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Para retirada das cestas é necessário apresentar um documento de identificação com foto e CPF.

Alunos da rede 
municipal de ensino 
recebem cestas básicas
REPASSE. Prefeitura de Mariana distribuiu nesta semana as 
cestas básicas aos alunos da rede municipal de ensino.

DA REDAÇÃO

No último dia 27 a Prefei-
tura de Mariana deu início às 
entregas das cestas básicas para 
os alunos da rede municipal de 
ensino. Os repasses serão rea-
lizados até sexta-feira, (1º). A 
ação garante a alimentação e 
saúde dos alunos da rede.

Devido ao retorno das 
aulas presenciais, houveram 

mudanças em alguns locais 
de entrega, diante disso, as 
cestas serão distribuídas de 
acordo com o cronograma 
de cada instituição, e os res-
ponsáveis terão direito a uma 
cesta para cada grupo fami-
liar. Os repasses consideram 
o nome da mãe do aluno.

 Para retirada das cestas 
é necessário apresentar um 

documento de identifica-
ção com foto e CPF. Os 
responsáveis deverão estar 
atentos ao cronograma das 
escolas com as datas e a or-
dem alfabética. A família 
que tem filhos matriculados 
em mais de uma escola, a 
cesta deverá ser retirada em 
apenas uma escola, onde 
está matriculado o filho 
mais novo.

O repasse de cestas para 
terceiros será realizado me-
diante a autorização devi-
damente assinada e acom-
panhada do documento de 
identificação do responsá-
vel e da pessoa autorizada a 
retirar a cesta.

Atendendo às medidas 
sanitárias para evitar a pro-
pagação do coronavírus, o 
acesso está restrito a apenas 
para um membro da família 
e adotará o espaçamento de 
1,5m de distância nos locais 
de distribuições. O uso de 
máscara e do álcool 70% 
são obrigatórios, além de 
levar uma caneta para assi-
nar a lista de entrega. 

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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SAAE Mariana reforça importância 
do uso consciente da água 
ALERTA. Segundo a autarquia o momento requer total conscientização da população para que ocorra o 
consumo consciente. 

DA REDAÇÃO

A estiagem e os baixos 
registros de umidade relati-
va do ar são característicos 
do período de seca e afetam 
sistematicamente os siste-
mas que abastecem Mariana. 
Desperdícios preocupam a 
direção da autarquia que já 
articula medidas severas con-
tra essas pessoas que fazem o 
uso inadequado da água. 

São mais de 90 dias sem 
cair chuvas significativas em 
Mariana. A estiagem, combi-
nada com os baixos registros 
de umidade relativa do ar 
— que nos últimos dias fica-
ram na casa dos 30% — são 
característicos do período 
de seca, quando os reserva-
tórios que abastecem a Pri-
maz de Minas, perdem, natu-
ralmente, o volume. Alguns 

mananciais que abastecem 
as duas principais ETAs co-
meçaram a sentir os efeitos 
dessa estiagem: o nível de 
água dos sistemas de abaste-
cimento está baixíssimo. 

“Pode até fazer o au-
mento de oferta da água, ou 
seja, procurar novas alterna-
tivas de abastecimento para 
Mariana; gestão da demanda, 
que seria a população apren-
der a fazer o uso racional 
da água, com novas alterna-
tivas, como reuso de água, 
aproveitamento da chuva. 
Está em prática no SAAE a 
redução da perda de água na 
distribuição. Nosso opera-
cional sempre atento aos va-
zamentos, a própria popula-
ção comunica em nosso call 
center, vazamentos de água 
tratada”. Exemplifica o as-

sessor de comunicação e rela-
ções institucionais do SAAE, 
Roberto Verona. Verona re-
força ainda, a necessidade da 
redução do gasto por pessoa. 
“Nós marianenses precisamos 
deixar de gastar 350 litros por 
pessoa por dia, e passar a 100 
litros, algo que é perfeitamen-
te aceitável pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Isso atende todas as necessi-
dades de uma pessoa”, atesta. 

Segundo a Defesa Ci-
vil de Minas Gerais, chuvas 
significativas estão previstas 
apenas para outubro, por 
este motivo, a SAAE Maria-
na, já estuda medidas ainda 
mais severas para garantir 
o abastecimento em todos 
os bairros. O SAAE reforça 
a importância do uso cons-
ciente da água, principal-

mente neste período de es-
cassez hídrica. 

