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A ação faz parte do cumprimento do código de posturas do município e auxilia na 
segurança dos animais.

Medidas rígidas são 
adotadas pela 
prefeitura na 
apreensão de animais
MULTA. Para liberação do animal apreendido é necessário o 
pagamento da taxa de apreensão além da diária do animal.

DA REDAÇÃO

Regras mais rígidas serão 
adotadas pela Prefeitura de Ma-
riana através da Secretaria De-
senvolvimento Rural, no reco-
lhimento de animais de grande 
e médio porte soltos em vias 
públicas, rurais e urbanas. 

O decreto Nº 10.509 es-
tabelece alterações no valor 

da diária do animal. A ação 
faz parte do cumprimento do 
código de posturas do municí-
pio e auxilia na segurança dos 
animais e também de todos 
que transitam pelos acessos. 
De acordo com dados da se-
cretaria, cerca de 100 animais 
são apreendidos por ano por 
estarem soltos em via pública 

podendo ocasionar acidentes.
Para liberação do animal 

apreendido é necessário o pa-
gamento da taxa de apreen-
são, no valor de R$ 145,60, e 
a diária do animal. Qualquer 
cidadão pode denunciar por 
meio do telefone 3558-4173 
ou pelo número, 99824-7946 
(Fábio Ferreira).

REFERÊNCIA

Roda de conversa marca o dia 
nacional de luta da população de rua

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cida-
dania e do Centro Pop, reali-
zou uma roda de conversa no 
último dia 19. A ação marcou 

o Dia Nacional de Luta da Po-
pulação em Situação de Rua e 
teve como objetivo proporcio-
nar um momento de reflexão.

O encontro objetivou pro-
mover um debate ampliado 
sobre população em situação 

de rua, o acesso às políticas pú-
blicas e a necessidade de se tra-
balhar em rede. Esse formato 
possibilitou a integração hori-
zontal dos participantes, contri-
buindo para que todos tivessem 
lugar de fala.

DA REDAÇÃO
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PREF MARIANA

O evento que será realizado nos dias 10, 11 e 25 de setembro,

Festival Canta Mariana divulga lista das 
canções classificadas para a semifinal
HOMENAGEM. A edição continuará com sua programação de forma virtual e homenageará a saudosa 
artista marianense Sylvinha Araújo.

DA REDAÇÃO

O Festival da Canção - 
Canta Mariana, organizado 
pela Prefeitura Municipal de 
Mariana, através da Secretaria 
de Cultura, Patrimônio Históri-
co, Turismo e Lazer, apresenta 
as canções classificadas para a 
semifinal. Ao todo, 20 canções 
foram escolhidas para a próxi-
ma etapa, sendo cinco obriga-
toriamente de compositores 
comprovadamente residentes 
no município de Mariana. 

O evento que será realizado 
nos dias 10, 11 e 25 de setem-
bro, recebeu 740 inscrições de 
todas as regiões do Brasil para a 
edição de 2021. Deste número, 
53 canções originais são de Ma-
riana e o restante é de partici-
pantes de 133 cidades, divididas 
por 22 estados brasileiros. As 
músicas foram escolhidas pelos 
jurados Bia Nogueira, Karen 

Ávila e Felipe Moreira.
Este ano, a edição continu-

ará com sua programação de 
forma virtual e homenageará a 

saudosa artista marianense Syl-
vinha Araújo, em comemora-

ção aos 70 anos do nascimento 
da artista. O evento tem como 
objetivo valorizar a música 
popular brasileira, os artistas, 
compositores, intérpretes e re-
velar talentos, promovendo o 
intercâmbio artístico-cultural. 

 Confira a programação 
completa:
Transmissões Virtuais

Dia 10 de Setembro - Sexta-
Feira - 19h30
Primeira Semifinal - Apresenta-
ção de 10 canções pré-selecio-
nadas
 
Dia 11 de Setembro - Sábado 
- 19h30
Segunda Semifinal - Apresenta-
ção de 10 canções pré-selecio-
nadas
 
Dia 25 de Setembro - Sábado 
- 19h30
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Segundo o denunciante já houve reclamação no executivo e 
apelo ao legislativo.

Há seis meses buraco 
em distrito de Mariana 
causa transtornos 
à moradores
NOTÍCIA. Reclamação do morador foi pauta do jornal Bom dia 
Minas da Rede Globo nesta quarta-feira(25).

DA REDAÇÃO

No distrito de Monsenhor 
Horta, um buraco tem sido 
motivo de transtorno aos mo-
radores há mais de seis me-
ses. Segundo o denunciante, 
José João da Silva que mora 
em frente ao buraco que se 
abriu, já houve reclamação 
no executivo e apelo ao le-
gislativo e segundo o senhor 
José até hoje(25) nada havia 
sido resolvido. “Esse buraco 
está em frente à minha casa, 
é um bueiro quebrado. Já vie-
ram dois vereadores aqui, o 
Gilberto Matheus (Tikin) e o 
Ediraldo Ramos (Pinico), ti-
raram foto prometeram resol-
ver e ninguém resolveu nada. 
Tem mais de seis meses que 
esse buraco esta aí. Tem uma 
manilha que passa por baixo 

e o pessoal da prefeitura não 
faz nada” explicou José.

Foi feito um questiona-

mento para a Prefeitura de Ma-
riana e até o fechamento desta 
edição não obtivemos resposta.

PRÁTICA

Prefeitura comemora Semana 
Nacional da Educação Infantil

Nesta semana, entre os dias 
23 e 27 de agosto, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação promoverá 
a Semana Nacional de Educação 
Infantil para todas as escolas do 
município, o objetivo é enfatizar a 
importância da primeira infância, 
valorizando as práticas pedagógi-
cas da Educação Infantil.

A ação contará com diferentes 
atividades que serão realizadas pela 
Secretaria Municipal de Educação 
e as instituições escolares, tendo a 
participação da comunidade esco-
lar e da comunidade em geral atra-
vés das redes sociais das escolas. 

A Semana Nacional da Edu-
cação Infantil foi instituída pela Lei 
nº 12.602, de 3 de abril de 2012 em 

homenagem à Dra. Zilda Arns, que 
teve um papel fundamental  na re-
cuperação de muitas crianças, não 
apenas em termos de saúde, mas 
na possibilidade de condições mais 
dignas e apropriadas de vida, através 
da criação da Pastoral da Criança e 
em outros tantos projetos relativos 
à infância, dos quais ela participou e 
coordenou os trabalhos.

DA REDAÇÃO
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Os advogados explicaram que sempre houve resistêncis e 
dificuldade, por parte da emprersa, em resolver questões 
envolvendo as indenizações.

Atingidos terão nova chance para 
reaver danos após tragédia da Samarco
Plataforma. Sistema Simplificado de Indenização será ativado a partir do dia 27 de setembro.

DA REDAÇÃO

Após o rompimento da bar-
ragem de Fundão em novembro 
de 2015, atingidos de Mariana 
travaram uma luta para com-
pensação dos bens perdidos e 
da impossibilidade de manterem 
o sustento devido aos danos 
causados pela tragédia. 

Depois de negado o direito 
daqueles que protocolaram jun-
to a Fundação Renova agora os 
solicitantes terão nova chance de 
reaver os danos perdidos. Advo-
gados de Mariana se uniram e 
ajuizaram uma ação na Décima 
Segunda Vara Federal e todas 

aquelas pessoas que tiveram ne-
gativa em suas solicitações junto 
à Fundação até o dia 30 de abril 
de 2020, poderão realizar nova-
mente a tratativa através da plata-
forma Novel, na busca dos seus 
direitos anteriormente negados. 

Em entrevista ao Jornal 
Ponto Final os advogados Cris-
tiano Henrique de Oliveira, Fa-
biano Cezar Lopes Rodrigues e 
Pytcher Cordeiro Fontes expli-
caram que o novo mecanismo 
para os danos causados é uma 
vitória da comunidade atingida. 
“Em razão de termos percebido 
que na Bacia do Rio Doce inú-

meras categorias já haviam sido 
reconhecidas pela nova forma 
de indenização, que é o NOVEL 
trazido pelo juiz da Décima Se-
gunda Vara Federal, em que lá 
quase 30 mil pessoas já foram 
indenizadas num prazo de qua-
se oito meses, enquanto que na 
cidade de Mariana o epicentro 
de todo problema, percebemos 
que não chegou a 5 mil pessoas 
em que pese todo o esforço do 
Poder Judiciário”.

