 
assuntos do universo doméstico passarão a ter 
ainda mais importância a partir de agora. O período 
também tem tudo para ser benéfico na saúde, 
produtivo no trabalho e animado nos contatos em 
geral e quem traz as boas novas é Mercúrio, que 
volta ao curso normal nesta semana.

Karina machuca o braço e pede para 
deixar o acampamento. Dalva cuida de 
Sol. Bete conta para Rute que Jeff está 
trabalhando em uma obra. Pedro tenta 
se aconselhar com Nando. Jeff fala 
para Rute que pretende abandonar os 
estudos. Gael observa René e Dandara. 
Tomtom descobre que Marcelo traiu 
Delma com Roberta. Karina confessa a 
Bianca que está com ciúmes de Pedro. 
Tomtom e o irmão cuidam de Delma. 
Lírio esquece seu texto, e BB fi ca 
furiosa. Fabi e Pri elogiam Henrique na 
frente de Duca. Rute expulsa Lincoln de 
casa por causa de Jeff.

Helena avisa a Maria Marta que José 
Alfredo vai para o Monte Roraima com 
Maria Ísis. Cora invade a joalheria Império 
para ir atrás de Cristina. José Pedro e os 
irmãos pensam em aceitar a proposta 
de Maria Marta. Vicente se reúne com os 
funcionários do restaurante. Cora chega 
ao camelódromo afi rmando que está rica 
e Reginaldo se interessa pela conversa. 
Vicente pensa em Maria Clara. Orville avisa 
a Jonas que Salvador fugiu do manicômio. 
Érika vê Robertão com os pais e segue o 
amante. Maria Marta diz que levará Du para 
o médico e ela pensa em fugir. Cora leva 
Jairo para sua casa. José Alfredo e Maria 
Ísis admiram o Monte Roraima.

Xana tem uma crise de ciúmes por causa 
de Naná. Jairo espera por Cora em seu 
quarto. Orville tenta encontrar Salvador. 
Leonardo mente para Amanda. Marta, 
Maria Clara, José Pedro e João Lucas 
tentam descobrir por que José Alfredo 
foi com Maria Ísis para o Monte Roraima. 
Robertão fala para Magnólia e Severo que 
arrumará um emprego para fi car com Érika. 
Bianca pede que Cláudio faça um acordo 
com Téo. Maurílio observa José Alfredo. 
Maria Marta admira o diamante rosa. Maria 
Ísis se preocupa com José Alfredo. Maurílio 
deixa uma carta para o Comendador no 
túmulo de Sebastião. 

Maria Marta reclama da demora de Amanda 
em acabar com o casamento de José Pedro. 
Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José 
Alfredo a encontra. Salvador quebra uma 
vitrine com seu desenho. José Alfredo encontra 
a carta deixada por Maurílio. José Alfredo 
se lembra da conversa que teve com Maria 
Marta. José Alfredo mostra a carta de Maurílio 
para Josué e teme não retornar ao Monte 
Roraima. Cora se irrita quando Cristina afirma 
que não deixará de trabalhar no camelódromo. 
Salvador pede ajuda a Leonardo. Maria Clara 
procura Vicente. Salvador chega à galeria de 
leilões no momento em que Orville trata da 
venda de seus quadros. 
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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.

Novos ventos e horizontes estão entre as 
promessas do Sol, que muda de cenário, inaugura 
o inverno e indica boas surpresas para o seu signo. 
Se você está em busca de oportunidades e sente 
necessidade dar uma guinada na vida, aproveite as 
energias do astro-rei para fazer mudanças, buscar 
o que te inspira e trilhar novos caminhos. C

Sua sensualidade, capacidade de transformação e 
seus instintos serão fortalecidos pelo Sol canceriano 
e ele também avisa que é hora de sacudir a poeira e 
se livrar do que não tem mais espaço ou sentido na 
sua vida. Os interesses financeiros estarão em foco, 
mas convém ligar o radarzinho em negociações e 
controlar as despesas com pulso firme. 

