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Os guardas que participaram receberam certificado de 
qualificação. 

Guardas Municipais 
passam por 
treinamento de 
capacitação
LEGISLAÇÃO. O momento com os agentes de trânsito antecipa 
as ações de conscientização sobre as leis de tráfego.

DA REDAÇÃO

A Guarda Civil Municipal de 
Mariana participou de um evento 
de capacitação, debate e palestras 
sobre trânsito, neste mês de setem-
bro. O encontro ocorreu para pro-
mover a capacitação dos agentes 
de fiscalização, proteção, policia-
mento ostensivo de trânsito, patru-
lhamento dos bairros de Mariana e 
educação para o trânsito.

O curso de Formação de 
Agentes de Trânsito, conforme a 
portaria do Comutran 94/2017, 
possui carga horária de 200 horas 
e foi realizado por empresas cre-
denciadas pelo Departamento Na-
cional de Trânsito - DENATRAN. 
Os guardas que participaram rece-
beram certificado de qualificação 
para atuarem na melhoria das 
ações de tráfego.

Segundo a subsecretária de 
Defesa Social, Raquel de Sou-
za, assuntos como legislação de 
trânsito, ética e cidadania, sina-
lização, noções de engenharia e 
psicologia de trânsito foram de-
batidos e palestrados.

A escolha da data, no mês 

de setembro, não foi por aca-
so. O momento com os agentes 
de trânsito antecipa as ações de 
conscientização sobre as leis de 
tráfego na Semana Nacional do 
dia 18 ao dia 25 de setembro, além 
de marcar a presença mais atuante 
da Guarda neste mês.

Concurso de Calopsita 
REGULAMENTO: Caro 
cliente, seja muito bem-
vindo ao primeiro concur-
so de calopsita do Recan-
to do Animal “Mostre a 
gracinha da sua calopsita”   
Confira o regulamento para 
participação do concurso:  
1- Ser cliente de uma das 
lojas (Recanto do Animal, 
Recanto do Fazendeiro, 
Clínica Recanto do Animal)  
2- Envie um vídeo da sua 
calopsita de no máximo 30 
segundos para o WhatsA-
pp 31 99339-3406/ e ou 
direct Instagram da loja 
Recanto do Animal até o 
dia 30 de Setembro e in-
forme os seguintes dados:  
nome completo, CPF, 
número de telefo-
ne, nome da Calopsita.  
3- O vídeo será postado no 
feed do Instagram no dia 
1° de outubro. Os vídeos 
ficarão disponíveis para 
serem curtidos no Insta-
gram do dia 1° de outu-

bro até o dia 17 de outubro.  
4- No dia 18 de outu-
bro será declarado ven-
cedor o vídeo com o 
maior número de curtidas. 

Prêmio: O ganha-
dor será premiado com 
01 Viveiro Standard e 
uma bolsa de transporte 
de calopsita.
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SAAE Mariana alerta dificuldade 
no abastecimento de água
CONSCIENTIZAÇÃO. Momento requer total conscientização da população para que ocorra o consumo consciente.
DA REDAÇÃO

A estiagem e os baixos re-
gistros de umidade relativa do ar 
são característicos do período de 
seca e afetam sistematicamente 
os sistemas que abastecem Ma-
riana. Desperdícios, preocupam 
a direção da autarquia que já 
articula medidas severas contra 
essas pessoas que fazem o uso 
inadequado da água.

São mais de 90 dias sem 
cair chuvas significativas em 
Mariana. A estiagem, combina-
da com os baixos registros de 
umidade relativa do ar — que 
nos últimos dias ficaram na casa 
dos 30% — são característicos 
do período de seca, quando os 
reservatórios que abastecem a 
Primaz de Minas, perdem, natu-
ralmente, o volume. Alguns ma-
nanciais que abastecem as duas 
principais ETAs começaram a 
sentir os efeitos dessa estiagem: 
o nível de água dos sistemas de 

abastecimento está baixíssimo.
“Pode até fazer o aumen-

to de oferta da água, ou seja, 
procurar novas alternativas de 
abastecimento para Mariana; 
gestão da demanda, que seria 
a população aprender a fazer o 
uso racional da água, com no-
vas alternativas, como reuso de 
água, aproveitamento da chuva. 
Está em prática no SAAE a re-
dução da perda de água na dis-
tribuição. Nosso operacional 
sempre atento aos vazamentos, 
a própria população comunica 
em nosso call center, vazamen-
tos de água tratada”. Exempli-
fica o assessor de comunicação 
e relações institucionais do 
SAAE, Roberto Verona. Vero-
na reforça ainda, a necessidade 
da redução do gasto por pes-
soa. “Nós marianenses precisa-
mos deixar de gastar 350 litros 
por pessoa, e por dia, e passar 
a 100 litros, algo que é perfeita-

mente aceitável pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS). 
Isso atende todas as necessida-
des de uma pessoa”, atesta.

Segundo a Defesa Civil de 
Minas Gerais, chuvas signifi-
cativas estão previstas apenas 
para outubro, por este motivo, 
a SAAE Mariana, já estuda me-
didas ainda mais severas para 
garantir o abastecimento em to-
dos os bairros. O SAAE reforça 
a importância do uso consciente 
da água, principalmente neste 
período de escassez hídrica.

Algumas dicas já ajudam mui-
to na economia de água, veja:
- Diminua o tempo no banho. Um 
banho de 15 minutos pode gastar 
até 135 litros de água. Se você re-
duzir o tempo para cinco minutos, 
apenas 45 litros serão utilizados.
- Feche a torneira ao escovar os 
dentes, fazer a barba e ao ensa-
boar a louça. As torneiras tam-
bém são grandes responsáveis 

pelo desperdício.
- Limite o uso da máquina de 
lavar - O ideal é usar a máquina 
sempre cheia e em ciclos com-
pletos de lavagem.
- Substitua a mangueira por bal-
de. Faça reuso da água, como 
da máquina de lavar roupas. 
Reaproveite a água em afazeres 
domésticos, para lavar o carro e 
até mesmo a área externa. An-
tes de lavar o quintal, remova a 
sujeira com a vassoura.

- Cubra a piscina com uma lona 
quando não a estiver usando. A 
alta temperatura e a baixa umida-
de relativa do ar provocam mais 
evaporação.
- Faça o controle do nível dos 
seus reservatórios, com o uso 
das boias, que são indispensáveis 
para evitar o desperdício.
- Praticar o consumo consciente 
de água não significa deixar de 
usar o recurso, mas sim repensar 
suas formas de uso da água.

A estiagem, combinada com os baixos registros de umidade 
relativa do ar, são característicos do período de seca.

CRÉDITO: ILUSTRAÇÃO|DIVULGAÇÃO SAAE



Jornal Ponto Final
16 a 22 de setembro de 20214 | CIDADES

sj supermercados

Medida irá garantir melhores condições de trabalho e mais 
eficácia na comunicação. 

Mais de 800 chips 
telefônicos são 
entregues à 
profissionais 
da educação
CONEXÃO. Mais eficácia na comunicação e acesso a internet, 
durante o desenvolvimento das atividades remotas.

DA REDAÇÃO

Para proporcionar me-
lhores condições de traba-
lho a todos os profissionais 
da educação, a Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secre-
taria de Educação, realizou a 
compra e repasse de mais 800 
chips telefônicos para os pro-
fessores ativos, monitores do 
tempo integral e também aos 
laboratórios de informática de 
toda a rede educacional.

O investimento será de 
mais de R$36 mil por mês, 
medida que garante melho-
res condições de trabalho, 
mais eficácia na comunicação 
e acesso a internet, durante o 
desenvolvimento das ativida-
des que estão sendo realizadas 
no período de ensino remoto.

Para a diretora da Esco-
la Municipal Sinhô Machado, 
Hormelina Oliveira, os chips 
são uma ferramenta importan-
te para garantir conexão à in-
ternet para o ensino remoto e 
híbrido, entre outras atividades 
pedagógicas realizadas online. 

“Essa é mais uma medida que 
o município disponibilizou 
para os servidores da educa-
ção. Todos nós estamos muito 

satisfeitos com o investimen-
to, que nos auxiliará no uso da 
tecnologia como ferramenta 
pedagógica”, afirmou.

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA
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Através da fiscalização e inspeção, será possível proteger a saúde do consumidor.

Adesão ao serviço de SIM-CODAP 
é anunciada pela prefeitura
COBERTURA. Os contemplados com certificados, poderão comercializar seus produtos em todos os 
municípios que o consórcio abranger.

DA REDAÇÃO

Foi anunciado pela, Prefei-
tura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, a adesão do Serviço de 
SIM- CODAP (SIM-CODAP), 
implantado pelo Consórcio Pú-
blico para o Desenvolvimento 
do Alto Paraopeba (CODAP). 
O objetivo é realizar inspe-
ção, orientação e adequação e 
certificação nas indústrias que 
produzem alimentos de origem 
animal, vegetal e pescados. Os 
estabelecimentos e produtores 
que forem certificados, pode-
rão comercializar seus produ-
tos em todos os municípios que 
o consórcio abranger.

A inspeção sanitária será 
realizada de forma consorcia-
da, atribuindo ao CODAP a 
competência para a criação, im-
plantação, consentimento, regu-
lamentação, fiscalização e apli-
cação de sanções dos serviços 

de inspeção sanitária. Através da 
fiscalização e inspeção, será pos-
sível proteger a saúde do consu-
midor, incentivar a melhoria da 
qualidade dos produtos, estimu-
lar o aumento da produção e até 
melhoria das instalações.

Os interessados pode-
rão fazer sua inscrição e ob-
ter orientação na Secretaria de 
Desenvolvimento Rural. A fis-
calização ocorrerá no âmbito 
industrial e sanitário, de todos 
os produtos de origem animal, 
comestíveis e não comestíveis, 
sejam ou não adicionados de 
produtos vegetais, preparados, 
transformados, manipulados, 
recebidos, acondicionados, de-
positados e em trânsito, deven-
do ser exercida pelo CODAP.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural informou que as pes-
soas interessadas já podem realizar 
o cadastro. Para mais informações, 

a Secretaria é localizada no Centro 
de Convenções - Praça JK, sem nº. 
O telefone é: (31) 3558-4173.
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Empresários recebem 
selo de “Empresa 
Cidadã’ por apoio 
ao ProJovem
SUPORTE. Evento marcou a inserção de jovens do ProJovem 
no mercado de trabalho e entrega de selo às Empresas Cidadãs.

DA REDAÇÃO

Em evento realizado no 
Centro de Convenções, a Pre-
feitura de Mariana, por meio das 
secretarias de Desenvolvimento 
Econômico e Desenvolvimento 
Social e Cidadania, receberam as 
empresas cadastradas no Pro-
grama Projovem. Durante o 
encontro, os empresários rece-
beram o selo “Empresa Cida-
dã”. Os 60 primeiros jovens se-
lecionados serão encaminhados 
para atuar nos estabelecimentos 
cadastrados. A medida faz parte 
do Plano de Desenvolvimento e 
Recuperação Econômica e vem 
de encontro ao atual momen-
to vivido em Mariana devido a 
pandemia da Covid-19.

No total, 200 jovens par-
ticipam do programa. Os 120 
integrantes que não iniciarão, 
permanecem desenvolvendo 
trabalhos nas repartições públi-
cas e serão encaminhados à me-
dida em que novos empreendi-
mentos sejam cadastrados junto 
à Prefeitura de Mariana.

