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¨ cidades
SAAE Mariana orienta 
população sobre 
período de estiagem 
prolongada 
NÍVEL. A captação que abastece a cidade feita através de poços e 
captações de superfícies estão apresentando baixa na capacidade.

DA REDAÇÃO

O período de estiagem 
está fazendo com que os po-
ços e mananciais de Mariana 
produzam menos, afetando a 
captação de água do SAAE, 
Autarquia responsável pelo 
abastecimento da cidade. 
Devido ao longo período 
sem chuvas, o lençol freático 
tem sido afetado, e sem chu-
vas a captação que abastece 
a cidade através de poços 
e captações de superfícies, 
está apresentando baixa na 
capacidade de produção de 
água nos últimos dias. 

“O sistema de captação 
atual nem sempre é suficiente 
para atender a demanda que 
a cidade apresenta. Todos 
os mananciais e poços estão 
funcionando e não apresen-
tam problemas técnicos. O 
que ocorre é que estamos 
passando por um forte perí-
odo de seca, que está fazen-
do com que o nível de água 
rebaixe. Assim, a capacidade 
de produção do sistema fica 
prejudicada”, explica Rober-

to Verona assessor de comu-
nicação e relações institucio-
nais do SAAE Mariana. 

Segundo Verona, o di-
retor Ronaldo Camêlo está 
acompanhando diariamen-
te a situação, mobilizando 
todas equipes operacionais, 
frotas e também pessoal do 
comercial onde tem início, 
as solicitações de serviços.  
“Há muitos anos não passa-
mos por uma estiagem como 
esta. Mesmo em alta tempo-
rada, antes da pandemia da 
Covid19, com maior movi-
mentação de visitantes e tu-
ristas, o sistema de abasteci-
mento de água em Mariana, 
que recebeu investimentos, 
foi suficiente para atender a 
demanda atual. Este ano está 
totalmente atípico e atin-
ge diretamente a produção 
natural de água dos manan-
ciais”, salienta o diretor do 
SAAE Ronaldo Camêlo. 

“Mais do que nunca, 
neste momento, precisamos 
da ajuda de toda população 
para que a água tratada não 

seja desperdiçada. Com eco-
nomia, a situação fica con-
trolada e ganhamos fôlego 
para passar este período de 
estiagem. Isso deve ser ob-
servado até a normalização 
do nível do lençol freático 
que só deve acontecer com a 
chegada das chuvas”, comen-
ta Roberto Verona. 

A primeira orientação é 
para que os moradores façam 
o uso consciente da água tra-
tada, priorizando hábitos de 
higiene. Além disso, evitem 
o uso recreativo com água 
potável como os banhos de 
mangueira. Outro hábito que 
desperdiça uma quantidade 
enorme de água é lavar calça-
das e carros com a manguei-
ra. O ideal é reutilizar a água 
da máquina de lavar roupas. 
Diminuir o tempo de banho 
para cinco minutos também 
ajuda. É um esforço coletivo 
que contribui positivamente 
no resultado final. 

O Saae disponibiliza em 
pontos mais críticos cami-
nhões pipa para o abasteci-
mento suplementar. Solicita-
ções podem serem feitas nos 
telefones 115 ou 3557-9300. 
“A primeira orientação é para 
que os moradores façam o 
uso consciente da água tra-
tada, priorizando hábitos de 
higiene. Além disso, evitem 
o uso recreativo com água 
potável como os banhos de 
mangueira. Outro hábito que 
desperdiça uma quantidade 
enorme de água é lavar calça-
das e carros com a manguei-
ra. O ideal é reutilizar a água 
da máquina de lavar roupas. 
Diminuir o tempo de banho 
para cinco minutos também 
ajuda. É um esforço coletivo 
que contribui positivamente 
no resultado final” finalizou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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PREF MARIANA

 A equipe trabalhará no fomento do auxílio na compra de semente e adubo. 

Programa de Melhoramento 
Genético é lançado pela Prefeitura
DIRECIONADO. O evento contou com a apresentação de um projeto voltado à produção de alimentos 
para bovinocultura.

DA REDAÇÃO

No último dia 3, a Prefeitura 
de Mariana, junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, lançou 
o programa de melhoramento 
genético, que busca fortalecer o 
pequeno e médio produtor ru-
ral do município. A iniciativa é 
voltada tanto ao gado de corte, 
quanto ao de leite e tem como 
benefícios os serviços de Inse-
minação Artificial em Tempo 
Fixo (IATF) e transferência de 
embrião, por meio de técnicas 
evolutivas de reprodução e fer-
tilização In Vitro em laboratório 
(FIV). No evento, os responsá-
veis pela empresa Gestão Pecu-
ária, responsável pela prestação 
de serviço, apresentaram aos 
convidados todos os benefícios 
e procedimentos de ambas bio-
tecnologias que possuem grande 
impacto na produção do gado. 

Além do lançamento do 
programa de melhoramen-
to genético, o evento contou 
também com a apresentação 
de um projeto voltado à pro-
dução de alimentos para bo-
vinocultura, que objetiva o 
aumento na produção de nu-
trientes presentes na alimen-
tação dos gados, que garante 
maior eficiência e sustentabi-
lidade na propriedade rural. 

Thiago Celso da Cruz, 
servidor da secretaria, apre-
sentou e explicou aos convi-
dados as ações já realizadas 
pela secretaria, como amos-
tragem de solo, Patrulha 
Agrícola, Compra Conjunta 
de Fertilizantes e Transpor-
tes de Insumos. Com a busca 
crescente de fortalecer o tra-
balho do produtor rural, ele 
afirmou: “O nosso intuito é 

que os produtores cheguem 
ao ponto de serem autos-
suficientes na produção de 
alimentos, só assim eles vão 
conseguir manter e ficar na 
atividade e dar sequência na 
sucessão familiar”. 

A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural reconhece as di-
ficuldades desse meio e como 
cada programa é fundamental 
para dar andamento aos traba-
lhos, como o ato de examinar o 
solo e possíveis correções, ara-

ção de terras, plantio e demais 
ações em favor do médio e pe-
queno produtor, principalmente 
daqueles que não tem condições 
financeiras. Nesse caso, a equipe 
trabalhará no fomento do auxílio 
na compra de semente e adubo.

CRÉDITO: LÍVIA MARIA
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sj supermercados

A cidade é a primeira do estado a ter uma unidade com 
atendimento específico para o serviço.

SINE Mariana: Call 
Center consegue 
manter até 10 pessoas 
em lista de espera
ATENDIMENTO. A ferramenta é um novo caminho que sai do 
sistema analógico e marca a entrada na era digital.

DA REDAÇÃO

Foi implementado em Ma-
riana um novo call center do 
Sistema Nacional de Empregos 
(SINE). A cidade é a primeira 
do estado a ter uma unidade 
com atendimento específico 
para o serviço, assim como foi 
também a primeira a criar um 
site próprio para o SINE. O 
município é referência no es-
tado e busca com esses novos 
canais, facilitar e inovar para 
conseguir atender a população 
da melhor forma possível.

O novo atendimento foi 
desenvolvido em função da 
pandemia, a fim de evitar filas, 
aglomerações e atender o traba-
lhador de forma mais eficiente. 
O sistema do call center já havia 
sido implantado e, recentemen-
te, foi reestruturado com me-
lhorias. Hoje, são cinco atenden-
tes disponíveis para atender os 
quatro ramais. O sistema conse-
gue manter até 10 pessoas na fila 
com tempo médio de espera de 
um minuto apenas. 

Do total dos quatro ramais 
disponíveis, o primeiro é refe-

rente ao cadastro do trabalha-
dor, a opção dois é relacionada 
ao seguro desemprego, o ter-
ceiro é para agendamento dos 
serviços disponíveis que neces-
sitam que o trabalhador vá até 
a unidade e a última opção é 
destinada ao empregador.

A nova ferramenta é um 
novo caminho que sai do sis-
tema analógico e marca a en-
trada no digital. É eficiente 

e possibilita também maior 
organização. Todo o sistema 
é controlado, as ligações são 
gravadas e são gerados rela-
tórios diários e mensais.  So-
mente no primeiro dia já fo-
ram registradas 298 ligações.

O atendimento está dispo-
nível das 8h às 11h30m e de 
13h às 16h de segunda a sexta. 
O novo telefone para contato é 
(31) 3557 - 9600.
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As ruas serão isoladas e a Guarda Civil Municipal estará presente para orientações e apoio 
aos motoristas.