Algumas dicas já aju-
dam muito na economia de 
água, veja: 
• Diminua o tempo no ba-
nho. Um banho de 15 mi-
nutos 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 
ensaboar a louça. As tornei-
ras também são grandes res-
ponsáveis pelo desperdício. 
• Limite o uso da máquina de 
lavar - O ideal é usar a má-
quina sempre cheia e em ci-
clos completos de lavagem. 
• Substitua a mangueira por 
balde. Faça reuso da água, 
como da máquina de lavar 

roupas. Reaproveite a água 
em afazeres domésticos, 
para lavar o carro e até mes-
mo a área externa. Antes de 
lavar o quintal, remova a su-
jeira com a vassoura. 
• Cubra a piscina com uma 
lona quando não a estiver 
usando. A alta temperatura e 
a baixa umidade relativa do ar 
provocam mais evaporação. 
• Faça o controle do nível dos 
seus reservatórios, com o uso 
das boias, que são indispensá-
veis para evitar o desperdício. 
• Praticar o consumo cons-
ciente de água não significa 
deixar de usar o recurso, 
mas sim repensar suas for-
mas de uso da água. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Entre os pré-requisitos está o cartão de vacinação que 
comprove a imunização da covid19-.

Município abre 
cadastro e 
recadastro para 
vans escolares
TRÂNSITO. Cadastramentos e recadastramentos para vans e 
ônibus escolares estão abertos no Departamento Municipal de 
Trânsito de Mariana

DA REDAÇÃO

Neste mês, a Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secretaria 
de Defesa Social e do Departa-
mento Municipal de Trânsito 
(DEMUTRAN), abriu portaria 
para o cadastramento e tam-
bém recadastramento de moto-
ristas e monitores interessados 
em realizar o transporte escolar 
no retorno às aulas.

O DEMUTRAN convoca 
para os cargos de motorista 
e monitor responsáveis pelo 
transporte escolar de alunos 
da rede pública, seguindo os 
critérios definidos na Portaria 
n° 001/2020, legislação vi-
gente e mediante o seguimen-
to da listagem no Art. 20 da 
referida portaria.

Aqueles que tiverem in-
teresse em realizar o trabalho 
devem encaminhar os docu-
mentos necessários ao departa-
mento de Documentação e Ar-
quivo da Prefeitura, destinados 
ao DEMUTRAN.

Pré-requisitos
Para o cadastramento, é 

preciso atender aos seguin-
tes pré-requisitos: possuir a 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) categoria D, 
com descrição de “exerce 
atividade remunerada”; 21 
anos completos. Também é 
necessário possuir cartão de 
vacinação que comprove a 
imunização da covid-19.

Os documentos que deve-
rão ser encaminhados no de-
partamento de Documentação 
e Arquivo são: 
- Cópia do CRLV do veículo;
- Cópia do alvará para quem 
já possui cadastro realizado.
- Cópia da CNH com função 
que exerce atividade remune-
rada, categoria D, acima de 
21 anos;
- Certidão negativa de distri-
buição criminal estadual;
- Comprovante de residên-
cia do condutor e do moni-
tor de alunos;
- Carteira de Identidade e CPF 
do monitor;
- Certificado de curso para con-
dutores de veículos de trans-
porte escolar;
- Laudo de vistoria mecânica 

(retirado no Demutran ou so-
licitado via email: demutran@
mariana.mg.gov.br);
- Laudo do Tacógrafo;
Atestado médico de sanidade 
física e mental;
- Cartão de vacinação, com 
comprovação de vacinação 
contra a covid-19.

Outros documentos po-
dem ser exigidos no pro-
cesso e vistorias serão re-
alizadas nos veículos para 
transportar os alunos com 
o máximo de segurança pos-
sível. O DEMUTRAN fica 
localizado na Praça do São 
Pedro, ao lado esquerdo da 
igreja São Pedro e para mais 
informações, ligue na Secre-
taria de Defesa Social, no 
número 3558-5356.
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 O curso foi ministrado pela equipe técnica do serviço 
de Acolhimento Institucional.  