Durante o período de ca-

dastramento das empresas, os 
integrantes do Projovem, antigo 
Jovem Aprendiz, passaram por 
capacitações. Yuri dos Santos, 
representante dos demais jo-
vens, esteve presente no even-
to e agradeceu o aprendizado 
prévio. “Passamos por diversos 
cursos e recebemos orientações 
muito importantes. Como se 
portar, como tratar um cliente, 
como se vestir adequadamente 
e várias outras coisas. Foram 30 
dias fundamentais, que nos aju-
dou não somente na vida pro-
fissional, mas também refletiu 
em nossa vida pessoal. Os pro-
fissionais elevaram a nossa au-
toestima e também nossa for-
ma de pensar”, afirmou Yuri.

Além do preparo, os inte-
grantes do Projovem terão, ao 
longo de 12 meses, a disponi-
bilização de dezenas de cursos. 
Durante quatro dias, as ativi-
dades serão realizadas nas em-
presas e em um dia na semana 
eles serão encaminhados para 
atividades profissionalizantes 
e educacionais.

Lançado em maio, o progra-
ma compõe os dez projetos que 
fazem parte do Plano de Desen-
volvimento e Recuperação Eco-
nômica do município. A prefei-
tura arcará com as despesas dos 
jovens, como salário e cursos. 
A medida garante aprendizado, 
trabalho em equipe, eficiência e 
carga profissional. Além desse 
incentivo e apoio aos jovens em 
sua primeira inserção no merca-
do de trabalho, o programa ga-
rante, também, a mão de obra, 
de forma gratuita, aos comer-
ciantes locais que estejam aptos 
a receber os integrantes.

Além do vínculo profissio-
nal e cursos profissionalizantes, 
serão aplicados testes vocacio-
nais para levar o jovem a ex-
pressar seus gostos e interesses, 
reconhecendo e aprimorando 
suas habilidades. Todo proces-
so será acompanhado por uma 
equipe multidisciplinar, com-
posta por assistentes sociais, 
psicólogos, professores, dentre 
outros, garantindo todo supor-
te aos integrantes.
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Vereador Pedrinho Salete citou exemplo de uma escola que 
está com os forros caindo.

Vereador cobra reforma 
de escolas e
segurança em 
ponto de ônibus 
COBRANÇA. O vereador Pedrinho Salete ressalta o bom trabalho 
que vem sendo feito pelo executivo, solicita reformas de 
escolas municipais e troca de ponto de ônibus.

DA REDAÇÃO

Durante Reunião Ordiná-
ria da Câmara Municipal de 
Mariana no último dia 13, o 
vereador, Pedrinho Salete, em 
suas atribuições legais como 
representante do povo, co-
brou mais ao poder executivo 
a troca do ponto de ônibus 
próximo a rodovia MG 129 
que da acesso ao bairro Mor-
ro Santana, segundo Pedri-
nho, não é a primeira vez que 

a cobrança é feita. 
De acordo com o edil, o 

ponto de ônibus foi retirado 
de um local seguro e rema-
nejado para um local de total 
insegurança, onde hoje, se en-
contra localizado as margens 
da rodovia, gerando descon-
forto e colocando em risco as 
pessoas que precisam utilizar 
do transporte. “Caso um ôni-
bus pare para a utilização do 
passageiro, os veículos que 

vem atrás acabam cometen-
do infração de trânsito, ten-
do que ultrapassar a linha de 
faixa contínua, correndo risco 
de uma colisão e ocasionar 
acidentes. Outro grande pro-
blema é a falta de segurança 
para as pessoas, pois caso 
queiram utilizar o ponto a 
noite, não existe iluminação 
pública no local” pontuou. 

O vereador ressaltou o 
bom trabalho que vem sendo 
feito pelo executivo e também 
cobrou as reformas das esco-
las municipais da cidade de 
Mariana, visando o retorno 
das aulas presenciais e solici-
tou a possibilidade de fazer 
essas reformas com recurso 
próprio, pois segundo ele, é 
de responsabilidade do mes-
mo a conservação e reforma 
dos prédios públicos. 

O edil citou um exemplo 
de uma visita feita por ele 
à Escola Municipal, Dante 
Luiz dos Santos, na Barroca, 
subdistrito de Cachoeira do 
Brumado. “É de doer o co-
ração você entrar nas esco-
las e ver forros caindo, ver 
a situação de partes elétricas 
em estado crítico, podendo 
ocasionar curto-circuito. As 
aulas estão voltando e os 
alunos não vão ter direito 
a um retorno de qualidade, 
não dá para esperar mais, 
dado que, já esperamos dois 
anos e nada foi feito” con-
cluiu o vereador.

CULTURA

Festival Canta Mariana elege 
canções finalistas

No último final de sema-
na, nos dias, 10 e 11, aconte-
ceram as semifinais do Festi-
val da Canção - Canta Mariana 
Edição online, organizado 
pela Prefeitura Municipal de 

Mariana, através da Secretaria 
de Cultura, Patrimônio Histó-
rico, Turismo e Lazer. Foram 
apresentadas as 20 canções 
selecionadas, onde 10 passa-
ram para a fase final.

As canções finalistas 

foram selecionadas pelos 
jurados Bia Nogueira, Ka-
ren Ávila e Felipe Moreira.  
A final acontece no próxi-
mo dia 25 de setembro, às 
19h30 no canal do Youtube 
do Canta Mariana.

DA REDAÇÃO
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Empresário atribui desemprego e 
atraso das obras aos vereadores
DEMISSÃO. Segundo proprietário da GMP, aproximadamente 150 pessoas foram demitidas devido 
bloqueio de pagamentos e paralização das obras.

DA REDAÇÃO

Após a instauração da CPI 
das obras que apura possíveis 
irregularidades nas presta-
ções de serviços das empre-
sas, Construtora Israel e a 
Construtora GMP, a empresa 
GMP Construções Eirelli, en-
contra-se com os pagamentos 
bloqueados e as obras que são 

de responsabilidade da em-
presa paralisadas. 

Na semana passada, este 
semanário noticiou que foi 
protocolado junto ao Minis-
tério Público e na Câmara 
Municipal de Mariana um 
pedido de providência em 
desfavor do vereador Mano-
el Douglas, conhecido como 

Preto dos Cabanas, através 
dos advogados do empre-
sário Dorimar Soares Lima, 
proprietário da GMP.

Nesta semana em con-
versa com o diretor do Jornal 
Ponto Final, o empresário 
Dorimar Soares Lima, pro-
prietário da GMP, atribuiu 
aos vereadores de Mariana a 

responsabilidade dos danos 
causados à Primaz de Minas. 
O empresário citou dois ve-
readores como exemplo: ao 
Maurício a responsabilidade 
da paralização de 4 postos de 
saúde que não foram termi-
nados devido aos bloqueios. 
E citou também, o vereador 
Ediraldo como responsável 
pela inconclusão de campo 
de futebol. Dorimar alega 
que não ficou nada compro-
vado e que inclusive já entrou 
com uma ação para rever o 
bloqueio de pagamento e a 
retomada das obras, e que 
por esse motivo precisou de-

mitir mais de 150 funcioná-
rios que residem em Maria-
na, o empresário aponta esse 
desemprego como respon-
sabilidade dos vereadores da 
Câmara de Mariana. O em-
presário afirmou que entrou 
com uma ação judicial para 
rever o bloqueio e retomar as 
atividades da empresa na ci-
dade de Mariana.

O Jornal e TV Ponto Fi-
nal, entrou em contato com os 
vereadores citados, através da 
Assessoria de Comunicação da 
Câmara Municipal de Mariana 
mas até o fechamento desta 
edição não houve retorno.

CULTURA

Praça Gomes Freire recebe várias 
atrações neste domingo, 18

Neste final de semana, a Pre-
feitura de Mariana realizará diver-
sos eventos culturais, esportivos 
e sociais. No domingo, na Praça 
Gomes Freire, marianenses e turis-
tas poderão prestigiar aulas de Tai 
Chi Chuan, o retorno do Banda na 
Praça, o evento de adoção de ani-
mais e um encontro de capoeira. 
As atividades, que estão retornan-
do gradativamente, seguem todas 
as medidas do programa estadual, 
o Minas Consciente.

Às 9h, Ricardo e Diana, repre-
sentantes da associação HamTai, 
ministrarão a arte do Tai Chi Chuan 
no Jardim. A arte milenar, criada na 
China, propõe, de acordo com os 
professores, alcançar equilíbrio en-
volvendo todas as partes do corpo: 
músculos, pulmões, cérebro, cora-
ção, respiração e movimentos físicos.

O Banda na Praça será às 11h. 
As Bandas Sociedade Musical São 
Sebastião de Passagem de Mariana 

e Sociedade Musical Santa Cecília 
serão responsáveis por realizar a 
primeira apresentação de 2021.

Consolidado no município, o 
evento de adoção de animais acon-
tece quinzenalmente. O encontro 
terá início às 13h e a equipe estará 
no local até às 17h. Os interessa-
dos em uma adoção responsável, 
devem comparecer portando do-
cumento oficial com foto e com-
provante de residência. Após a es-
colha do pet, o candidato participa 
de uma entrevista conduzida pela 
equipe do CAA.

Fechando o dia de lazer, o Jar-
dim também será palco do 1º En-
contro de Capoeira. O evento será 
às 15h e contará com a presença 
de três grupos de capoeira. É im-
portante que todos os protocolos 
sanitários contra a Covid-19 do 
programa Minas Consciente sejam 
respeitados, garantindo a seguran-
ça da população.

 Confira a agenda:

Evento: Entrega de Torre de 
Telefonia em Pedras
Data: 18 de setembro – sábado
Horário: 9h30
Local: Pedras

Evento: Tai Chi Chuam
Data: 19 de setembro - domingo
Horário: 9h
Local: Jardim

Evento: Encontro de Bandas
Data: 19 de setembro - domingo
Horário: 11h
Local: Jardim

Evento: Evento de Adoção de 
Animais
Data: 19 de setembro - domingo
Horário: 13h às 17h
Local: Jardim

 Evento: Encontro de Capoeira
Data: 19 de setembro - domingo
Horário: 15h
Local: Jardim

DA REDAÇÃO
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Cidades que finalizaram a imunização 
de adultos terão que repassar doses
DOAÇÃO. Secretário de Saúde de MG ressaltou que as cidades que finalizaram a imunização de adultos 
terão, obrigatoriamente, que informar o fato à SES-MG. 

DA REDAÇÃO

Minas Gerais recebeu no 
último dia 15 o 51º lote de imu-
nizantes contra a COVID-19 
enviado pelo Ministério da Saú-
de. As 112.320 doses da Pfizer 
desembarcaram no Aeroporto 
Internacional de Belo Horizon-
te, em Confins, às 12h35. Após 
serem retiradas pelo governo 
de Minas, os imunizantes fo-
ram transportados para a Rede 
de Frio da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-MG), no Bair-
ro Gameleira, Região Oeste de 
Belo Horizonte. De lá, eles se-

rão distribuídos às 28 Unidades 
Regionais de Saúde (URSs).