O Sol está de malas prontas e muda para o 
seu signo oposto nesta semana, mexendo 
bastante com seu lado sensível, prestativo 
e dedicado. Seu comportamento deve fi car 
mais solícito e você dará mais importância 
para suas parcerias e relações, na vida 
profi ssional e pessoal. 

As atividades cotidianas e os compromissos de 
trabalho vão concentrar suas atenções e quem 
avisa é o Sol, que também vai deixar seu signo 
mais vai focado no bem-estar e na qualidade de 
vida. A disciplina e os cuidados com a alimentação 
devem exercer um interesse maior e quem sai no 
lucro é a sua saúde. 

e depender do Sol, um dos melhores períodos do 
ano começa agora e a sua boa estrela vai brilhar, 
meu cristalzinho! As coisas devem fluir com mais 
facilidade no trabalho, sua criatividade virá à tona 
e a saúde vai ficar mais protegida. A sorte pode 
soprar em sua direção em jogos, sorteios e as 
preocupações com grana devem diminuir. 

Boas energias aportam em seu Horóscopo 
com o desembarque do Sol em sua 3ª Casa 
e o astro indica um período animado em seus 
contatos, sobretudo com o pessoal de casa. 
Os estudos recebem estímulos e aulas online 
devem fl uir melhor. Seu tino comercial vai fi car 
mais apurado e você pode se dar bem ao lidar 
com compras, vendas, trocas e transações via 
internet. 

O sinal estará verdinho para os seus assuntos 
fi nanceiros com a entrada do Sol em sua 
Casa da Fortuna e a sorte pode soprar em sua 
direção. Há boas perspectivas para faturar 
com atividades, bicos e serviços temporários 
que envolvam coisas para o lar, encomendas, 
entregas, e-commerce e divulgação online. 

Parabéns para você que recebe a visita do Sol em 
seu signo e começa um novo ciclo! Além de contar 
com um astral sortudo, terá um jeito mais solto, 
extrovertido e otimista, animando e contagiando as 
pessoas à sua volta. Agora, o setor mais favorecido é 
o dinheiro e há chance de encher o bolso se souber 
tirar proveito dos seus dons e talentos.

O Sol é sua estrela guia e uma vez por ano percorre 
o signo anterior ao seu, recomendando a dar uma 
desacelerada no ritmo. Essa fase começa agora, 
por isso, não estranhe se a sua energia der umas 
osciladas. Se perceber seu pique diminuir, valerá 
rever sua agenda e reorganizar as atividades para 
não se sobrecarregar. 

A semana será das mais movimentadas e muitas 
novidades vão marcar presença. A primeira vem 
do Sol, que começa a brilhar em um setor favorável 
para você transformar seus planos e ideais em 
realidade. Desafios serão superados, novos 
projetos podem ser encampados e os amigos 
estarão do seu lado para o que precisar. 

Suas metas e ambições ganham um aliado de 
peso a partir de agora, com a entrada do Sol 
no ponto mais alto do seu Horóscopo. Seus 
talentos estarão mais cristalinos, seus dons vão 
aparecer e novas oportunidades profi ssionais 
devem surgir. Se procura emprego, pode ter 
auxílio de pessoas infl uentes, inclusive de 
mulheres com posição de destaque. 

Heideguer exige que Lobão se desculpe com 
Cobra. René inventa para Joaquina que está 
namorando Dandara. Lobão revela para Nat 
como se benefi cia da luta clandestina com 
Heideguer. Gael ouve Henrique implicando 
com Duca e o repreende. René beija Dandara 
na frente de Joaquina, e Gael acaba vendo 
os dois. João esconde de Dandara que Gael 
a viu beijando René. Marcelo dá uma dica 
para Pedro tentar animar Delma. Simplício 
procura Sol na casa de Dalva. Delma pensa 
em Marcelo. Duca vê Bianca e Henrique se 
beijando. Dalva não deixa Sol ir para o ensaio 
da banda. 