Programa Família 
Acolhedora capacita 
cuidadoras sociais 
através da prefeitura
TÉCNICAS. As capacitações foram direcionadas às cuidadoras 
e coordenadoras das unidades de acolhimento.

DA REDAÇÃO

O Programa Família Aco-
lhedora é um serviço que ofere-
ce acolhimento provisório para 
crianças e adolescentes afastados 

do convívio familiar - em função 
de abandono ou quando os res-
ponsáveis se encontram tempo-
rariamente impossibilitados de 
cumprir sua função de cuidado e 

proteção - até que seja viabiliza-
do o retorno ou, na sua impos-
sibilidade, encaminhamento para 
família substituta.

Na última sexta-feira (21) a 
Prefeitura de Mariana, por meio 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania a capacitação 
das Cuidadoras Sociais do Serviço 
de Acolhimento Institucional do 
município de Mariana – Progra-
ma Família Acolhedora. Foram 
abordados assuntos relacionados 
ao Serviço de Acolhimento Insti-
tucional, definição, atribuições da 
equipe, além de pautas sobre o co-
tidiano do serviço.

Na ocasião estiverem presen-
tes 30 participantes e o curso foi 
ministrado pela equipe técnica do 
serviço de Acolhimento Institu-
cional, o assistente social Bruno 
Souza e a psicóloga Giuliara Alei-
xo. As capacitações foram direcio-
nadas às cuidadoras e coordenado-
ras das unidades de acolhimento 
para crianças e adolescentes.

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA
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Empreendimento 
aberto na pandemia 
comemora um ano 
de portas abertas
MOTIVAÇÃO. Proprietários de padaria aberta há um ano 
atribuem o sucesso de seu estabelecimento à persistência 
em alcançar objetivos.

DA REDAÇÃO

Vencendo o desafio de 
montar um estabelecimento 
em cenário de crise sanitária 
mundial, os empreendedores 
da Padaria Cantinho do Pão 
que completou um ano de 
portas abertas na última se-
mana, explicaram à Redação 
do Jornal Ponto Final como 
foi encarar esse período. “Foi 
um desafio muito grande, tí-
nhamos o risco de dar certo 
ou não. A chance de não dar 
certo no período da pandemia 
era muito grande, mas tínha-
mos um sonho e quando a 
gente tem um sonho precisa-
mos acreditar e correr atrás 
dos objetivos. Obstáculos vão 
aparecer e talvez se não fosse 
período de pandemia acon-
teceria algo que nos fizesse 
desistir. Mas era um sonho, 
corremos atrás e estamos 
completando um ano de em-
preendimento aberto”. 

A padaria que fica locali-
zada à rua do Catete nº 500, 
conta com 8 colaboradores, e 
tem como lema a parceria de 
clientes e amigos para estar 
sempre em crescimento aten-
dendo bem aos seus consu-
midores. “Tudo que fazemos 
é com muito amor e as vezes 
o cliente chega aqui e diz que 
algo não está legal, nós aceita-
mos e vemos a crítica constru-
tiva para nosso crescimento e 
isso serve para a gente como 
impulso. Todo empreendedor 
que vê o cliente como um 
parceiro tende a dar certo, en-
tão por isso a gente enxerga 
nosso cliente como parceiro e 
estamos sempre procurando 
melhorar e inovar para me-
lhor atendê-los”. 

Com determinação, dei-
xaram uma mensagem de en-
corajamento e persistências 
para novos empreendedores 
e agradeceram aos clientes e 

amigos que fazem parte des-
sa comemoração de um ano 
da Padaria Cantinho do Pão. 
“A mensagem que queremos 
passar para os empresários 
que estão iniciando é pra 
não desanimar. Só você pode 
chegar onde você quer. Nin-
guém vai correr e lutar por 
você, e ninguém vence uma 
guerra se não estiver dispos-
to a ir para batalha. Lute e 
corra atrás dos seus ideais 
que temos certeza que o seu 
objetivo será conquistado. 
Queremos agradecer a todos 
os clientes e amigos por fa-
zer parte dessa história desse 
primeiro ano da Padaria Can-
tinho do Pão. Esperamos co-
memorar vários aniversários 
da padaria podendo contar 
com todos vocês”. 

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Os participantes foram organizados em 4 chaves, cada uma 
com 3 duplas. 