O recebimento desta nova 
remessa marca o início de uma 
nova medida de distribuição 
de vacinas no território minei-
ro. A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES
-MG) informou, na terça-feira 
(14/9), que vai remanejar do-
ses de CoronaVac em cerca de 
400 municípios que já comple-
taram a vacinação de adultos 
com a primeira dose contra 
COVID-19. ““A SES-MG está 
conversando com cada cida-

de, cerca de 404 municípios 
que já imunizaram pessoas de 
18 anos, de forma formal, ou-
tras cidades não oficializaram 
para secretaria. A intenção é 
redistribuir Coronavac que 
está parada para municípios 
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Este imunizante não pode ser 
usado nem para reforço nem 
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cinas produzidas pelo labora-

tório Pfizer, recebidas esta se-
mana, para aplicação da dose 
de reforço em idosos acima de 
70 anos que completaram o 
esquema vacinal há seis meses, 
em pessoas imunocomprome-
tidas e em adolescentes.

Dados do vacinôme-
tro do estado, de janeiro até 
agora, Minas teve um total 
de 14.096.917 de aplicações 
de primeira dose e 6.366.590 
aplicações de segunda dose 
dos imunizantes. Outras 
481.665 receberam a dose 
única da Janssen.
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Gasolina está 30% 
mais cara que em 
janeiro deste ano
AUMENTO. Etanol também ficou mais caro, com um aumento 
de 42% de janeiro deste ano.

DA REDAÇÃO

O preço médio da gasoli-
na já está 30% mais caro para 
os motoristas em relação a 
janeiro. O combustível, que 
registrou média de R$ 4,816 
no início do ano, foi vendido 
nos postos brasileiros a R$ 
6,237 nos primeiros dias do 
mês de setembro, de acordo 
com levantamento da Ticket 
Log. No caso do etanol, o pe-
ríodo apresentou o valor mé-
dio de R$ 5,371, que quando 
comparado ao fechamento de 
janeiro, ficou 42% mais caro 
nos postos.

“Assim como no mês 
passado, setembro já co-
meça com todas as regiões 
brasileiras apresentando au-
mentos tanto no preço da 
gasolina quanto do etanol. 
A gasolina, que não teve re-
ajuste das refinarias desde a 
primeira quinzena de agosto, 
tem neste início de mês o re-
flexo do etanol anidro, que 

variou 1,1%, no comparativo 
com o fechamento de agos-
to”, explica Douglas Pina, 
Head de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil.

A gasolina mais cara foi 
comercializada na região 
Centro-Oeste, com média 
de R$ 6,368, após o aumen-
to de 1,60%, em relação ao 
fechamento de agosto. No 
Sul, o preço médio do com-
bustível avançou 2,32%, a 
maior alta de todo o país, 
mas o valor por litro foi o 
menor nessa primeira quin-
zena do mês, a R$ 6,049. 
Já o etanol mais caro foi 
encontrado no Nordeste, a 
R$ 5,547, avanço de 2,32%, 
ante o mês passado. No 
Centro-Oeste, mesmo com 
o aumento de 4,59%, o litro 
mais barato foi comerciali-
zado, à média de R$ 5,014.

No recorte por Estados, 
o Piauí apresentou a gasolina 
mais cara do País, a R$ 6,640. 

O estado com o preço mé-
dio mais baixo foi o Amapá, 
onde os postos comercializa-
ram a gasolina a R$ 5,585.

O maior aumento do 
preço médio da gasolina foi 
registrado no Rio Grande do 
Norte, de 3,77% em relação 
ao fechamento de agosto. 
Em nenhum estado o com-
bustível apresentou recuo 
nos preços nos primeiros 
dias de setembro.

O etanol apresentou o 
valor médio por litro mais 
alto no Rio Grande do Sul, 
a R$ 6,084. O combustível 
mais barato, por sua vez, foi 
comercializado em São Pau-
lo, a R$ 4,481. Em Rondônia, 
os postos registraram o avan-
ço mais significativo do País, 
de 10,16%.  O Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL) é 
calculado com base nos abas-
tecimentos realizados nos 21 
mil postos credenciados da 
Ticket Log.
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varejão popular

O recadastramento é feito no banco onde o aposentado ou 
pensionista recebe seu benefício.

INSS aguarda mais de 7 milhões de 
cidadãos para fazer prova de vida
CANCELAMENTO. O instituto alerta que quem não cumprir a exigência pode sofrer sanções que envolvem 
até o cancelamento do benefício.

DA REDAÇÃO

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) está 
aguardando a confirmação 
de prova de vida de mais de 
7,3 milhões de segurados 
que ainda devem realizar a 
comprovação ainda este ano.  
Quem não cumprir a exigên-
cia pode sofrer sanções que 
envolvem até o cancelamen-
to do benefício, tudo isso 
para evitar possíveis frau-
des e manter os pagamentos 
regulares a quem realmente 
deve receber.

O cancelamento, no en-
tanto não ocorre de forma 
automática, o instituto segue 
três etapas: primeiro serão 
bloqueados os pagamentos, 
em um segundo momento 
suspensos e por fim cancela-
dos. Por exemplo, durante o 
mês de setembro, quem teve 
o benefício bloqueado em 

junho entra agora na etapa 
de suspensão. Se ainda assim 
não atualizar os dados nessa 
segunda etapa, o benefício 
será cancelado.

O prazo varia conforme 
o mês em que o recadastra-
mento deveria ter sido feito 
em 2020. Quem faria a pro-
va de vida em setembro ou 
outubro de 2020 e ainda não 
fez a atualização deve reali-
zar o procedimento até o dia 
30 de setembro deste ano. 
Em outubro, será a vez de 
quem teria que fazer a com-
provação em novembro e 
dezembro de 2020. O segu-
rado não é obrigado a espe-
rar até o mês em que o prazo 
se encerra.

Segurados que já tiverem 
seus benefícios bloqueados 
e suspensos podem reativá
-los diretamente no banco. 

Benefícios cancelados tam-
bém podem ser reativados. 
Nesse caso, o segurado terá 
que ligar para a central 135 
e agendar o serviço de rea-
tivação de benefício. Esse 
procedimento também pode 
ser feito pelo aplicativo Meu 
INSS. Após acessar o Meu 
INSS com o número do CPF 
e a senha cadastrada, busque 
por Reativar Benefício, na 
lupa.

O recadastramento é fei-
to no banco onde o aposen-
tado ou pensionista recebe 
seu benefício (no guichê de 
atendimento, pelo caixa ele-
trônico e até pelo internet 
banking, em alguns casos). 

Maiores de 80 anos e 
pessoas a partir de 60 anos 
que tenham dificuldade de 
locomoção podem fazer a 
prova de vida em domicílio. 
O beneficiário ou um fami-
liar pode agendar, pelo 135 
ou pelo Meu INSS, uma visi-
ta de um funcionário do ór-
gão. Os segurados com bio-
metria cadastrada no TSE 
(via título de eleitor) e no 
Detran podem fazer a prova 
de vida digital, por meio do 
Meu INSS.

O mês original de re-
novação da prova de vida é 
estabelecido pelo banco que 
paga o benefício. O critério 
varia de acordo com cada 
instituição.

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

A contribuição obrigatória assegura o direito ao MEI a vários 
benefícios, como aposentadoria por invalidez.

Sebrae Minas orienta motorista de 
aplicativo sobre formalização como MEI 
MICROEMPREENDEDOR. Atividades on-line e gratuitas começaram no último dia (14) e serão promovidas 
até o dia 22 de setembro.

DA REDAÇÃO

O Sebrae Minas, em par-
ceria com a Frente de Apoio 
Nacional ao Motorista Autô-
nomo (Fanma), realiza desde o 
dia 14 até o dia 22 de setembro, 
uma programação para orientar 
motoristas independentes e de 
aplicativos sobre os benefícios 
da formalização e a gestão em-
presarial. As atividades são on
-line e gratuitas. As inscrições 
podem ser realizadas pelo site 
do Sebrae Minas.  

Os profissionais da catego-
ria podem se formalizar como 
Microempreendedor Individu-
al(MEI) desde agosto de 2021, 
após publicação da Resolução 
Nº 148no Diário Oficial da 
União. No evento, os partici-
pantes poderão se informar so-
bre benefícios da formalização 
como MEI, direitos e deveres, 
além de esclarecer dúvidas so-
bre gestão empresarial. 

Podem ser MEI, motoris-
tas de aplicativo com mais de 
18 anos de idade, faturamen-
to de até R$ 81 mil por ano e 
que não tenham participação 
como sócio ou titular em ou-
tra empresa. Entre as obriga-
ções está o pagamento mensal 
do Documento de Arrecada-
ção Simplificada (DAS), no 
valor de R$ 54,90. 

A contribuição obrigató-
ria assegura o direito ao MEI 
a vários benefícios, como 
aposentadoria por invalidez, 
auxílio-doença, salário-ma-
ternidade, aposentadoria por 
idade e pensão por morte. 
Além disso, o motorista de 
aplicativo passa a ter o Cadas-

tro Nacional de Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ), e pode abrir conta 
em banco e ter acesso a crédi-
to com juros mais baratos. 

Programação 
14/09–das 14h às 15h - MKT e 
apresentação pessoal 
15/09–das 14h às 15h - Aten-
dimento ao cliente 
21/09 – das 9h às 10h - Finan-
ças pessoais 

21/09–das 14h às 15h - Con-
troles financeiros 
22/09–das 9h às 10h - Forma-
lização 
22/09–das 14h às 15h – For-
malização 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Segundo vereador os valores cobrados são os mesmos da 
COPASA, justificados dentro do processo.

Ex- controlador de OP 
presta depoimento 
na 13ª Sessão da 
CPI Saneouro
ALTERAÇÃO. O processo de licitação foi suspenso em outubro 
no ano de 2018.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou a 13ª Reu-
nião da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), nomeada 
pela Portaria Nº 36/2021 para 
apurar e investigar o processo 
licitatório e o contrato de con-
cessão da empresa Saneouro. 
A sessão contou com a oitiva 
do ex- controlador do muni-
cípio de Ouro Preto,  senhor 
Rogério Alexandre Morais, na 
condição de testemunha.

O Relator da CPI, ve-
reador Renato Zoroastro 
(MDB), iniciou o inquérito 
questionando o depoente so-
bre como se deu o processo 
licitatório, o estudo de viabili-
dade e a elaboração do edital 
de concessão da Saneouro.

O processo de licitação, pu-
blicado em setembro de 2018, 
foi suspenso em outubro do 
mesmo ano. Questionado pelo 
relator sobre o motivo dessa 
suspensão, o ex-controlador do 
município informou que foi ne-
cessário fazer uma alteração no 
edital, ocasionando na suspen-
são do mesmo e, consequente-
mente, do processo. 

Sobre a elaboração do 
edital, o ex- controlador do 
município disse que, por ser 
formado em Direito, partici-
pou da área jurídica durante a 
construção do documento. 
O vereador Renato também 
questionou o depoente se al-
guma Agência Reguladora foi 
procurada para realizar o servi-
ço de regulação anteriormente 
à ARSEOP.  Foi informado 

que a Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sani-
tário do Estado de Minas Ge-
rais (Arsae-MG) foi citada no 
primeiro edital, porém, segun-
do o depoente, a Arsae-MG 
pretendia mudar todo o lastro 
da legislação do saneamento.

