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 O documento foi assinado pelo chefe do poder executivo. 

Obras da Upa 
São Pedro serão 
reiniciadas
RETOMADA. O edital da licitação foi publicado em abril deste 
ano, após uma Tomada de Contas Especial.

DA REDAÇÃO

Na última sexta-feira (17), 
foi assinada a Ordem de Ser-
viço para a retomada das obras 
da Unidade Básica de Saúde do 
São Pedro. O investimento está 
avaliado em aproximadamente 
R$ 5,5 milhões, e objetiva aten-
der a demanda da população 
marianense em melhorias no 
Sistema de Saúde Pública no 
município. Assim que iniciada, 
a obra tem previsão para ser fi-
nalizada em 12 meses.

O edital da licitação foi pu-
blicado em abril deste ano, após 
uma Tomada de Contas Espe-
cial, e em modalidade de con-
corrência pública, a abertura 
foi disponibilizada no dia 28 de 
maio, cumprindo o prazo legal 
de publicação. Todo processo 
foi transmitido ao vivo.

A medida vem de encontro 
às várias ações da administra-

ção municipal para fortalecer o 
atendimento no setor de saúde 
pública do município. Todas as 
ações serão acompanhadas por 
equipes técnicas das secretarias 
de Obras e Saúde e divulgadas 
nos canais oficiais do municí-

pio. O documento foi assinado 
pelo chefe do poder executivo, 
com a presença de servidores 
municipais, empresa respon-
sável pela obra, vereadores da 
Câmara Municipal de Mariana 
e imprensa local.

CRÉDITO: LÍVIA MARIA

INSCRIÇÃO

Programa de Incentivo à Agricultura 
Familiar já é realidade em nosso município

No final do mês de agosto, foi 
dado o pontapé inicial para o anda-
mento do Programa de Agricultu-
ra Familiar Social - PAFS, projeto 
de incentivo que faz parte do Pla-
no de Desenvolvimento e Recupe-
ração Econômica. A Prefeitura de 
Mariana, por meio das secretarias 
Desenvolvimento Social e Cida-
dania, de Desenvolvimento Eco-
nômico e Desenvolvimento Rural 
tem como objetivo fortalecer ain-
da mais a produção familiar de ali-
mentos no município. Foi efetuada 
a primeira ação de coleta do solo 
nos terrenos cedidos em Barroca 
e em Vargem. A análise dos mate-
riais produzirá as primeiras orien-
tações que permitirão conhecer, 
antes do plantio, a necessidade e a 
capacidade da superfície, para que 
só assim se faça um bom desenvol-
vimento da cultura desejada.

A escolha dos locais foi feita 
de forma estratégica, pensando na 

questão da logística, disponibili-
dade de água, espaço disponível e 
qualidade da terra. Para viabilizar 
esse uso, será assinado um con-
trato de cessão de direito entre as 
partes, que determina que os pro-
prietários cedam o espaço para o 
desenvolvimento da agricultura fa-
miliar, destinado à associação por 
um período de 5 a 10 anos, para 
o uso racional, sustentável e eco-
nômico dos solos. Vale lembrar 
que o participante poderá também 
realizar as suas atividades em um 
terreno particular.

São elegíveis para participar 
do programa as famílias resi-
dentes na zona urbana ou rural, 
inscritas no CAD-Único da As-
sistência Social, beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, dos Pro-
gramas Municipais de Inclusão 
Produtiva, PROJOVEM ou Ati-
va-Idade. Para dar seguimento às 
medidas, a prefeitura distribuirá, 
gratuitamente, mudas e sementes, 

estercos ou adubos. Juntamente, 
será oferecida uma bolsa-auxílio 
no valor mensal de R$ 300,00 
para as famílias que se enquadra-
rem nas exigências do programa 
e que não sejam beneficiárias de 
auxílios financeiros de programas 
sociais do município, até o limite 
de 100 famílias beneficiadas pelo 
período de até 12 meses.

De acordo com Thiago Celso 
da Cruz, chefe de departamento de 
Agricultura e Pecuária, o processo 
de amostragem foi feito em pon-
tos aleatórios para a formação de 
uma única amostra enviada para o 
laboratório, realizando assim a clas-
sificação do terreno.

No plano, há a intenção de ga-
rantir a segurança alimentar nas fa-
mílias de baixa renda, assegurando 
o acesso à alimentação de qualida-
de, bem como viabilizar formas de 
os participantes aprimorarem seus 
conhecimentos e se sustentarem 
no mercado de trabalho.

DA REDAÇÃO
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As alterações na medida foram divulgadas no Diário Oficial, 
no dia 25 de agosto.

Abono de profissionais 
da saúde é prorrogado 
em mais três meses
Valorização. Os repasses visam o reconhecimento às ações 
desenvolvidas pelos trabalhadores durante a pandemia.

DA REDAÇÃO

De acordo com a Lei 
Municipal nº 3.427 de 18 de 
maio de 2021, a Prefeitura de 
Mariana prorrogou por mais 
três meses o abono salarial 

de 300 reais aos 950 profis-
sionais da saúde que atuam 
no combate à Covid-19 no 
município. Os repasses visam 
o reconhecimento às ações 
desenvolvidas pelos trabalha-

dores durante a pandemia do 
coronavírus, tanto na sede 
quanto nos distritos.

As alterações na medida fo-
ram divulgadas no Diário Ofi-
cial, no dia 25 de agosto. Confor-
me as deliberações promulgadas 
em nota, o abono salarial pode 
ser concedido enquanto persis-
tirem os níveis de infestação e 
disseminação da Covid-19. Ini-
cialmente, o valor total do au-
xílio aos profissionais da saúde 
foi avaliado em R$ 765.900,00 
e com impacto orçamentário de 
R$ 255.333,00 neste ano.

O repasse de verbas contem-
pla os profissionais de saúde que 
estão empenhados em ofertar 
serviços de qualidade e promover 
campanhas de vacinação eficazes 
em Mariana. A taxa de mortalida-
de por Covid-19 do município é a 
menor da microrregião delimita-
da pelo Plano Minas Consciente.

 A carreta ficará estacionada na Unidade Básica de Saúde do 
Bairro Cabanas.

OdontoSesc chega a 
Mariana e irá atender 
pacientes em lista de espera
DA REDAÇÃO

Com o apoio do Sindicato 
do Comércio de Itabirito uni-
dade móvel do Sesc em Minas 
realizará atendimentos odonto-
lógicos em parceria com a Pre-
feitura Municipal. 

A unidade móvel do “Odon-
toSesc” chegou a Mariana no dia 
20 de setembro. O projeto de 
saúde bucal itinerante vai oferecer 
atendimentos odontológicos de 
22 de setembro a 8 de dezembro. 
Esta realização do Sesc em Minas 
contará com parceria da Prefei-
tura Municipal e o apoio do Sin-
dicato do Comércio de Itabirito. 
A carreta ficará estacionada na 
Unidade Básica de Saúde Cônego 

José de Arimatéia de Pinho, loca-
lizada na rua Diamantina, nº 360, 
Cabanas – Mariana/MG.

 Nesta edição do Odonto-
Sesc serão realizados procedi-
mentos como:
- Remoção de cáries e restaura-
ções;
- Extrações (cirurgias) simples;
- Tratamento de canal;
- Raspagem e profilaxia (limpeza);
- Radiografias odontológicas para 
pacientes em tratamento na uni-
dade móvel, se necessário.

O projeto irá atender a 
público pré-selecionado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(lista de espera).

ATENDIMENTO
CRÉDITO: CYNTHIA GONÇALVES
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 O Centro de Referência de Saúde da Mulher é um serviço de porta aberta.

“Casa Rosa” promove 
atendimentos às 
mulheres do município
ACOLHIMENTO. As mulheres que buscam atendimentos são 
acolhidas pela enfermagem e direcionadas à especialidade 
necessária dentro do próprio local.