Cabeamento subterrâneo tem 
obras retomadas em Mariana
VALOR. De acordo com a equipe da elétrica, o cabeamento subterrâneo valoriza o conjunto arquitetônico.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana re-
tomou as obras de cabeamento 
subterrâneo na cidade. Hoje (9) 
e amanhã (10), de 9h às 11h, 
acontecerá a retirada da rede 
aérea e a instalação dos lampi-
ões no Centro histórico. 

No período de manuten-
ção, poderá ocorrer instabi-
lidade na energia elétrica. A 
medida faz parte de um acordo 
envolvendo todas as cidades de 
Minas tombadas pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, que busca 
a valorização dos conjuntos ar-
quitetônicos dos municípios.

Segundo a prefeitura as 
ruas serão isoladas e a Guarda 
Civil Municipal estará presente 
para orientações e apoio aos 
motoristas e de pedestres.

De acordo com a equipe 
da elétrica, o cabeamento sub-
terrâneo valoriza o conjunto 
arquitetônico, diminui a polui-
ção visual, reduz os riscos de 
acidentes, além de ser mais re-
sistente. “Além de todos esses 
benefícios, a manutenção desse 
equipamento também é mais 
simples, auxiliando para que a 
população não fique sem ener-
gia por longos períodos”.

Respondendo a alguns 

questionamentos feitos por 
moradores e empresários, o 
departamento de elétrica afir-
ma que as empresas foram pre-
viamente avisadas. “Esse aviso 
já é feito pela Cemig à todas 
empresas regulares que utili-
zam seu posteamento, mas nos 
preocupamos reforçar a solici-
tação para evitar maiores trans-
tornos. Apresentamos então 
um cronograma que seria para 
retirada dos postes em abril de 
2021, que foi prorrogado para 
agosto e ainda assim muitas 
empresas não buscaram a rea-
dequação” explicou.

Em relação a condução 
subterrânea o departamento 
responsável esclareceu que, 
“começou a ser discutida em 
2013 e foi iniciada as obras no 
início de 2014. Houve chama-
mento público em fevereiro 
de 2014 para as empresas de-
monstrarem interesse para cria-
rem sua infraestrutura junto ao 
sistema RDS implantado pelo 
município. Desde o início do 
projeto, a Prefeitura de Maria-
na notificou e convidou todas 
as empresas que distribuem 
internet para participar do pla-
nejamento na continuidade das 
ações. A CEMIG, concessioná-
ria responsável pela distribui-

ção elétrica, comunicou oficial-
mente todas as empresas que 
possuem contrato de uso mú-
tuo para utilização dos postes 
para distribuição de energia” 
finalizou.

Confira as ruas que passa-
rão por manutenção:
Rua Antônio Pacheco (até esquina 
com Travessa Professor Lauro de 
Moraes)
Rua Dom Silvério
Rua Capitão Joaquim Gomes 
Araújo
Rua das Mercês
Rua Vila Rica
Rua Barão de Camargos

Rua Cônego Rego
Rua do Seminário, Rua Silva Jar-
dim
Rua João Pinheiro
Rua Dom Viçoso

Rua Salomão Ibrahim da Silva
Rua Cônego Armando (até a Grá-
fica Dom Viçoso)
Rua Cid Couto Pereira
Travessa Salomão Ibrahim da Silva.
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A campanha, a nível mundial, avança no município a 
medida que as doses são repassadas do Governo Federal.

Pessoas de 22 e 21 
anos serão vacinadas 
neste sábado
CONTATO. Não será necessário o contato prévio para 
comparecer ao local de vacinação.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Saúde, irá vacinar contra a co-
vid-19, no próximo sábado (11) 
pessoas com 22 e 21 anos, sem 
comorbidade. O atendimento 
será na Arena Mariana, de 8h às 
15h, em sistema de drive thru. 

Para as pessoas que não 
possuem veículos, haverá uma 
estrutura adequada para rece-
ber a imunização. A campanha, 
a nível mundial, avança no mu-
nicípio a medida que as doses 
são repassadas do Governo 
Federal para o Governo do Es-
tado, que repassa para as regio-
nais que, posteriormente, envia 
as vacinas para as cidades.

Todos os contemplados 
devem comparecer ao local de 
vacinação com documento de 
identificação com foto, cartão 
do SUS e comprovante de re-
sidência. Não será necessário o 
contato prévio para compare-
cer ao local de vacinação. Serão 
vacinadas, exclusivamente, pes-
soas na faixa etária divulgada.
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O vereador Pedrinho Salete, esteve presente no evento e 
falou sobre seu apoio ao programa.

Projeto de fertilização 
lançado no município 
conta com apoio 
de vereador
LANÇAMENTO. Secretaria de Desenvolvimento Rural lançou o 
Programa de Melhoramento Genético no município.

DA REDAÇÃO

Melhoramento genético é o 
processo de selecionar ou mo-

dificar intencionalmente o ma-
terial genético de um ser vivo 
para obterem-se indivíduos 

com características de interesse. 
Na sexta-feira (3), a Prefeitura 
de Mariana juntamente com a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural lançou o Programa de 
Melhoramento Genético.

O vereador Pedrinho Sale-
te, esteve presente no evento e 
falou sobre seu apoio ao pro-
grama. “Participei do evento 
que lançou o Programa de Me-
lhoramento Genético de gado 
de leite e corte, através de técni-
cas evolutivas de reprodução e 
fertilização in vitro, voltado ao 
fortalecimento dos pequenos e 
médios produtores rurais da re-
gião. Sinto muito orgulho de ter 
participado deste projeto que 
visa valorizar o trabalho do ho-
mem do campo, estarei sempre 
apoiando e lutando para trazer 
melhorias ao povo marianense, 
em especial ao homem do cam-
po. Parabéns a todos os envol-
vidos” agradeceu o edil.

INFORMAÇÃO

Inovação foi tema de palestra on-line e 
gratuita para empreendedores mineiros

Inovação nas Empresas 
foi o tema da quinta palestra 
de capacitações do Progra-
ma de Desenvolvimento de 
Fornecedores da Fundação 
Renova. O evento gratuito, 
destinado a empresários e 
empreendedores de Mariana, 
Barra Longa, Rio Doce, San-
ta Cruz do Escalvado e Go-
vernador Valadares, todos em 

Minas Gerais, foi realizado de 
forma on-line com transmis-
são no YouTube.

Com o objetivo de for-
necer aos empreendedores 
informações de como promo-
ver uma gestão de mudanças 
e inovação nas empresas, o 
encontro virtual foi ministra-
do por Décio Pessoa, diretor
-presidente da Allman Con-
sultoria, empresa com foco 

em ideias inovadoras e criati-
vas para as organizações.

Essa foi a terceira edição 
de capacitações. A iniciativa 
tem como objetivo preparar 
as empresas para se tornarem 
mais competitivas no merca-
do por meio de implantação 
e revisão de processos de ges-
tão, produção e comercializa-
ção a fim de gerar um maior 
lucro para o empreendimento.

DA REDAÇÃO
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Campanha de Vacinação Antirrábica 
Animal será iniciada em Mariana 
PROTOCOLO. Devido a pandemia todas as medidas de segurança sanitária devem ser respeitadas.

DA REDAÇÃO

A Campanha de Vacinação 
Antirrábica Animal 2021 será 
promovida pela Prefeitura de 
Mariana por meio do Depar-
tamento de Zoonoses da Se-
cretaria de Saúde. O objetivo é 
vacinar 80% dos cães e gatos do 
município, entre áreas urbana e 
rural. A mobilização começa a 
partir do dia 13 de setembro e 
será realizada até 24 de outubro.

Embora a raiva seja uma 
doença controlada nessas espé-
cies, a vacinação anual é neces-
sária para prevenir a difusão da 
mesma, além de ser obrigatória 
por lei. Isso garante a manuten-
ção do controle da enfermida-
de nas populações de cães e ga-
tos e, consequentemente, nos 
humanos. A vacinação antirrá-
bica, além de salvar a vida de 
seu animal de estimação, pode 

salvar a sua também. 
A imunização antirrábica 

é destinada apenas aos animais 
a partir de três meses de idade 
e deve ser repetida após trinta 
dias. Além disso, não há con-
traindicação, mesmo para aque-
les que estejam em período de 
gestação ou amamentando. As 
doses da vacina têm validade de 
um ano e são gratuitas.

A campanha de vacinação 

nos distritos, que começa no 
dia 13 de setembro e segue até 
o dia 28 do mesmo mês, con-
templa 16 localidades polos, 
assim como todas as estradas 
vicinais que levam a sítios, chá-
caras, fazendas e afins, contem-
plando toda a extensão rural. Já 
na sede do município, as imuni-
zações serão realizadas nos dias 
23 e 24 de outubro. 