Bairro Chácara foi 
cenário para 2º 
Circuito Marianense 
de Vôlei de Areia 
INSCRIÇÃO. O circuito teve participação dos atletas de Mariana, 
Ouro Preto e de Belo Horizonte.

DA REDAÇÃO

Neste último final de sema-
na, nos dias 25 e 26 de setembro, 
aconteceu a segunda edição do 
Circuito Marianense de Vôlei 
de Areia, no complexo esporti-
vo do bairro Chácara. Realizado 
pela Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Esportes 
e Eventos e em parceria com a 
Associação Marianense de Vô-
lei (AMV), o circuito deu início 
à comemoração de aniversário 
dos 10 anos da associação. Du-
rante a competição, todas as re-
gulamentações, segundo orien-
tação da onda verde do Minas 
Consciente foram seguidas.

Atualmente Mariana é a única 
cidade da região que realiza even-
tos de vôlei de areias. Desse modo, 
o circuito foi aberto para os outros 
municípios e além da participação 
dos atletas de Mariana, jogadores 
de Ouro Preto e de Belo Hori-
zonte também se inscreveram no 
campeonato. Ao todo, 24 duplas 
participaram; 12 masculinas e 12 
femininas. Os participantes foram 
organizados em 4 chaves, cada 
uma com 3 duplas.

Para a próxima etapa fo-
ram classificados os campeões 
de cada chave. No final, a dupla 
Bruno e Pedro, atletas de Belo 
Horizonte, foram os campe-
ões no masculino, seguido por 
Wesley e Wender  em segundo e 
Talisson e Pablo em terceiro lu-
gar. Já no feminino, Lívia e Lara 
ficaram em primeiro, Adriane e 
Lauriane em segundo e Geycia-
ra e Sara levaram o bronze.

No vôlei, assim como em 
outras modalidades em equipe, 
é necessário ter sintonia entre 
os participantes para obter bons 

resultados. Shirley Kelly Tavares, 
48, praticante do esporte há mui-
tos anos, participou do circuito 
neste final de semana ao lado 
de Alessandra de Paula das Do-
res,44. Para além do esporte, as 
duas carregam uma amizade há 
mais de 20 anos. “Sempre fomos 
dupla, até em quadra mesmo, a 
convivência de nós duas é muito 
gratificante”. Ressalta, Alessan-
dra, que teve o primeiro contato 
com o esporte aos 8 anos. 

Para os idealizadores da as-
sociação esse foi apenas o co-
meço dos circuitos e destacam 
a final para dezembro de 2021. 
“Para a AMV é um novo reco-
meço, poder estar de volta com 
nossas atividades, nossas com-
petições, significa muito, para 
toda associação, para os atletas 

CRÉDITO: MARIANA HELENA
que dela fazem parte. O vôlei 
de areia, especificamente em 
duplas, requer um grande com-
panheirismo, uma cumplicidade 
e sintonia entre os participantes, 
para que dessa forma possam re-
alizar um jogo tranquilo, conhe-
cendo e ajudando um ao outro! 
Não é nada fácil, mas é muito 
gostoso participar. Nesta etapa 
tivemos a presença de atletas de 
Belo Horizonte, Ouro Preto e de 
Mariana. Estamos trabalhando 
com todo carinho, a Associação 
tem sido reconhecida pelo seu 
trabalho de excelência não só na 
região, mas em outras cidades 
também. E prepara o coração, 
por que a etapa final será em de-
zembro e contamos com a parti-
cipação de todos” explicou.

O evento contou também 
com sete participantes que são 
inscritos no programa do Bolsa 
Atleta, um projeto que reconhe-
ce e valoriza o trabalho de es-
portistas na cidade. Disponibili-
zado pela Prefeitura de Mariana 
e concedido por lei, os benefi-
ciados têm como direito o sub-
sídio em equipamentos, viagens, 
e outras despesas relacionadas à 
modalidade esportiva praticada. 
Para mais informações ou dú-
vidas, a Secretaria de Esporte e 
Eventos fica localizada na Are-
na Mariana e atende pelo núme-
ro: (31) 3557-2128.
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Emoção de familiares tomou conta 
da abertura da 1ª Copa Jota Missias
INÍCIO. Chute que deu início à Copa foi 
dado pelo filho e esposa do jornalista 
esportivo homenageado. 