DA REDAÇÃO

Desde a inauguração em 
agosto, o Centro de Referên-
cia de Saúde da Mulher - Casa 
Rosa, diversos procedimentos 
multidisciplinares e com várias 
especialidades contemplaram as 
mulheres do município. A ini-
ciativa da Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
promoveu 391 atendimentos até 
o dia 16 de setembro.

Neste primeiro mês de 
atendimento, 91 exames gi-
necológicos foram realizados, 
cinco encaminhamentos para 
cirurgias ginecológicas e uma 
inserção de dispositivo intrau-
terino. Foram solicitadas pelas 
pacientes 60 mamografias, 42 
ultrassonografias e oito inser-
ções de DIU.

Os acompanhamentos nu-

tricionais contemplaram 20 pa-
cientes. Já no atendimento com 
fisioterapeuta, oito mulheres fo-
ram atendidas. O centro de refe-
rência também recolhe deman-
das para as assistências social, 
jurídica e psicológica. No total, 
foram solicitados, respectiva-
mente, três, um e oito serviços.

O Centro de Referência de 
Saúde da Mulher é um serviço 
de porta aberta. As mulheres 
que buscam atendimentos são 
acolhidas pela enfermagem e 
direcionadas à especialidade 
necessária dentro do próprio 
local. A Casa Rosa atua em 
conjunto com a ação primária, 
por meio de um fluxo de enca-
minhamento das Unidades Bá-
sicas do município.

O espaço conta, também, 
com programas internos para 

organizar os fluxos e atendi-
mentos às mulheres. São eles 
o Viva Mulher - Prevenção 
do Câncer de Mama e Colo 
de Útero, o qual encaminha 
as pacientes à triagem interna 
do centro, e o planejamento 
familiar, que promove a in-
serção do diu e finalização 
do processo de laqueadura. 
O programa de aleitamento 
materno também faz parte da 
organização do local e atua 
na orientação e conscientiza-
ção sobre a amamentação.

O Centro de Referência 
de Saúde da Mulher fica lo-
calizado na Rua Dom Viçoso, 
nº 217, no Centro. Os atendi-
mentos são realizados de se-
gunda a sexta-feira, de 07h às 
16h. Para mais informações, 
ligue 99677-8426.
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Restauração: Imóvel 
centenário irá 
abrigar a história 
de banda de 1836
RELÍQUIA. O imóvel histórico foi usado pela Sociedade Musical 
São Caetano, fundada em 1836, para aulas de música.

DA REDAÇÃO

A história da Sociedade Mu-
sical São Caetano ganha um novo 
capítulo com a restauração da 
Casa da Banda, imóvel centenário 
localizado no distrito de Monse-
nhor Horta, em Mariana. Após 
as intervenções, executadas pela 
Fundação Renova, o espaço irá 
abrigar o acervo histórico da mú-
sica marianense.

As obras, iniciadas em se-
tembro, estão sendo realizadas 
em atendimento à condicionante 
para a construção do reassenta-
mento de Paracatu de Baixo. As 
intervenções seguem o projeto 
conceitual elaborado pela Prefei-
tura de Mariana e foram defini-
das pelo Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural de Mariana 
(Compat), tendo em vista os im-
pactos causados pelo tráfego de 
caminhões em Monsenhor Horta 
para as obras do reassentamento. 
O imóvel histórico possui cerca 
de 100 metros quadrados de área 
construída e, como está localizado 
em uma região tombada pelo Pa-

trimônio Cultural, terá seu tama-
nho e fachada preservados. Serão 
realizadas melhorias de acessibili-
dade, com a construção de uma 
rampa de acesso e a adaptação do 
banheiro para pessoas com mo-
bilidade reduzida, substituição de 
telhas degradadas, restauração do 
piso e manutenção na alvenaria.

As intervenções estão sendo 
executadas de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 17h. Para o trabalho, a 
Fundação Renova adotou medidas 
de prevenção à Covid-19, como 
testagem de 50% dos trabalhado-
res de forma alternada a cada 20 
dias, aferição diária de temperatu-
ra e uso obrigatório de máscaras e 
álcool em gel. Durante o período 
de execução das obras, os tapumes 
utilizados no entorno do imó-
vel trarão informações sobre as 
intervenções do local e também 
contarão um pouco da história da 
Sociedade Musical São Caetano, 
incluindo detalhes sobre o seu re-
conhecimento como patrimônio 
imaterial de Mariana, e do nasci-
mento da Casa da Banda.

As obras têm previsão de du-
ração de oito meses. Após a con-
clusão, o imóvel será entregue para 
a gestão da Prefeitura de Mariana. 

O imóvel histórico foi usado 
pela Sociedade Musical São Caeta-
no, fundada em 1836, para aulas de 
música. Em 1993, a comunidade 
encontrou partituras, fotos e cartas 
no sótão de outra casa, de proprie-
dade da família Ramos – que foi 
uma das fundadoras da banda de 
Monsenhor Horta.

O acervo, bastante deterio-
rado, foi entregue ao Instituto de 
Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal de Ouro 
Preto (Ufop) para que pudesse ser 
restaurado.  A Casa da Banda nas-
ce, então, como um espaço para 
abrigar os materiais encontrados, 
reunindo parte da história do dis-
trito e de sua relação com a música.

A Sociedade Musical São Ca-
etano é a mais antiga da região dos 
Inconfidentes, a terceira de Minas 
Gerais e a quarta do Brasil. Em 
2016, foi reconhecida como patri-
mônio imaterial de Mariana.
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Os cidadãos poderão ligar no número 153 para contatar a 
Central e solicitar suas demandas.

Município investe 
para garantir 
atendimento 24h 
da Guarda Municipal
SEGURANÇA. Atualmente, o município possui mais de 100 câmeras 
de monitoramento, distribuídas pela cidade e pelos distritos.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Defesa Social investiu em 
melhorias na segurança e no 
atendimento da Guarda Civil 
Municipal - GCM. Além do 
monitoramento, do patrulha-
mento e do policiamento que 
já são realizados no município, 
agora, a GCM presta atendi-
mento 24h à população.

Uma equipe fica disponí-
vel 24h para atender demandas 
policiais, de pronto atendimen-
to e urgências. Os cidadãos 
poderão ligar no número 153 
para contatar a Central e so-
licitar suas demandas. A ação 
surgiu como uma medida para 
integrar o trabalho realizado 
na central de monitoramento 
com a equipe presente nas ruas 
e atender as ocorrências.

Atualmente, o município 
possui mais de 100 câmeras de 
monitoramento, distribuídas 
pela cidade e pelos distritos, 
para realizar a leitura de placas 
de veículos e garantir a segu-

rança. O atendimento 24h da 
GCM complementa as ações 
de vigília e atende, com mais 
eficácia, a população. 

Outros benefícios se direcio-
nam aos serviços 24h do muni-
cípio, como a Policlínica e a vigi-

lância de prédios e monumentos 
públicos, que contarão com mais 
um reforço na segurança. Segun-
do a CGM Maria de Freitas, a 
Guarda 24h leva mais tranquili-
dade e segurança aos servidores 
e também à população.
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Segundo o vereador Pedrinho Salete, as empresas podem 
contribuir com caminhões pipas e construções de poços 
artesianos.

Vereador pede apoio 
das Mineradoras e 
Renova para conter 
falta dágua em Mariana
DESEQUILÍBRIO. As secas ocorrem quando há uma ausência 
prolongada da chuva que provoca um desequilíbrio grave de água.

DA REDAÇÃO

Preocupado com o cená-
rio da falta de chuva há um 
período longo em Mariana, o 
vereador Pedrinho Salete, na 
Reunião Ordinária da Câma-
ra de Mariana que ocorreu no 
último dia 20, solicitou apoio 
das empresas Vale, Samarco 
e Fundação Renova. “As em-
presas podem contribuir com 
caminhões pipas e constru-
ções de poços artesianos para 
amenizar o impacto causado 
pela seca que ocorre todo ano. 
O executivo tem feito o que 

pode e eu acredito no traba-
lho que o Juliano vem fazen-
do”, enfatizou Pedrinho.