Perguntado pelo relator da 
CPI sobre como foi construí-
da a estrutura tarifária, Rogé-
rio Morais disse que os valores 
cobrados são os mesmos da 
COPASA, justificados dentro 
do processo. No entanto, foi 
apontado pelo vereador Rena-
to, que, por mais que a COPA-
SA esteja atuando em boa parte 

do estado, cada município pos-
sui uma especificidade, sendo 
Ouro Preto uma cidade com 
características evidentes no que 
tange a questão do saneamen-
to. Segundo o depoente, como 
não havia nenhum município 
com as mesmas configurações 
de Ouro Preto, não foi possível 
realizar um estudo prévio para 
sanar a questão da tarifa.

Dando continuidade ao 
interrogatório, o relator ques-
tionou se a elaboração do 
edital levou em consideração 
o Plano Municipal de Sane-
amento Básico. Rogério res-
pondeu que o Plano era um 
dos anexos do edital, sendo, 
portanto, considerado quando 
da elaboração do documento.

Por fim, ao ser questio-
nado sobre o papel detalha-
do da Agência Reguladora, o 
ex-controlador do município 
respondeu que a mesma tem 
o papel de conectar o poder 
concedente, que é a prefeitu-
ra, e a concessionária, como 
também de vincular esta com 
a população usuária do servi-
ço, além  de fiscalizar e punir 
a concessionária caso haja a 
necessidade.

A sessão completa está 
disponível no facebook e you-
tube da CMOP.
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¨ esporte

As medidas protetivas impostas pela OMS foram respeitadas, 
mas por se tratar de um ambiente aberto o público não foi 
restringido.

2º Torneio de Peteca de Rua 
recebeu equipes Mariana e região
COMPETIÇÃO. Evento foi realizado no último domingo (12) na Praça da Sé e englobou categorias feminina, 
masculina e mista.

DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana foi 
palco novamente para o 2º 
Torneio de Peteca de Rua, se-
gundo o secretário de Espor-
tes, Bruno Freitas o evento 
é uma realização importante 
após a paralização das ativi-
dades em decorrência da pan-
demia. “É um dos primeiros 
eventos que fizemos em re-
torno das atividades devido á 
pandemia da Covid-19 e re-
cebemos equipes de Itabirito, 
Conselheiro Lafayete, Congo-
nhas e Ouro Preto então por 
ter sido o primeiro depois da 
pandemia estamos muito fe-
lizes em poder realizar esse 
evento” explicou.

O evento foi realizado no 
último domingo (12) na Praça 
da Sé e atraiu participantes da 
cidade e da região e englobou 
as categorias feminina, mascu-
lina e mista promovendo parti-
das acirradas com muita emo-
ção, animação e alegria.

Tiago Valadão, vencedor 
das duas edições do torneio, 
comentou que a competição é 
uma decisão acertada da admi-
nistração pública. “Promover 
eventos assim é uma iniciativa 
muito boa, pois incentiva mais 
pessoas a praticarem a modali-
dade. Estou muito feliz por le-
var mais uma vez o troféu pra 
casa”, comemorou.

Presença garantida mais 
uma vez no torneio, as Pante-

ras também levaram, mais uma 
vez, o troféu para casa. Solan-
ge Reis, integrante do time bi-
campeão, falou sobre a impor-
tância da realização do evento. 

“É muito importante para 
nós praticantes da modalida-
de ter competições como essa 
em nossa cidade. Represento 
aqui o público feminino, que a 
cada dia vem se tornando mais 
adepto à prática do jogo, sendo 
a peteca de rua uma referência 
da modalidade na região.

Pela primeira vez na com-
petição, Augusto de Queiroz 
recebeu o troféu de 1° lugar, 
jogando pela categoria mista. 
“Estou muito feliz pela con-
quista. Pratico peteca há qua-
tro anos. Eu e minha parceira 
treinamos muito para chegar 
até a final e vencer a compe-
tição”, finalizou.

O secretário Bruno, en-
fatizou que as medidas pro-
tetivas impostas pela OMS 
foram respeitadas, mas por se 
tratar de um ambiente aberto 
o público não foi restringido. 
“Exigimos máscaras de todos 
e como a praça é mais aber-
ta não restringimos o público 
mas cobramos o afastamento 
de todos” finalizou .
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nistração pública. “Promover 
eventos assim é uma iniciativa 
muito boa, pois incentiva mais 
pessoas a praticarem a modali-
dade. Estou muito feliz por le-
var mais uma vez o troféu pra 
casa”, comemorou.

Presença garantida mais 
uma vez no torneio, as Pante-

ras também levaram, mais uma 
vez, o troféu para casa. Solan-
ge Reis, integrante do time bi-
campeão, falou sobre a impor-
tância da realização do evento. 

“É muito importante para 
nós praticantes da modalida-
de ter competições como essa 
em nossa cidade. Represento 
aqui o público feminino, que a 
cada dia vem se tornando mais 
adepto à prática do jogo, sendo 
a peteca de rua uma referência 
da modalidade na região.

Pela primeira vez na com-
petição, Augusto de Queiroz 
recebeu o troféu de 1° lugar, 
jogando pela categoria mista. 
“Estou muito feliz pela con-
quista. Pratico peteca há qua-
tro anos. Eu e minha parceira 
treinamos muito para chegar 
até a final e vencer a compe-
tição”, finalizou.

O secretário Bruno, en-
fatizou que as medidas pro-
tetivas impostas pela OMS 
foram respeitadas, mas por se 
tratar de um ambiente aberto 
o público não foi restringido. 
“Exigimos máscaras de todos 
e como a praça é mais aber-
ta não restringimos o público 
mas cobramos o afastamento 
de todos” finalizou .
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Encontrão reuniu cerca de 114 pessoas que fizeram as mais diversificadas atividades físicas.

“Ginástica na Praça” levou mais 
de 100 pessoas para encontrão
QUALIDADE. Evento atendeu a todas as medidas protetivas contra a covid-19, incentivou pessoas a 
saírem do sedentarismo proporcionando bem- estar.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Eventos, realizou no 
último sábado (11), o “En-
contrão Ginástica na Praça”. 
O objetivo foi reunir todos os 
polos de ginástica da cidade 
e distritos, proporcionando 
uma manhã com atividades 
que promovem o bem-estar 
físico e mental. 

Os mais de 114 participan-
tes praticaram vários exercícios 
como alongamentos, circuito 
funcional, ginástica localizada, 
dança, entre outras atividades 
físicas que consistem em fazer 
com que as pessoas saiam do 
sedentarismo e busquem uma 
alternativa para o bem- estar, 
mais qualidade de vida e saúde. 

Para Elaine Bento, partici-
par do projeto foi um momen-
to para praticar  exercícios e 
garantir mais qualidade de vida. 
“Fazer parte desse grupo é gra-
tificante, melhora os aspectos 
da nossa saúde física e mental e 
nos faz ter mais disposição no 
dia a dia”, ressaltou. 

O projeto ginástica na pra-
ça é gratuito e acontece de se-
gunda a sexta-feira, em locais e 
horários alternados. Para mais 
informações, entre em contato 
com a Secretaria de Esportes 
e Eventos pelo telefone 3557-
2128 ou pelo e-mail, secretaria-
desportos@gmail.com.

Encontrão reuniu cerca 
de 114 pessoas que fizeram 
as mais diversificadas ativi-
dades físicas.

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA
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¨ polícia

Informações podem ser repassadas para a Polícia Militar 
de forma anônima, pelo telefone 181, do Disque-Denúncia 
Unificado (DDU).

Após roubo, material 
foi recapturado 
pela PM e autores 
estão foragidos
INFORMAÇÃO. A Polícia Militar pede ajuda à população para 
localizar autores de roubo em Monsenhor Horta.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar de Ma-
riana foi acionada na segunda-
feira, dia 13 de setembro, por 
volta de 21h30, devido a um 
roubo ocorrido em uma em-
preiteira localizada próxima a 
Monsenhor Horta, distrito de 
Mariana. De acordo com o vi-
gia, um veículo VW/Gol, de 
cor prata, parou em frente ao 
canteiro central da empresa, 
desembarcando dois ocupan-
tes, permanecendo no veículo 
apenas o condutor. E, em se-
guida, um dos autores armado 
anunciou o roubo, levando do 
local, diversas ferramentas e 
uma caminhonete Toyota Hilux 
de cor branca.

Equipes policiais mobili-
zaram-se para localizar os au-
tores, sendo que tiveram êxito 
em abordar, na estrada de aces-
so a outro distrito de Mariana, 
um veículo Gol, semelhante ao 
utilizado na ação criminosa. O 
motorista desobedeceu à or-
dem de parada e evadiu, mas 
perdeu o controle da direção, 
chocando o carro no meio fio. 

Após o choque, os ocupantes 
desembarcaram e adentraram 
em uma mata fechada, não sen-
do possível capturá-los.

Durante buscas no veícu-
lo, os militares localizaram em 
seu interior o material roubado 
e apreenderam 1 (um) revól-

ver do calibre 38, com 6 (seis) 
munições intactas, enrolado em 
uma touca do tipo ninja. O veí-
culo foi apreendido e rebocado 
para o pátio credenciado. Já a 
arma e munições apreendidas 
pela Polícia Militar foram en-
tregues na Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, para serem to-
madas as demais providências. 
E o material recuperado foi res-
tituído para a empreiteira.

Informações sobre os au-
tores do roubo ou da possível 
localização da caminhonete po-
dem ser repassadas para a Po-
lícia Militar de forma anônima, 
pelo telefone 181, do Disque-
Denúncia Unificado (DDU).

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O veículo foi removido para o pátio credenciado, para serem tomadas as demais providências.

Em patrulhamento 
de rotina, PM 
prende traficante 
em Padre Viegas 
REINCIDENTE. Autor já possui passagens pela Polícia por 
roubo e tráfico de drogas.

DA REDAÇÃO

No último dia 9, em pa-
trulhamento realizado pela 
Polícia Militar no distrito de 
Padre Viegas, foi avistado um 
veículo Chevrolet Corsa, de 
cor prata, em local suspeito, 
por volta de 17h30.

Os ocupantes passaram a 
se comportar de maneira sus-
peita ao avistarem a viatura po-

licial, o que gerou a abordagem. 
Com o motorista, de 28 anos, 
foram apreendidos 9 (nove) pi-
nos com cocaína, sendo outros 
2 (dois) pinos com a mesma 
droga apreendidos no veículo, 
além de R$740,00 (setecentos e 
quarenta reais) de origem duvi-
dosa. Com o passageiro não foi 
encontrado nada suspeito, sen-
do que o motorista assumiu a 

propriedade do material ilícito.
O autor foi preso em fla-

grante e conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entregues 
as drogas e o dinheiro apreen-
didos pelos policiais militares. 
Já o veículo Corsa foi removi-
do para o pátio credenciado, 
para serem tomadas as demais 
providências.
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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.

A entrada de Marte em Libra pode trazer 
desafi os para você. Mas quem conhece 
Escorpião como eu, sabe que esse signo 
tem uma capacidade de transformação 
fenomenal. É hora, então, Scórpio, de 
pegar aquele limão azedo e transformar 
numa gostosa limonada. 

Fé no pai que a coisa vai! Não tenha 
medo de Vênus, não, Sagita. Ele é tão 
bonzinho, que mesmo em Escorpião pode 
te dar uma mãozinha para conseguir vitórias, 
especialmente com mulheres e com coisas 
relacionadas ao mundo feminino. A partir de 
terça-feira, a boa sorte vai te acompanhar com 
os amigos e nos acontecimentos sociais. 