Cristiano explicou que sem-
pre houve dificuldade em resol-
ver questões envolvendo as inde-
nizações. “Sempre encontrando 
muita dificuldade por parte das 
empresas, nós então entende-
mos por nos unirmos e ajuizar-
mos uma ação na décima vara fe-
deral para justamente abrir para 
Mariana uma plataforma, uma 
alternativa para que as pessoas 
possam optar ou não pelo in-
gresso no novo meio indenizató-
rio e graças a Deus fomos muito 
felizes e agraciados quando Ma-
riana completou no mês passado 
seus 325 anos, o presente che-
gou agora para os impactados e 
atingidos. Não é uma vitória dos 
advogados, é uma vitória da Co-
missão dos atingidos de Mariana 

e da comunidade com um todo”.
A plataforma será ativada 

no dia 27 de setembro e as so-
licitações daqueles que proto-
colaram até 30 de abril de 2020, 

poderão ser feitas até o dia 31 
de janeiro de 2022.

A entrevista completa pode 
ser conferida no canal do You-
Tube do Jornal Ponto Final.
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A agência fica localizada à Avenida Nossa Senhora do Carmo, 511, Vila do Carmo.

Serviço de 
despachante é 
diferencial em 
agência de carros
RESOLUÇÃO. O despachante presta serviço para quem precisa, 
por um motivo ou outro, resolver pendências junto a órgãos 
públicos e/ou oficiais.

DA REDAÇÃO

Desde o início da pandemia 
da Covid-19 os impactos sofri-

dos nos comércios nos mais 
diversos seguimentos foram 
significativos. Muitas empresas 

fecharam as portas por não 
conseguirem manter o efetivo 
de funcionários e arcar com as 
contas básicas que mantém o 
comércio ativo.

Alguns comércios surgiram 
na pandemia onde empresá-
rios viram uma oportunidade 
em meio ao caos em manter 
o negócio em funcionamento. 
Também houve os que conse-
guiram, apesar do fechamento, 
manter as portas abertas.

Há pouco mais de um ano 
no mercado, Fernando Antu-
nes Martins, proprietário da 
agência de carros Martins Veí-
culos explicou que a pandemia 
trouxe dificuldades, mas acredi-
ta que tempos melhores estão 
por vir. “Devido a pandemia 
o comércio parou muito. Não 
alcançamos nossa expectativa 
ainda, mas acreditamos que vai 
ser bem melhor”. 

A Martins Veículos conta 
com três funcionários e entre 
os serviços ofertados de ven-
das, compra e troca de veícu-
los, emplacamentos, alteração 
de dados, renovação de CNH 
entre outros, a agência também 
oferece o serviço de despa-
chante onde são realizados os 
trâmites burocráticos junto à 
órgãos públicos.

A agência fica localizada 
à Avenida Nossa Senhora do 
Carmo, 511, Vila do Carmo.



Jornal Ponto Final 
26 de agosto a 1º de setembro de 2021 CIDADES| 07

Sr. Olímpio, durante muitos anos, foi comerciante no 
bairro e tinha um enorme apreço pelas pessoas. 

Sr. Dulico recebe homenagem 
em travessa que levará seu nome
DEMANDA. Solicitação feita por vereador foi atendida pelo executivo da cidade.

DA REDAÇÃO

O vereador Pedrinho Sa-
lete, através do Projeto de Lei 
nº 97/2021, solicitou à Casa 

de Lei de Mariana a mudança 
do nome da “Travessa Santa 
Cruz” para “Travessa Duli-
co”, no Barro Preto.

Segundo o edil, a soli-
citação chegou até o gabi-
nete através dos moradores 
e parentes do bairro, com 
o propósito de homenage-
ar o Sr. Olímpio Gonçalves 
Neto, que respondia pelo 
pseudônimo de Sr. Dulico, 
que foi uma figura popular 
no município. 

Sr. Olímpio, durante mui-
tos anos, foi comerciante no 
bairro e tinha um enorme 
apreço pelas pessoas. A tra-
vessa em questão encontra-se 
as margens do imóvel onde 
o mesmo viveu e criou sua 
família. Segundo relatos, da 
comunidade e de familiares, 
o senhor “Dulico” sempre 
brincava falando que a refe-
rida travessa era a “Savassi 
de Mariana”, ele adorava fi-
car na sacada do seu imóvel 
observando e apreciando o 
fluxo de pessoas e veículos. 

No dia 16 de agosto, foi 
publicado no Diário Ofi-
cial do Município de Maria-
na, a aprovação do PL. do 
Edil, Pedrinho Salete, onde 
foi sancionada a lei que fará 
alteração ao nome da rua. 
“Agradeço ao Prefeito Julia-
no Duarte por atender mais 
uma demanda solicitada por 
mim” agradeceu Pedrinho.
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Ao total 4.410 cartões 
foram distribuídos e 

podem ser debitados 
exclusivamente nos 

comércios de toda 
área municipal,

Secretário explica cobrança de 
taxa do cartão de auxílio municipal
BENEFÍCIO. Contemplados pelo Auxílio Emergencial Municipal reclamam de cobranças de taxa em 
comércio credenciados.

DA REDAÇÃO

Os cadas t rados  para 
que  os  comérc ios  loca i s 
possam receber  o  ca r-
t ão  dos  benef i c i á r ios  do 
Apoio  Munic ipa l  Emer-
g enc ia l  –  AME Mar ia -
na  per manecem aber tos. 
Até  o  momento  ma i s  de 
100  empresas  de  Mar i a -
na  j á  e s tão  cadas t radas  e 
au tor i zadas  a  passa rem 
os  ca r tões.

Os beneficiários re-
ceberão o valor de R$ 
750,00 em três parcelas de 
R$ 250,00. Ao total 4.410 
car tões foram distribuí-
dos e podem ser debita-
dos exclusivamente nos 
comércios de toda área 
municipal,  como forma 
de movimentar a econo-
mia por meio do giro de 
capital ,  ajudar o pequeno 
empresário e mitigar os 
efeitos do COVID-19 em 

nossa cidade. No total , 
serão mais de R$ 3,3 mi-
lhões em investimentos. 

Após entrega feita aos 
contemplados pelo be-
nefício houveram muitas 
reclamações em torno da 
cobrança de taxa dos co-
mércios credenciados. Em 
conversa com o secretário 
de planejamento, Marlon 
Figueiredo, pelo telefone, 
o mesmo informou que 
houve um processo l ici-
tatório entre a prefeitura 
e quinze empresas em um 
pregão eletrônico, onde 
houve um desconto de 
19% da empresa Lecard, 
o que gerou uma econo-
mia em torno de R$600mil 
ao município de Mariana 
efetivando assim, a Le-
card como a empresa ga-
nhadora do pregão. Um 
dos critérios adotados foi 
que a mesma deveria ter 

no mínimo 100 empresas 
credenciadas. Marlon ain-
da disse que a cobrança de 
taxa é relação direta entre 
a Lecard e o comercian-
te. Perguntado como te-
ria sido o credenciamento 
dos comércios, Marlon ex-
plicou que houve divulga-
ção pelo site da prefeitura 
de Mariana.  

A relação completa 
das empresas credencia-
das podem ser verificadas 
no l ink: https://car tao.le-
card.com.br :4434/login/
Atend/ConsLojasSite.
a s p x
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Semáforos no centro da cidade continuam sem funcionar.

Semáforos aguardam assinatura de 
contrato para voltarem a funcionar
SOLUÇÃO. Foi enviada à comunicação da Prefeitura de Mariana um questionamento solicitando 
informações e previsões de normalização.

DA REDAÇÃO

Os sinais da cidade de Ma-
riana estão sem funcionamento 
em alguns pontos. Em uma de-
claração feita em live realizada 
pelo executivo, o atual prefeito 
declarou há pouco mais de 60 
dias que em um prazo máximo 
de 30 dias os semáforos esta-
riam em funcionamento. 