Entender a diferença en-
tre seca e estiagem é um fator 

bastante importante para evi-
tar maiores danos com esses 
eventos climáticos, que vem 
ocorrendo com mais intensi-
dade e frequência no Semiá-
rido brasileiro. 

Quando ocorre a ausên-
cia de chuvas previstas para 
uma determinada temporada, 
ou seja, uma queda no volume 
de águas pluviais, esse perío-
do é denominado de estiagem. 
Quando ocorrem chuvas, me-
nos radiações alcançam a su-
perfície terrestre e as tempera-
turas são mais amenas. Já nos 
períodos de estiagem, ocorre 
uma redução ou até ausência 
de chuvas por um curto perío-
do, provocando o aumento das 
temperaturas e falta de água. As 
secas ocorrem quando há uma 
ausência prolongada da chuva, 
que provoque um desequilíbrio 
grave de água, afetando o sis-
tema ecológico, econômico, so-
cial e cultural. 
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posto perseverança
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torneio jota missias
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O time Real Madruga foi campeão do Torneio Início que 
aconteceu no último domingo (19).

1ª Copa Jota Missias 
tem prêmio de 
até R$5 mil
PRÊMIO. Campeonato terá premiações em dinheiro e disputa 
entre os onze times inscritos para a Copa.

DA REDAÇÃO

A morte de Jota Missias ge-
rou comoção por toda região e 
pensando nisso o Jornal Ponto 
Final juntamente com o Gua-
ranix Esporte e Lazer, teve a 
ideia da realização da 1ª Copa 
Jota Missias da região, com a 
intenção de homenagear o pro-
fissional que dedicou a vida ao 
esporte local.

As inscrições puderam ser 
realizadas no período de 2 a 15 
de setembro e as partidas entre 
os onze times inscritos foram 
sorteadas em LIVE realizada 
pelo Facebook do Jornal Ponto 
Final, assim como a apresenta-
ção do regulamento. Muito co-
mentada na cidade, a Copa teve 
apoiadores importantes como: 

Real FM; Fortaleza Macon; 
Prefeitura de Mariana; Grupo 
3T e Construtora Dinâmica 
que ajudaram na realização do 
evento. As premiações vão de 
R$300,00 a R$5mil reais entre 
outros prêmios e quem quiser 
acompanhar as partidas deverá 
seguir as medidas preventivas 

em combate a pandemia com o 
distanciamento devido e fazen-
do uso de máscara. A progra-
mação poderá ser acompanha-
da semanalmente, no instagram 
do jornal Ponto Final.

Nascido em Acaiaca, Ju-
arez Missias, conhecido por 
todos como J. Missias perdeu 
neste ano (2021) aos 62 anos, 
a batalha para a covid-19. Jota, 
como era chamado carinhosa-
mente, passou pelas principais 
rádios da região e ficou po-
pularmente conhecido, pelo 
bordão usado todas as manhãs 
através das rádios por onde 
passou, “Caiu mais um pauzi-
nho!”, se referia a cada minuto 
passado e virou sua principal 
marca de identificação.

Apaixonado pelo esporte, 
participou de transmissões es-
portivas e fazia sozinho a co-
bertura dos mais variados even-
tos esportivos da região.

Sem formação acadêmica 
em jornalismo ou comunica-
ção, aprendeu na prática a arte 
de comunicar com um linguajar 
simples e divertido. Deu diver-
sas entrevistas ao participar de 
projetos do então recém-criado 
curso de jornalismo da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, 
curso que teve início em 2008, 
e acumulou, durante sua traje-
tória, diversos prêmios regio-
nais como destaque da cober-
tura esportiva.

PROGRAMAÇÃO:
Sábado (25)
15h – Argentina X Escola da 
Bola (Chave B)
16h – ADR X Cabaret 51 
(Chave C)

Domingo (26)
15h – Satélite X Ousadia 
(Chave C)
16h – VS X Turbilhão 
(Chave A)
17h – Real Madruga X 13 de 
Maio (Chave A).
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varejão popular

O espaço passou por reestruturação para melhorar o atendimento e facilitar a comunicação 
com o trabalhador.

SINE Mariana realizou 6,8 mil 
atendimentos em agosto
RECONHECIMENTO. SINE Mariana foi destaque no estado por ter sido o primeiro a inovar com 
atendimentos Call Center.

DA REDAÇÃO

No mês de agosto, 6,8 mil 
atendimentos foram realizados 
pelo Sistema Nacional de Em-
pregos - SINE Mariana. Deste 
total, 4,2 mil foram por meio 
do novo sistema de Call Cen-
ter, o serviço de atendimento 
ao trabalhador. A ferramenta 
facilita o serviço e possibilita 
o contato sem a necessidade 
de filas ou aglomerações, além 
de reduzir o tempo de espera. 
400 pessoas foram direciona-
das ao mercado de trabalho, 
153 se cadastraram para re-

ceber o seguro desemprego e 
dezenas de outros atendimen-
tos foram direcionados.

Neste ano, o espaço passou 
por reestruturação para melho-
rar o atendimento e facilitar a 
comunicação com o trabalha-
dor. Além do Call Center, é 
possível se informar sobre as 
vagas disponíveis e solicitar se-
guro desemprego e carteira de 
trabalho digital pelo site pró-
prio. O trabalhador também 
pode ter acesso e realizar as so-
licitações pelo aplicativo SINE 

fácil, disponível de forma gra-
tuita para Android e IOS.

Após mudanças, o SINE 
Mariana foi destaque no esta-
do por sido o primeiro a inovar 
com atendimentos para além 
do presencial. Atualmente é 
uma das unidades com maior 
desempenho das cidades em 
Minas Gerais. 

Para dúvidas, solicitações 
e cadastro, o Call Center aten-
de pelo número (31) 3557-
9600 de segunda a sexta de 8h 
às 11:30  e de 13h às 16h.
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guaranix

A Prefeitura de Mariana informa que a descentralização das 
vacinas para os distritos ocorrerá mediante o recebimento 
de demais remessas.

Moradores dos distritos acima 
de 18 anos serão imunizados 
REFORÇO. A terceira dose para pessoas de 90 anos e de 85 a 89 anos também foi agendada.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Saúde, promove o avanço 
da campanha de imunização 
no município. Nesta semana, 
vários públicos estão sen-
do contemplados na sede e 
também nos distritos. No 
últio dia 21, na sede, foram 
vacinadas contra a Covid-19 
pessoas de 18 anos, sem co-
morbidades. O cronograma 
se estende até sexta-feira(24). 
No dia 22, nos distritos, serão 
vacinadas todas as pessoas 
com idade igual ou superior 
a 18 anos. Os imunizantes 
serão aplicados nas Unidades 
Básicas de Saúde referentes a 
cada localidade. 

O local de aplicação do 
imunizante contra a Covid-19 
para as pessoas que estão com 
a segunda dose agendada en-
tre os dias 20 a 23 de setem-
bro foi alterado. O público 
contemplado com a vacinação 
nestas datas deve se dirigir à 
Central de Imunização, de 8h 
às 15h. A unidade está loca-
lizada na Rua Santa Cruz, nº 
368, no bairro Barro Preto. 

A Secretaria de Saúde in-
forma que serão aplicadas 
doses de reforço aos residen-
tes do Lar Santa Maria que 
tenham completado 6 meses 
desde a aplicação da D2, tam-
bém nesta terça-feira, 21, às 
13h. A terceira dose para pes-
soas de 90 anos e de 85 a 89 
anos também foi agendada, 
respectivamente, para os dias 
22 e 23 de setembro.  

O público de 12 a 17 
anos, com comorbidades e/

ou deficiência permanente, 
que ainda não receberam a 
primeira dose do imunizante 
contra a Covid-19, poderão se 
imunizar no dia 24 de setem-
bro, de 8h às 15h, na Arena 
Mariana. A aplicação da D1 
nesta faixa etária é exclusiva 
para aqueles que possuem as 
condições associadas. 