Diz aí, Caprica, como você vai driblar as 
lambanças com a Lua crescendo na sua 
famigerada 12ª Casa Astral? Com otimismo, fé 
e café? Beleza. Quer mais ingredientes? Então 
toma: perseverança, seriedade e resiliência. 
Tenho certeza que no fi m as vitórias virão.

Sensacional. Sol, Mercúrio, Marte, Vênus e a 
Lua Crescente, todos empurrando você para 
vitórias e realizações. Mas com dinheiro a 
coisa azeda… Logo na segunda-feira, Sol e 
Netuno armam barraco no céu e pode sobrar 
pro seu bolso aqui na Terra. Nos demais dias, 
porém, a coisa vai que vai. Inclusive pode 
conseguir uma grande conquista fi nanceira.

E aí meu docinho de tucumã, 
preparadíssima(o) para as vitórias 
que esta semana promete? E para as 
bagaças? Sim, porque eles são iguais a 
pernilongo, sempre aparecem. Falando 
de coisas boas, conte com sabedoria e  
entusiasmo para lutar pelos seus grandes 
objetivos, sejam profi ssionais, fi nanceiros 
ou na área de estudos. 

Bebê, nesta semana, a Lua Crescente 
pode trazer algumas mudanças para sua 
vida, inclusive na parte fi nanceira. Torço 
para que notícias boas cheguem para o seu 
bolso, mas não posso negar que podem 
chegar pepinos e buchas também. Pode 
encontrar difi culdades para realizar alguns 
dos seus sonhos, mas não esmoreça, não. 

É pra glorifi car de pé, viu, minha 
consagrada(o)!  Os “planeta tudo” 
resolveram se aglomerar em Casas 
Astrais totalmente favoráveis para você.  
Sua estrela vai brilhar, principalmente 
nas ações que precisarem de coragem, 
determinação e apoio de amigos. Boa 
sorte para quem trabalha com automóveis, 
máquinas e cuidados com os cabelos. 

A Lua Crescente vai iluminar os seus 
interesses ligados ao trabalho e também à 
saúde. Sei que seu signo gosta de sossego, 
mas o momento é bom para tentar coisas 
diferentes, mais audaciosas. Boa parte de 
suas atenções deve estar concentrada na vida 
familiar. Coisas boas devem rolar, mas para 
manter a paz controle reações impulsivas.

Se tiver alguém torcendo contra o seu 
sucesso, vai cair do cavalo, da mula ou 
do jumento, pois com a Lua Crescente 
e a força de Marte, você tem tudo para 
viver uma semana de muito brilho, sorte, 
alegrias com pessoas queridas e dindin no 
bolsin. Falando de dinheiro, pode se dar 
bem em jogos, apostas e transação.

Nesta semana, meu docinho de caju, você 
deve concentrar boa parte de suas energias 
no setor fi nanceiro, pois Mercúrio e Marte 
estão acenando com fatos superpositivos. 
Tanto para ganhar dinheiro, quanto para 
resolver pendências que estão tirando o seu 
sono. Coragem, ousadia e bom papo não 
faltarão para você atingir os seus objetivos.

Aleluia, aleluia, aleluia! A partir de terça-
feira, Marte entra no seu signo. Desânimo 
e bagaças vão pra ponte que partiu, porque 
a partir daí você vai ser aquela ou aquele 
librinha que todo mundo admira: com 
confi ança, simpatia e muita vontade de 
ajudar aos outros. Mas, não se esqueça, 
meu docinho de pitomba, o Sol continua 
querendo te pegar. 

Roberta distrai Lobão para que Nat e Duca 
possam fugir. Duca pressiona Nat e pede 
que ela deixe Lobão, mas a lutadora afi rma 
que precisa antes disputar o campeonato. 
Marcelo tenta animar Pedro, e Delma ouve 
quando o ex-marido afi rma para o fi lho que 
seu casamento acabou. Heideguer repassa 
dinheiro de patrocinadores para Wallace. 
Mari e Jeff se preparam para a inauguração 
de seu quiosque na Aquazen. Nat vai à casa 
de Duca e os dois acabam fi cando juntos. 
Lobão comenta com Karina que irá preparar 
uma surpresa para Nat. Bárbara aconselha 
Wallace a economizar seu dinheiro. 

Lobão pressiona Duca para descobrir 
como o rapaz conseguiu o endereço de 
Nat. Nat e Karina trocam confi dências. 
Gael e Dandara informam a João que 
eles irão morar juntos. Sem perceber que 
é também um pendrive, Karina dá seu 
chaveiro de luva de boxe para Nat. Pedro 
sofre por Karina. Durante a apresentação 
da peça na Ribalta, Cobra e Bianca 
implicam um com o outro na plateia. 
Lobão descobre que Duca mentiu para 
ele. Bianca parabeniza Jade, que beija 
Henrique para provocar Cobra. Lobão 
confronta Duca, e Heideguer salva o 
rapaz. Cobra avisa a Karina que Dandara 
e João se mudaram para a casa de Gael. 

Sabine não gosta de ver Dom na cozinha 
com Madalena. Agnaldo entra em 
desespero ao ver que acabou dedurando 
Sandra Helena para Domênico. Dom vai 
embora da casa de Lígia ao ver Sabine 
sendo hostil com Madalena. Eric coloca 
Athaíde e Pedrinho frente a frente para 
fazer o marido de Lígia contar o que 
sabe sobre o acidente de Mirella. Sabine 
examina as provas do acidente de Mirella 
na gaveta de Malagueta. Pedrinho leva 
um susto ao acordar ao lado de Rúbia, 
que fi ca chateada. Arlete exige que 
Pedrinho peça desculpas a Rúbia pelo 
modo como a tratou. 

Sabine pensa em como fazer com que Eric 
perca a guarda de Bebeth. Pedrinho vai à  
casa de Arlete para agradecer o conselho 
sobre Rúbia e a convida para jantar. Eric 
conta a Domênico que Sandra Helena 
mencionou uma quantia de dinheiro e deduz 
que sejam os dólares roubados. Eric deixa 
seu celular cair de propósito ao sair do carro 
de Sandra Helena, para poder rastrear os 
passos da ex-camareira. Eric segue o carro 
de Sandra Helena até  o aeroporto. Sandra 
Helena coloca um pouco do dinheiro roubado 
em envelopes e envia para os funcionários do 
Carioca Palace. 

Pedro se declara e convence Karina a 
beijá-lo. Wallace pede para fazer parte 
da academia de Lobão e Nat avisa a 
Heideguer. Karina percebe a armação 
de Pedro e vai embora furiosa. João 
conta para Karina sobre a gravidez de 
Dandara. Marcelo apoia Pedro. Karina 
chora ao observar Gael com Dandara e 
Bianca. Gael implora para Karina fi car 
com ele. Heideguer consegue fazer 
com que Lobão aceite Wallace sem 
machucar o menino. Gael pergunta a 
Heideguer como pode impedir Karina de 
disputar o Warriors. Karina acredita que 
perderá seu lugar na família de Gael 
para o bebê de Dandara. 

Maria Marta se desespera com a 
revelação de João Lucas. Cristina vai 
ao apartamento de Maria Isis. Maria 
Marta desabafa com João Lucas sobre a 
possibilidade de José Alfredo estar vivo. 
Cristina conta a José Alfredo que Maria 
Marta quer se encontrar com ele. José 
Alfredo revela a Cristina que Maurílio não 
é fi lho de Sebastião Ferreira. João Lucas 
vai atrás de Maria Isis para descobrir 
o paradeiro do pai. Téo  propõe que 
Lorraine vá à casa do Silviano. Reginaldo 
e Jurema procuram pistas na casa de 
Cora, que chega e os encontra em seu 
quarto. Jurema negocia com Cora. 

José Alfredo se emociona ao ver João 
Lucas. Jurema sente ciúmes de Cora. 
Lorraine invade a casa de Silviano. Bruna 
observa Danielle e Maurílio. José Alfredo 
pede para João Lucas e Du não contarem 
para ninguém sobre sua presença. 
Robertão decide ir para Paris, já que Érika 
não responde a seu pedido de casamento. 
Felipe vai atrás de Enrico. Lorraine descobre 
o segredo de Marta. José Alfredo afi rma que 
se casará com Maria Ísis. Maria Clara pede 
Vicente em casamento. Ismael desconfi a da 
explicação de Lorraine. Silviano descobre 
que seu álbum de lembranças foi roubado. 
Cristina fi ca cismada com Marcão. 

Maria Marta se desespera quando Silviano 
diz que o conteúdo do álbum foi roubado. 
Lorraine conta o que descobriu para Érika. 
Cristina se emociona com os convites para 
a festa de sua formatura. Maria Marta acusa 
Maurílio de ter roubado o álbum da casa de 
Silviano. Jurema manda Cora limpar sua 
casa. Felipe observa Enrico. Cláudio diz a 
Beatriz que pode perdoar o fi lho. Robertão 
não consegue falar com Érika antes de 
viajar. Cláudio convida Téo para jantar em 
sua casa. Xana ouve Lorraine marcando 
um encontro com Érika. Maurílio manda 
seguirem Josué. Maria Marta surpreende 
Cristina. Jurema e Reginaldo riem de Cora. 

Eric questiona Athaíde sobre suas 
lembranças do acidente de Mirella. 
Malagueta sente ciúmes de Maria Pia ao 
encontra-la com Lourenço. Sergio avisa a 
Sandra Helena que o juiz decidirá  sobre a 
herança. Maria Pia teme que Malagueta 
destrua Eric. Sabine diz a Dílson que 
investirá  em um negócio para ele. Orestes 
informa a Eric e Domênico que Dona 
Marieta nunca deu presentes caros para 
Sandra Helena. Domênico conta para 
Antônia que Sandra Helena é  suspeita do 
roubo do Carioca Palace. Domênico blefa 
e diz a Agnaldo que já́ sabe da participação 
de Sandra Helena no roubo do Carioca 
Palace. Antônia confronta Jú lio.  

Pedro acredita que poderá rever Karina, 
mas Delma o proíbe de sair de casa. Gael 
convida Dandara para voltar a morar com 
ele. Pedro desobedece a Delma e pede 
para Duca levá-lo à casa de Nat. Dalva e 
Duca lembram de Alan ao olhar o chaveiro 
de Karina. Jade e Henrique provocam 
Cobra. Lobão vai à casa de Nat e Duca se 
esconde, mas o vilão surpreende Pedro. 
Henrique beija Jade, que se incomoda 
ao pensar em Cobra. Karina devolve o 
chaveiro para Pedro e exige que ele vá 
embora. Lucrécia parabeniza Jade por se 
envolver com Henrique, mas afi rma que é 
a fi lha quem deve estar feliz. 

Germana e Licurgo sofrem um acidente. 
Leopoldina provoca Luísa. Tonico e Borges 
selam uma parceria. Samuel decide se 
tornar engenheiro, e Pedro afi rma que 
o ajudará. Guebo reprova a decisão de 
Samuel de abandonar a música. Lupita 
seduz Batista em troca de dinheiro e faz 
um acordo com Borges. Luísa comenta 
com Pedro sobre sua desconfi ança com 
Leopoldina. Passam-se alguns anos. 
Samuel defende sua tese na engenharia. 
Quinzinho recebe uma carta de Vitória. 
Eudoro afi rma que Dolores se casará com 
Tonico. Pilar chega ao Brasil.