A equipe de reportagem do 
Jornal Ponto Final passou por al-
guns semáforos constatando que 
a maioria ainda continua sem fun-
cionamento, diante dos fatos, foi 
enviada à comunicação da Pre-
feitura de Mariana um questiona-
mento solicitando informações e 
previsões de normalização. 

Em nota a prefeitura escla-
receu que já existe um contrato 
encaminhado que assim que for 
assinado pelo Demutran será 
feito um planejamento para 

resolução do problema. “Se-
gundo o Demutran, o contrato 
de implemento do semáforo já 
está se encaminhando. Todos 
os pareceres foram favoráveis 
à adesão e resta o registro da 
ata de reunião entre os departa-
mentos e secretarias envolvidas 
(Planejamento, Controladoria, 
Defesa Social).

Assim que o Demutran as-
sinar o contrato, a empresa res-
ponsável virá analisar os casos 
e fornecerá um planejamento 
com os dias necessários para a 
implementação e essa informa-
ção também será compartilhada. 
Previsão de instalação do semá-
foro é de 60 dias após a contrata-
ção da empresa” finalizou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Ex-prefeito Dú fala 
de relação política 
com Thiago Cota à 
futuras eleições 
TESTE. Duarte acredita ter feito um bom trabalho no início da pande-
mia quando adotou medida de testagem em massa da população.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final ouviu 
no último dia 23, o ex-prefeito, 
Duarte Eustáquio Gonçalves 
Júnior, conhecido por todos 
como Dú. O ex-prefeito res-
pondeu perguntas sobre políti-
ca, relacionamento com o irmão 
Juliano, atual prefeito de Maria-
na e também falou sobre preten-
sões políticas e pandemia.

Jornal Ponto Final: 
Quem é o Dú hoje?

Duarte Júnior: O Du hoje, 
é o ainda considerado jovem, 
que está fazendo mestrado em 
meio ambiente, que assumiu 
agora a função de secretário 
executivo do Fórum de pre-
feitos, advogando, exercendo a 
minha profissão podendo cui-
dar dos meus filhos e da minha 
família.

JPF: Família e relação 
com o atual prefeito seu ir-
mão Juliano.

Du: É prioridade pra mim, 
nunca vou dar desgosto aos 
meus pais. Eu sou pai e o que 
a gente mais quer é que os ir-
mãos estejam próximos um do 
outro, então como família, o 
Juliano é um grande irmão e eu 
sempre estarei ao lado dele. 

JPF: Como Dú enxerga o 
governo do irmão?

Du: Politicamente ele sem-

pre colocou que o meu governo 
terminou no dia 31 (dezembro) 
e é verdade ele não está errado. 
É necessário que as pessoas 
entendam que as decisões dele 
devem ser respeitadas e é por 
isso também que me afastei um 
pouco. Eu acho que ele está 
fazendo uma boa gestão, está 
muito comprometido, respeito 
a administração dele e família 
pra mim é prioridade acima de 
tudo.

JPF: CPI.
Du: Ronaldo deixou clara a 

relação de respeito que tem co-
migo. O que me incomodou ali 
foi a montagem, e é uma pena 
que a pessoa não tenha coragem 
de falar e aí se esconde atrás de 
uma montagem. Ele (Ronaldo) 
não direcionou a fala dele pra 
mim e por mais que estavam di-
recionadas a mim algumas falas 
eu não concordo. Dentro disso 
eu queria dizer que o Ronaldo 
quando disse aquilo foi o pri-
meiro momento que ele esteve 
com o Fábio ele ainda não ti-
nha dado seu depoimento e pra 
mim isso é muito sério, porque 
como eu disse, o Ronaldo ainda 
não tinha ouvido o depoimen-
to do Fábio e algumas pessoas 
deixaram claro e afirmaram que 
tem documento que o Fábio te-
ria autorizado o pagamento de 

obras que não foram executa-
das e isso é seríssimo. O Fábio 
foi até a CPI e lá ele deixou cla-
ro que não pagou.

JPF: Pretensão política.
Du: Eu fiz um trabalho 

dentro do Fórum, fui reconhe-
cido pelos 39 municípios que 
acham importante que tenham 
um representante dentro do 
congresso. É claro que isso não 
é uma decisão somente minha. 
É uma decisão que precisa ser 
tomada rápida, temos uma reu-
nião marcada com todos esses 
municípios e aí iremos decidir 
se devemos ou não colocar o 
nome a disposição.

JPF: Thiago Cota.
Du: Eu desejo tanto ao 

Celso quanto ao Thiago muita 
paz, muita saúde e que Deus 
possa abençoar muito a família 
deles, mas particularmente eu 
acho muito pouco provável 

JPF: Pandemia
Du: Por sermos o municí-

pio que adotou a testagem em 
massa fomos muito criticado e 
Mariana colhe esse fruto hoje. 
É a cidade que tem o menor 
número do índice de mortes, 
porque nós testamos muito, 
identificamos e tiramos aque-
las pessoas do relacionamento 
em sociedade, foi uma atitude 
acertada.

Confira entrevista na ínte-
gra no canal do YouTube do 
Jornal Ponto Final.
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 Os leitos de UTI na Santa Casa de Ouro Pretoestá com 60% de ocupação, com 4 pacientes 
de Ouro Preto, 2 de Itabirito e 6 de Mariana.

Mariana registra primeira 
suspeita da variante Delta
VARIANTE. Itabirito soma dois casos confirmados e oito suspeitas da variante Delta da COVID-19 
e Mariana tem um caso provável.

DA REDAÇÃO

As cidades, Mariana e Ita-
birito, estão preocupadas com 
a presença da variante Delta 
da COVID-19 na região. Em 
Itabirito, já são dois casos con-
firmados e oito suspeitos, en-
quanto Mariana possui uma 
contaminação suspeita. Juntos, 
os municípios somam nove dos 
79 diagnósticos analisados pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas (SES-MG), segun-
do informe do último dia 24. 
A primeira contaminação em 
Itabirito foi trazida, segundo a 
prefeitura municipal, do Rio de 
Janeiro. Uma pessoa contamina-
da viajou da capital fluminense 
para a cidade mineira em julho. 
O segundo caso confirmado, 
itabirito, foi registrado no dia 13 
deste mês. E outras oito suspei-
tas são investigadas.

Em Mariana possui um 

caso provável da variante na ci-
dade. Segundo a gestão munici-
pal, a amostra foi encaminhada 
para a Fundação Ezequiel Dias 
(Funed) no início deste mês e 
teve o genoma Delta identifi-
cado. Mas a prefeitura ainda 
aguarda o processo de sequen-
ciamento genético da amostra e 
orientações das referências téc-
nicas estaduais para confirmar a 
presença da variante na cidade. 
O estado de saúde do paciente 
suspeito não foi informado. 

Segundo o executivo, a 
Secretaria de Saúde de Maria-
na realiza a análise constante 
do cenário epidemiológico do 
município, baseado no levanta-
mento dos últimos resultados 
dos testes de detecção da CO-
VID-19, casos confirmados, 
internações e mortes. Ainda in-
forma que a partir dessas análi-
ses, medidas são tomadas para 

prevenir o avanço da doença e 
orienta a população a comple-
tar o esquema vacinal e manter 
as medidas de distanciamento e 
uso correto das máscaras.

A microrregião Ouro Preto 

- onde estão as cidades de Maria-
na e Itabirito - está na onda ver-
de do Plano Minas Consciente e 
todas elas dependem dos leitos 
de UTI para COVID-19 da San-
ta Casa de Ouro Preto. No bo-

letim COVID-19 da Santa Casa 
de terça-feira (24/8), a ocupação 
dos leitos de UTI está em 60% 
sendo que quatro pacientes são 
de Ouro Preto, dois de Itabirito 
e seis de Mariana.
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guaranix

 A aplicação nos idosos seguirá ordem cronológica, do mais velho para o novo.

Governo anuncia 3ª dose da vacina 
contra Covis a partir de 15 de setembro
EXTRA. Imunização de reforço contra Covid vai começar por idosos e imunossuprimidos e será feita com a Pfizer.

DA REDAÇÃO

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou a apli-
cação da terceira dose da vacina 
contra a covid-19 a partir do dia 
15 de setembro em idosos com 
mais de 70 anos e imunossupri-
midos. Na segunda-feira, dia 23, 
o secretário executivo da Pasta, 
Rodrigo Cruz, antecipou, em 
entrevista ao Papo do Editor, 
do Broadcast Político, sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, que a aplicação 
da dose de reforço começaria 
em meados de setembro.