É importante que os tu-
tores levem seus cães com co-
leiras aos locais de imunização 
e, em caso de animais bravos, 
com focinheira. Já os gatos, 
devem ser transportados em 
caixas ou sacos de linhagem, 
para evitar fugas ou acidentes. 

Animais doentes não podem 
ser vacinados. 

Devido à pandemia da Co-
vid-19, todas as medidas de 
segurança sanitária devem ser 
respeitadas, como o uso obri-
gatório de máscaras de prote-
ção facial e o distanciamento 
social. Preferencialmente, o 
animal deve ser levado por ape-
nas uma pessoa, para que não 
haja aglomeração. 

Para mais informações so-
bre a Campanha de Vacinação 
Antirrábica 2021, entre em 
contato com o Departamento 
de Zoonoses e Vigilância Am-
biental por meio telefone (31) 
3558-2319.
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Empresário solicita investigação 
à conduta de vereador sobre CPI 
APURAÇÃO. Advogados de empresário, proprietário da empresa GMP, pedem investigação à conduta 
do vereador Manoel Douglas.

DA REDAÇÃO

A CPI que foi instaurada na 
Câmara de Mariana para a apu-
ração de possíveis irregularida-
des nas empreiteiras, Constru-
tora GMP Eirelli e Construtora 
Israel, prestadoras de serviços 
da Prefeitura de Mariana, está 
longe de chegar ao fim.

Foi protocolado no Minis-
tério Público e na Câmara de 

Mariana um pedido de provi-
dência em desfavor do verea-
dor Manoel Douglas, conheci-
do como Preto dos Cabanas, 
através dos advogados do em-
presário Dorimar Soares Lima, 
proprietário da GMP. Segundo 
o escritório de advocacia, Ro-
drigues e Rezende Advogados 
Associados, o edil cometeu o 
chamado crime de advocacia 

administrativa, tipo penal pre-
visto no Artigo 321 do Código 
Penal, com pena de até um ano 
de detenção além de irradiar 
efeitos administrativos como 
perda de mandato. 

O documento diz que “o 
vereador claramente patro-
cina interesse privado  jun-
to ao Poder Executivo sem 
apresentar qualquer prova 

ou mesmo indícios de que as 
afirmações são verdadeiras”.  

Procurado por nossa equi-
pe de reportagem, o advogado 
representante do empreiteiro 
Dorimar, disse por telefone 
que o Ministério Público já foi 
noticiado solicitando que apu-
rações fossem feitas, “também 
foi solicitado ao Presidente da 
Câmara Ronaldo Alves Bento 

uma apuração da conduta do 
vereador que originou a CPI”.

A redação do Jornal Pon-
to Final, fez contato com o 
vereador Manoel Douglas 
assim como o presidente da 
Câmara, Ronaldo Bento e o 
empresário Dorimar, mas até 
o fechamento desta edição 
não houve manifestação dos 
envolvidos citados.
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Covid: vacinação 
mais avançada não 
apaga importância 
de testagem
RECOMENDAÇÃO. Principais cuidados não farmacológicos 
ainda são recomendados, como uso de máscaras.

DA REDAÇÃO

Em Belo Horizonte, o ciclo 
de vacinação contra a Covid-19 
de toda a população com mais 
de 18 anos com a primeira dose 
e o mesmo deve acontecer com 
todos os municípios mineiros 
nas próximas semanas. Mas 
isso não quer dizer que o vírus 
vai deixar de circular entre a po-
pulação, ainda mais por conta 
da propagação da variante delta 
entre os moradores do Estado.

Os principais cuidados não 
farmacológicos continuam sen-
do recomendados, como uso 
de máscaras da maneira cor-
reta, distanciamento social e 
higienização das mãos. Mas as 
atividades econômicas foram 
retomadas de forma mais in-
tensa, e especialistas em medi-
cina diagnóstica reforçam que 
a testagem ainda é uma aliada 
importante para rastrear pos-

síveis casos positivos e evitar a 
transmissão, até mesmo entre 
assintomáticos.

Fernando Mesquita, bio-
médico e gerente de novos ne-
gócios da Labtest Diagnóstica, 
afirma que a testagem periódica 
ou pontual (em casos de even-
tos, por exemplo) é importante 
para mitigar a propagação do 
vírus. Segundo ele, o mercado 
hoje oferece um número varia-
do de exames, que podem ser 
usados conforme a estratégia 
específica para cada empresa 
ou evento, sendo que a escolha 
depende da assistência de um 
profissional de saúde. “Mesmo 
com a vacinação ocorrendo e já 
tendo uma porcentagem consi-
derável da população vacinada, 
a gente precisa entender que, 
como em qualquer vacina, (esse 
imunizante) não é barreira física 
que impediria contato do vírus 

com a pessoa. E, infelizmente, 
esse vírus continua muito pre-
sente em nossas vidas”, afirma 
Mesquita. “Na tentativa de mi-
nimizar essas infecções, exis-
tem as testagens periódicas ou 
de segurança, com a intenção 
de buscar zonas livres de Co-
vid, o que é interessante para 
eventos, por exemplo”. 

O RT-PCR continua sendo 
o principal instrumento de ras-
treamento do vírus, mas o de 
antígeno oferece mais acessibi-
lidade em testagens em massa, 
por ser mais barato e com re-
sultado mais rápido. Há ainda 
teste molecular feito por meio 
de saliva, permitindo que a pes-
soa testada não precise sair de 
casa para coleta de material. 
Há ainda os testes sorológicos, 
mas estes não são recomenda-
dos para diagnóstico.
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RECOMENDAÇÃO. Principais cuidados não farmacológicos 
ainda são recomendados, como uso de máscaras.

DA REDAÇÃO

Em Belo Horizonte, o ciclo 
de vacinação contra a Covid-19 
de toda a população com mais 
de 18 anos com a primeira dose 
e o mesmo deve acontecer com 
todos os municípios mineiros 
nas próximas semanas. Mas 
isso não quer dizer que o vírus 
vai deixar de circular entre a po-
pulação, ainda mais por conta 
da propagação da variante delta 
entre os moradores do Estado.

Os principais cuidados não 
farmacológicos continuam sen-
do recomendados, como uso 
de máscaras da maneira cor-
reta, distanciamento social e 
higienização das mãos. Mas as 
atividades econômicas foram 
retomadas de forma mais in-
tensa, e especialistas em medi-
cina diagnóstica reforçam que 
a testagem ainda é uma aliada 
importante para rastrear pos-

síveis casos positivos e evitar a 
transmissão, até mesmo entre 
assintomáticos.

Fernando Mesquita, bio-
médico e gerente de novos ne-
gócios da Labtest Diagnóstica, 
afirma que a testagem periódica 
ou pontual (em casos de even-
tos, por exemplo) é importante 
para mitigar a propagação do 
vírus. Segundo ele, o mercado 
hoje oferece um número varia-
do de exames, que podem ser 
usados conforme a estratégia 
específica para cada empresa 
ou evento, sendo que a escolha 
depende da assistência de um 
profissional de saúde. “Mesmo 
com a vacinação ocorrendo e já 
tendo uma porcentagem consi-
derável da população vacinada, 
a gente precisa entender que, 
como em qualquer vacina, (esse 
imunizante) não é barreira física 
que impediria contato do vírus 

com a pessoa. E, infelizmente, 
esse vírus continua muito pre-
sente em nossas vidas”, afirma 
Mesquita. “Na tentativa de mi-
nimizar essas infecções, exis-
tem as testagens periódicas ou 
de segurança, com a intenção 
de buscar zonas livres de Co-
vid, o que é interessante para 
eventos, por exemplo”. 

O RT-PCR continua sendo 
o principal instrumento de ras-
treamento do vírus, mas o de 
antígeno oferece mais acessibi-
lidade em testagens em massa, 
por ser mais barato e com re-
sultado mais rápido. Há ainda 
teste molecular feito por meio 
de saliva, permitindo que a pes-
soa testada não precise sair de 
casa para coleta de material. 
Há ainda os testes sorológicos, 
mas estes não são recomenda-
dos para diagnóstico.
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varejão popular

UFMG: Pesquisa analisa pacientes críticos 
em UTI com diagnóstico de covid-19
ESTATÍSTICA. Dos pacientes analisados, 109 sobreviveram (53,2%) e 96 pacientes evoluíram a óbito (46,8%).
DA REDAÇÃO

Pesquisa de mestrado 
real izada pela enfer meira 
intensivista Rober ta Ma-
r ia de Jesus,  defendida 
no Programa de Pós-g ra-
duação em Enfer magem 
da Escola de Enfer ma-
gem da UFMG, identif ica 
que dentre as internações 
de pacientes cr í t icos em 
uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de Belo 
Horizonte,  mais de 60% 
foi  devido à Covid-19 e 
a leta l idade entre e les foi 
de 46,8%. 