Cobra desiste de ir à luta clandestina 
para fi car com Jade. Gael elogia Duca. 
BB convida Wallace para dormir em sua 
barraca. A luta clandestina é invadida por 
policiais e Lobão é preso. Luiz, Maré e 
Diego ameaçam Jade, e Cobra a defende. 
Karina reclama da cantoria dos alunos 
de Dandara, mas Gael os elogia. Jade 
se preocupa com Cobra. René foge de 
Joaquina. Lírio não consegue memorizar 
seu texto. Henrique se insinua para Bianca. 
Jade engana Lucrécia. Cobra acusa Nat 
de ter denunciado a luta clandestina, e os 
dois se enfrentam. Dandara orienta René 
a dispensar Joaquina. Heideguer anuncia 
que denunciou a luta clandestina para a 
polícia.

Helena arma um escândalo com Hugo. 
Ela pressiona o marido e acusa Hugo de 
tê-la enganada para mantê-la distante 
de sua família. Bia diz a Dionice que 
não quer saber mais de Tarantino. Hugo 
consegue convencer Helena de que ele 
não mentiu para ela. Rafael diz para 
Júlia aceitar que ele ganhou a aposta. 
Dominique fi ca surpresa quando Hugo 
lhe conta que foi ele quem armou para 
Helena ter sido presa e que a mulher não 
faz ideia sobre sua atitude. Dominique 
conta a Hugo que Luna é uma das três 
testemunhas que a viram matar o Juiz, e 
avisa que a moça está viva.

Hugo tem um acesso de fúria e ordena que 
Dominique mate Luna. Zezinho exige que 
Alexia dê um jeito para que ambos continuem 
a investigar Renzo. Alexia diz a Zezinho que 
vai provar que o ama e que não há nada 
entre ela e Renzo. Kyra convence Bia de 
que Tarantino não se importou com a cicatriz 
dela e aconselha a irmã a ouvir o fi lho de 
Alan. Téo diz a Enéas que vai atrás de Luna/
Fiona depois que se recuperar. Alejandro 
convida Luna para um piquenique e os dois 
se beijam pela primeira vez após muitos anos. 
Luna e Alejandro se beijam. Rafael vê Kyra 
no Empório e fi ca chocado ao notar que a ex-
noiva está viva. 

Pedro dá uma lição de moral em Roberta. 
Edgard orienta Jade e pede que ela 
se afaste de Cobra. Delma e Pedro 
contam para Tomtom que Marcelo saiu 
de casa. Com a ajuda de Sol, Wallace 
e Bárbara, Jeff dança para seu pai no 
meio da rua. Jeff afi rma que lutará por 
seu sonho de dançar e Lincoln expulsa 
o fi lho de casa. Bete e Sol acolhem Jeff, 
e Rute vai atrás do fi lho. Delma vai até 
a Aquazen. João acompanha Bianca 
ao lançamento da coleção de sandálias 
para a qual a menina desfi lou. Bianca 
encontra Henrique.

José Alfredo pensa em Cristina. Cora 
decide sair para passear à noite. 
Reginaldo questiona Jurema sobre o 
trabalho do fi lho mais velho. Jairo tenta 
roubar Cora, mas ela o ataca com sua 
bolsa. Maurílio ouve a gravação que 
copiou de Danielle. Amanda tenta 
seduzir José Pedro. José Alfredo conta 
para Maria Ísis que João Lucas terá um 
fi lho. Orville acerta os últimos detalhes 
para o leilão. Téo se recusa a revelar 
para Carmem seu trunfo contra Cláudio. 
Wilson avisa a Salvador sobre a fuga. 
Elivaldo sente ciúmes de Tuane. Maria 
Clara e Vicente jantam juntos. Cora 
sai de casa e Jairo vai atrás dela. José 
Alfredo chega à casa de Cristina.