A campanha de imuniza-
ção que ocorrerá na Arena 
Mariana será feita por meio 
do sistema de drive thru. Ao 
público que não possui ve-
ículo, haverá uma estrutura 
adequada no local. Para que 
a campanha ocorra de forma 
eficaz, todos os contempla-
dos devem comparecer ao 

local de imunização portan-
do documento de identifica-
ção com foto, comprovante 
de residência, cartão do SUS 
e cartão de vacina, se tiver. 
A Prefeitura também ressal-
ta que não será necessário o 
contato prévio para receber a 
aplicação do imunizante.

A Prefeitura de Mariana 
informa que a descentraliza-
ção das vacinas para os distri-
tos ocorrerá mediante o rece-
bimento de demais remessas 
encaminhadas ao município 
pela Regional de Saúde. Além 
disso, ressalta que a vacinação 
de rotina está em andamento 
na Unidade de Saúde do Caba-
nas, até o dia 24 de setembro. 
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DA REDAÇÃO
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

O encontro virtual foi ministrado pelo técnico da área de Economia e Inovação da Fundação Renova.

Fundação Renova 
realiza palestra para 
empresário local 
ONLINE. Evento ocorreu no dia 21 de setembro para empresários 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Valadares.

DA REDAÇÃO

O Fundo Desenvolve Rio 
Doce será tema da sexta pa-
lestra de capacitações do Pro-
grama de Desenvolvimento de 
Fornecedores da Fundação Re-
nova. O evento gratuito, desti-
nado a empresários e empre-
endedores de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Governador 
Valadares, todos em Minas Ge-
rais, foi realizado de forma on
-line na última terça-feira (21), 
com transmissão no YouTube.

A linha de crédito, criada pela 
Fundação Renova e gerida pelo 
Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG) e pelo Banco 
de Desenvolvimento do Espírito 
Santo (Bandes), tem como objeti-
vo fortalecer a atividade econômi-
ca e fomentar o desenvolvimento 
das cidades mineiras e capixabas 
impactadas pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Com taxas 
de juros a partir de 0,45% ao mês, 
o fundo já concedeu, até agosto 
deste ano, mais de R$ 47 milhões 
para 1135 empresas do estado de 

Minas Gerais.
O encontro virtual foi mi-

nistrado pelo técnico da área de 
Economia e Inovação da Fun-
dação Renova, Diógenes Lima. 
Essa foi a terceira edição de 
capacitações. A iniciativa tem 
como objetivo preparar as em-
presas para se tornarem mais 
competitivas no mercado por 
meio de implantação e revisão 
de processos de gestão, pro-
dução e comercialização a fim 
de gerar um maior lucro para o 
empreendimento.
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A Caixa ainda não informou exatamente como o usuário do 
Caixa Tem poderá fazer a solicitação do empréstimo e não 
deu uma data de início.

Caixa Tem irá disponibilizar 
empréstimos de até R$ 3 mil
CONDIÇÕES. Empréstimos no Caixa Tem foram anunciados pelo presidente da Caixa e banco poderá 
parcelar dívida em até 24 vezes.

DA REDAÇÃO

A Caixa Econômica Fede-
ral, por meio do seu presiden-
te, Pedro Guimarães, anunciou 

novidades na sua principal fer-
ramenta de serviços bancários 
para pessoas de baixa renda. O 
aplicativo Caixa Tem contará 

com empréstimos de até R$ 3 
mil, dependendo da situação do 
requerente. Vale lembrar que a 
ferramenta da Caixa atinge cer-
ca de 30 milhões de pessoas em 
todo o país. O Caixa Tem (dis-
ponível para Android e iOS) é 
utilizado para fazer os pagamen-
tos do Bolsa Família e também 
do auxílio emergencial, via con-
tas sociais digitais gratuitas.

Além disso, o aplicativo 
oferece diversos serviços ban-
cários como opções de saque, 
transferências, pagamentos de 
boletos, pagamento de contas, 
cartão de débito digital, funcio-
nalidade de compra em super-
mercado, entre outros.

De acordo com o anúncio, 
os empréstimos poderão ser 
realizados entre os valores de 
R$ 500 e R$ 3 mil, sendo que 
será possível parcelar entre 18 
e 24 vezes. As linhas de crédi-
to estarão pré-aprovadas, bas-
tando o interessado solicitar o 
serviço via aplicativo.

Portanto, é fundamental 
que a pessoa faça todos os 

cálculos para saber se con-
seguirá pagar o empréstimo 
depois. A estimativa é de 
que o serviço para a obten-
ção de crédito seja liberado 
ainda no mês de setembro, 
mas atrasos podem ocorrer 
dependendo da situação.

A Caixa ainda não in-
formou exatamente como o 
usuário do Caixa Tem pode-
rá fazer a solicitação do em-
préstimo e não deu uma data 
de início. Por isso, espera-se 

que o banco faça uma divul-
gação oficial da nova linha de 
empréstimo e que crie um tu-
torial sobre como os clientes 
poderão pegar dinheiro.

O vice-presidente varejis-
ta da Caixa, Celso Leonardo 
Barbosa, afirmou que o Caixa 
Tem, em breve, também con-
tará com cartão de crédito. 
Assim, os usuários poderão 
fazer compras em diversos es-
tabelecimentos de forma onli-
ne ou presencial.
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Pfizer anuncia que vacina é 
segura em crianças de 5 a 11 anos
ANÚNCIO. A expectativa é de que os resultados da faixa etária de 6 meses até 5 anos sejam divulgados 
ainda neste ano.

DA REDAÇÃO

Anúncio foi feito depois 
de resultados preliminares 
dos testes de fase 2 e 3, con-
duzidos de forma simultânea. 
Segundo as empresas, perfil 
de segurança da vacina foi 
comparável ao da faixa etá-
ria de 16 a 25 anos, que havia 
sido testada previamente.

As empresas Pfizer e 
BioNTech anunciaram, na 
última segunda-feira (20), 
que a vacina desenvolvida 
por elas contra a Covid-19 é 
segura e induziu uma respos-
ta imune “robusta” em crian-
ças de 5 a 11 anos.  

Os dados são preliminares 
e ainda precisam passar por 
avaliação de outros cientis-
tas para serem publicados em 

revista científica. Até agora, 
a vacina da Pfizer pode ser 
aplicada em pessoas a partir 
dos 12 anos – tanto no Brasil 
como em outros países. 

Os resultados em crianças 
vêm de testes de fases 2/3 que 
estavam sendo conduzidos 
pelas empresas. Participaram 
4,5 mil bebês e crianças com 
idades entre 6 meses e 11 anos 
de quatro países: Estados 
Unidos, Finlândia, Polônia e 
Espanha. Dos 4,5 mil partici-
pantes no total, 2.268 tinham 
idades entre 5 e 11 anos. Essas 
crianças receberam uma quan-
tidade menor da vacina: duas 
doses de 10 µg (microgramas) 
administradas com 21 dias de 
intervalo. Nas pessoas a partir 
dos 12 anos, a dose era de 30 

µg. As respostas de geração de 
anticorpos nos participantes 
que receberam doses de 10 µg 
foram comparáveis às regis-
tradas em pessoas de 16 a 25 
anos, segundo a Pfizer. A con-
centração (título) de anticor-
pos foi medida um mês após a 
segunda dose da vacina.

A vacina foi “bem tole-
rada, com efeitos colaterais 
geralmente comparáveis aos 
observados em participantes 
de 16 a 25 anos de idade”, dis-
se a farmacêutica. A empresa 
afirmou que a dose de 10 µg 
foi “cuidadosamente selecio-
nada como a dose preferida 
para segurança, tolerabilidade 
e imunogenicidade” (geração 
de anticorpos) em crianças de 
5 a 11 anos. A expectativa é de 

que os resultados da faixa etá-
ria de 6 meses até 5 anos sejam 
divulgados ainda neste ano. 
Essas idades foram divididas 
em dois grupos: de 6 meses até 
2 anos e de 2 a 5 anos. Ambos 
os grupos receberam doses 
abaixo de 3 µg.