Pilar conversa com Pedro e Teresa, e 
descobre que Samuel está se formando 
em engenharia. Quinzinho e Clemência 
pensam sobre Vitória. Pilar é hostil com 
Luísa. Lupita conhece Bernardinho. 
Batista questiona Bernardinho sobre sua 
formação na Marinha. Pilar se hospeda 
no hotel do cassino. Isabel sofre com 
o encontro com seu pretendente a 
noivo. Guebo coloca em dúvida o amor 
de Samuel por Zayla. Tonico se une a 
Christie contra Pedro. Samuel encontra 
Pilar.

Quinzinho ajuda Samuel a despistar Pilar 
e evitar o encontro dos dois. Lota se alegra 
ao rever Bernardinho. Pilar é admitida 
para trabalhar na Santa Casa. Alberto se 
hospeda no hotel do cassino e se encanta 
com Clemência. Pilar observa a formatura 
de Samuel e vê quando Zayla o beija. Luísa 
afi rma que Pilar foi enganada por Dolores. 
Lota exige se mudar com Batista para o 
Rio de Janeiro. Tonico manipula Pedro com 
notícias sobre Christie. Guebo cai em uma 
armadilha de Borges. Samuel procura Pilar.

Samuel e Pilar se tratam com 
formalidade. Guebo e seus amigos 
conseguem escapar de Borges sem 
serem reconhecidos. Tonico, Nélio e 
Nino inventam um falso depoimento 
de Pedro. Bernardinho confessa que 
fugiu da Marinha. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. O plano de Tonico contra 
Pedro dá certo. Pilar começa a trabalhar. 
Eudoro anuncia que irá com Dolores 
ao Rio de Janeiro. Luísa conversa com 
Leopoldina sobre sua hostilidade com 
ela. Zayla descobre que Pilar está no 
Brasil. Christie confronta Pedro. Pilar 
se indigna ao ler no jornal uma matéria 
mentirosa sobre sua vida. 

Pilar descobre que Tonico é o dono 
do jornal e confronta o deputado pelas 
mentiras publicadas. Jamil provoca 
Guebo sobre Zayla. Teresa provoca 
Luísa. Isabel sonha com Pierre, seu 
pretendente. Pedro exige que Tonico 
assuma que a matéria sobre Pilar 
era mentirosa. Alberto e Clemência 
se encantam cada vez mais um com 
o outro. Zayla garante a Samuel que 
não permitirá que ninguém atrapalhe a 
felicidade dos dois. Caxias oferece uma 
oportunidade de trabalho a Samuel. 
Teresa diz à Pilar que Luísa nunca 
foi amante de Samuel. Pierre chega à 
Quinta.

Leopoldina e Isabel se encantam com 
Pierre e Luísa tenta acalmar os ânimos das 
princesas. Pilar decide atender a população 
nas ruas. Lupita se surpreende ao saber 
que Lota e Batista se mudarão para o Rio de 
Janeiro. Justina afi rma a Pilar que Samuel 
ainda a ama. Leopoldina e Isabel disputam 
a atenção de Pierre. Alberto se declara para 
Clemência. As princesas se disfarçam para 
sair às escondidas com Pierre.

Expedito descobre pelas câmeras do 
aeroporto que Sandra Helena saiu com 
uma mala do guarda-volumes. Dom se 
emociona com o relato de Madalena sobre 
sua infância. Antônia dá  voz de prisão para 
Sandra Helena. Nelito conta a Pedrinho sobre 
a prisão de Sandra Helena. Dom é  detido por 
policiais que o confundem com um bandido. 
Júlio avisa a Malagueta que eles precisam 
conversar. 

Madalena pede a Cristóvão que vá́ à  
delegacia para ajudar Dom. Dom é  colocado 
em uma cela. Cristóvão pede ajuda a 
Eric para libertar o fi lho. Maria Pia conta a 
Malagueta que Sandra Helena não o delatou 
à  polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá  
a Sergio para contratar um bom advogado 
para defendê-la, pois ele mesmo não poderá́ 
continuar o trabalho. Nelito mostra a carta 
anônima que recebeu para Antônia, sem 
saber que foi enviada por Sandra Helena.

Antônia deduz que foi Sandra Helena quem 
enviou dinheiro para Nelito. Pedrinho fica 
sabendo por Tânia que Sandra Helena 
distribuiu parte do dinheiro roubado para os 
funcionários do hotel. Pedrinho se emociona 
com a atitude dos funcionários que lhe 
entregaram o dinheiro e decide presenteá-los. 
Cristóvão acompanha Dom para levar Sabine 
ao hospital após um desmaio. Pedrinho dança 
com Arlete no Klub Strass. Antônia adverte 
Eric para que ele não se envolva mais na 
investigação e no trabalho da polícia.

Sabe quem vai começar a semana com uma 
baita Lua Crescente em Sagitário? Você, meu 
cristalzinho! E isso vai abrir sua mente para 
novos projetos em todos os setores da sua vida. 
Tá pensando em estudar, em um trabalho fora 
ou então manter contato com gente distante? 
Demorô. Só não pense que a energia da Lua vai 
te salvar de algumas bagacinhas.

Karina e Cobra se apoiam. Lobão se 
enfurece com o sumiço de Nat. Duca 
pede que Nat saia de sua casa para 
não encontrar Dalva. Pedro anuncia 
uma música para Karina, que se irrita e 
deixa a festa com Cobra. Bianca tenta 
impedir a irmã de ir embora. Marcelo 
apoia Pedro. Lobão pressiona Nat. 
João aconselha Bianca. Jade dança 
com Henrique. Karina e Cobra lutam 
para desafogar suas mágoas. Tomtom 
surpreende Delma e Fernando juntos. 
Roberta fi ca com Marcelo, para o 
desespero de Pedro. Karina pede que 
Cobra a beije e Pedro vê a cena. 

Josué acredita que José Alfredo tenha que 
mudar de esconderijo. Cora ouve Cristina 
falando com o pai. Silviano desconfi a de 
Téo, e Maria Marta marca um encontro 
com o blogueiro. Xana suspeita de que 
Lorraine esteja escondendo algo. Érika 
vai atrás de Robertão no aeroporto. Bruna 
ouve uma ligação entre Danielle e Maurílio. 
José Pedro sente ciúmes de Leonardo. 
Vicente fi ca incomodado com a ligação de 
Maria Clara. Reginaldo pensa em Cora. 
Cristina se encontra com José Alfredo e 
não percebe que é seguida por Cora. Maria 
Clara avisa a Vicente que vai à festa de 
Cristina. Felipe ameaça Enrico. 

Cora enfrenta José Alfredo. Maria Ísis 
discute com Cora e liga para Josué. Cora 
faz uma proposta para o Comendador. Cora 
tira uma foto de José Alfredo para provar 
que ele está vivo. Capangas em busca do 
Comendador invadem o apartamento de 
Maria Ísis e amordaçam Batista e Cora. 
Kelly liga para Maria Ísis para contar o que 
houve em seu apartamento. José Alfredo 
desconfi a que Fabrício Melgaço mandou 
os capangas para a casa de Maria Ísis. 
Começa a formatura de Cristina. Cora se 
dá conta de que o seu celular foi roubado 
pelos capangas. 

Maria Clara se incomoda com a proximidade 
entre Cristina e Vicente. Maria Marta conversa 
com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em 
Vicente. Magnólia sente falta de Robertão e 
Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar 
em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos 
preparativos para o desfile de carnaval. Érika e 
Lorraine combinam um encontro. Téo Pereira 
pergunta a Maria Marta o nome de seu primeiro 
marido e ela responde. Maria Marta aconselha 
Maria Clara sobre a relação dela com Vicente. 
Lorraine entrega o álbum de Silviano para 
Érika. Maria Clara liga para Vicente. Kelly e 
Batista arrumam o apartamento de Maria Ísis. 
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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.

A entrada de Marte em Libra pode trazer 
desafi os para você. Mas quem conhece 
Escorpião como eu, sabe que esse signo 
tem uma capacidade de transformação 
fenomenal. É hora, então, Scórpio, de 
pegar aquele limão azedo e transformar 
numa gostosa limonada. 

Fé no pai que a coisa vai! Não tenha 
medo de Vênus, não, Sagita. Ele é tão 
bonzinho, que mesmo em Escorpião pode 
te dar uma mãozinha para conseguir vitórias, 
especialmente com mulheres e com coisas 
relacionadas ao mundo feminino. A partir de 
terça-feira, a boa sorte vai te acompanhar com 
os amigos e nos acontecimentos sociais. 

Diz aí, Caprica, como você vai driblar as 
lambanças com a Lua crescendo na sua 
famigerada 12ª Casa Astral? Com otimismo, fé 
e café? Beleza. Quer mais ingredientes? Então 
toma: perseverança, seriedade e resiliência. 
Tenho certeza que no fi m as vitórias virão.

Sensacional. Sol, Mercúrio, Marte, Vênus e a 
Lua Crescente, todos empurrando você para 
vitórias e realizações. Mas com dinheiro a 
coisa azeda… Logo na segunda-feira, Sol e 
Netuno armam barraco no céu e pode sobrar 
pro seu bolso aqui na Terra. Nos demais dias, 
porém, a coisa vai que vai. Inclusive pode 
conseguir uma grande conquista fi nanceira.

E aí meu docinho de tucumã, 
preparadíssima(o) para as vitórias 
que esta semana promete? E para as 
bagaças? Sim, porque eles são iguais a 
pernilongo, sempre aparecem. Falando 
de coisas boas, conte com sabedoria e  
entusiasmo para lutar pelos seus grandes 
objetivos, sejam profi ssionais, fi nanceiros 
ou na área de estudos. 

Bebê, nesta semana, a Lua Crescente 
pode trazer algumas mudanças para sua 
vida, inclusive na parte fi nanceira. Torço 
para que notícias boas cheguem para o seu 
bolso, mas não posso negar que podem 
chegar pepinos e buchas também. Pode 
encontrar difi culdades para realizar alguns 
dos seus sonhos, mas não esmoreça, não. 

É pra glorifi car de pé, viu, minha 
consagrada(o)!  Os “planeta tudo” 
resolveram se aglomerar em Casas 
Astrais totalmente favoráveis para você.  
Sua estrela vai brilhar, principalmente 
nas ações que precisarem de coragem, 
determinação e apoio de amigos. Boa 
sorte para quem trabalha com automóveis, 
máquinas e cuidados com os cabelos. 

A Lua Crescente vai iluminar os seus 
interesses ligados ao trabalho e também à 
saúde. Sei que seu signo gosta de sossego, 
mas o momento é bom para tentar coisas 
diferentes, mais audaciosas. Boa parte de 
suas atenções deve estar concentrada na vida 
familiar. Coisas boas devem rolar, mas para 
manter a paz controle reações impulsivas.

Se tiver alguém torcendo contra o seu 
sucesso, vai cair do cavalo, da mula ou 
do jumento, pois com a Lua Crescente 
e a força de Marte, você tem tudo para 
viver uma semana de muito brilho, sorte, 
alegrias com pessoas queridas e dindin no 
bolsin. Falando de dinheiro, pode se dar 
bem em jogos, apostas e transação.

Nesta semana, meu docinho de caju, você 
deve concentrar boa parte de suas energias 
no setor fi nanceiro, pois Mercúrio e Marte 
estão acenando com fatos superpositivos. 
Tanto para ganhar dinheiro, quanto para 
resolver pendências que estão tirando o seu 
sono. Coragem, ousadia e bom papo não 
faltarão para você atingir os seus objetivos.