José Alfredo aceita fazer o exame de DNA. 
Cora vê Jairo atrás dela e fi ca intrigada. 
Tuane, Elivaldo e Victor saem juntos. 
Jurema expulsa Reginaldo de casa. Cora 
conversa com Jairo. José Alfredo conta para 
Manoel como foi a festa de Maria Clara. 
Cora fi ca radiante ao saber que Cristina fará 
o exame de DNA. Marta decide ir atrás de 
José Alfredo na casa de Maria Ísis. Maria 
Clara dá uma carona para Vicente. Cristina 
vê Vicente chegar em casa com Maria Clara. 
Maria Marta invade a casa de Maria Ísis e 
fl agra José Alfredo com a amante na cama. 
Maria Ísis enfrenta Maria Marta. Vicente vê 
Cristina e a provoca falando de Maria Clara. 

José Alfredo fala para Maria Marta que 
assumirá a paternidade de Cristina se o 
exame de DNA for positivo. Cláudio sofre 
com a falta de Enrico. Leonardo pensa 
em como pagar seus aluguéis atrasados. 
Carmem e Orville descobrem que Salvador 
fugiu do manicômio. Cora vai atrás de 
Cristina na joalheria Império. José Pedro 
sugere que José Alfredo não faça o exame 
de DNA. Téo manda Érika tentar descobrir 
quem é Salvador. Kelly arruma a mala de 
Maria Ísis para a viagem com José Alfredo. 
Maria Marta pensa na conversa que teve 
com os fi lhos. Cristina e José Alfredo se 
preparam para fazer o exame de DNA.

Helena fi ca chocada ao ver Mário. Ela 
se aproxima trêmula, não acreditando 
que ele está vivo enquanto Mário arma 
um escândalo no Empório. A família de 
Alan comemora a vitória de Tarantino na 
competição. Helena fi ca confusa ao notar 
o comportamento revoltado de Mário.  Téo 
fi ca preocupado com Úrsula, que confessa 
ao ex-namorado que nunca deixou de 
tomar os calmantes. Bia vai à casa de 
Tarantino, e Kyra pede discrição para que 
ninguém desconfi e de que elas são irmãs. 
Bia mostra a Tarantino a sua cicatriz do 
marca-passo. Helena confronta Hugo 
sobre ele ter mentido que Mário e Luna 
estavam mortos.

Henrique surpreende Bianca, e João 
se irrita. Os alunos da Ribalta e da 
academia de Gael se preparam para 
o acampamento. Bianca chega com 
Henrique e João ao acampamento e vê 
Duca com Paty. Jade cuida de Lucrécia 
e depois procura por Cobra. Pedro 
e Tomtom se apoiam. João observa 
Bianca na mata e acaba aprontando 
a maior confusão. Dandara e Gael se 
desentendem. Henrique beija Bianca. 
Duca e Gael conversam sobre Alan, e 
o lutador promete encontrar o dossiê 
contra a academia Khan. Nat avisa a 
Heideguer que Lobão participará de um 
campeonato ilegal. Luiz convoca Cobra 
para o campeonato, e Jade pede que o 
menino não vá.

Alice vai ao encontro de Renato. Ana e 
Vitória treinam suas alunas e demonstram 
técnicas opostas. Júlia pede para Manuela 
voltar para casa. Ana descobre que Lúcio 
está namorando. Iná fala sobre o aluguel 
do baile com Álvaro, e Laudelino espiona 
a namorada no restaurante. Nanda 
se surpreende ao encontrar Francisco 
dormindo sentado no portão de seu prédio. 
Laudelino agride Álvaro por acreditar que 
ele esteja cortejando Iná.