Também a partir de 15 de 
setembro, o ministério vai redu-
zir o intervalo da aplicação da se-
gunda dose dos imunizantes da 
Pfizer e Astrazeneca das atuais 

12 semanas para oito semanas.
A decisão foi tomada em 

reunião do ministério na noite 
desta terça-feira, 24, e anuncia-
da pelo ministro logo depois 
do encontro em conversa com 
jornalistas. De acordo com o 
ministro, no dia 10 de setem-
bro, a pasta finalizará a dis-
tribuição de imunizantes para 
a aplicação da primeira dose 
em toda a população brasilei-
ra com mais de 18 anos, o que 
abre espaço para a antecipação 
e o reforço vacinal anunciado.

A partir do dia 15 de se-
tembro, serão enviadas aos 
Estados as doses de reforço 
para os imunossuprimidos - 
pessoas com câncer ou trans-

plantados, por exemplo - que 
tenham tomado a segunda 
dose há pelo menos 28 dias e 
de idosos com mais de 70 anos 
que tenham tomado a segunda 
há pelo menos seis meses.

A aplicação nos idosos se-
guirá ordem cronológica, do 
mais velho para o novo. A Saú-
de aguarda a conclusão de um 
estudo para decidir como será 
a aplicação da terceira dose em 
profissionais de saúde e pesso-
as com menos de 70 anos.

O Ministério da Saúde es-
tudará ainda a possibilidade de 
imunização cruzada entre as 
vacinas da Astrazeneca e Pfizer, 
mas isso será feito somente em 
caso de necessidade.
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A ideia é criar um pacto semelhante em relação ocorrida em 
Brumadinho.

Governador discute compensação para 
tragédia da Samarco em Mariana 
ACORDO. Governadores de Minas se reuniu com o presidente do 
Senado para discutir possível acordo semelhante ao de Brumadinho.

DA REDAÇÃO

O Governador de Minas, 
Romeu Zema (Novo), se reu-
niu na manhã do último dia 24 
com o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
no Distrito Federal, para tratar 
de possível acordo sobre a tra-
gédia socioambiental ocorrida 
em Mariana, na Região Central 
do estado, em 5 de novembro 
de 2015, quando uma barragem 
de rejeitos minerais da minera-
dora Samarco se rompeu e cau-
sou, além de imensurável dano 
ambiental até o Espírito Santo, 
a dor irreparável com a morte 

de 19 pessoas.
A ideia é criar um pacto 

semelhante ao fechado em fe-
vereiro deste ano em relação 
à outra tragédia socioambien-
tal envolvendo mineração: a 
de Brumadinho, também na 
Região Central. Em 25 de ja-
neiro de 2019, uma barragem 
da empresa Vale se rompeu e 
provocou 270 mortes (9 cor-
pos seguem desaparecidos), 
além de grandes danos ao meio 
ambiente. O “acordo da Vale” 
prevê R$ 37,68 bilhões para re-
paração em cidades de todas as 
regiões de Minas. Nenhuma re-

paração nesse sentido ocorreu 
em relação à tragédia causada 
pela Samarco em Mariana.

Rodrigo Pacheco disse que 
um acordo não passa pelo Sena-
do diretamente, mas salientou o 
apoio à causa do governador. O 
senador também disse que o go-
vernador precisa se reunir agora 
com a União, o Ministério Pú-
blico e o Judiciário para costu-
rar uma reparação em comum, 
tendo como inspiração Bruma-
dinho. “O estado, por meio de 
suas advocacias-gerais, devem 
se sentar à mesa com represen-
tantes da União, dos ministérios 
públicos e do Judiciário para 
chegar a um bom termo relativo 
à indenização” afirmou o parla-
mentar após o encontro.

“Não vamos ter a supe-
ração da perda de vidas, dos 
impactos na bacia ao longo do 
Rio Doce, porque com isso nós 
vamos conviver para sempre. 
Mas, ainda neste ano, é preciso 
dar uma solução devida a isso. 
É preciso uma grande conci-
liação. Embora o Senado não 
participe como sujeito, é nosso 
dever, como Casa democrática 
e de representação dos estados 
da Federação, dar condições 
para que esse acordo aconteça. 
Podem contar comigo”, com-
pletou Pacheco.
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Bombeiros encontram 
mais um corpo 
em Brumadinho
BARRAGEM. Segundo números oficiais, 10 pessoas continuam 
desaparecidas quase três anos depois do rompimento da barragem.

DA REDAÇÃO

Mais um corpo foi encon-
trado pelo Corpo de Bombei-
ros na área de inundação da 
Tragédia de Brumadinho, na 
Grande BH, nesta terça-feira 
(24/8). Se esse corpo é ou não 
de um dos 10 desaparecidos 
só o Instituto Médico-Legal 
(IML), da Polícia Civil, vai po-
der confirmar. 

Segundo os bombeiros, 
o corpo estava na área que se 
denomina Remanso 1, ao lado 
direito do distrito de Córrego 
do Feijão, onde a barragem es-
tava. “Pelo estado de integrida-
de do corpo há uma forte pos-
sibilidade de se tratar de uma 
nova identificação”, informou 
a corporação.

O achado aconteceu por 
volta das 16h45 da última ter-
ça-feira (24). O processo de 
identificação leva um tempo 
indeterminado. Apesar do 
otimismo dos bombeiros, há 
chance de que o corpo seja de 
uma vítima já encontrada pelas 
autoridades.

A Polícia Civil deslocou 
uma equipe de peritos para ini-
ciar os trabalhos de identifica-
ção. Foi o 942º dia da Opera-
ção Brumadinho do Corpo de 
Bombeiros. O último desapa-
recido encontrado foi o solda-
dor da Vale Renato Eustáquio 
de Souza que identificado em 
27 de maio deste ano (2021), 
mais de quatro meses depois 
que os bombeiros encontra-
ram um fragmento do fêmur 
dele, em 14 de janeiro. Renato 
tinha 34 anos em 25 de janeiro 
de 2019, quando a Barragem 1 
da Mina do Córrego do Feijão 
se rompeu. 

O governador Romeu 
Zema informou o encontro 
do corpo. ‘’Com incansável 
trabalho, os bombeiros de 
Minas localizaram hoje, por 
volta das 17h, mais uma joia 
ainda desaparecida na tragédia 
em Brumadinho. É um alento 
para as famílias que aguardam 
a localização e identificação 
das vítimas do rompimento 
da mina do Córrego do Feijão. 

Aparentemente uma vítima 
masculina, essa joia foi encon-
trada na região do Remanso 1. 
A esperança nos acompanha”, 
afirmou.

Identificação: Juliana 
Creizimar de Resende Silva, 
uma das 270 vítimas da tra-
gédia de Brumadinho, teve o 
corpo identificado nesta quar-
ta-feira (25). O reconhecimen-
to, o 261º realizado pela Polí-
cia Civil, acontece no dia em 
que o desastre completa dois 
anos e sete meses. Ao todo, 
nove pessoas continuam desa-
parecidas no meio da enxurra-
da de lama.

Quando morreu aos 33 
anos, Juliana deixou um casal 
de gêmeos que, na época, tinha 
apenas 10 meses de vida. Os 
bebês também ficaram órfãos 
de pai, já que o marido de Ju-
liana, Dennis Augusto da Sil-
va, que tinha 34 anos, foi outra 
vítima da tragédia. Os dois se 
conheceram na mineradora 
Vale e morreram juntos, tam-
bém no local de trabalho.
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varejão popular

A iniciativa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Fundação Renova.

Encontro virtual levou informações 
para aumentar vendas de negócios
REALIZAÇÃO. Evento ocorreu no dia 24 de agosto para empreendedores de Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado e Valadares.

DA REDAÇÃO

Gestão Comercial e 
Marketing Digital foram temas 
da quarta palestra do Ciclo de 
Desenvolvimento de Forne-
cedores da Fundação Renova. 
O evento gratuito, destinado a 
empresários e empreendedo-
res de Mariana, Barra Longa, 
Rio Doce, Santa Cruz do Es-
calvado e Governador Vala-
dares, todos em Minas Gerais, 
foi realizado de forma on-line 
na última terça-feira (24), com 

transmissão nas plataformas 
Zoom e YouTube.