A pesquisadora desta-
ca que milhares de pesso-
as infectadas com o vír us 
evoluíram com a for ma 
g rave da doença,  neces-
s i tando de supor te de 
oxigênio com internação 
hospita lar,  aumentando 
a demanda por le i tos de 
Unidade de Terapia In-
tensiva,  o que ocasionou 
uma pressão no s istema 
de saúde de todo o mun-
do, não sendo diferente 
no hospita l  de estudo. 

Rober ta enfat iza que 
a ut i l ização de Venti la-
ção Mecânica (VM) foi 
um impor tante marcador 
de maior g ravidade dos 
pacientes e associado à 
menor sobrevida.  Por ou-
tro lado,  a ut i l ização de 
oxigenoterapia por cate-
ter nasal  foi  um indica-
dor de menor g ravidade 
dos pacientes e associada 
à maior sobrevida.  “Em 
relação à menor sobrevi-
da dos pacientes em Ven-
t i lação Mecânica,  ver if i -

camos que eles eram tão 
g raves que per maneciam 
pouco tempo em uso de 
VM na UTI antes de evo-
luírem a óbito.  Talvez por 
terem chegado ao hospi-
ta l  já  com maior g ravi-
dade,  ou por terem per-
manecido intubado em 
um ser viço de urgência e 
emergência antes de che-
garem até a UTI,  ou por 
terem sido intubados tar-
diamente,  devido à ausên-
cia de equipamentos ou 
até mesmo pela ausência 
de infor mações asser t ivas 
sobre a evolução cl ínica 
da doença e melhor for ma 
de tratamento”.

De acordo com a en-
fermeira, dos pacientes 
analisados, 109 sobrevi-
veram (53,2%) e 96 pa-
cientes evoluíram a óbito 
(46,8%). A média de idade 
dos pacientes que sobre-
viveram foi de 60,5 anos, 
42,2% do sexo feminino e 
57,8% do sexo masculino. 
Já os pacientes que evoluí-
ram a óbito, apresentaram 
uma média de idade su-
perior, correspondendo a 
67,2 anos, e mais de 70% 
dos pacientes que mor-
reram eram do sexo mas-
culino. O que, segundo 
ela, reforça a importância 
de medidas de prevenção 
para a população idosa e 
do sexo masculino.

A pesquisadora conclui 
que este estudo contr ibui 
para que pesquisadores, 
gestores,  enfer meiros e 
demais profiss ionais  de 
saúde conheçam o perf i l 

c l ínico dos pacientes cr í-
t icos por tadores de co-
vid-19 internados em UTI 
e ass im, possam traçar 
metodologias de trabalho 
que contr ibuam para mi-
nimizar o ag ravamento da 
doença,  como também re-
duzir  o número de óbitos 
por covid-19 no Brasi l  e 
no mundo.

“Conhecendo o perf i l 
epidemiológico e a evo-
lução cl ínica da doença 
é possível  e laborar pro-
tocolos de atendimentos, 
invest ir  em infraestru-
tura,  equipamentos,  me-
dicamentos e mater ia is. 
Além disso,  é possível 
promover capacitação 
contínua de profiss ionais 
para que todos possam 
real izar uma assistência 
segura e qualif icada aos 
pacientes que procuram 
os serviços de saúde com 
suspeita/confirmado para 
covid-19. Ressalto que 
os enfermeiros poderão 
planejar a assistência de 
enfermagem, a par tir da 
identificação das princi-
pais necessidades huma-
nas básicas afetadas e dos 
diagnósticos apresentados 
pelos pacientes. A avalia-
ção inadequada e o atraso 
em condutas terapêuticas 
podem agravar o quadro 
clínico destes pacientes 
não sendo possível a sua 
reversão”,  f inal izou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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guaranix

Este é o segundo mês consecutivo do pagamento integral do salário dos servidores do estado.

Governador Zema  afirma que época 
de atrasos e parcelamento acabou
PREVISÃO. Zema também anunciou que o pagamento do 13° também está previsto para ser quitado na 
data da lei, ou seja, até 30 de novembro.

DA REDAÇÃO

Desde janeiro de 2016, 
este é o segundo mês con-
secutivo do pagamento inte-
gral do salário dos servido-
res do estado; antes era feito 
um escalonamento

O governador de Minas 
Gerais Romeu Zema (Novo) 
comemorou nas redes sociais 
na última quarta-feira (8/9) o 
pagamento dos servidores es-
taduais. É o segundo mês con-
secutivo que o funcionalismo 
público recebe no 5° dia útil o 
salário integral, desde janeiro 
de 2016. “Está na conta de to-

dos os servidores estaduais de 
Minas, ativos e aposentados, o 
pagamento do mês de agosto. 
Equilibrando as contas e arru-
mando a casa, estamos pagan-
do o salário pelo 2º mês conse-
cutivo, no 5º dia útil. A época 
dos atrasos e parcelamentos 
acabou. #GestãoDeVerdade”, 
escreveu Zema no Twitter.

Em 16 de julho, o gestor 
havia declarado o fim do parce-
lamento dos salários dos servi-
dores do governo do estado. O 
escalonamento dos salários dos 
servidores estaduais começou 
em janeiro de 2016, no gover-

no de Fernando Pimentel (PT). 
No início daquele ano, os paga-
mentos de dezembro estavam 
em atraso. A gestão na época 
atribuiu a medida à queda da 
arrecadação. Em dezembro da-
quele ano, o governo decretou 
calamidade financeira. Desde 
então, o parcelamento dos salá-
rios havia sido mantido. 

Zema também anunciou 
que o pagamento do 13° tam-
bém está previsto para ser qui-
tado na data da lei, ou seja, até 
30 de novembro, a primeira 
parcela, e a segunda até o dia 
20 de dezembro.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Foram aprovados diversos documentos visando 
implementar medidas com flexibilidade financeira.

Apoio ao 
empreendedorismo 
entra em pauta na 
Câmara de OP
QUITAÇÃO. Foi solicitado em plenário a implantação dos serviços 
de emissão de Tributos Municipais e parcelamento de dívidas 
com o município.

DA REDAÇÃO

Durante a 62ª Reunião 
Ordinária de 2021, realizada 
no último dia 02, foram apro-
vados diversos documentos 
visando implementar medidas 
que forneçam maior flexibili-
dade financeira e desburocra-
tização de serviços para a po-
pulação de Ouro Preto, bem 
como de apoio ao empreen-
dedorismo local. 

A Indicação Nº 479/2021, 
de autoria do vereador Van-
tuir (PSDB), solicita ao pre-
feito municipal a implantação 
dos serviços de emissão de 
Tributos Municipais e par-
celamento de dívidas com o 
município, administrados pela 
Receita Municipal, como guias 
de IPTU e ISS, entre outros, 
no Centro Administrativo de 
Cachoeira do Campo.

Segundo o vereador, levar 
esses serviços para a região 
seria de  grande ajuda para os 
moradores, já que facilitaria o 
acesso às atividades da Receita 
Federal no local, evitando, as-
sim, o deslocamento dos mo-
radores até a sede. Além disso, 
com a implantação do serviço 
em Cachoeira do Campo, será 
possível para a população emi-
tir e pagar parcelas de anos 
precedentes, serviço esse que 
está disponível apenas na Re-
ceita Municipal.

Como forma de  saber se 
as empresas locais estão con-
seguindo recontratar a mão 
de obra dispensada durante a 
pandemia, a Representação Nº 
311/2021, de autoria do vere-
ador Matheus Pacheco (PV), 
solicita informações ao Servi-
ço Brasileiro de Apoio a Micro 
e Pequenas Empresas (SE-
BRAE) sobre as ações realiza-
das junto aos empreendedores 
de Ouro Preto.

De acordo com Pacheco, 
diante do momento de melho-
ra do quadro da pandemia da 
Covid-19 e a subsequente reto-
mada das atividades econômi-
cas no município, é imprescin-
dível saber quantas empresas 
locais foram atendidas pelo 
SEBRAE ao longo do perío-
do de pandemia, assim como 
quais setores mais solicitaram 
os serviços e os principais mo-
tivos dessas solicitações. 

Já o Requerimento Nº 
393/2021, de autoria do ve-
reador Renato Zoroastro 
(MDB), solicita à Secretaria 
Municipal de Fazenda infor-
mações sobre a possibilidade 
da população quitar débitos 
junto à administração munici-
pal através de cartão de débito 
ou crédito, ou ainda, via Pix.