DA REDAÇÃO

A 1ª Copa Jota Missias 
deu início no último sábado 
(25) e contou com a presen-
ça dos familiares do jornalista 
esportivo, Juarez Missias, que 
faleceu em 14 de março infec-
tado pelo coronavírus.

O chute inicial simbólico 
foi dado pelo filho de Jota, 
Joarlens Afonso e a esposa, 
Varlene Nepomuceno. Em 
depoimento, Joarlens, expres-
sou sua emoção e falou da sa-
tisfação em que a família rece-
beu o convite para a Copa. “É 
uma honra, não só para mim, 
mas para toda minha família, 
ver o carinho que as pessoas 
tem com o meu pai, principal-
mente o pessoal do esporte 
que desde que ele faleceu vem 
fazendo diversas homena-
gens. Quando fomos comuni-
cados dessa homenagem que 

está acontecendo através da 
Copa e perguntaram se poderia 
ser usado o nome dele a gente 
prontamente autorizou. Para 
nós é uma honra, porque a vida 
do meu pai, a paixão dele era 
o esporte, principalmente os 
esportes ligados ao futebol. Ele 
amava isso. Nunca falaríamos 
que não poderia. Chegar aqui 
e ver um cartaz com a foto do 
meu pai foi emocionante de-
mais para a gente, minha mãe 
se emocionou muito”, enfati-
zou Joarlens.

A 1ª Copa Jota Missias é 
uma realização do Jornal Pon-
to Final e Guaranix Esporte e 
Lazer com o apoio da Cons-
trutora Dinâmica, Grupo 3T, 
Rádio Itatiaia Ouro Preto, 
Real FM, Fortaleza Macon, 
Prefeitura Municipal de Ma-
riana e conta com 12 equipes 
de futebol society.
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Além das provas práticas e teóricas, a Guarda Municipal 
também realizou exame psicológico.  

Após conclusão de curso, GM
está apta a atuar com armamento
PREPARAÇÃO. Entre os exames realizados, todos passaram por avalição psicológica.
DA REDAÇÃO

Com a aprovação da Câma-
ra Municipal de Mariana para o 
armamento, a Guarda Municipal 
de Mariana finalizou o curso de 
armamento e tiro por profissio-
nais credenciados pela Polícia Fe-
deral. Além das provas práticas 
e teóricas, a Guarda Municipal 
também realizou exame psicoló-
gico.  Segundo o prefeito de Ma-
riana, Juliano Duarte, foram mais 
de 400 tiros disparados e a partir 
de agora a GM que já atua 24h 
também estará armada. “Foram 
mais de 400 disparos realizados 

dos quais os guardas realizaram 
prova prática de tiro, exames 
psicológicos e prova teórica. A 
Guarda Municipal teve aprovação 
da Câmara Municipal de Mariana 
para o armamento. Hoje a GM 
funciona 24h em nossa cidade e 
em breve teremos as bases avan-
çadas nos distritos garantindo a 
segurança da nossa população e 
melhorando cada vez mais os ser-
viços prestados da guarda munici-
pal” explicou Juliano.

Em sua fala o delegado de 
Polícia Civil de Mariana, Cristia-
no Castelucci, enfatizou o cami-

nho difícil percorrido para alcan-
çar a conquista. “A gente sabe 
como foi esse caminho e como 
foi difícil. E a conquista que é 
hoje da gente poder chegar esse 
dia tão esperado”. A subsecretá-
ria de Defesa Social, Raquel de 
Souza afirmou que a retribuição 
virá em forma de trabalho bem 
prestado à comunidade. “Nós 
não vamos deixar a desejar, va-
mos retribuir com um trabalho 
de excelência para população”. 

O secretário de Defesa So-
cial, Tenente Freitas exaltou o 
trabalho que a GM já faz em Ma-

riana e demonstrou tranquilidade 
em proporcionar seguranças aos 
guardas. “Vocês já fazem muito e 
eu sei que vocês tem condições 

de fazer muito mais. Pra prover 
a segurança de alguém eu preciso 
primeiramente garantir a segu-
rança de vocês”.
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A Base fica empregada em frente ao Terminal Turístico de 
Mariana, na Praça Tancredo Neves.