Com o objetivo de forne-
cer aos empreendedores in-
formações para prospectar ou 
atrair mais clientes e aumen-
tar as vendas dos negócios, o 
encontro virtual foi ministra-
do pelo diretor-presidente da 
Allman Consultoria, Décio 
Pessoa, empresa com foco em 
ideias inovadoras e criativas 
para as organizações.

Essa foi a terceira edição 
do ciclo. A iniciativa faz par-
te do Programa de Desenvol-
vimento de Fornecedores da 
Fundação Renova, que tem 
como objetivo preparar as em-
presas para se tornarem mais 
competitivas no mercado, por 
meio de implantação e revisão 
de processos de gestão, produ-
ção e comercialização a fim de 
gerar um maior lucro para o 
empreendimento.
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Tazo Amaral é mineiro, ouro-pretano e está de volta ao ce-
nário musical da Região dos Inconfidentes.

Músico ouropretano 
fará live exclusiva 
com melodias 
personalizadas
DEVOÇÃO. “A música pra mim é como se fosse uma santa, eu 
sou devoto da música, eu me entrego pra música”.

DA REDAÇÃO

 Será realizada, no próximo 
dia 26, uma live exclusiva com o 
músico Tazo Amaral, onde es-
tão previstas apresentações de 
músicas além de um bate papo 
descontraído com o músico.

Tazo Amaral é mineiro, 
ouro-pretano e está de volta 
ao cenário musical da Região 
dos Inconfidentes. Depois 
de um tempo afastado para 
se dedicar exclusivamente às 
novas técnicas de violão per-
cussivo e guitarra, o músico 
volta com uma nova roupa-
gem e trazendo consigo uma 
bagagem artística carregada 
de energia e diversidade.

O músico de grandes 
composições como “Fortes 
Corações”, “Poderoso Amor” 
e “Ouro Preto, Cascatas e Ce-
lebrações”, também se dedica 

em composição de melodias 
infantis e releituras de gran-
des clássicos da música na-
cional e internacional, como 

“O mundo é um moinho 
(Cartola)”, “Come Together 
(Beatles)”, com um repertório 
voltado para os apreciadores 
de música de qualidade. 

Para Tazo a música faz par-
te de sua vida com um todo. 
“A música pra mim é como se 
fosse uma santa, eu sou devoto 
da música, eu me entrego pra 
música” enfatizou.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Foram apresentados diversos documentos solicitando informações sobre a aplicação de 
recursos em diversas áreas de Ouro Preto.

Ouro Preto: 
Vereadores solicitam 
transparência na 
aplicação de recursos
EXECUTIVO. Os projetos para o desenvolvimento socioeconômico 
do município estão sendo contemplados como uma medida 
promotora de transparência.

DA REDAÇÃO

Durante a 58ª Reunião 
Ordinária de 2021, realizada 
na última quinta-feira (18), 
foram apresentados diversos 
documentos solicitando in-
formações sobre a aplicação 
de recursos em diversas áreas 
de atuação do Poder Público 
em Ouro Preto.

O Requerimento Nº 
370/2021, de autoria da ve-
readora Lilian França (PDT), 
encaminhado ao Prefeito Mu-
nicipal, solicita informações 
referentes a aplicação dos va-
lores recebidos pelo executi-
vo através da Compensação 
Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM).

Tendo em vista que Infra-
estrutura, Saúde, Educação e 
Meio Ambiente são áreas nas 
quais podem ser aplicados os 
recursos do CFEM, segundo a 
vereadora, a informação sobre 

quais os projetos para o desen-
volvimento socioeconômico 
do município estão sendo con-
templados com a verba se ma-
nifesta como uma importante 
medida promotora de transpa-
rência nas ações do Executivo.

Já o Requerimento Nº 
372/2021, de autoria do ve-
reador Renato Zoroastro 
(MDB) e encaminhado ao 
Secretário Municipal de Edu-
cação, requer informações so-
bre como estão sendo gastos 
os recursos da Quota Estadu-
al Salário Educação.

Conforme a justificativa 
do parlamentar, constou nas 
contas do município, no úl-
timo dia 17, um valor de R$ 
1.409.650,36, sendo necessário, 
portanto, esclarecimentos por 
parte da Secretaria sobre como 
esse recurso está sendo gasto.

Ainda na pauta da trans-
parência de informações, o 

Requerimento Nº 369/2021, 
de autoria do vereador Ma-
theus Pacheco (PV) e encami-
nhado à Secretaria Municipal 
de Saúde, solicita  laudos e 
trabalhos realizados pela vi-
gilância sanitária nas escolas e 
creches municipais, estaduais 
e particulares do município 
de Ouro Preto.

De acordo com o verea-
dor, tais informações são ne-
cessárias com o objetivo de 
garantir um retorno às aulas 
presenciais seguro, minimizan-
do o risco de contaminação e 
considerando a existência da 
variante Delta na região. Dessa 
forma, de modo a garantir um 
retorno seguro e eficiente, fa-
z-se indispensável a realização 
de visitas às escolas, regras de 
segurança, laudos, adaptabi-
lidade dos locais as melhores 
normas de segurança sanitária, 
dentre outras questões.
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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.

Eita, Escorpião velho de guerra, o cenário 
está lindão nesses dias e você tem tudo para 
transformar seus sonhos em realidade. Metas e 
objetivos ligados à carreira, ao lado financeiro e 
também à saúde podem decolar de vez nesse 
período. O Sol e outros astros revelam que você 
terá confiança, disciplina e organização de sobra 
para chegar aonde quer. 

Paciência não é o forte do seu signo e o que tem 
de sagitariane precisando reforçar a dose de 
paracetaloka não está no gibi. Se você está nessa 
e paga de doida porque não sabe esperar, pode 
guardar o remedinho na gaveta e pré-pa-ra para 
triunfar. Nessa semana a coisa muda e fica boa 
demais para o seu lado com a chegada do Sol ao 
cume do seu Horóscopo.

Por causa do jeitão prudente e realista, nem 
sempre seu signo encara mudanças com bons 
olhos, mas pode baixar a guarda e botar fé nos 
arranjos do céu, porque a semana vem cheia 
de promessas, meu xuxuzinho! O Sol começa 
a brilhar em Virgem e anuncia novidades que 
podem trazer muitas melhorias para a sua vida. 

 aí, meu cristalzinho, na maior ansiedade para 
saber das news? Bom, se depender da Lua, você 
vai esbanjar vitalidade nesses dias com a fase 
Cheia em seu signo, um bálsamo para sua saúde. 
O momento também é ideal para ousar mais em 
suas iniciativas e acelerar o passo no trabalho, pois 
tem tudo para colher ótimos resultados.

Se você está atrás de trabalho e se vira nos trinta 
para garantir seu sustento, vai adorar as boas 
novas. O Sol desembarca em Virgem, reforçando 
sua organização, persistência e disciplina para 
encontrar a vaga dos seus sonhos. O reizinho 
também revela que sua natureza agregadora 
vai inspirar as pessoas e você pode ter ótimos 
resultados ao somar forças com os outros. 

A coisa anda bonita para o seu lado e vai fi car 
ainda mais, bebê! O Sol desembarca no seu 
paraíso, fecha parceria com outros astros e 
revela que uma maré de sorte vai bater aí na 
sua praia. Tudo deve caminhar com mais 
facilidade na sua vida, a saúde se fortalece e 
alegrias vão rolar com o pessoal de casa – suas 
iniciativas devem render elogios dos parentes.

Novidades chegam do Sol, que enche seu lar 
de boas energias e coloca em evidência os 
assuntos familiares. Coisas relacionadas ao 
passado e interesses com imóveis também 
fi cam em alta e o reizinho dá todo apoio para 
você resolver pepino sobre aluguel, compra 
de terreno ou até mesmo fi nanciamento da 
tão sonhada casa própria. 

Os humilhados serão exaltados, caranguejinhos! 
Ótimas vibes chegam do Sol nesta semana e seus 
contatos vão render em todos os sentidos. O astro 
empodera sua comunicação, sua simpatia e dá um 
up nas relações com pessoas próximas, seja para 
bater papo, fazer negócio ou trabalhar. 