Iná avisa a Laudelino que seu namoro 
está suspenso. Francisco pede para 
morar com Nanda. Rodrigo pede para 
Manuela voltar ao convívio com Júlia. 
Lorena fi ca encantada com a união 
entre Lourenço e Tiago. Laura percebe 
o impacto que a imagem de Ana tem 
sobre Lúcio. Vitória se enfurece ao 
saber que Sofi a está treinando com Ana 
e tira satisfações com a fi lha.

Manuela recusa proposta de trabalho e 
decide voltar para Porto Alegre. Álvaro 
decide deixar Iná voltar a alugar o salão para 
promover seu baile. Lorena chama Lourenço 
para ver o treino de futebol de Tiago. Marcos 
comemora a venda de um roteiro de viagem. 
Suzana faz uma proposta de trabalho para 
Renato. Jonas vê a foto de Lourenço e Tiago 
juntos.

Júlia fi ca radiante ao saber que 
Manuela voltará a morar com ela. Lúcio 
se despede de Laura. Lorena avisa a 
Lourenço que Jonas viu sua foto com 
Tiago. Lúcio pede para Ana ensiná-lo 
a jogar tênis. Manuela volta para casa, 
e Júlia pede para ela deixar Rodrigo 
fi car para jantar. Alice ouve de Marcos 
que seria bom se ela se aproximasse 
de Bárbara e Sofi a. Jonas confronta 
Lourenço sobre sua aproximação com 
Tiago.

Jonas avisa que Lourenço tem de 
cumprir o contrato que os dois fi zeram. 
Ana dá sua primeira aula de tênis para 
Lúcio. Eva afi rma a Vitória que Ana irá 
superá-la como treinadora. Suzana 
revela a Cícero e Alice que Renato 
fará um catálogo para ela. Wilson fi ca 
orgulhoso quando Moema confi rma que 
eles estão comprometidos. Ana conta 
para Sofi a que Alice é sua irmã.

Sofi a fi ca surpresa com a revelação de Ana 
e decide conversar com Marcos. Lorena 
se irrita ao descobrir que Cris obrigou 
Matias a tirar o bigode. Wilson apresenta 
Dolores para Laudelino e explica seu 
plano para fazer ciúmes em Iná. Rodrigo 
diz a Lourenço que pretende se afastar da 
administração do bufê e retomar a carreira 
de arquiteto. Ana apresenta Sofi a a Alice.

Kyra tenta disfarçar e fugir de Rafael, mas 
ela muda de ideia e se revela para ele. Muito 
emocionados, os dois acabam se beijando. 
Helena rasga a passagem que Hugo lhe deu 
para tirar férias no exterior e avisa ao marido 
que irá procurar Mário. Kyra implora para 
que Rafael não conte a ninguém que ela 
está viva. Nanico se encanta por Ermelinda 
e fi ca com ciúmes de Edgar. Marlene vai ao 
trailer de Nanico e tenta seduzir o policial. Alan 
fl agra Kyra com Rafael e pede explicações. 
Helena pede o divórcio a Hugo. Júlia consola 
Rafael, sem saber o motivo que o deixou tão 
arrasado. Luna fl agra Hugo agredindo Helena 
e confronta o empresário.

Luna enfrenta Hugo, impedindo que ele 
machuque Helena. Kyra conta a Bia que 
Rafael já sabe que ela está viva. Rafael 
conversa com Alexia/Josimara e concorda 
com a permanência da secretária na 
Labrador. Alexia chantageia Renatinha 
para que a ajude a contratar Zezinho como 
funcionário da Labrador. Kyra desabafa com 
Bia sobre amar Rafael e estar apaixonada por 
Alan. Bruno dá o endereço de Marlene para 
Helena. Hugo pede a Dominique que mate 
Mário. Helena surpreende Mário, ao procurá-
lo em sua casa. Hugo conclui que Luna/Fiona 
é a fi lha de Helena quando Dominique mostra 
a foto da jovem.