Conforme o parlamentar, 
o cidadão possui uma grande 
quantidade de impostos que 
são pagos ao Poder Público, 
porém, a alta burocracia di-
ficulta tal ação. Sendo assim, 
deve-se considerar que é di-
reito do contribuinte munici-
pal ter acesso às mais diversas 
formas de pagamento para 
quitação de débitos de nature-
za tributária ou não-tributária.
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As segundas-vias das contas emitidas nos canais de atendimento 
também disponibilizam a opção para pagamento via PIX.

Fatura de clientes da CEMIG 
podem ser pagas através de Pix
SUSTENTABILIDADE. Empresa reforça que a fatura por e-mail é a forma mais prática e sustentável de 
receber a conta de energia.

DA REDAÇÃO

Os clientes da Cemig já po-
dem utilizar uma nova forma de 
pagamento da fatura de energia. 
Trata-se do PIX, modalidade 
que tem ganhado cada vez mais 
a adesão dos brasileiros. A nova 
opção é uma forma moderna e 
cômoda para quitação das fatu-
ras, além de garantir ainda mais 
segurança e agilidade para os 
clientes da empresa. 

Para realizar o pagamento 
por meio do PIX, utilizando 
a fatura física, basta o cliente 
fazer a leitura do QRcode com 
a câmera do celular e pagar a 
fatura pelo aplicativo do seu 
banco. O QRCode está pre-
sente no campo “Reaviso de 
contas vencidas/ Débitos an-
teriores” da conta ou ao lado 
do código de barras tradicio-
nal. Atualmente, mais de 65% 
das faturas físicas (primeira-
via original) emitidas possuem 
a opção de pagamento via PIX 
e a meta da Cemig é atingir 
100% até dezembro de 2021. 

As segundas-vias das con-
tas emitidas nos canais de 
atendimento também dispo-
nibilizam a opção para paga-
mento via PIX. Se o cliente 

optar por utilizar o aplicativo 
Cemig Atende, há mais uma 
facilidade: pelo aplicativo, 
além da fatura digital com o 
QRCode PIX, existe a opção 
“Copia-Cola” do código PIX 
para permitir o pagamento em 
seu banco digital de preferên-
cia, sem a necessidade de utili-
zação da câmera do celular. 

A Cemig incentiva, ain-
da, os clientes a realizarem o 
cadastro para receberem as 
contas de energia elétrica por 
e-mail. Além de proporcionar 
mais comodidade, esse tipo de 
cobrança é totalmente susten-
tável, pois reduz a emissão de 

papel e, consequentemente, o 
impacto ambiental do proces-
so. Atualmente, mais de 600 
mil clientes da empresa já ade-
riram à conta digital. 

Ao optar pela fatura por 
e-mail, o consumidor receberá 
todo mês em seu correio eletrô-
nico uma mensagem da Cemig 
(pelo endereço de e-mail ce-
mig@faturacemig.com.br) com 
o arquivo da conta de energia. 
Para garantir o recebimento, é 
importante manter o cadastro 
na Cemig atualizado, em espe-
cial o endereço de e-mail do 
titular ou do responsável pelo 
pagamento da conta. 
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pref  mariana

Número de jovens no mercado de 
trabalho cresce 206% em 2021
PESQUISA. Entre os candidatos de 19 a 24 anos, o aumento foi de 41% no período pesquisado.
DA REDAÇÃO

O número de jovens cadas-
trando os currículos no Brasil 
cresceu nos primeiros seis me-
ses de 2021, segundo o Banco 
Nacional de Empregos - BNE 
houve aumento significativo de 
jovens em busca de emprego. A 
pesquisa aponta que o cadastro 
de currículos para os menores 
de 18 anos cresceu 206% no 1º 
semestre; 41% para os candida-
tos de 19 a 24 anos; e, para os 

jovens de 25 a 29 anos, o au-
mento foi de 29% no período 
pesquisado.

O CEO do Banco Na-
cional de Empregos - BNE, 
Marcelo de Abreu, afirma que 
ainda estamos sob os reflexos 
da pandemia. “O aumento sig-
nificativo de jovens buscando 
sua primeira oportunidade de 
trabalho ou tentando se reco-
locar no mercado é um efeito 
da pandemia. Com a crise, a 

procura de emprego tende a 
aumentar e é exatamente por 
isso que estamos vendo inúme-
ros jovens, inclusive menores 
de 18 anos, se cadastrando no 
site”, explica.

Para Marcelo, o momento é 
propício para encontrar empre-
go. “Está havendo aquecimen-
to de vagas em algumas áreas, 
como é o caso de tecnologia, 
construção, logística e saúde. 
É importante que os jovens 

acompanhem as tendências 
para se recolocar profissional-

mente ou encontrar o seu pri-
meiro emprego”, ressalta.
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¨ esportes

Evento contará com diversas modalidades para atletas de 
todas as idades.

Mariana sediará 
Circuito XTERRA
COMPETIÇÃO. Foi desenvolvida a modalidade Especial 
Mariana, que permite que apenas atletas da cidade 
possam concorrer.

DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana, em 
breve será palco do Circuito 
XTERRA 2022, evento que 
será realizado pela Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes.

O município, que é conhe-
cido como a Capital Nacional 
do Mountain Bike, está se pre-
parando para receber amantes 
do esporte de diversos locais 
que estejam interessados em 
participar da corrida admiran-
do o percurso que a primaz de 
Minas disponibiliza.

Será um evento para o públi-
co que decidir aderir, já que a etapa 
pontua para a Federação Mineira 
de Ciclismo e para a Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo Classe 
C1. As modalidades oferecidas 
serão: Mountain Bike, Duathlon, 
Trail Run e Kids. Além dessas 
opções, também foi desenvolvida 
a modalidade Especial Mariana, 

que permite que apenas atletas da 
cidade possam concorrer.

Em breve, a data do evento 
será confirmada e as inscrições 
estarão abertas em www.xterra.

com.br. Para mais informações, 
entre em contato com a Secreta-
ria de Esporte pelo 3557-2128 ou 
pelo e-mail, secretariadedespor-
tos@gmail.com.
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¨ cultura

O evento continuará acontecendo todos os domingos na Rua Frei Durão, em frente ao 
Museu de Artes Sacras. 

Feiramarte retorna 
com atividades aos 
domingos, em Mariana
ARTE. A Feiramarte é uma associação idealizada pelo Movimento 
Renovador de Mariana com o intuito de promover o artesanato 
da Sede e dos distritos.

DA REDAÇÃO

No último domingo (5), a 
tradicional Feira Marianense 
de Artes, Artesanato e Anti-
guidade - Feiramarte, retomou 
as atividades. Realizada através 
do apoio da Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Cultura, Patrimônio Histó-
rico, Turismo e Lazer, a feira 
estava suspensa desde o início 
da pandemia. O evento conti-
nuará acontecendo todos os 
domingos na Rua Frei Durão, 
em frente ao Museu de Artes 
Sacras, de 9h às 17h.  O retor-
no do evento impulsiona a eco-
nomia local e valoriza a cultura 

e arte produzida no município.
Os marianenses e turistas 

que passaram pelo local, pude-
ram conferir alguns trabalhos 
como bordado, tricô, artigos de 
decoração, pintura em tecido e 
vários outros tipos de trabalhos 
manuais confeccionados pelos 
artistas marianenses.

Maria Zélia, represen-
tante do grupo que partici-
pa da Feiramarte, ressaltou 
a importância da realização 
da exposição. “A primeira  
feira depois desse tempo 
todo sem poder expor nas 
barracas foi muito bacana. 
Os artesãos estavam muito 

ansiosos com esse retorno 
e ficaram muito felizes com 
a receptividade das pessoas 
que passaram por lá dizendo 
que estavam com saudades. 
É muito importante pra gen-
te, estamos muito satisfei-
tos”, destaca a artesã.

Mariana está na onda ver-
de do Programa Minas Cons-
ciente e todos os protocolos 
de higiene e segurança devem 
ser respeitados. Para garantir a 
segurança de todos os visitan-
tes e associados, é permitido 
somente um integrante por 
barraca e o uso de máscara e 
álcool 70% é obrigatório.

CRÉDITO: FERNANDA DE SOUZA
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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, xará, a semana tá redondinha e 
a  estrela escorpiana vai brilhar! Os 
astros anunciam um período produtivo, 
favorecem os assuntos de trabalho, a parte 
fi nanceira e as coisas que quiser começar. 
É hora de sonhar grande e investir alto nas 
metas que deseja botar em prática. 