Se depender do seu regente, a semana 
será redondinha para você dar aquela 
levantada no astral das fi nanças. O 
Sol migra para sua Casa do Dinheiro e 
promete sorte em dobro, seja para resolver 
paradas com grana, quitar dívidas, seja 
para incrementar sua renda. 

Sabe quem tirou a sorte grande nessa semana? 
Isso mesmo, é você, meu docinho virginiano! 
Como se não bastasse Marte e Mercúrio no seu 
signo, agora quem chega para engrossar o time e 
blindar de vez o seu astral é o Sol! Suas qualidades 
e características mais marcantes ficam turbinadas, 
sinal de que você pode bater um bolão na vida 
profissional, ganhar mais dinheiro e ainda terá 
vitalidade para dar e vender. 

Semana começando com a Lua Cheia em 
seu paraíso, vibe que aumenta seu carisma 
e promete alegrias na sua vida, bebê! A parte 
zicada é que o Sol entra em Virgem e essa 
infl uência não é lá muito camarada com o 
seu signo. Com o vulcão do inferno astral em 
atividade, não estranhe se sua energia der 
umas balançadas nessa fase. 

Lobão e Gael se enfrentam e Karina passa 
mal. Dalva incentiva Duca e Bianca a fi carem 
juntos. Jade conta todas as armações para 
Edgard, prometendo que será uma boa 
pessoa. Lobão inventa que tinha um caso 
com Ana e Gael se desespera. Karina decide 
ir embora com Lobão, e Cobra garante a Gael 
que acompanhará os dois. Dandara tenta 
falar com René para descobrir a verdade 
sobre Ana e Lobão, mas não consegue falar 
com o ex-marido. Karina vai para a casa de 
Nat, e Cobra avisa a Gael, que pede para 
Duca conferir o estado da fi lha. Delma e 
Marcelo tentam animar Pedro. 

Gael conta a suposta história de Ana e 
René para Karina, que se desespera. 
Lucrécia descobre que está com uma 
infecção, e Edgard e Jade a apoiam. Karina 
pede ajuda a Cobra. Gael pede que Duca 
acompanhe Bianca para que ele possa 
fi car só. Cobra diz a Lobão que acredita 
que Karina deva saber logo a verdade. 
Bianca pede ajuda a Dandara. Jade reza 
para que sua mãe melhore, e Edgard se 
surpreende. Dandara apoia Gael. Com a 
ajuda de Cobra, Lobão encontra Karina e 
conta o resultado do exame de DNA.

Júlio resiste em aceitar as justifi cativas 
de Arlete, que explica ao fi lho que sumiu 
para salvar a vida dele. Malagueta 
aceita dar abrigo a Mônica como amigo. 
Prazeres desmaia ao ver Arlete e, 
quando acorda, estranha que Elza não 
tenha fi cado surpresa com a presença 
da irmã mais nova. Sandra Helena diz 
a Eric que está  interessada em investir 
nas empresas dele. Evandro chora ao ler 
a carta de despedida de Mônica. Arlete 
pede garantias a Athaíde de que ela e 
a família não correm perigo. Athaíde 
pergunta a Arlete o que ela fez com as 
provas. Malagueta avisa a Maria Pia que 
Sabine está  se interessando por ele. 

Júlio é  demitido do hotel por justa causa. 
Douglas entra no palco da boate para se 
apresentar, e é um sucesso. Douglas e Natália 
começam a organização do casamento 
de Eric e Luiza. Sandra Helena recebe 
uma intimação para depor. Eric e Luiza se 
preparam para o casamento, e Maria Pia age 
para impedir. Malagueta tenta fazer Maria Pia 
desistir da ideia de pular do parapeito do hotel, 
mas é  Eric quem consegue segurar a moça. 
Maria Pia diz a Malagueta que irá  trabalhar no 
escritório de Genebra a convite de Sabine. 
Eric e Luiza se casam. Pedrinho vai para a 
casa de Sabine. Antônia pergunta a Agnaldo 
se ele sabe quem ajudou Júlio no roubo.  

Os professores da Ribalta insistem para 
que Bianca faça a peça. Lucrécia afi rma 
a Jade que está decepcionada com 
a leviandade da fi lha. Cobra termina 
o relacionamento com Jade. Duca 
confronta Lobão e Cobra. Bianca entra 
no palco. Lobão revela o resultado do 
exame de DNA para Cobra, que pede 
para ter cuidado com Karina. Cobra 
ajuda Pedro a encontrar Karina. 

Maria Marta faz um acordo com Cora 
para descobrir o esconderijo de José 
Alfredo. Xana aconselha Vicente a 
escolher entre Cristina e Maria Clara. 
Enrico vê Maurílio e Danielle juntos no 
hotel. Bruna sai do hotel sem que sua 
mãe a veja. Xana ouve Naná falando 
com Antônio. Danielle descobre que a 
fi lha sumiu e se desespera. Bruna fala 
para José Pedro que sua mãe está com 
Maurílio. Maria Marta manda Josué dar 
um recado para José Alfredo. Silviano 
avisa a Danielle que Bruna está na 
mansão. José Alfredo explica seu novo 
plano para Josué e manda que ele o 
execute o quanto antes. 

José Alfredo explica por que Cristina deve 
concordar com a exumação. Danielle afi rma 
a Maria Marta que não tem um caso com 
Maurílio. Xana sugere que Naná traga 
Luciano para a festa que fará em sua casa. 
Magnólia fi nge ser Beatriz para convidar 
celebridades para sua festa. Danielle afi rma 
a Maurílio que pode controlar José Pedro. 
Salvador sai com Helena, e Orville pede para 
Jonas armar um leilão com seus quadros. 
Com a ajuda de Cristina, José Alfredo 
conhece seus netos. Josué prepara o novo 
plano do Comendador. Naná descobre que 
Luciano será adotado. Helena desconfi a de 
Orville. 

Maria Clara confi dencia a Vicente que 
acredita que seu pai esteja vivo. Cora 
decide investigar o bar de Manoel. Naná se 
despede de Luciano e observa o menino 
seguir com os pais adotivos. Maurílio 
recebe um telefonema misterioso. Salvador 
conta para Vicente que fez um quadro de 
Helena. Téo reclama das excentricidades 
de Magnólia e Severo. Xana desmaia ao 
saber que Luciano foi adotado. Carmem 
reclama por Jonas ter contratado Érika para 
divulgar o leilão de Salvador. Téo exige que 
Maurílio obrigue Maria Marta a lhe dar uma 
entrevista. José Pedro rouba o diamante 
rosa de João Lucas. 

Luiza avisa a Pedrinho que a polícia 
recuperou uma das malas com o dinheiro 
dele. Sandra Helena informa a Agnaldo 
que Júlio se entregou à  polícia. Eric diz 
a Júlio que descobrirá  quem roubou 
o dinheiro com ele. Sandra Helena, 
Malagueta e Agnaldo se sentem aliviados 
ao saber que Júlio não os entregou à  
polícia. Antônia interroga  Júlio, e os 
dois trocam acusações. Prazeres passa 
mal ao saber da prisão de Júlio. Maria 
Pia e Malagueta se entregam à  paixão 
e dormem juntos. Júlio fi ca surpreso ao 
saber, pelo advogado, que sua mãe pagou 
a fi ança para soltá -lo. Arlete pede perdão 
a Júlio.  

Pedro tenta se explicar para Karina, mas 
a menina é irredutível. Bianca faz sucesso 
com sua atuação. Bianca e João são 
selecionados como os melhores atores 
da peça. Karina afi rma que Bianca não é 
mais sua irmã. Jade e Lucrécia discutem, 
e a moça acaba desmaiando. Bianca 
confronta Gael e insinua que ele esconde 
algo de Karina. Karina ouve quando 
Bianca diz que Gael pode não ser seu pai. 