Hugo exige que Dominique acabe com a vida 
de Luna. Alejandro e Téo discutem por causa 
de Luna. Mário acusa Helena de traição, 
mas depois se beijam com paixão. Marieta 
comenta com Alexia/Josimara que viu Rafael 
e Julia se beijando. Renatinha e Catatau ficam 
mais próximos. Júlia oferece seu apoio a 
Rafael. Alexia avisa a Zezinho que terá de se 
insinuar para conseguir a confissão de Renzo. 
Hugo planeja bancar o herói para atrair Luna 
e reconquistar Helena. Alexia diz a Kyra que 
Rafael não está sozinho. Alan avisa a Kyra que 
precisa conversar com ela.

A mudança do Sol vai encher seu lar de boas vibes, 
promete alegrias com os parentes e revela que os 
assuntos do universo doméstico passarão a ter 
ainda mais importância a partir de agora. O período 
também tem tudo para ser benéfico na saúde, 
produtivo no trabalho e animado nos contatos em 
geral e quem traz as boas novas é Mercúrio, que 
volta ao curso normal nesta semana.

Karina machuca o braço e pede para 
deixar o acampamento. Dalva cuida de 
Sol. Bete conta para Rute que Jeff está 
trabalhando em uma obra. Pedro tenta 
se aconselhar com Nando. Jeff fala 
para Rute que pretende abandonar os 
estudos. Gael observa René e Dandara. 
Tomtom descobre que Marcelo traiu 
Delma com Roberta. Karina confessa a 
Bianca que está com ciúmes de Pedro. 
Tomtom e o irmão cuidam de Delma. 
Lírio esquece seu texto, e BB fi ca 
furiosa. Fabi e Pri elogiam Henrique na 
frente de Duca. Rute expulsa Lincoln de 
casa por causa de Jeff.

Helena avisa a Maria Marta que José 
Alfredo vai para o Monte Roraima com 
Maria Ísis. Cora invade a joalheria Império 
para ir atrás de Cristina. José Pedro e os 
irmãos pensam em aceitar a proposta 
de Maria Marta. Vicente se reúne com os 
funcionários do restaurante. Cora chega 
ao camelódromo afi rmando que está rica 
e Reginaldo se interessa pela conversa. 
Vicente pensa em Maria Clara. Orville avisa 
a Jonas que Salvador fugiu do manicômio. 
Érika vê Robertão com os pais e segue o 
amante. Maria Marta diz que levará Du para 
o médico e ela pensa em fugir. Cora leva 
Jairo para sua casa. José Alfredo e Maria 
Ísis admiram o Monte Roraima.

Xana tem uma crise de ciúmes por causa 
de Naná. Jairo espera por Cora em seu 
quarto. Orville tenta encontrar Salvador. 
Leonardo mente para Amanda. Marta, 
Maria Clara, José Pedro e João Lucas 
tentam descobrir por que José Alfredo 
foi com Maria Ísis para o Monte Roraima. 
Robertão fala para Magnólia e Severo que 
arrumará um emprego para fi car com Érika. 
Bianca pede que Cláudio faça um acordo 
com Téo. Maurílio observa José Alfredo. 
Maria Marta admira o diamante rosa. Maria 
Ísis se preocupa com José Alfredo. Maurílio 
deixa uma carta para o Comendador no 
túmulo de Sebastião. 

Maria Marta reclama da demora de Amanda 
em acabar com o casamento de José Pedro. 
Maurílio deixa sua caneta cair na mata e José 
Alfredo a encontra. Salvador quebra uma 
vitrine com seu desenho. José Alfredo encontra 
a carta deixada por Maurílio. José Alfredo 
se lembra da conversa que teve com Maria 
Marta. José Alfredo mostra a carta de Maurílio 
para Josué e teme não retornar ao Monte 
Roraima. Cora se irrita quando Cristina afirma 
que não deixará de trabalhar no camelódromo. 
Salvador pede ajuda a Leonardo. Maria Clara 
procura Vicente. Salvador chega à galeria de 
leilões no momento em que Orville trata da 
venda de seus quadros. 
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O dia seguinte
A última semana de Junho nos reserva uma data importante para a conscientização e representatividade 

LGBTQIA+, já que no dia 28 celebra-se o Dia do Orgulho LGBT, em referência à Rebelião de Stonewall, 
1969, quando foram realizados protestos contra a violência policial na região. É importante ser dito que este 
foi um dos marcos históricos importantes, ao mesmo tempo que não foi o primeiro, nem o único.