A Pfizer e a BioNTech 
disseram, ainda, que “plane-
jam compartilhar esses da-
dos” com a Food and Drug 
Administration (FDA), a 
Agência Europeia de Medi-
camentos (EMA) e outras 
agências regulatórias “o mais 
rápido possível”. As empresas 
também anunciaram que “pla-
nejam enviar dados do estudo 
completo de fase 3 para publi-
cação científica”.

No Brasil, a vacina da Pfi-

zer pode ser usada em adoles-
centes a partir dos 12 anos, 
segundo autorização conce-
dida em junho pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Ela é a única que 
pode ser aplicada em menores 
de idade no país até agora.

Na semana passada, entre-
tanto, o Ministério da Saúde 
determinou que a imunização 
de adolescentes de 12 a 17 anos 
contra a Covid-19 só deveria 
ser feita naqueles que tivessem 
deficiência permanente, co-
morbidades ou que estivessem 
privados de liberdade.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A sessão contou com a oitiva do ex-prefeito do município de Ouro 
Preto,  senhor Júlio Ernesto de Grammont Machado de Araújo.

Ex-prefeito presta 
depoimento na 
15ª Sessão da 
CPI Saneouro
ACOMPANHAMENTO. Durante as mais de sete horas de depoimento, 
a CPI contou com grande participação popular a todo momento.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no último 
dia 16, a 15ª Reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI), nomeada pela Portaria 
Nº 36/2021 para apurar e in-
vestigar o processo licitatório 
e o contrato de concessão da 
empresa Saneouro. 

A sessão contou com a oiti-
va do ex-prefeito do município 
de Ouro Preto,  senhor Júlio Er-
nesto de Grammont Machado 
de Araújo, na condição de tes-
temunha. A reunião foi a mais 
duradoura até então. Durante 
as mais de sete horas de depoi-
mento, a CPI contou com gran-
de participação popular a todo 
momento, tanto online, atra-
vés do Youtube e Facebook da 
CMOP, como presencialmente, 
seguindo todos os protocolos 
de prevenção à Covid-19.

Em um primeiro momen-
to, o Relator da CPI, vereador 
Renato Zoroastro (MDB), 
questionou o depoente sobre 
o porquê da gestão ter optado 
por adotar a concessão priva-
da em detrimento da captação 
de recursos para financiar as 
obras necessárias.

O ex-prefeito respondeu 
que, na época, houve uma ten-

tativa conjunta para que o Se-
mae reavesse seus recursos. 
Segundo o depoente, apesar de 
haver um investimento de cerca 
de  R$ 10 milhões ao ano, não 
havia arrecadação suficiente 
através da Tarifa Básica Opera-
cional (TBO), sendo necessário 
que o restante do valor fosse 
injetado pelo município na for-
ma de subsídios a fim de que 
o Semae arcasse com suas des-
pesas. “Apesar do esforço dos 
funcionários, o serviço era mui-
to precário, pois sempre exigia 

mais recursos. Havia muito 
pouco investimento, dado que 
o valor arrecadado era destina-
do às despesas operacionais do 
serviço. Para haver investimen-
to seria necessário um valor 
muito maior, exigindo muito 
mais recursos”, apontou.

O Vice-Presidente da CPI, 
vereador Naércio Ferreira (Re-
publicanos), perguntou se a 
testemunha saberia informar 
quem havia decidido sobre o 
maior lucro da empresa ao in-
vés da menor e mais justa tarifa 
para o usuário ouro-pretano. 
De acordo com o ex-prefeito, 
não houve decisão, mas sim 
uma consequência do certame. 

Apesar de ainda não haver 
cobrança tarifária por parte da  
Saneouro, Naércio questionou, 
ainda, sobre os valores exorbi-
tantes constatados nas simu-
lações enviadas à população 
pela empresa. Foi respondido 
pelo ex-prefeito que é impor-
tante que a empresa, através 
da Agência Reguladora, possa 
se adequar à situação sem que 
haja prejuízo no investimento.

O vereador Matheus co-
mentou sobre o depoimento 
do ex- prefeito diante da Co-
missão, ressaltando o envol-
vimento e a importância da 
testemunha diante de todo o 
processo de concessão da em-
presa Saneouro, além das pou-
cas respostas satisfatórias da-
das pelo depoente. “
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¨ cultura

O Instituto Cultural Vale patrocina essa iniciativa em mais 
uma ação que visa potencializar a cultura.

Orquestra OP irá celebrar 30 anos 
do disco Nevermind, do Nirvana
CONEXÃO. Apresentação será transmitida ao vivo em 24 de 
setembro, pelo YouTube.

DA REDAÇÃO

Do pop do A-Ha, ao rock 
dos Stones, passando pelo jazz 
de Duke Ellington, a tempo-
rada da Orquestra Ouro Pre-
to apresenta toda excelência e 
versatilidade do grupo mineiro, 
que passeia por ritmos e pela 
história da música de diferen-
tes épocas. A próxima parada 
é o rock grunge e impactante 
dos anos 1990. Para celebrar 
os 30 anos de um dos álbuns 
mais emblemáticos de todos 
os tempos, o “Nevermind”, do 
Nirvana, a Orquestra estreia 
repertório repleto de guitarras 
distorcidas e surpresas. O con-
certo, que mistura música e in-
tervenções cênicas, será trans-
mitido ao vivo pelo canal do 
YouTube, dia 24 de setembro, 
sexta-feira, às 20h30. 

E a escolha da data não foi 
por acaso. Há exatos 30 anos, 
no dia 24 de setembro de 1991, 
foi lançado o disco que mudou a 
cena musical da época. O álbum 
conquistou o título de símbo-
lo da cultura pop do século XX 
com potentes riffs de guitarra, 
que até os dias de hoje influen-
ciam a música mundial. Com 
“Nevermind”, o grunge, que 
tem origem no punk, no metal e 
no hard rock, ganhou expressão 
representando a cultura, a músi-
ca e a moda de toda uma geração. 

O Instituto Cultural Vale 
patrocina essa iniciativa em 
mais uma ação que visa poten-
cializar a cultura, democratizar 
o acesso e fomentar as múlti-
plas expressões artísticas. Para 
o Instituto, a cultura é instru-
mento de transformação social, 

capaz de gerar impacto positivo 
na vida das pessoas e construir 
um legado para futuras gera-
ções. “Temos enorme orgulho 
de patrocinar a Orquestra Ouro 
Preto. Ao longo desta parceria 
de sucesso e a cada novo con-
certo, seguimos lado a lado na 
certeza de que a música não tem 
fronteiras e abre caminho para 
novas experiências culturais”, 
diz Christiana Saldanha, gerente 
do Instituto Cultural Vale. 

A ideia de orquestrar “Ne-
vermind” partiu do Maestro 
Rodrigo Toffolo, que é fã do 
disco desde os tempos em que 
era apenas um jovem estudan-
te de violino. “‘Nevermind’ 
vai muito além da música, re-
presentou toda uma geração 
que precisava extravasar seus 
sentimentos. Três caras fize-
ram aquela barulheira toda, 
que nada mais é que a voz do 
jovem daquela época. Acho a 
música deles muito impactan-
te”, conclui o regente. 

Com arranjos de Leonar-
do Gorosito, o concerto pro-
mete releituras de alto nível 
para sucessos como “Smells 
like teen spirit”, “Come as 
you are”, “Lithium” e “In 
bloom”. A ópera-grunge será 
tocada e encenada em 13 atos, 
incluindo todas as faixas do 
álbum. Os acordes de violinos 
e violoncelos irão se misturar 
ao som da bateria, guitarra e 
baixo de um rock baseado em 
contrastes dinâmicos, entre 
versos calmos e barulhentos, 
e refrões pesados, característi-
cos da música do Nirvana.
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tocada e encenada em 13 atos, 
incluindo todas as faixas do 
álbum. Os acordes de violinos 
e violoncelos irão se misturar 
ao som da bateria, guitarra e 
baixo de um rock baseado em 
contrastes dinâmicos, entre 
versos calmos e barulhentos, 
e refrões pesados, característi-
cos da música do Nirvana.
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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.