Saúde a Semana da Pátria cantando: “Brava 
gente brasileira! Longe vá, temor servil ou fi car 
a pátria livre ou morrer pelo Brasil”. Sagita, 
além do 7 de setembro, essa semana vem 
com bônus astrais. Sol e Lua favorecem o seu 
prestígio profi ssional, o que aumenta a chance 
de  promoção no trabalho ou de receber apoio 
valioso para colocar em prática um plano 
ambicioso, que vai turbinar sua conta bancária. 

A Lua Nova abre a semana com boas vibes 
e anuncia  mudanças benéfi cas na sua vida, 
mas o aspecto mais positivo vai rolar no feriado, 
quando o Sol troca fi gurinha com Urano. Os 
dois prometem alegrias, conquistas e mandam 
um belo incentivo para você realizar as suas 
esperanças. 

Tira essa bunda do sofá, minha fi lha, pois  o 
Sol e a Lua Nova avisam: é tempo de dar duro 
no trampo para ver o seu bolso cheio de notas 
de 5, 10, 20 e quem sabe até 200 “real”. Então 
se organiza, aproveita as oportunidades  e 
bora lá negociar pra pagar os boleto tudo, 
bebê! Parente  ou mozão devem dar apoio 
para resolver coisas relacionadas com 
fi nanciamento, compra ou venda de imóvel. 

Sonhar é um dos seus verbos preferidos, 
não é meu docinho de bacuri? É, mas a 
semana pode ser boa não para sonhar, 
mas para focar em seus objetivos. As 
perspectivas melhoram ainda mais se 
tiver gente disposta a embarcar nos seus 
planos, o que não está longe de acontecer. 

Sabe aquela semana que você pede aos 
céus para acontecer? Ela chegou, meu 
cristalzinho! O Sol se encontra com a 
Lua Nova em seu paraíso, trazendo vibes 
superpositivas para as suas relações 
pessoais e profi ssionais. Seus talentos 
vão arrasar no trabalho, seu prestígio com 
a chefi a vai subir e até aquele dindin pode 
entrar.

Você está com tudo, bebê! Os astros 
formam aspectos maravilindos, deixando 
seu jeito mais batalhador, focado e 
ambicioso. Assim, você vai mandar bem no 
trabalho, resolver qualquer perrengue sem 
demora. Se está esperando pagamento de 
um trampo ou confi rmação de emprego, a 
semana será decisiva e as coisas podem 
dar certo pro seu lado.

A Lua Nova deixa seu poder de comunicação 
cristalino e carimba o seu passaporte para o 
sucesso, meu docinho de taperebá. E mais: 
tem uma troupe de astros agindo para as 
coisas fl uírem bem pro seu lado e eles avisam: 
seu trabalho vai render não só elogios, mas 
grana no bolso.  Até porque elogio é bom, 
gostoso, mas não paga nenhum  boleto, certo? 

É notícia boa que você quer, meu leãozinho 
consagrado? Então bebe, quer dizer, 
toma! Os astros na sua Casa da Fortuna 
garantem: a sorte vai soprar em direção ao 
seu bolso. Seu faro para identifi car o que 
os outros gostam pode render uma grana 
legal. Pra ajudar, Sol e Urano favorecem 
seu progresso.

Período sensacional para o seu signo. 
O Sol fecha parceria com a Lua Nova, 
multiplicando suas oportunidades de 
sucesso, glórias e conquistas. Novos 
contatinhos e amizades vão surgir e você 
vai ganhar uma chuva de likes nas redes 
sociais. Também tem belas chances de 
faturar uma grana e fazer bons negócios, 
principalmente entre segunda e quinta-feira.

Olha aí meu docinho de manga rosa,  com 
o Sol e a Lua Nova escondidos na Casa 
12, o desejo de fi car na sua aumenta e 
você pode recusar convites para sair e 
comemorar a nossa Independência. Os 
interesses profi ssionais e as fi nanças 
caminham bem nessa semana, mas os 
resultados serão mais promissores se 
você não tiver que  depender de ninguém.

Gael comemora a gravidez de Dandara. 
Karina visita o apartamento de Gael e Bete 
ouve quando a menina confessa sentir 
saudades do pai. Os alunos da academia de 
Gael são hostis com Wallace. Lucrécia avisa 
a Edgard e Jade que sua cirurgia foi marcada. 
João descobre que Dandara está grávida 
e tem uma crise. Lobão confessa a Nat que 
armou para brigar com Gael. Nat afi rma que 
gosta de Duca. Karina sente saudade de sua 
casa. Jade e Henrique se aproximam e Cobra 
observa os dois. Lobão manipula Karina para 
que a menina lhe chame de pai na frente de 
Gael. 

Dandara confi dencia a Mari que acredita 
que esteja grávida de Gael. Gael descobre 
que Wallace e Karina estão inscritos 
no campeonato Warriors sem a sua 
aprovação. Bianca decide reassumir seu 
papel de Julieta no espetáculo da Ribalta 
e Henrique comemora. Gael confronta 
Lobão e Karina afi rma que está preparada 
para disputar o campeonato. Wallace se 
prepara para pedir a permissão de Gael 
para lutar. Lobão provoca Gael, que agride 
o rival e acaba sendo detido pela polícia. 
Karina desabafa com Cobra sobre sua 
situação com Lobão e Gael. Gael assume 
seus erros ao agredir Lobão. Dandara 
revela a Gael que está grávida. 

Domênico beija Antônia. Malagueta 
pega o envelope encontrado no chapéu 
de Arlete e vê̂ fotos e um laudo sobre um 
acidente. Arlete se desespera ao ver que 
o envelope não está  mais no chapéu. 
Antônia e Domênico concluem que Júlio 
e Agnaldo mentiram em seu depoimento. 
Sabine aparece de surpresa na casa de 
Madalena. Arlete pergunta a Athaíde 
onde estão seus documentos. Júlio 
observa uma pichação no quiosque, o 
acusando de ladrão.  

Madalena fi ca arrasada quando Sabine lhe 
oferece dinheiro para se afastar de Dom. 
Antônia deduz que Isabel está  lhe evitando. 
Malagueta guarda a mala com o dinheiro 
roubado em um armário de uma academia 
de ginástica. Dom avisa a Sabine para se 
afastar de Madalena e Cristóvão. Adriano 
revela a Dom que Sabine não está  bem de 
saúde. Arlete leva um susto ao saber que 
o passageiro de seu táxi é  Eric e acaba 
sofrendo um acidente.  

Nat consegue avisar Duca a tempo 
e tenta disfarçar para Lobão, que a 
pressiona. Karina afi rma que o casaco 
é dela. Jade sugere que Pedro irrite 
Karina para atrair a atenção da menina. 
Karina afi rma a Nat que não quer vê-
la fi cando com Duca. Pedro decide 
compor uma música sobre sua primeira 
vez com Karina e divulgar no vlog de 
Jade. Delma ouve quando Marcelo 
diz a Lincoln que falou com Roberta. 
Mari e Jeff comemoram a permissão 
para abrir o quiosque na Aquazen. 
Nat afi rma a Duca que conseguirá 
desmascarar Lobão e Heideguer 
durante o campeonato Warriors. Cobra 
alerta Duca sobre Nat e Lobão. Karina 
vê o vídeo de Pedro.

José Alfredo se surpreende com 
a declaração de Jesuína. Silviano 
telefona para João Lucas e diz que Du 
sumiu. Cora conversa com Maria Marta 
sobre a exumação de José Alfredo. 
José Alfredo visita o túmulo do fi lho de 
Jesuína. Xana e Naná conseguem o 
novo endereço de Luciano. José Pedro 
telefona para Danielle e ela o ameaça. 
Du trata João Lucas com frieza. Téo 
pede para Érika entrevistar Felipe. Felipe 
enfrenta Enrico. Maria Marta observa do 
carro o movimento do Bar do Manoel. 
José Alfredo se despede de Jesuína.  
José Alfredo e Josué conversam sobre 
Maurílio. Maria Marta entra no Bar do 
Manoel e pede para falar com José 
Alfredo.

Cora confi rma a presença de Maria Marta 
no bar de Manoel. Xana afi rma a Juliane 
que descobrirá se Luciano está sendo 
bem tratado. José Pedro discute com 
Amanda. Bruna fl agra Danielle escutando 
a gravação de uma conversa com José 
Pedro. Cláudio sugere que Leonardo faça 
uma demonstração de seus hambúrgueres 
no restaurante. Marcão ouve uma conversa 
entre Cristina e Elivaldo e conta para 
Maurílio. Du diz a João Lucas que Ísis ligou 
para ele. José Alfredo pede para ver o 
atestado de óbito do fi lho de Jesuína. Marta 
surpreende Maurílio. José Alfredo descobre 
quem ajudou o fi lho de Jesuína.