Ao longo do mês vemos campanhas nas mídias e nas empresas. Perfis empresariais e pessoais se solida-
rizando com a causa, aumentando a conscientização, tal como palestras e lives realizadas de forma aberta e 
também para públicos específicos como colaboradores de grandes empresas, preocupadas com a representação 
e também, com o risco aos seus próprios negócios em caso de importunação e assédios de todos os tipos.

A preocupação é com o dia seguinte. Se junho é o mês do orgulho, julho não pode ser o mês do 
esvaziamento e do apagamento. A comunidade LGBTQIA+ assim como todas as pessoas do planeta 
não hiberna por 11 meses até junho do ano seguinte. Não se trata de dar palanque, mas de não tratar as 
pessoas, as palestrantes de forma descartável no primeiro dia do mês seguinte.

O Brasil é um dos países que mais vê crimes contra gays e transexuais, especialmente, liderando 
rankings mundiais. Relatos de depressão e suicídio batem recordes. Para quem já vive numa condição 
psicológica de medo e angústia, o dia seguinte pode ser horrível dado, que por 30 dias, há a percepção 
que ela existe, mas durante outros 11 longos meses, ignora-se. Com isso, práticas abomináveis de bullying, 
repressão e repreensão voltam a ser, infelizmente, naturalizadas e normalizadas.

Pabllo Vittar, Gil do Vigor, entre outros, estão aí e vieram para ficar. São rostos que personificam uma 
multidão diversa e linda de pessoas. Não é uma questão de gostar. A identificação de outra pessoa só diz 
respeito a ela. É uma questão de respeitar. Durante 365 dias do ano, 366 nos anos bissextos.

Respeitar quem aparece na televisão é tão fundamental quanto respeitar quem está ao lado. A sobri-
nha lésbica, o filho gay do amigo, o colega de trabalho bissexual, e as inúmeras pessoas que se escondem 
por medo de represália. Tantos não são aceitos em suas próprias casas. Pessoas existem e a sua simples 
existência não causa ofensa e constrangimento a ninguém. O que te causa constrangimento é o preconcei-
to internalizado e a não compreensão de que esse preconceito, se existir, deve ser avaliado.

Neste mês de julho, continue a ser uma pessoa respeitosa. Continue a permitir que pessoas se-
jam quem elas são porque não temos nada a ver com isso. Em momentos já tão difíceis quem, em 
sã consciência vai buscar constranger alguma pessoa pelo simples fato de ela ser como ela é? Eu te 
digo, eu não! E você?

Charge

Qual a importância do 
Banho e Tosa no Inverno?

Banho e Tosa vai além da 
estética e devem ser manti-
dos mesmo na época mais 
fria do ano.Os cuidados 
são diferentes daqueles que 
temos no verão, mas eles 
devem estar presentes tam-
bém nessa época do ano.
No inverno o banho é im-
portante principalmen-
te porque a pele e a pelo 
do animal ressecam com o 
frio com isso podem ocor-
rer alergias de pele causa-
das por fungos e bactérias.
Sobre o uso de roupinhas 
, durante o inverno o ideal 
seria que o pet frequentasse 
o salão de banho e tosa 01 
vez por semana , ou a cada 
15dias dependendo da raça 
e pelagem do animal para 
que o uso da roupa não cau-
se nós e quedas de pelos é 
necessário  uma escovação 
diária após o uso da mesma.
Se banho no for em casa 
certifique se que o local te-
nha estrutura e suporte para 
seu pet , como climatização 
, água morna, e claro os me-
lhores produtos.Garantindo 
assim o máximo de cuidado e 
conforto na hora do banho.
Sobre a Tosa:
Assim como no verão  a 
tosa é fundamental tam-
bém no inverno, a diferen-
ça que nesta época do ano 
as opções de tamanhos 
do corte devem ser maio-