Com uma baita Lua Cheia brilhando no seu 
paraíso logo no começo da semana, você 
tem motivo de sobra para se animar, minha 
consagrada. Novidades e alegrias estão 
chegando, principalmente na vida pessoal.
Mas não convém se entusiasmar demais, 
porque já adianto que a coisa não tá 
molezinha pra Escorpião, não! 

Sagita, a semana não tá boa pra você, não. Tá 
muito, superboa, meu docinho. O seu Júpiter 
e Mercúrio anunciam sucesso para formalizar 
acordos, contratos e defi nir assuntos 
importantes que podem te fazer prosperar.

Planejando o que vai fazer com o Pix, DOC ou 
TED que pode cair na sua conta esses dias? 
Se ainda não pensou, pode ir maquinando seus 
planos porque, se depender do céu, a grana deve 
chegar. É, Mercúrio e Júpiter dão aquela força 
esperta para os seus interesses profi ssionais 
e materiais e avisam que a semana começa 
redondinha do jeito que o seu bolso gosta.

Uma gloriosa Lua Cheia desponta no 
seu horizonte fi nanceiro logo no começo 
da semana e garante: o período será 
superanimado para você ganhar dinheiro, 
meu docinho de melancia. Júpiter também 
dá aquela força para você ir atrás do que te 
traz realização. Mas preciso avisar que a na 
quarta a coisa dá uma virada. 

É com a energia plena da Lua Cheia que 
você vai contar para mandar bem em 
tudo o que fi zer, meu cristalzinho! Pega 
a visão: vitalidade farta, talentos em alta 
e muito tesão de subir ou de mudar de 
vida. Isso quer dizer que a sua semana 
será maravigold? Não exatamente, meu 
docinho de cupuaçu. Não marque bobeira 
de quarta em diante, porque há risco de 
entrar em ciladas e ter preju. 

Eita, Tourinha e Tourinho, com a Lua Cheia 
iluminando o céu, você tem tudo para deitar 
e rolar nessa semana! Sua estrela vai 
brilhar com amigos, colegas e conhecidos.
Mas você queria que a sua estrela brilhasse 
na Mega Sena, né? Não tem sinal forte, 
mas não custa tentar, viu? Agora, com o 
seu rico dinheirinho, atenção redobrada! 

Quem fi ca com a estrela na testa essa 
semana? Se tá pensando que é você, 
acertou em cheio, meu docinho de 
maracujá. Pode ter sucesso com vendas, 
trocas, compras, entretenimentos, jogos 
e sorteios. A Lua Cheia também ilumina 
seus talentos e promete uma fase de 
reconhecimento na carreira.

Para um signo como o seu, que valoriza tanto 
a família, as novidades dessa semana virão de 
encomenda e vão se encaixar feito uma luva 
nas suas expectativas. O Sol entra na sua 4ª 
Casa, entra na sua vida, e enche seu lar de 
boas energias, reforça os laços de afeto com 
os parentes e promete um período perfeito sem 
defeitos para cuidar dos interesses domésticos.

Semana começando com buenas ondas 
para o seu lado, meu leãozinho! O sinal está 
escancarado para você acertar detalhes 
importantes de negociação ou então tirar a 
sorte grande ao lidar com seus interesses. 
Sua boa lábia fi ca tinindo e o Sol chega para 
reforçar o time na quarta-feira, indicando 
sucesso nos contatos sociais e em atividades 
que envolvam comércio ou comunicação.

O Sol começa a brilhar na sua Casa do 
Dinheiro no dia 22, anunciando um período 
de vacas mais gordinhas nas fi nanças. E 
com a força extra de Mercúrio e Júpiter, 
não tenho medo de afi rmar: a sorte vai 
soprar em direção ao seu bolso. Ainda bem 
que a sua natureza virginiana, prudente e 
disciplinada, corta logo a vontade de fazer 
maluquices.

Sabe quem vai começar a semana dando 
muita sorte? _Quem beliscar uma graninha 
na Mega? Certo. Mas você também, meu 
bombonzinho de avelã! Júpiter e Mercúrio 
anunciam um período maravilgold para 
ganhar gente no papo, ganhar dindin a 
mais ou ter uma surpresa supimpa que 
pode mudar sua vida.

Lobão ameaça a esposa de José e convence 
o enfermeiro a trocar as amostras de sangue 
do vilão e de Gael. Gael se desculpa com 
René por ter desconfi ado da amizade entre 
o ator e Ana. Nat e Duca planejam invadir 
a Khan. Lucrécia convida Edgard para o 
jantar em que Henrique lhe pedirá a mão de 
Jade em namoro, e o diretor desconfi a. Nat 
convence Lobão a passar a noite com ela e 
avisa a Duca. Jade sente saudade de Cobra, 
mas tenta reprimir seus sentimentos. Duca 
consegue entrar na academia de Lobão. 
Edgard sente ciúmes de Lucrécia com 
Heideguer. Duca se esconde ao ver Karina 
chegando à academia.

Lobão pede ajuda a Luiz para sabotar 
novamente o resultado do exame de DNA. 
Cobra incentiva Karina a procurar Pedro. 
Karina vê Pedro brincando com a irmã e 
acredita que o menino já não sofre mais 
por ela. Dandara tenta falar com René. 
Gael e Karina se preparam para o teste 
de paternidade. René volta da Amazônia 
e procura João, que lhe conta sobre a 
gravidez de Dandara. Lobão provoca 
Gael na frente de Karina. René desmente 
o caso entre Ana e Lobão e afi rma para 
Gael que o vilão não é o pai biológico de 
Karina. Lobão ameaça um funcionário 
do laboratório para conseguir falsifi car o 
resultado do exame.

Cristóvão conta a Madalena que Sabine 
deu o quiosque para Dílson. Madalena 
avisa a Dílson que, se ele não devolver 
o quiosque, terá́ que sair de sua casa. 
Douglas se surpreende quando Raquel 
diz que ele é  pai de Gabriel. Malagueta 
pede ajuda a Maria Pia para incriminar 
Cíntia no roubo ao Carioca Palace. Arlete 
aceita o convite de Pedrinho para jantar. 
Sandra Helena promete dar dinheiro a 
Mônica, caso encontre uma forma de 
fugir da cadeia. Antônia e Domênico 
recebem uma denúncia anônima sobre 
os dólares, vão até o hotel e levam Cíntia 
para a delegacia.  

Júlio deduz que foi Malagueta quem 
incriminou Cíntia, e o agride. Sandra Helena 
e Mônica passam mal. Júlio afi rma a Antônia 
que Cíntia não roubou o hotel. Nelito dá  um 
soco em Júlio por causa de Cíntia. Antônia 
revela a Cíntia que não acredita em seu 
envolvimento no roubo. Cíntia diz que estava 
com Tânia na noite do roubo. Tânia chega 
para depor sobre a noite do roubo e diz que 
não lembra se estava ou não com Cíntia.  

Pedro se afasta e não vê quando Karina 
e Cobra confessam que ainda gostam 
de seus antigos namorados. Bianca 
agradece João por seu apoio. Marcelo 
vê Nando e Delma juntos e decide fi car 
com Roberta. Mari e Jeff comemoram o 
sucesso da inauguração do quiosque. 
Gael desconfi a da proximidade entre 
Bianca e João. Delma conversa com 
Tomtom sobre Nando. Pedro percebe 
que passou a noite na rua e acredita 
que Karina tenha dormido com Cobra. 
Delma e Marcelo discutem. BB visita 
Wallace na Academia Khan. Jade 
descobre que Cobra beijou Karina e 
decide propor namoro a Henrique. Duca 
se prepara para enfrentar Lobão. Pedro 
desafi a Cobra.