Teresa questiona Pedro sobre a presença 
de Luísa em sua viagem. Pilar aconselha 
Samuel a deixar a casa de Olu para se 
afastar de Zayla. Luísa afi rma a Teresa que 
preza o bem de sua família acima de tudo. 
Samuel se muda, e Zayla acredita que o 
rapaz tenha sentimentos por ela. Nélio se 
prepara para visitar seus pais. Germana 
e Licurgo roubam material de obra, e 
Clemência e Lupita observam. Tonico teme 
que Pedro o reconheça. Celestina instiga a 
Imperatriz a pensar em uma forma de evitar 
a presença de Luísa. Samuel e Pilar têm 
sua primeira noite de amor.  

Pilar conta a Luísa sua noite com 
Samuel. Tonico se irrita ao saber que 
Pedro e sua comitiva fi carão na casa 
de Eudoro. Samuel pede Pilar em 
noivado. Quinzinho sofre com a reação 
de Clemência, que rejeita os roubos do 
marido. Minervina decide tentar fuga 
antes que Nélio chegue às terras de 
Lota e Batista. Pilar pede que Luísa 
entregue uma carta a Dolores. Nélio 
encontra Lota e Batista presos. Zayla 
se revolta com o compromisso de 
Samuel e Pilar. Tonico sabota a casa 
de Eudoro. Clemência volta e anuncia a 
Quinzinho que está grávida. Luísa pede 
que Samuel guarde segredo sobre seu 
romance com Pedro, e Pilar desconfi a.

Samuel e Luísa despistam Pilar. Teresa arma 
para tentar afastar Pedro de Luísa. Guebo 
questiona Pedro sobre o fi m da escravidão. 
Isabel e Leopoldina conhecem Zayla e 
Guebo. Nélio registra queixa na polícia sobre 
a fuga de Minervina e outros escravizados 
por Lota e Batista. Germana e Licurgo se 
infi ltram na Quinta e acabam presos no 
sarcófago. Mariquinha atende ao convite de 
Teresa, sem saber que é uma armação para 
Pedro. Celestina comenta com Luísa sobre 
Mariquinha. Luísa vê quando Mariquinha 
beija Pedro. Luísa comunica que desistiu da 
viagem com a comitiva real. 

Isabel e Leopoldina se revoltam contra 
Luísa, que não abre mão de sua decisão. 
Samuel decide ajudar Minervina a 
resgatar sua mãe. Pilar interrompe a 
viagem de Pedro e Teresa para pedir 
a ajuda da imperatriz. Benedita se 
recusa a fugir com Minervina. Germana 
e Licurgo conseguem se soltar do 
sarcófago. Lurdes conforta Nicolau, que 
acredita ter visto a múmia se mexer. Lota 
e Batista pedem que Nélio se case com 
a fi lha do tabelião. Borges vê Minervina 
na Pequena África e ameaça Lupita. 
Cândida tem um mau pressentimento. 
Tonico se apresenta a Pedro.

Pedro não reconhece Tonico, que 
fi ca frustrado. Teresa se encanta com 
Dolores. Borges prende Lupita. Chega 
o dia da festa de noivado de Samuel 
e Pilar. Cândida diz que Justina e 
ela trabalharão juntas. Borges segue 
Abena e Baltazar, que vão ao encontro 
de Minervina. Quinzinho afi rma a 
Clemência que não desistirá do sonho 
de ter um cassino. Pedro e Teresa se 
beijam. Guebo alerta Olu e Samuel para 
o sumiço de Abena e Baltazar. Samuel 
expulsa Lupita da Pequena África. 
Licurgo e Germana descobrem que 
Quinzinho está vendendo os imóveis 
de Vitória. Isabel tem um acidente, e 
Lurdes a ampara. Isabel admira Luísa. 

Jacira e Piatã prendem Tonico. Guebo 
sofre com a ausência de sua família. Teresa 
revela a identidade de Pedro a Jacira 
e Piatã, que contam que foram amigos 
de Dom Pedro I e Leopoldina. Dolores 
e Eudoro se preocupam com o fogo na 
mata. Samuel confronta Borges sobre 
Abena e Baltazar, mas acaba ferido pelo 
delegado. Licurgo e Germana chantageiam 
Quinzinho. Lupita pede para se mudar para 
o cassino. Nélio tenta fugir para não casar 
com Nonarica, mas Lota e Batista o forçam 
a fi car. Luísa interpela Caxias sobre a 
situação de Abena e Baltazar. Cândida tem 
uma visão com Abena e Baltazar. 

Agnaldo diz à  polícia que não sabe quem 
ajudou Júlio no roubo. Antônia e Domênico 
decidem intimar Timóteo e Canivete. Sabine 
culpa Pedrinho por ter perdido o fi lho deles na 
época em que estava grávida. Sandra Helena 
contrata Nelito como seu mordomo. Arlete 
expulsa Pedrinho de seu táxi depois que 
ele fala mal de Júlio. Evandro conta a Júlio 
que desistiu de procurar Mônica e o convida 
para se hospedar na casa dele. Eric convida 
Malagueta para ser seu assessor pessoal. 
Dom e Dílson choram emocionados com a 
confi rmação de que são irmãos. Júlio sai de 
casa. Malagueta beija Sabine. 

Mathias diz a Eric que o tratamento com 
Bebeth está  evoluindo e que a levará para 
visitar o túmulo da mãe. Eric aceita Domênico 
como detetive particular para investigar o 
roubo do hotel. Dom revela a Cristóvão 
que é seu fi lho e que já fez o teste de DNA 
com Dílson. Antônia questiona Arlete sobre 
o motivo de ela ter abandonado Júlio. Eric 
combina com Domênico para investigar 
Agnaldo e Wanderley. Júlio sugere a Cíntia 
que alugue o quarto de Sandra Helena. Eric 
vai com Bebeth e Mathias visitar o túmulo de 
Mirella. Cristóvão chega à  casa de Madalena 
com Dom. Sabine pede que Douglas demita 
Cristóvão.  

Douglas se recusa a demitir Cristóvão sem 
antes falar com Eric. Timóteo diz a Athaíde que 
tem uma ideia para pegar a documentação 
que está́ com Arlete. Pedrinho dá uma joia 
para Sabine. Eric diz a Luiza que não gosta 
de vê-la investigando seu passado sem o 
seu consentimento. Luiza avisa a Douglas 
que continuará investigando a morte de 
Mirella. Luiza solicita a Sergio o processo do 
acidente de Mirella e pede ao advogado que 
não comente com Eric. Agnaldo percebe 
que o segurança de Eric o está  observando. 
Antônia chama Domênico para sair. Domênico 
trabalha disfarçado e descobre, por Dílson, que 
Wanderley estava com ele no dia do roubo do 
hotel. 

Eita, agora que ninguém te segura, arianjo! Com o 
Sol na 6ª Casa, a sua capacidade de realização fica 
a milhão e as chances de sucesso são cristalinas, 
ainda mais se apostar na sua criatividade e 
competência. Disciplina não é bem o forte do seu 
signo, mas o reizinho vai dar apoio total para você se 
organizar, pegar firme no serviço e mostrar pra chefia 
do que é capaz. 

Lobão se recusa a entregar Karina 
e incentiva a menina a disputar o 
campeonato Warriors. Delma pede 
que Nando converse com Pedro. 
Gael interrompe a luta entre Karina e 
Diego, e a menina deixa a academia 
acompanhada de Lobão. Bianca avisa 
a Edgard que não tem condições de 
atuar. Nando convence Pedro a tentar 
reconquistar Karina. Heideguer pede 
que Lobão desista de brigar pela 
guarda de Karina. Jade se desculpa 
com Bianca por suas armações. Lobão 
entrega a Karina uma cópia da inscrição 
do Warriors, e Cobra e Nat se oferecem 
para treinar com ela. 

José Alfredo pede para Maria Ísis não 
contar a Vicente o que descobriu. Manoel 
arma um plano para enganar Cora. Maria 
Marta entrega os fi os de cabelo que pegou 
no cemitério para Merival. José Pedro 
comenta com Amanda sobre a chantagem 
de Danielle. Téo promete vingança contra 
Enrico. Cora segue Manoel e fi ca furiosa ao 
descobrir que foi enganada. Xana lamenta 
por ter perdido Luciano. Carmem e Orville 
escondem de Helena as obras de Salvador. 
Maria Marta avisa que Amanda pode 
desenhar a nova coleção para a joalheria 
Império. Orientada por José Alfredo, Maria 
Ísis conta para Cláudio sobre a conversa 
entre Felipe e Enrico. 