Jesuína faz um telefonema e avisa sobre 
a visita do Comendador. Xana não gosta 
do futuro pai adotivo de Luciano. Xana 
se surpreende com Aline. Helena pede 
para encontrar Érika. Orville tem um mau 
pressentimento sobre o leilão. José Alfredo 
avisa a Maria Ísis que se esconderá em sua 
casa. Maria Clara desdenha os desenhos 
de Amanda. Antônio comenta com Vicente 
que está interessado em Naná. Carmem 
ouve Helena conversar com Salvador sobre 
o leilão. Marta começa sua entrevista com 
Téo.

Antônia se irrita por ter beijado Júlio. Eric 
se incomoda com as perguntas feitas por 
Luiza. Arlete descobre que Madalena 
comprou o seu chapéu. Maria Pia decide 
sair com o chapéu de Madalena. Athaíde 
descobre que Arlete quer reaver o chapéu 
e fi ca pensativo. Nelito volta a trabalhar 
para Pedrinho. Sandra Helena faz 
uma promessa envolvendo os dólares. 
Malagueta leva o chapéu de Maria Pia 
para casa e Mônica pega o acessório 
emprestado. Antônia convida Domênico 
para sair.  

Karina se enfurece com Pedro, mas 
Lobão exige que a menina termine o 
treino antes de procurá-lo. Cobra sente 
ciúmes de Jade com Henrique. Tomtom 
distrai Delma para que Pedro espere por 
Karina. Todos da banda esperam por 
Karina com Pedro. Karina chega e se 
emociona com a homenagem, mas logo 
se volta contra Pedro. Delma interrompe 
a luta entre Karina e Pedro e afi rma ao 
fi lho que ele está de castigo. Delma alerta 
Gael para manter Karina longe de Pedro. 
Dandara passa mal, e Mari insinua que a 
professora está grávida.

Pilar comemora sua bolsa de estudos para 
estudar medicina nos Estados Unidos. 
Tonico manipula Dolores contra Pilar. 
Quinzinho se prepara para a inauguração 
do cassino. Lota e Batista destratam Pedro 
sem saber que ele é o imperador. Dolores 
questiona Pilar sobre sua promessa de fi car 
com a irmã. Lupita convence Batista e Lota 
a comprar ingressos para a inauguração do 
cassino. Pilar se aconselha com Cândida, 
Luísa e Justina.

Pilar desiste de sua bolsa de estudos. 
Eudoro conta a Tonico que Dolores se 
encontrará com as princesas. Germana 
passa mal com a comida de Licurgo 
para a inauguração do cassino. Teresa 
e Luísa não compreendem a decisão 
de Pilar de permanecer no Brasil. 
Eudoro confronta Pilar na inauguração 
do cassino. Pedro vai atrás de Luísa, 
e Samuel os alerta sobre Teresa. Pilar 
fl agra Samuel com Luísa e estranha a 
proximidade dos dois.

Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico 
explica a Nélio seu plano para atrapalhar 
Pilar. Todos se preparam para a cerimônia 
de posse dos deputados. Pilar discute com 
Samuel. Dolores admira a irmandade das 
princesas. Pilar apresenta Samuel a Dolores. 
Lota e Batista importunam Teresa. Tonico 
provoca Pedro, que percebe os planos do 
deputado. Dolores segue as orientações 
de Tonico e inventa uma mentira para Pilar 
sobre Samuel.

Dolores se arrepende te ter mentido para 
a irmã. Pilar confronta Samuel, e Tonico 
comemora a discussão entre os dois. 
Eudoro estranha o comportamento de 
Dolores. Germana e Licurgo denunciam 
Quinzinho e Clemência para Borges. 
Pilar não acredita nas explicações 
de Samuel e os dois terminam o 
relacionamento. Dolores decide contar a 
verdade a Pilar, mas Tonico arma para 
que as duas não se encontrem. Pilar 
decide aceitar a bolsa de estudos e viajar 
para os Estados Unidos.

Teresa aconselha Pilar e desconfi a 
de seus motivos para viajar. Para não 
ser detido, Quinzinho suborna Borges. 
Dolores se desespera por não conseguir 
falar com Pilar. Lota e Batista se 
hospedam no hotel do cassino. Samuel 
descobre que Pilar viajou. Leopoldina 
afi rma a Teresa que gostaria de ser fi lha 
de Luísa. 

Batista garante a Lupita que a afastará de 
Borges. Pedro e Caxias sofrem uma derrota 
na câmara, orquestrada por Tonico. Guebo 
conforta Samuel, que sofre com a ausência 
de Pilar. Luísa lamenta com Thereza a 
partida repentina de Pilar.

Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que 
Pedrinho lhe relate o dia do acidente de 
Mirella. Isabel revela a Eric que está  sendo 
procurada pela polícia. Eric se preocupa ao 
saber que Luiza e Antônia estão atrás da ex-
babá de Bebeth e dá  dinheiro para Isabel se 
afastar da cidade. Pedrinho conta a Luiza que, 
segundo Athaíde, as provas do acidente de 
Mirella foram adulteradas. A foto de Mônica é  
divulgada na mídia como foragida da polícia. 
Domênico e Antônia interceptam o ônibus de 
Mônica e Evandro.  

Mônica é  presa. Dom comenta com Cristóvão 
que Sabine tem uma doença no coração. 
Eric pede a Luiza para parar de investigar o 
acidente de Mirella. Ingrid percebe que, sem 
querer, entregou para Luiza a pasta de Eric 
com dados sobre as movimentações de suas 
contas pessoais. Luiza descobre que Eric fez 
depósitos na conta de Isabel. Eric pergunta a 
Maria Pia se ela está  observando Malagueta, 
como ele havia pedido. Luiza pergunta a Eric 
por que ele fez depósitos em favor de Isabel.      

Valquíria e Sandra Helena discutem pela 
herança de dona Marieta. Malagueta declara 
seu amor por Maria Pia, que afirma amar Eric. 
Mathias pergunta a Bebeth se não está  na hora 
de Flor voltar para sua casa. Antônia revela a 
Eric e Luiza que é  possível que as provas do 
acidente de Mirella tenham sido adulteradas 
e que o brinquedo de Bebeth não tenha sido 
o motivo da tragédia. Eric fica surpreso ao 
saber que Athaíde contou a Pedrinho sobre a 
adulteração das provas do acidente.  

Eita, arianja(o), você tem tudo para se dar bem 
na semana da Independência. E olha que nem 
precisa ajoelhar no milho para realizar alguns dos 
seus sonhos. Tudo  vai fluir do jeitinho que espera 
em vários setores da sua vida, bebê. Planos 
podem decolar na carreira e novidades dignas de 
comemoração devem surgir para quem está na 
batalha por serviço.

Bianca discute com Karina. Heideguer 
revela que Lobão obrigou Karina a 
chamá-lo de pai para que Gael fosse 
libertado. Bianca comemora a notícia 
da gravidez de Dandara. Pedro arma 
mais um plano para se reaproximar de 
Karina e pede ajuda a Jade. Henrique 
janta com Jade e Lucrécia. Jade afi rma 
a Cobra que se interessa por Henrique 
e o lutador duvida. Tomtom inventa 
para Karina que Pedro está doente. 
Duca alerta Wallace sobre o caráter de 
Heideguer. Wallace pensa em treinar na 
Academia Khan. Karina visita Pedro por 
causa de sua suposta doença.

Cristina deixa Genebra. Carmem conta para 
Orville sobre os planos de Helena. Ismael e 
Lorraine sugerem que Naná se case com 
Antônio para adotar Luciano. Marta assusta 
Téo. Helena dá um ultimato em Orville. 
Magnólia e Severo se convidam para jantar 
na casa de Cláudio e Beatriz. José Alfredo 
vai para a casa de Maria Ísis. Reginaldo 
retorna à casa de Jurema. Cristina volta 
de viagem. Batista e Kelly se surpreendem 
com a presença de José Alfredo.

Cristina liga para Manoel e pergunta 
pelo pai. Cora ouve a conversa entre 
Cristina e Manoel. Maria Marta deixa 
Maurílio desconfi ado. Marcão encontra o 
passaporte de Cristina e liga para Maurílio. 
Cristina conversa com Manoel e Antoninho 
sobre José Alfredo. Jurema desconfi a 
de Reginaldo e ele conta que descobriu 
algo sobre Jairo. Jurema pede para voltar 
a trabalhar na casa de Cora. Magnólia e 
Severo chegam para jantar na casa de 
Cláudio e Beatriz. Maurílio marca uma 
reunião na joalheria Império. Téo entrevista 
Silviano. Maurílio questiona Cristina a 
respeito da sua viagem para a Suíça.