Maurílio vê Maria Marta entrando na casa 
de Cláudio. Cláudio apresenta Maria Ísis 
para dois casais de amigos. Magnólia 
e Severo aparecem na sala de Cláudio 
e Beatriz. Téo Pereira chega à casa de 
Cláudio. Ismael questiona Lorraine sobre 
o dinheiro que ela recebeu. Pedro se 
revolta com o fato de Maria Marta ter ido 
ao jantar na casa de Cláudio. Du pede 
para João Lucas conversar com José 
Alfredo. Jurema espezinha Reginaldo. 
Brigel segue o carro de Josué. Maria 
Marta pega um táxi para Santa Teresa. 
Maria Ísis chega ao barracão da Unidos 
de Santa Teresa e encontra José Alfredo. 
Maria Marta enfrenta Antoninho.

José Alfredo foge ao ouvir Antoninho falando 
com Maria Marta, que implora para ver o 
ex-marido. Maurílio persegue José Alfredo. 
Cristina afi rma para Elivaldo que o pai 
conseguirá resgatar seu dinheiro. Severo 
se preocupa com os avisos do gerente do 
banco. João Lucas decide ir atrás de José 
Alfredo. Reginaldo e Jurema acordam Cora e 
a obrigam a trabalhar. Felipe observa Enrico 
sem ser visto. Magnólia encontra o álbum de 
fotos de Maria Marta e Silviano. Maria Marta 
denuncia José Alfredo. Magnólia e Ismael 
chegam juntos à casa de Téo. José Alfredo 
é preso.

José Alfredo é aplaudido pelos 
componentes da escola de samba. Maurílio 
procura por Maria Marta. Maria Marta sofre 
por ter denunciado José Alfredo. Magnólia 
conta para Téo que Silviano foi casado com 
Maria Marta. João Lucas se surpreende 
ao saber que José Alfredo mudou o seu 
esconderijo. Cristina avisa a Maria Marta 
que José Alfredo foi preso e Cora se 
desespera. Maria Marta anuncia para Téo 
que seu ex-marido está preso. Orville toma 
uma decisão sobre Salvador e comunica 
a Carmem. Maurílio é expulso da sala de 
reuniões. O delegado Rodrigo pede para 
José Alfredo explicar sua suposta morte.

Malagueta orienta Agnaldo a dizer, em 
seu depoimento, que foi ele quem pichou 
as câmeras de segurança do hotel. 
Márcio nota que Bebeth está  preocupada 
com a viagem que farão juntos. Agnaldo 
acaba confessando que pichou as 
câmeras, deixando Antônia desconfi ada 
da possibilidade de ele estar protegendo 
alguém. Malagueta resgata as provas 
do acidente da ex-mulher de Eric. Júlio 
confi rma que Agnaldo pichou as câmeras. 
Sabine revela a Pedrinho que tem uma 
doença crônica. Antônia e Domênico 
percebem que Agnaldo e Sandra Helena 
mentem em seu depoimento e concluem 
que existe uma quarta pessoa envolvida 
no assalto.  

Pedro provoca Cobra, que afi rma que ele 
e Karina são apenas amigos. Preocupado 
com o amigo, João pede ajuda a Gael. 
Nat impede que Duca enfrente Lobão 
e os dois decidem fazer uma cópia da 
chave da academia para encontrar 
provas contra o vilão. Cobra envia uma 
mensagem para Pedro em nome de 
Karina. Edgard anuncia que João foi 
indicado para estrelar um anúncio de 
TV. BB se surpreende com a ternura 
de Bianca por João. Nat consegue 
pegar o molde da chave da academia 
de Lobão. Marcelo coloca pimenta no 
suco de Nando. Gael vai à Khan tirar 
satisfações com Cobra. Gael e Lobão são 
convocados pela Justiça a refazer o teste 
de paternidade de Karina.

Tonico é rude com Dolores. Pierre pede 
Isabel em casamento, e Pedro afi rma 
que deseja conhecê-lo melhor. Samuel e 
Pilar conversam sobre as difi culdades que 
enfrentam. Pedro cancela o casamento 
de Isabel. Vitória chega ao cassino, e 
Quinzinho passa mal. Após conversa com 
Isabel, Pedro volta atrás em sua decisão e 
aprova o casamento da fi lha com Pierre. 

Teresa repreende a decisão de Pedro 
e culpa Luísa. Pierre tenta beijar Isabel. 
Zayla descobre que Tonico se casará 
com Dolores e conta para Samuel. 
Tonico destrata Dolores. Lupita revela 
a Batista seus planos para fazer Lota 
desistir de morar na cidade. Pilar é 
reconhecida por sua capacidade como 
médica. Samuel confronta Dolores. 
Alberto propõe que Clemência fuja com 
ele. Vitória questiona Quinzinho sobre 
seus imóveis. Tonico convida Pilar para 
ser a madrinha de seu casamento com 
Dolores.

Pilar afi rma que impedirá o casamento de 
Tonico e Dolores. Pierre recebe uma carta 
e fi ca transtornado. Samuel desabafa com 
Luísa. Isabel confessa a Luísa que teme que 
algo a afaste de Pierre. Tonico não deixa 
que Dolores encontre Pilar. Eudoro discute 
com Pilar e sente uma forte dor no peito. 
Quinzinho mente para Vitória sobre seus 
imóveis. Com a ajuda de Zayla, Dolores 
encontra Pilar.

Dolores não aceita fugir com Pilar. 
Tonico ataca Pedro mais uma vez em 
seu jornal. Teresa confronta Luísa, que 
tem um desmaio. Alberto se despede 
de Clemência, que sofre com a partida. 
Teresa conversa com Vitória. Pilar 
procura Samuel, e Zayla tem uma crise 
de ciúmes. Vitória descobre que um de 
seus imóveis está ocupado. 

Jamil provoca Guebo ao ver Samuel 
com Zayla. Clemência foge, e 
Quinzinho inventa para Vitória que foi 
ela quem vendeu seus imóveis. O jornal 
de Tonico é invadido. Borges e Tonico 
ferem Guebo, mas não conseguem 
descobrir sua identidade. Pedro decide 
casar Isabel e Leopoldina, e pede que 
Teresa e Luísa trabalhem juntas no 
levantamento de pretendentes. Guebo 
pede ajuda a Pilar. No dia do casamento 
de Tonico e Dolores, Pilar sequestra a 
irmã com a ajuda de Guebo.

Eudoro vai atrás da carruagem que 
sequestrou Dolores, e Tonico exige que 
Nélio impeça os convidados de irem 
embora. Leopoldina e Bernardinho trocam 
olhares. Eudoro resgata Dolores e acusa 
Pilar. Prisca e Hilário não querem que 
Vitória deixe o Brasil. Luísa tem uma nova 
indicação para o pretendente de Isabel. 
Tonico se casa com Dolores. Vitória 
descobre que está falida. Dolores afi rma 
que não se aproximará de Tonico. 

Tânia resiste, mas acaba depondo a favor 
de Cíntia. Pedrinho e Arlete passam a 
noite juntos. Cíntia é  liberada da prisão 
pelo delegado Siqueira. O plano de fuga de 
Sandra Helena fracassa, ela recebe alta e 
é  levada novamente para a prisão. Cíntia 
pergunta a Júlio o nome da pessoa que a 
incriminou e, diante de seu silêncio, a menina 
pede ao garçom que não a procure mais. 
Delegado Siqueira entrega a Pedrinho os 
dólares que achou no carrinho da camareira. 
A casa de Tereza e Borges pega fogo. 
Timóteo surpreende Mônica ao aparecer na 
enfermaria. Júlio tenta gravar uma conversa 
com Malagueta sem que ele saiba, para 
incriminá-lo pelo roubo.  

Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá -lo 
a roubar Malagueta. Júlio consegue gravar 
a fala de Malagueta sobre o roubo ao hotel. 
Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu 
da cadeia. Antônia pergunta a Evandro se 
ele sabe onde Mônica está . Júlio vê Arlete 
entrando no hotel e fi ca curioso para saber o 
que faz ali. Borges reluta em aceitar a proposta 
de Eric para morar no hotel enquanto a casa 
não é reconstruída, mas acaba aceitando. 
Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.  

Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca 
Palace. Cíntia desabafa com Nelito e conta 
que não quer mais saber de Júlio. Madalena 
aceita ajudar Dílson no quiosque. A herança 
de Dona Marieta é liberada, e a advogada 
consegue pagar a fiança de Sandra Helena. 
Júlio mostra a Malagueta a gravação que fez 
com sua declaração sobre a participação no 
roubo e avisa que irá  denunciá lo, caso insista 
em prejudicar Arlete.

E aí, meu cristalzinho, esperando ansiosamente 
por notícia de emprego? Pode se animar, pois 
Mercúrio e Júpiter ficam de boas e anunciam um 
astral superpositivo para quem está atrás de uma 
vaga.

Duca explica a Karina que esta à 
procura de provas contra Lobão. 
Henrique decide não esperar Jade e 
Lucrécia se desculpa com o menino e 
Heideguer. Duca fotografa documentos 
da Khan. Henrique dispensa Jade. 
Edgard consola Jade. Nat e Duca 
conseguem provas sobre o esquema 
de apostas de Lobão no campeonato 
Warriors. Karina sente falta de Pedro e 
Cobra aconselha a amiga a não desistir 
do menino. Bianca convence João a 
gravar o comercial. Lobão e Gael se 
preparam para receber o resultado do 
teste de DNA. Karina pede ajuda a Sol 
para reconquistar Pedro.

Cristina afi rma aos irmãos que José Alfredo 
irá recuperar o dinheiro roubado. Maria 
Clara e José Pedro fi cam indignados com 
Cristina. Vicente tenta consolar Maria Clara. 
Cora implora para Jurema e Reginaldo 
lhe concederem uma folga. Danielle tenta 
avisar a Maurílio que José Alfredo está 
vivo. Reginaldo observa Cora dormir. 
José Alfredo inicia seu depoimento para o 
delegado. Téo tenta confi rmar com Maria 
Marta se Silviano foi seu primeiro marido. 
Magnólia fi ca encantada com a matéria 
que Téo escreve sobre ela. Maria Marta 
implora para Rodrigo deixá-la falar com 
José Alfredo. Maria Marta se encontra com 
José Alfredo.

José Alfredo questiona Maria Marta. Maria 
Marta agradece Josué. Téo Pereira conta a 
Maurílio que Silviano é ex-marido de Maria 
Marta. Reginaldo deita na cama de Cora e 
a assusta. Cora enfrenta Reginaldo. Xana 
diz a Naná que ouviu um barulho estranho 
na vizinhança. Maurílio chantageia Maria 
Marta. Xana liga para Elivaldo e conta o que 
aconteceu na casa da família dele. Maria 
Clara e Amanda falam sobre Léo. José 
Pedro, João Lucas e Maria Clara falam 
sobre o pai. Elivaldo encontra Cristina na 
joalheria Império. Cora conversa com um 
policial. Cristina e Elivaldo consolam Cora. 
José Alfredo recebe um bilhete misterioso.

Cora reúne a família. Otoniel desabafa com 
Orville e Manoel. Cora reza antes de dormir. 
Silviano e Maria Marta conversam e Maria 
Clara escuta atrás da porta. José Pedro e 
Maria Clara falam sobre Silviano. Maria Clara 
recebe uma ligação e desliga. Felipe liga 
para Cláudio. Beatriz marca um encontro 
com Enrico. Téo Pereira esnoba Magnólia. 
Leonardo e Etevaldo jantam juntos. Enrico 
vai ao Vicente’s e cria confusão. Maria Marta 
entrega uma encomenda a Josué. Orville pede 
ajuda à Helena. Cristina e Maurílio discutem. 
José Alfredo faz uma ligação.
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SAAE x População
A falta de água em Mariana é um problema recorrente. A empresa 

responsável pelo abastecimento na cidade emitiu uma nota há uma 
semana falando sobre o período de estiagem. Segundo a autarquia 
(SAAE) os poços mananciais, devido a estiagem, estão produzindo 
uma quantidade menor o que afeta a captação de água e que essa falta 
de chuva atinge o lençol freático.

 Mas a questão é que com estiagem e sem estiagem, nos quatro 
cantos da cidade a falta de água é questionada. Nas redes sociais as 
reclamações lideram em posts e stories de mães indignadas por não 
terem uma gota d´água para darem banho em seus filhos e isso em 
bairros diferentes. O SAAE quer cobrar taxa de abastecimento e mul-
ta por desperdício sem oferecer serviço de qualidade

 Em contrapartida é preciso consciência de uns e outros quando 
se trata em desperdício de água. É muito comum ver pelas ruas a vizi-
nha que lava a calçada todos os dias pela manhã e o vizinho que lava 
o carro com mangueira constantemente aberta. Dois dos exemplos 
clássicos e que é preciso policiar. Também não adianta cobrar sem 
fazer a própria parte.

 A falta de água afeta geral e é responsabilidade de todos. Cada 
um em sua função: cidadão fazendo sua parte e SAAE oferecendo 
serviço de excelência sem deixar a população na mão, se organizar 
direitinho todo mundo fica satisfeito!

Charge

MADAMES E SEUS FILHOTES 
DE CACHORRINHOS

Já vou começar a semana 
fazendo uma critica aquelas 
madames ou mesmos aque-
les  folgadões que gostam de 
passear com os seus cachor-
ros de estimações ,como se 
os mesmos fossem  os seus 
filhinhos .É tudo bonitinho 
e válido,  mas  que não vale 
são os bosteiros fedorentos 
que eles deixam pelas vias 
públicas. Pior do que isto, 
são aquelas fraldas cheias de 
titicas que a maioria destas 
mães despreparadas jogam 
tbm por todos os cantos. 
Aqui mesmo no Bairro  do 
Rosário, no canteiro central 
da rua Jatobá tem alguns mo-
radores que ao passear com 
os seus cãozinhos fazem 

questão dos mesmo CAGA-
REM em volta do canteiro.
Oh povinho porco e maus 
educados. Isto acontece tbm 
nos canteiros existentes da 
pista de caminhada da Vila 
Maquiné . Pelo que fiquei 
sabendo o próprio   interino, 
colocou alguns vasilhames 
para colher tais porcarias.  

Terminando vou deixar 
um recado.

 - Oh seus donos des-
tes animais, passeiem com 
os seus  bichinhos mas leve 
uma sacolinha de  plástico 
para coletarem tais fezes. Pi-
sar em titicas pelas ruas nin-
guém aguenta nais.

Waldemar Malta

EDITAIS
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Toda no estilo, nossa amiga Paulinha, da Tindolelê Festa 
e do Vila Mix Açaí Delivery, é o destaque da nossa coluna 
social. Grande abraço!

Nossos amigos e parceiros, Eliseu e Keila, da Papelaria 
e Livraria Risco e Rabisco, completaram 13 anos de 
casados na última segunda-feira (20). Parabéns, casal! 
Que Deus continue abençoando.

Olha só que família linda. Bruna com seu esposo Fabiano 
e o filho Vitor. Que Deus abençoe vocês!

Advogada e minha amiga Samila Pimenta, comemou 
mais um aniversário nesta segunda-feira (20). Desejo 
muitas felicidades, paz e saúde. Grande abraço!

Na 1ª Copa Jota Missias, no Torneio Início, o time 
campeão foi o Real Madruga. Parabéns turma pelo 
empenho e boa sorte nas próximas etapas da Copa. 

Dra Emilly e Dr. Douglas Brandão com o herdeiro Bento 
Brandão curtindo uns dias de folga. Quem te viu, quem 
te vê hein, Dr. Douglas Brandão?! Rsrsrs... 

E o aniversariante da terça-feira (21) foi o vereador 
Tikin Matheus. Aproveito para te lembrar do pedido 
de casamento que você fez, hein?! E aí Sinara, já foi no 
cartório marcar?! Rsrs.. Sucesso pra você! 