Polícia Militar realiza 
“Operação Segurança 
Cidadã” na Região 
dos Inconfidentes
COMEMORAÇÃO. Operação da PMMG comemora os quatro 
anos de implantação das Bases de Segurança Comunitária no Estado.

DA REDAÇÃO

A fim de melhorar a sensa-
ção de segurança no Estado, a 
Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) lançou No último dia 
20, a “Operação Segurança Ci-
dadã”, na Praça da Liberdade, 
em Belo Horizonte. A Opera-
ção refere-se à comemoração 
dos quatro anos de implan-
tação das primeiras Bases de 
Segurança Comunitária (BSC) 
pela PMMG no Estado.

Na área do 52º Batalhão 
de Polícia Militar (52º BPM), 
a Operação “Segurança Ci-

dadã” foi lançada na manhã 
do mesmo dia, em Mariana, 

por meio da 239ª Cia PM/52º 
BPM. E foram intensificadas 
até o último dia 26, as rotinas 
típicas do serviço, com ações 
de aproximação com a comu-
nidade e operações preventivas, 
por meio da Base de Segurança 
Comunitária, a qual foi implan-
tada em Mariana em maio de 
2019. Em 2020, a BSC da 239ª 
Cia PM do 52º BPM recebeu 
premiação do Comando-Geral 
da PMMG, por alcançar os me-
lhores resultados da 3ª Região 
da Polícia Militar, em relação 
aos Indicadores de Registro das 
Bases Comunitárias.

A Base de Segurança Co-
munitária da 239ª Cia PM/52º 
BPM é composta por duas 
motos policiais e uma van, que 
possui câmeras de vídeo moni-
toramento, rádios digitais e ou-
tros equipamentos de seguran-
ça. Durante a semana, a Base 
fica empregada em frente ao 
Terminal Turístico de Mariana, 
na Praça Tancredo Neves. E 
nos finais de semana na Praça 
Gomes Freire, ambos pontos 
estratégicos de grande circula-
ção de pessoas e veículos.
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varejão popular

Segundo Pedrinho as cobranças feitas por ele ao executivo vêm sendo atendidas. 

“Projeto Assessoria em Ação” 
apresenta resultados
RETORNO. O bairro São Cristóvão foi um dos locais fiscalizados pela equipe de Pedrinho Salete.

DA REDAÇÃO

Em trabalho a favor da 
comunidade, o gabinete do ve-
reador Pedrinho Salete vem 
apresentando em forma de 
requerimento, sugestões de 
melhoria para a população ma-
rianense. Segundo Pedrinho 
as cobranças feitas por ele ao 
executivo vêm sendo atendidas. 
“Estou muito satisfeito com o 
trabalho do prefeito interino Ju-
liano Duarte. Tivemos uma se-
mana de bastantes indicações e 
cobranças atendidas” pontuou.

Na última semana o edil 
visitou juntamente com a co-
missão de obras e o engenheiro 

civil da prefeitura, o ponto de 
ônibus que dá acesso ao bairro 
Morro Santana e a rua Sítio Pa-
trimônio, localizado no distrito 
de Barro Branco fiscalizando 
com o “Projeto Assessoria em 
Ação”, uma demanda que há 
quatro meses foi solicitado o 
reparo do asfalto e hoje os veí-
culos já trafegam regularmente.

Pedrinho Salete esteve 
presente também no bairro 
São Cristóvão fiscalizando o 
desassoreamento do Córrego 
do Canela que já teve a soli-
citação concluída.

Na sexta-feira (24), o edil 
esteve com sua equipe de gabi-

nete, no bairro Colina, onde foi 
abordado por um cidadão ma-
rianense pedindo a retirada de 
uma pedra que estava no pas-
seio e oferecia risco aos pedes-
tres que por ali circulavam. De 
imediato o vereador ligou para 
o prefeito Juliano Duarte, e fez 
a solicitação que foi atendida 
logo no dia seguinte pela ma-
nhã. “Gostaria de deixar os pa-
rabéns para o cidadão que me 
parou pensando no próximo, 
e também ao prefeito Juliano 
Duarte por ter atendido mais 
uma solicitação minha e pelo 
excelente governo que vem fa-
zendo” finalizou.
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 O Dia D da vacinação contra a Covid-19 será realizado no 
próximo sábado (02).