Maria Clara, José Pedro e João Lucas 
hostilizam Maurílio. Maria Marta confi rma 
a morte de José Alfredo. Cláudio e Beatriz 
ridicularizam o convite para a festa de 
aniversário de Magnólia e Severo. Enrico 
garante a Felipe que acabará com a 
reputação de Vicente. Manoel leva Cora 
para ver o depósito de bebida de seu 
bar. Jurema sonha novamente com 
Jairo. Leonardo convida Amanda para 
representar Maria Marta na escola de 
samba. Maria Marta conta para Cora o 
resultado da exumação. Orville fala mal 
de Helena para Salvador. José Pedro 
manipula Cora e encontra o diamante rosa 
de Cristina. 

Cora convence Cristina de que Sirlene roubou 
seu diamante. Maurílio ordena Maria Marta 
a dar uma entrevista para Téo. José Pedro 
conversa com um contrabandista. Felipe 
acredita no suposto interesse de Cláudio 
por ele. Cristina convence Xana a devolver 
Luciano, e Juliane liga para os pais adotivos do 
menino. Cora contrata Jurema para trabalhar 
em sua casa. Cláudio afirma a Beatriz que 
conseguirá as provas contra Enrico. Cristina 
conta que foi roubada, e João Lucas descobre 
que seu diamante também desapareceu. 
Josué conta para José Alfredo que seus filhos 
foram roubados e ele desconfia de José Pedro. 
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“Pós-pandemia?”
Considerada mais transmissível que as demais variantes em circulação 

no Brasil do Sars-CoV-2, o vírus causador da covid-19, a variante Delta 
“parece” que deu o ar da graça por aqui. O alerta foi dado oficialmente, 
pela Prefeitura de Mariana, no último domingo 22 de agosto.

Prestes a anunciar o ingresso à onda verde, a notícia veio como um 
balde de água fria a quem já trata a vida como “pós-pandemia” e com 
bastante naturalidade. É fato que estamos todos cansados, exaustos, des-
se isolamento que, sejamos francos, quase já nem existe mais. Estamos 
obcecados por voltarmos à vida como era antes, e nessa, caímos cons-
tantemente em contradições.

Talvez a variante DELTA tenha o propósito em nos mostrar que 
não aprendemos a lição. Lutamos pela reabertura de praças, bares e res-
taurantes, as condenamos veementemente à volta as aulas. Falamos em 
dinheiro, economia, discutimos a educação e não defendemos a vida, 
nosso bem maior.

Somos insistentemente hipócritas. E mesmo com perdas dolorosas 
passamos por cima da dor e defendemos que precisamos voltar ao nos-
so antigo normal. Não paramos para pensar que o nosso antigo normal 
pode demorar muito a se concretizar novamente, principalmente se não 
fizermos a nossa parte.

Há quem condene a vacina, há quem defenda o isolamento, há quem 
critique e há quem respeite, resta saber em qual fatia do bolo você se en-
quadra. O que temos de concreto é a imunização através da vacina (sem 
distinção de laboratório) em massa da população e medidas de preven-
ção ao contágio impostas pela OMS o resto é pagar pra ver!

Charge

Campanha de teste e 
vacinação de FIV e FELV

Pensando sempre no bem 
estar do seu pet, a Clínica Re-
canto do Animal está com uma 
super campanha de teste e vaci-
nação de FIV e FELV em con-
dições especiais!

Venha e faça o teste de 
FIV e FELV em seu felino 
e aproveite nossas condi-

ções especiais na campanha 
#mioutestou!!!

Não deixe de realizar 
exames periódicos para ava-
liar se está tudo bem com a 
saúde do seu pet. Seu com-
panheiro merece viver uma 
vida longa, saudável e feliz 
ao seu lado!

A magia do toque
Vou contar um segredo: sem-

pre achei que existem pessoas que 
têm poderes nas mãos. Eu sei que 
pode parecer louco, mas o que 
nesta vida não é? Tive sorte de es-
barrar, e até amar, algumas pessoas 
que tinham um toque diferente, 
especial, um poder nas mãos, que 
mexia com o corpo e arrepiava a 
alma. Talvez elas transmitissem 
uma energia especial, que transcen-
de as coisas terrenas.

O toque para mim é uma das 
coisas mais importantes tanto no 
sexo quanto no amor. As mãos têm 
uma magia linda que consegue criar 
sensações únicas e inexplicáveis. 
Com elas contamos histórias e con-
seguimos transportar a pessoa que 
tocamos para dentro do nosso uni-
verso, nem que seja por um breve 
instante, para mostrar o que há em 
nosso íntimo. O toque é como uma 
conversa divertida e sincera, que flu-
tua entre risos, e faz com que possa-
mos narrar o que já vivemos e o que 
ainda gostaríamos de viver. Ele nos 
faz querer que o tempo não passe, 
e ele quase para mesmo, já que en-
tramos em um momento que tem a 
duração do infinito.

Brincar de tocar no corpo 
de alguém, descobrindo e des-
vendando suas curvas, em uma 
oportunidade única de encontro, 
é uma das experiências mais gos-
tosas que se pode viver. O toque 
atrai, conecta, traz proximidade 
e informações sem palavras. É a 
energia da intimidade pura fluin-
do entre duas pessoas.

Uma vez, recebi uma massa-
gem que eu chamaria mesmo de 
transcendental, feita por uma pes-
soa com quem me relacionei. Era a 
primeira vez que saíamos. Estáva-
mos deitados e ela começou a me 
massagear as costas. Eu não havia 

pedido ou dito que gostava, e nem 
ela anunciou o que iria fazer, tam-
pouco pediu o mesmo em troca. 
Somente sentou-se sobre minhas 
costas, me colocando de bruços, e 
começou a flertar com minha pele. 
Foi a coisa mais mágica que já sen-
ti, muito além de todas as loucuras 
sexuais que já experimentei. E não 
pela massagem em si, mas pelo 
que emanava das mãos dela.

Quando tocamos em alguém, 
ou quando tocam em nosso cor-
po, transferimos nossa energia 
para aquela pessoa, deixando nela 
vibrações boas ou ruins. Devería-
mos prestar mais atenção nas pes-
soas com quem trocamos energia, 
valorizando mais o toque, o beijo, 
os abraços, sentindo-os com ver-
dade, com profundidade, e não 
apenas de maneira superficial. 
Não só na pele.

Não quero dizer com isso 
que não podemos nos entregar às 
aventuras da vida sem ter maiores 
compromissos, ou que a intimida-
de exija amor. A magia do toque 
não implica em estar amando 
necessariamente, mas está ligada 
aos relacionamentos, às relações 
– sexuais, afetivas, amorosas e até 
de amizade – que façam sentido, 
que tenham verdade e uma energia 
mútua entre duas pessoas.

É como se elas precisassem 
viver juntas aquele momento, 
sem se preocupar com o tempo 
de entrega, apenas com o que há 
em um toque, tendo ele demorado 
um breve instante ou esteja perdu-
rando por anos. Porque quando 
estamos nessa energia mágica, não 
precisamos nos preocupar com 
o tempo, já que o toque faz tudo 
parar.

Fred Elboni
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Linda, simpática e super educada, o destaque dessa 
semana, é a minha neta Lavínia que completa seus 12 
anos nesta quinta-feira (26). Vai com calma tempo! Um 
beijão da vovó Marilza e do vovô . Que Deus te abençoe 
minha neta!

As renomadas advogadas de Mariana Daniela e Vanessa 
esbajam simpatia e profissionalismo. Grande abraço!

A gatinha Stella Luiza foi aniversariante desta 
quarta-feira (25). Muitas felicidades, princesa!

A aniversariante do sábado (21), foi a Mirela, que com-
pletou seus 11 anos. Linda e muito carinhosa.  Um beijão 
para você, gatinha!

Amanda Carneiro Lacerda é a mais nova Engenheira de 
Produção de Mariana. Sua afilhada Luisa e seus primos Mar-
celle e Karley desejam sucesso nessa nova etapa de vida.

Quem casou no último sábado (21), foi a nossa amiga 
Josiris e o Marcelo Queiroz. Muitas felicidades para 
vocês! Grande abraço. 