res , o ideal é que se tire 
menos pelos para ajudar 
os pets a encarar o frio.
Para os cães de pelo longo , 
a tosa bebê é indicada para 
os tutores que não querem 
ter trabalho com escovações 
e muito menos deixa Los 
expostos ao frio.Essa tosa 
deixa o cão com a quanti-
dade de pelos de um filhote 
de diminui os nos . Os pelos 
são cortados mas ainda con-
tinuam com comprimento de 
um a dois dedos. É uma tosa 
ideal para poodle , lhasapso 
Shitzu , Yorkshire , e Maltês.
Então é importante o ba-
nho e Tosa no Inverno? Sim. 
Não é porque o clima esfriou 
que você  deve deixar de dar 
banho e tosa no seu pet.
Se nós humanos sofremos 
com o frio desta época do 
ano , com os pets  não é dife-
rente , entretanto a pelagem 
por si só já é capaz de segu-
rar a temperatura corporal.
Mas do que estética , o 
banho e tosa  é para eles 
uma questão de saúde.
No Centro de Estética no 
nosso salão de banho e 
tosa hoje possuímos vá-
rias produtos para garantir 
a saúde da pele e dos pê-
los desses animaizinhos.
 

Especialista 
em Estética Animal:

Groomer Rosilene Silva

Aviso de Licenciamento Ambiental: Empresa Consórcio MRF, por 
determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS torna público 
o requerimento da Licença Ambiental Simplificada referente ao 
Empreendimento Consórcio MRF, Classe= 3 sujeito ao Licencia-
mento Ambiental Municipal, por meio do processo SEMMADS n0 
2060/2021 para a atividade  Usina de Produção de Concreto Co-
mum, localizado na sede do município de Mariana.  Informa que 
foi apresentado o Relatório Ambiental Simplificado e demais docu-
mentos da Orientação Básica, que se encontram à disposição dos 
interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

EDITAL
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
24 a 30 de junho de 2021

O grande clássico Majestoso teve o time New Word Boys 
com a vitória de 7x6 contra o time Meia Boca Júnior’s. 
Será que nosso amigo Douglas Brandão fez bonito no 
jogo?! Rsrsr.. Assusta não gente. Essa braveza toda é só fachada, 

rsrs... Pensa em um cara de bom coração e gente fina! 
Esse é o cara. Nosso amigo Erivélton Vasconcelos 
comemorou seu aniversário na última terça-feira (22). 
Desejo muito sucesso e vida longa meu amgo! 
Grande abraço.

Rômulo Passos em visita à aniversariante desta quarta-
feira (23), Hebe Rola, juntamente da Andreia Donadon 
e do Benedito Donadon. Que Deus a abençoe grandiosa-
mentre, Hebe Rola!

O famoso Tiaguinho Trelelê foi conferir se essa dupla é 
boa de bola mesmo, rsrs... Pedro, da loja Murici 
Máquinas e Equipamentos, e o Lorenzo, da loja Lorenzo 
Material de Construção. Diz que bateram um bolão! Será 
mesmo?! Rsrs...

No sábado (19), Yasmin Melo arrsou em sua live com 
participações especiais. Parabéns pela live, lindona! Nós 
adoramos. Foi show!

Vereador Zezinho Salete fazendo uma visita à redação 
do Jornal Ponto Final, em um pate papo com diretor 
Rômulo Passos.