Cristina tenta desconversar sobre a viagem 
à Suíça. José Alfredo lista possíveis inimigos. 
Maria Marta exige que Cristina se demita da 
Império e pede que ela transmita um recado a 
José Alfredo. Erika suborna Lorraine e marca 
um encontro com ela. Robertão reflete sobre 
uma proposta de trabalho. Amanda presenteia 
Leonardo. Maurílio tenta ganhar a confiança 
dos filhos de Maria Marta. Merival diz que 
Cristina não pode ser afastada da Império. 
Reginaldo diz a Otoniel que não vai mais 
embora. Jurema avisa Tuane sobre a volta de 
Reginaldo. Vicente combina um encontro com 
Clara. José Alfredo e Josué conversam sobre 
Silviano. Du e João Lucas conversam com 
Maria Marta.
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Depressão X Patologia
Pode parecer bobagem e tem gente que não acredita. Para muitos é perda de tempo, por não 

acreditarem nos resultados. Mas a verdade é que a campanha do Setembro Amarelo é algo muito 
maior do que falar diretamente sobre prevenção ao suicídio e principalmente ser falada, questiona-
da e acompanhada de perto. 

Em setembro temos uma oportunidade maior de chamar atenção para falar sobre a saúde 
mental, sobre o momento psicológico, sobre a necessidade de nos cuidarmos espiritualmente. É o 
momento de cuidarmos do nosso lado mais humano, cuidarmos daquilo que não é palpável, que 
nós não tocamos, não enxergamos com os olhos. É momento de tratarmos daquilo que é simples-
mente sentimento, que está no coração, que quando é bem cuidado nos leva à felicidade suprema. 
É momento de olharmos para o lado, de observarmos. É momento de enfatizar o acolhimento. 

A angústia, a falta de motivação, a ansiedade, o impulso descontrolado, levam o ser humano a 
praticar atos considerados anormais, mas que na verdade dizem muito sobre os sinais que a pessoa 
com depressão dá. Mas a melhor solução pode ser simplesmente o reencontro de cada pessoa con-
sigo mesmo. Equilíbrio emocional, saúde mental, motivação, fé, tudo isso leva a uma paz de espíri-
to que aproxima as pessoas. É preciso falar sobre isso. É preciso que essa campanha seja estendida 
para todos os meses. É necessário fazer com que as pessoas entendam que não se trata de “mimi-
mi”, que depressão dói. Crise depressiva dói, e o único desejo de quem a sente é parar de sentir dor.

É necessário tratamos a depressão com seriedade, como patologia e é muito necessário que 
não seja somente em setembro. Existe uma variedade gigantesca de opções que podem auxiliar na 
recuperação e no desenvolvimento individual de cada pessoa. Profissionais de saúde física e men-
tal, terapias, religião, são algumas das opções que estão ao alcance de todos. Portanto, o Setembro 
Amarelo nos chama para muito além da vida. É a oportunidade de nos enxergarmos como seres 
dotados de razão, mas sobretudo de coração, movidos por sentimentos e que necessitam de afeto 
para uma vida equilibrada e saudável. É preciso ir ao encontro de si mesmo, tratar o problema, ser 
visto com atenção, ser acolhido... é isso que mantém a vida. Você tem feito a sua parte? Já olhou 
para o lado hoje?

Charge

PRESIDENTE/ INCÊNDIO 
COM GASOLINA

Analisando os discursos de 
ontem do dia 07 de setembro  
em SP, que fiquei preocupado 
diante de tanto despreparo e 
insanidade  mental por parte 
de um gestor maior deste país. 
Aliás para mim  não é novida-
de nenhuma pois desde de sua 
posse eu já temia e comentei 
sobre ele. Como se pode dar 
tantos poderes a um maluco 
com este, que não respeita nin-
guém  e se julga acima das leis e 
da soberania de um país. Ano-
tem o que eu vou dizer. Este 
maluco vai levar o nosso país 
a uma ditadura ou a um caos 

sem precedentes. SEM DIA-
LOGO, SEM TOLERANCIA, 
ARROGANTE e que procura  
sempre apagar os incendios 
dos restos destas cachorradas  
politicas, utilizando sempre ga-
solina. Maluco igual este bos-
tanaro são estes milhares de 
seguidores que o acompanham 
na esperança de um país me-
lhor ainda. Como disse o Cristo 
na cruz. ‘PERDOAI-OS OH 
PAI, PORQUE NÃO SABEM 
O QUE FAZEM’ Resumindo. 
Quem eles acompanham

Waldemar Malta

EDITAL

E se o amor que a gente 
espera nunca chegar?

De eventualidade surgem 
amores.  E de amores surgem 
eventualidades. Terminam, so-
mem e reaparecem como se pu-
dessem brincar com o que a gente 
sente. E a gente sente tanto... E 
tendo somente a saudade do vivi-
do como companhia, lembra com 
carinho o que já viveu, e com es-
perança o que ainda vamos viver. 
Não temos muitas opções além 
de ter esperança e sorrir à mercê 
do destino. Se é que ele existe.

Nesta noite, enquanto escre-
vo e tento evitar comer carboidra-
tos antes de dormir, me pergunto 
como a vida seria se os dias conti-
nuassem assim, com amizades lin-
das, pequenas surpresas corriquei-
ras e sorrisos de canto de boca. 
Mas e sem um grande amor para 
dividir tudo isso? E se tivermos 
que nos contentar em viajar sozi-
nhos, dormir sozinhos, esquentar 
nossos pés sozinhos, sonharmos 
com uma linda história de amor 
sozinhos? E se a gente tivesse que 
se acalmar sem ter ninguém que 
quisesse nos acompanhar pela tão 
triste e falsa eternidade?

A gente mata e revive o amor 
que há dentro de nós todo dia. Pen-
sa em silêncio, pois não quer admi-
tir como os outros conseguem vi-
ver amores tão febris, e a gente aqui, 
passando mais um dia em branco. 
Sem muito o que fazer, vemos um 
filme no domingo, trabalhamos um 
pouco mais na sexta-feira, toma-

mos um café com gosto de pressa 
na quarta-feira pela manhã e, en-
tre momentos banais da vida, sen-
timos na pele a saudade de viver 
um amor que, como se fosse fácil, 
só nos fizesse sorrir.

Mesmo sendo cais das minhas 
dúvidas momentâneas, desconhe-
ço pessoas que terminaram a vida 
de forma feliz, convictas que de-
sistir do amor seria uma solução 
pertinente. Acontece que o tempo 
passa e a gente fica. Pensando, espe-
rando, vivendo feliz, mas na espera 
de algo mais. Alguém para dividir 
o mundo, acariciar a cabeça pelo 
amanhecer e sumir entre os cabe-
los desgrenhados antes de dormir. 
Alguém para abraçar o eterno, 
mesmo que ele seja ilusório. Para 
beijar a boca, mesmo que ela seja 
passageira. Para rir na tristeza, mes-
mo que ela seja somente nossa.

Sem respostas, mas com mui-
tas convicções, a gente procura 
amores e, na maioria das vezes, en-
contra somente bocas. Procura co-
rações e encontra somente olhares 
que, no fundo, buscam o mesmo 
que nós. Todos vivem em busca de 
um grande amor. Até aqueles que, 
por uma dureza claramente repleta 
de pânico, dizem que não precisam 
de amor para viver feliz. Ninguém 
é tão superior assim. Ninguém 
vive sozinho com tanta gente es-
pecial espalhada por aí.

Fred Elboni
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Jaqueline Rolim foi aniversariante desta quarta-feira 
(08), e ganhou de presente o nascimento de sua filha 
mais nova, a Maynah. Parabéns em dose dupla. Que 
Deus abençoe muito vocês!

Segunda-feira (13) é dia de comemoração! O pequeno 
Jhonatan Mendonça comemora mais um aniversário. 
Feliz aniversário!

Nossa amiga e advogada Daniele Avelar aniversariou no 
quinta-feira (02). Felicidades!

O prefeito Juliano Duarte curtindo um dia de folga com a 
namorada Roberta Fernandes, e claro que a mascotinha 
Bela não poderia faltar nesse passeio. Grande abraço!

Lançamento do programa de “Melhoramento genético” 
da Prefeitura de Mariana, conta a presença do vereador 
Pedrinho Salete, Tiago Souza, William Gomes e Plínio 
Veisack.

No sábado (4), a Murici Máquinas e Equipamentos 
realizou o sorteio da promoção “Oficina dos Sonhos”, 
e o sortudo que levou o notebook para a casa foi o
Claudiano Luz, de Mariana. Parabéns pela bela 
promoção. Sucesso sempre! 