Aleluia, aleluia, aleluia! A partir de terça-
feira, Marte entra no seu signo. Desânimo 
e bagaças vão pra ponte que partiu, porque 
a partir daí você vai ser aquela ou aquele 
librinha que todo mundo admira: com 
confi ança, simpatia e muita vontade de 
ajudar aos outros. Mas, não se esqueça, 
meu docinho de pitomba, o Sol continua 
querendo te pegar. 

Roberta distrai Lobão para que Nat e Duca 
possam fugir. Duca pressiona Nat e pede 
que ela deixe Lobão, mas a lutadora afi rma 
que precisa antes disputar o campeonato. 
Marcelo tenta animar Pedro, e Delma ouve 
quando o ex-marido afi rma para o fi lho que 
seu casamento acabou. Heideguer repassa 
dinheiro de patrocinadores para Wallace. 
Mari e Jeff se preparam para a inauguração 
de seu quiosque na Aquazen. Nat vai à casa 
de Duca e os dois acabam fi cando juntos. 
Lobão comenta com Karina que irá preparar 
uma surpresa para Nat. Bárbara aconselha 
Wallace a economizar seu dinheiro. 

Lobão pressiona Duca para descobrir 
como o rapaz conseguiu o endereço de 
Nat. Nat e Karina trocam confi dências. 
Gael e Dandara informam a João que 
eles irão morar juntos. Sem perceber que 
é também um pendrive, Karina dá seu 
chaveiro de luva de boxe para Nat. Pedro 
sofre por Karina. Durante a apresentação 
da peça na Ribalta, Cobra e Bianca 
implicam um com o outro na plateia. 
Lobão descobre que Duca mentiu para 
ele. Bianca parabeniza Jade, que beija 
Henrique para provocar Cobra. Lobão 
confronta Duca, e Heideguer salva o 
rapaz. Cobra avisa a Karina que Dandara 
e João se mudaram para a casa de Gael. 

Sabine não gosta de ver Dom na cozinha 
com Madalena. Agnaldo entra em 
desespero ao ver que acabou dedurando 
Sandra Helena para Domênico. Dom vai 
embora da casa de Lígia ao ver Sabine 
sendo hostil com Madalena. Eric coloca 
Athaíde e Pedrinho frente a frente para 
fazer o marido de Lígia contar o que 
sabe sobre o acidente de Mirella. Sabine 
examina as provas do acidente de Mirella 
na gaveta de Malagueta. Pedrinho leva 
um susto ao acordar ao lado de Rúbia, 
que fi ca chateada. Arlete exige que 
Pedrinho peça desculpas a Rúbia pelo 
modo como a tratou. 

Sabine pensa em como fazer com que Eric 
perca a guarda de Bebeth. Pedrinho vai à  
casa de Arlete para agradecer o conselho 
sobre Rúbia e a convida para jantar. Eric 
conta a Domênico que Sandra Helena 
mencionou uma quantia de dinheiro e deduz 
que sejam os dólares roubados. Eric deixa 
seu celular cair de propósito ao sair do carro 
de Sandra Helena, para poder rastrear os 
passos da ex-camareira. Eric segue o carro 
de Sandra Helena até  o aeroporto. Sandra 
Helena coloca um pouco do dinheiro roubado 
em envelopes e envia para os funcionários do 
Carioca Palace. 

Pedro se declara e convence Karina a 
beijá-lo. Wallace pede para fazer parte 
da academia de Lobão e Nat avisa a 
Heideguer. Karina percebe a armação 
de Pedro e vai embora furiosa. João 
conta para Karina sobre a gravidez de 
Dandara. Marcelo apoia Pedro. Karina 
chora ao observar Gael com Dandara e 
Bianca. Gael implora para Karina fi car 
com ele. Heideguer consegue fazer 
com que Lobão aceite Wallace sem 
machucar o menino. Gael pergunta a 
Heideguer como pode impedir Karina de 
disputar o Warriors. Karina acredita que 
perderá seu lugar na família de Gael 
para o bebê de Dandara. 

Maria Marta se desespera com a 
revelação de João Lucas. Cristina vai 
ao apartamento de Maria Isis. Maria 
Marta desabafa com João Lucas sobre a 
possibilidade de José Alfredo estar vivo. 
Cristina conta a José Alfredo que Maria 
Marta quer se encontrar com ele. José 
Alfredo revela a Cristina que Maurílio não 
é fi lho de Sebastião Ferreira. João Lucas 
vai atrás de Maria Isis para descobrir 
o paradeiro do pai. Téo  propõe que 
Lorraine vá à casa do Silviano. Reginaldo 
e Jurema procuram pistas na casa de 
Cora, que chega e os encontra em seu 
quarto. Jurema negocia com Cora. 

José Alfredo se emociona ao ver João 
Lucas. Jurema sente ciúmes de Cora. 
Lorraine invade a casa de Silviano. Bruna 
observa Danielle e Maurílio. José Alfredo 
pede para João Lucas e Du não contarem 
para ninguém sobre sua presença. 
Robertão decide ir para Paris, já que Érika 
não responde a seu pedido de casamento. 
Felipe vai atrás de Enrico. Lorraine descobre 
o segredo de Marta. José Alfredo afi rma que 
se casará com Maria Ísis. Maria Clara pede 
Vicente em casamento. Ismael desconfi a da 
explicação de Lorraine. Silviano descobre 
que seu álbum de lembranças foi roubado. 
Cristina fi ca cismada com Marcão. 

Maria Marta se desespera quando Silviano 
diz que o conteúdo do álbum foi roubado. 
Lorraine conta o que descobriu para Érika. 
Cristina se emociona com os convites para 
a festa de sua formatura. Maria Marta acusa 
Maurílio de ter roubado o álbum da casa de 
Silviano. Jurema manda Cora limpar sua 
casa. Felipe observa Enrico. Cláudio diz a 
Beatriz que pode perdoar o fi lho. Robertão 
não consegue falar com Érika antes de 
viajar. Cláudio convida Téo para jantar em 
sua casa. Xana ouve Lorraine marcando 
um encontro com Érika. Maurílio manda 
seguirem Josué. Maria Marta surpreende 
Cristina. Jurema e Reginaldo riem de Cora. 

Eric questiona Athaíde sobre suas 
lembranças do acidente de Mirella. 
Malagueta sente ciúmes de Maria Pia ao 
encontra-la com Lourenço. Sergio avisa a 
Sandra Helena que o juiz decidirá  sobre a 
herança. Maria Pia teme que Malagueta 
destrua Eric. Sabine diz a Dílson que 
investirá  em um negócio para ele. Orestes 
informa a Eric e Domênico que Dona 
Marieta nunca deu presentes caros para 
Sandra Helena. Domênico conta para 
Antônia que Sandra Helena é  suspeita do 
roubo do Carioca Palace. Domênico blefa 
e diz a Agnaldo que já́ sabe da participação 
de Sandra Helena no roubo do Carioca 
Palace. Antônia confronta Jú lio.  

Pedro acredita que poderá rever Karina, 
mas Delma o proíbe de sair de casa. Gael 
convida Dandara para voltar a morar com 
ele. Pedro desobedece a Delma e pede 
para Duca levá-lo à casa de Nat. Dalva e 
Duca lembram de Alan ao olhar o chaveiro 
de Karina. Jade e Henrique provocam 
Cobra. Lobão vai à casa de Nat e Duca se 
esconde, mas o vilão surpreende Pedro. 
Henrique beija Jade, que se incomoda 
ao pensar em Cobra. Karina devolve o 
chaveiro para Pedro e exige que ele vá 
embora. Lucrécia parabeniza Jade por se 
envolver com Henrique, mas afi rma que é 
a fi lha quem deve estar feliz. 

Germana e Licurgo sofrem um acidente. 
Leopoldina provoca Luísa. Tonico e Borges 
selam uma parceria. Samuel decide se 
tornar engenheiro, e Pedro afi rma que 
o ajudará. Guebo reprova a decisão de 
Samuel de abandonar a música. Lupita 
seduz Batista em troca de dinheiro e faz 
um acordo com Borges. Luísa comenta 
com Pedro sobre sua desconfi ança com 
Leopoldina. Passam-se alguns anos. 
Samuel defende sua tese na engenharia. 
Quinzinho recebe uma carta de Vitória. 
Eudoro afi rma que Dolores se casará com 
Tonico. Pilar chega ao Brasil.

Pilar conversa com Pedro e Teresa, e 
descobre que Samuel está se formando 
em engenharia. Quinzinho e Clemência 
pensam sobre Vitória. Pilar é hostil com 
Luísa. Lupita conhece Bernardinho. 
Batista questiona Bernardinho sobre sua 
formação na Marinha. Pilar se hospeda 
no hotel do cassino. Isabel sofre com 
o encontro com seu pretendente a 
noivo. Guebo coloca em dúvida o amor 
de Samuel por Zayla. Tonico se une a 
Christie contra Pedro. Samuel encontra 
Pilar.

Quinzinho ajuda Samuel a despistar Pilar 
e evitar o encontro dos dois. Lota se alegra 
ao rever Bernardinho. Pilar é admitida 
para trabalhar na Santa Casa. Alberto se 
hospeda no hotel do cassino e se encanta 
com Clemência. Pilar observa a formatura 
de Samuel e vê quando Zayla o beija. Luísa 
afi rma que Pilar foi enganada por Dolores. 
Lota exige se mudar com Batista para o 
Rio de Janeiro. Tonico manipula Pedro com 
notícias sobre Christie. Guebo cai em uma 
armadilha de Borges. Samuel procura Pilar.

Samuel e Pilar se tratam com 
formalidade. Guebo e seus amigos 
conseguem escapar de Borges sem 
serem reconhecidos. Tonico, Nélio e 
Nino inventam um falso depoimento 
de Pedro. Bernardinho confessa que 
fugiu da Marinha. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. O plano de Tonico contra 
Pedro dá certo. Pilar começa a trabalhar. 
Eudoro anuncia que irá com Dolores 
ao Rio de Janeiro. Luísa conversa com 
Leopoldina sobre sua hostilidade com 
ela. Zayla descobre que Pilar está no 
Brasil. Christie confronta Pedro. Pilar 
se indigna ao ler no jornal uma matéria 
mentirosa sobre sua vida. 

Pilar descobre que Tonico é o dono 
do jornal e confronta o deputado pelas 
mentiras publicadas. Jamil provoca 
Guebo sobre Zayla. Teresa provoca 
Luísa. Isabel sonha com Pierre, seu 
pretendente. Pedro exige que Tonico 
assuma que a matéria sobre Pilar 
era mentirosa. Alberto e Clemência 
se encantam cada vez mais um com 
o outro. Zayla garante a Samuel que 
não permitirá que ninguém atrapalhe a 
felicidade dos dois. Caxias oferece uma 
oportunidade de trabalho a Samuel. 
Teresa diz à Pilar que Luísa nunca 
foi amante de Samuel. Pierre chega à 
Quinta.

Leopoldina e Isabel se encantam com 
Pierre e Luísa tenta acalmar os ânimos das 
princesas. Pilar decide atender a população 
nas ruas. Lupita se surpreende ao saber 
que Lota e Batista se mudarão para o Rio de 
Janeiro. Justina afi rma a Pilar que Samuel 
ainda a ama. Leopoldina e Isabel disputam 
a atenção de Pierre. Alberto se declara para 
Clemência. As princesas se disfarçam para 
sair às escondidas com Pierre.

Expedito descobre pelas câmeras do 
aeroporto que Sandra Helena saiu com 
uma mala do guarda-volumes. Dom se 
emociona com o relato de Madalena sobre 
sua infância. Antônia dá  voz de prisão para 
Sandra Helena. Nelito conta a Pedrinho sobre 
a prisão de Sandra Helena. Dom é  detido por 
policiais que o confundem com um bandido. 
Júlio avisa a Malagueta que eles precisam 
conversar. 

Madalena pede a Cristóvão que vá́ à  
delegacia para ajudar Dom. Dom é  colocado 
em uma cela. Cristóvão pede ajuda a 
Eric para libertar o fi lho. Maria Pia conta a 
Malagueta que Sandra Helena não o delatou 
à  polícia. Eric diz a Sandra Helena que pedirá  
a Sergio para contratar um bom advogado 
para defendê-la, pois ele mesmo não poderá́ 
continuar o trabalho. Nelito mostra a carta 
anônima que recebeu para Antônia, sem 
saber que foi enviada por Sandra Helena.

Antônia deduz que foi Sandra Helena quem 
enviou dinheiro para Nelito. Pedrinho fica 
sabendo por Tânia que Sandra Helena 
distribuiu parte do dinheiro roubado para os 
funcionários do hotel. Pedrinho se emociona 
com a atitude dos funcionários que lhe 
entregaram o dinheiro e decide presenteá-los. 
Cristóvão acompanha Dom para levar Sabine 
ao hospital após um desmaio. Pedrinho dança 
com Arlete no Klub Strass. Antônia adverte 
Eric para que ele não se envolva mais na 
investigação e no trabalho da polícia.

Sabe quem vai começar a semana com uma 
baita Lua Crescente em Sagitário? Você, meu 
cristalzinho! E isso vai abrir sua mente para 
novos projetos em todos os setores da sua vida. 
Tá pensando em estudar, em um trabalho fora 
ou então manter contato com gente distante? 
Demorô. Só não pense que a energia da Lua vai 
te salvar de algumas bagacinhas.

Karina e Cobra se apoiam. Lobão se 
enfurece com o sumiço de Nat. Duca 
pede que Nat saia de sua casa para 
não encontrar Dalva. Pedro anuncia 
uma música para Karina, que se irrita e 
deixa a festa com Cobra. Bianca tenta 
impedir a irmã de ir embora. Marcelo 
apoia Pedro. Lobão pressiona Nat. 
João aconselha Bianca. Jade dança 
com Henrique. Karina e Cobra lutam 
para desafogar suas mágoas. Tomtom 
surpreende Delma e Fernando juntos. 
Roberta fi ca com Marcelo, para o 
desespero de Pedro. Karina pede que 
Cobra a beije e Pedro vê a cena. 

Josué acredita que José Alfredo tenha que 
mudar de esconderijo. Cora ouve Cristina 
falando com o pai. Silviano desconfi a de 
Téo, e Maria Marta marca um encontro 
com o blogueiro. Xana suspeita de que 
Lorraine esteja escondendo algo. Érika 
vai atrás de Robertão no aeroporto. Bruna 
ouve uma ligação entre Danielle e Maurílio. 
José Pedro sente ciúmes de Leonardo. 
Vicente fi ca incomodado com a ligação de 
Maria Clara. Reginaldo pensa em Cora. 
Cristina se encontra com José Alfredo e 
não percebe que é seguida por Cora. Maria 
Clara avisa a Vicente que vai à festa de 
Cristina. Felipe ameaça Enrico. 

Cora enfrenta José Alfredo. Maria Ísis 
discute com Cora e liga para Josué. Cora 
faz uma proposta para o Comendador. Cora 
tira uma foto de José Alfredo para provar 
que ele está vivo. Capangas em busca do 
Comendador invadem o apartamento de 
Maria Ísis e amordaçam Batista e Cora. 
Kelly liga para Maria Ísis para contar o que 
houve em seu apartamento. José Alfredo 
desconfi a que Fabrício Melgaço mandou 
os capangas para a casa de Maria Ísis. 
Começa a formatura de Cristina. Cora se 
dá conta de que o seu celular foi roubado 
pelos capangas. 

Maria Clara se incomoda com a proximidade 
entre Cristina e Vicente. Maria Marta conversa 
com Téo Pereira. Clara dá um ultimato em 
Vicente. Magnólia sente falta de Robertão e 
Maria Ísis. Beatriz convida Maria Ísis para jantar 
em sua casa. José Alfredo e Josué ajudam nos 
preparativos para o desfile de carnaval. Érika e 
Lorraine combinam um encontro. Téo Pereira 
pergunta a Maria Marta o nome de seu primeiro 
marido e ela responde. Maria Marta aconselha 
Maria Clara sobre a relação dela com Vicente. 
Lorraine entrega o álbum de Silviano para 
Érika. Maria Clara liga para Vicente. Kelly e 
Batista arrumam o apartamento de Maria Ísis. 
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Doses Extras x Devolução 
De acordo com nota emitida pela Secretaria de Saúde do Estado, todas as doses de Co-

ronaVac serão remanejadas para cerca de 400 municípios que completaram a vacinação de 
adultos com a primeira dose contra covid-19. O objetivo, segundo o secretário de Estado 
de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, é equalizar a cobertura vacinal da chamada D1 em 
todo o estado. 

A posição da SESC-MG coloca fim às disputas acirradas e desnecessárias entre cidades 
vizinhas. Muitos munícipios travaram competições entre si para, talvez, ser reconhecido 
como exemplo de gestão em Minas Gerais. Houveram trocas de indiretas e até ofensas. A 
sensação de muitos cidadãos é que estavam em uma corrida de sacos, mas o pior eram as 
dúvidas que causavam à população. Porque lá tem quantitativo de doses altíssimos sendo 
recebidos em “X” cidade e aqui não? Porque a faixa etária de lá está bem superior a que 
estamos aqui? De quem é a falha? Essas são algumas das perguntas que, como veículo de 
comunicação, ouvimos bastante nos últimos meses.

A resposta demorou pra vir, e não foi respondida por quem deveria. Correr contra o 
tempo para se tornar exemplo ou burlar quantidade de habitantes para receber mais doses 
que outros municípios, é desleal e desumano e quem assumiu esse papel, deverá agora se 
equipará com as cidades que ainda não vacinaram com a primeira dose, a chama D1, o pú-
blico de pessoas com 18 anos para cima. Todos os 853 municípios mineiros deverão está no 
mesmo patamar, o trabalho e a imunização é COLETIVA! Desde o início deveria ter sido. 
O que chegou “sobrando” em determinadas cidades deixaram de ser aplicadas em pessoas 
que talvez nem estejam mais aqui para celebrar essa conquista de estar vacinado. 

No final das contas, é bem clichê perguntar, valeu a pena? Na cidade onde a vacina está 
parada e “sobrando” será obrigatório informar ao Estado sobre a conclusão da vacinação 
da população adulta com a primeira dose, o que permite o repasse e a utilização do exceden-
te o mais breve possível para outras cidades. A igualdade deve prevalecer sempre.

Charge

TERMINAL TURÍSTICO/ 
VERGONHA

Hoje no meu comentário 
não será nenhuma bronca e 
sim de indignação e de ver-
gonha mesmo. Azar meu que 
fico enxergando o que não 
deve na nossa cidade. Tal-
vez seria melhor utilizar uma 
viseira e um bico de urubu 
para suportar tantos odores 
vindo dos córregos  e do 
nosso  ribeirão do Carmo.

Gente observando o es-
tado do terminal turístico 
é vergonhoso e mais tris-
te ve-lo assim, entregue as 
baratas e ao abandono. É 
impressionante a quantida-
de de pessoas desocupadas 
que ficam por ali dia e noi-
te. Pior que são na maioria 
jovens e dentre tantos rapa-
zes e moças que ficam, men-
digando e importunando as 
vezes aqueles que arriscam 
nos visitar.  Pobre da minha 
cidade.  Isto vem demostrar  

INCAPACIDADE, VISÃO 
E RESPEITO com aquele 
que sem estudo intelectual, 
construiu o terminal já vi-
sando o futuro. E todos nós 
sentiámos orgulho.

Agora pergunto. - Será 
que não temos um secretário 
de turismo capaz de enxer-
gar tal situação ou mesmo 
algum  vereador que enxer-
gasse tbm  e entrasse  com 
um projeto de recuperação 
do mesmo. E falar nisto por 
onde anda tbm aqueles guias 
de turismo que ilustravam 
ali. Para esclarecer o meu 
amigo e lutador Bizute.

 Ah de chegar um dia que 
eu passarei  a utilizar visei-
ra. mas prefiro um descanso 
eterno. Pergunto de novo. - 
FALO MENTIRA GENTE.

Waldemar Malta

EDITAL
Á Prefeitura Municipal de Mariana
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Itabirito – MG, 14 de setembro de 2021.
Assunto: Requerimento de licença ambiental
Referência: Processo 4273/2021.
Por meio, deste ofício a empresa Marmoraria Mariana Eire-
li, inscrita no CNPJ n° 01.351.085/0001-15, com sede à rua 
Helvio Moreira Morais, 70, bairro Vila do Carmo, município 
de Mariana – MG, CEP 35.420-000, aqui representada pelo 
sua sócia proprietária a Sra. Gislaine Pena de Oliveira, vem 
junto a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável de Mariana, apresentar o requerimento 
de licença ambiental, para atividade enquadrada na DN 
213/2017 e DN 217/2017 do COPAM, com o código B-01-09-
0 Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transfor-
mação de minerais não metálicos, não instalados na área 
da planta de extração. Objeto para licença ambiental sim-
plificada – LAS RAS.
Processo administrativo de solicitação da licença ambien-
tal simplificada – LAS
RAS, número 4273/2021.
Certo do entendimento agradecemos a atenção disponibilizada!

Marmoraria Mariana Eireli
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O nosso amigo e vereador Pedrinho Salete comemorou 
nesta quarta-feira (15), mais um aniversário. Na foto, 
muito bem acompanhdo de sua esposa Nathália Nunes. 
Muito sucesso e saúde. Parabéns, Pedrinho!

E para abri-
lhantar nossa 
coluna social, 
a empresária 
Meire Isaac 
Milagres, mãe 
do Lorenzo 
Materiais de 
construção! 

Ex-vereador Gerson Cunha aniversariou no dia 11. 
Estiveram presentes alguns vereadores e ex-vereadores. 
Não tenho dúvidas que a prosa teve boa. Grande abraço, 
Gerson Cunha!

O pequeno Kauã Dulico foi aniversariante desta terça-
feira (14). E o papai babão Pablo Dulico não poderia 
faltar com ele na foto, né?! Deus te abenõe Kauã.

2º TORNEIO DE PETECA DE RUA

A dulpa Ronaldo e Ricardo enfrentou a dupla Magno e 
Anselmo.

Equipe Panteras leva mais uma vez o troféu para casa.

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA

Ilair Spínola e Caroline Magalães ficaram em 2º lugar. 
E a dupla Augusto de Queiroz e Mirella Faccini foi cam-
peã na categoria mista.