Covid-19: vacinação na sede está em 
andamento até o próximo sábado
CAMPANHA. Todos os contemplados devem comparecer ao local de imunização portando os documentos solicitados.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, promove o avanço da cam-
panha de imunização contra a 
Covid-19 no município. Du-
rante esta semana, estão sendo 
imunizadas pessoas que estão 
com a segunda dose agendada 
nos cartões de vacinação até o 
dia primeiro de outubro, idosos 
de 70 a 84 anos estão receben-
do a aplicação da dose de refor-
ço e o público com idade igual 
ou superior a 18 anos, que ain-
da não recebeu a primeira dose 
do imunizante, também podem 
se vacinar.

As pessoas que estão com 
a segunda dose contra a Co-
vid-19 agendada entre os dias 
27 de setembro e primeiro de 
outubro devem se imunizar na 
Arena Mariana, de 8h às 15h. A 
unidade está localizada na Rua 
São Vicente de Paulo, nº 130, 
no bairro Vila Aparecida.

Os idosos de 70 a 84 anos 
que tenham completado seis 
meses desde a aplicação da 
segunda dose do imunizante 
contra a Covid-19, receberão as 
doses de reforço durante esta 
semana. A terceira dose para as 

pessoas de 80 a 84 anos, de 75 a 
79 anos e de 70 a 74 anos, será 
aplicada, respectivamente, nos 
dias 28, 29 e 30 de setembro. 
A vacinação deste público tam-
bém é realizada na Arena Ma-
riana, de 8h às 15h, nas datas 
indicadas para cada faixa etária.

O Dia D da vacinação con-
tra a Covid-19 será realizado no 
próximo sábado (02). Na data, 
o público com idade igual ou 
superior a 18 anos, sem comor-
bidades, que ainda não recebeu 
a aplicação da primeira dose do 
imunizante, poderá se imuni-
zar. O local de imunização é na 
Arena Mariana, de 8h às 15h.

A campanha de imunização 
que ocorrerá na Arena Mariana 
será feita por meio do sistema 
de drive thru. Ao público que 
não possui veículo, haverá uma 
estrutura adequada no local. 
Para que a campanha ocorra 
de forma eficaz, todos os con-
templados devem comparecer 
ao local de imunização por-
tando documento de identifi-
cação com foto, comprovante 
de residência, cartão do SUS 
e cartão de vacina, se tiver. A 
Prefeitura também ressalta que 
não será necessário o contato 
prévio para receber a aplicação 
do imunizante. 
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O Projeto Piloto de Renaturalização do rio Gualaxo do Norte 
foi iniciado em 2019.

Projeto de 
renaturalização 
restaura condições 
da região
RECONHECIMENTO. Método foi premiado em concurso que 
reconhece trabalhos criados para alcançar Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU.

DA REDAÇÃO

Os resultados consolida-
dos do projeto piloto de rena-
turalização, solução adotada 
pela Fundação Renova na re-
paração ambiental da Bacia do 
Rio Doce, têm demonstrado 
boa eficiência em restaurar as 
condições naturais do rio. De 
forma sustentável e com baixo 
impacto de intervenção, este 
projeto garantiu o 2º lugar na 
premiação BRICS Solutions 
for SDGs Awards 2021, que re-
conhece trabalhos de impacto 
realizados nos países do bloco 
– Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul – e que ajudam, 
por meio de projetos inovado-
res e soluções de base tecnoló-
gica, alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
da ONU (ODS). 

Entre os resultados de des-
taques do ReNaturalize, que 
concorreu pela categoria Água 
Limpa e Saneamento (ODS 6), 
destaca-se o aumento do recru-
tamento dos peixes em até 38%, 
indicando um ambiente propí-
cio para alimentação, abrigo e 
reprodução de diferentes espé-
cies. Várias espécies de peixes 
tiveram aumento de até 100% 
de biomassa amostrada, o que 
demonstra maior oferta de ali-
mento. A velocidade do fluxo 
da água foi reduzida, aumen-
tando o tempo de retenção hi-

dráulica em até 63,5%, criando 
remansos que atraem a biota e 
controlam a erosão das mar-
gens. Também foi percebida 
uma recomposição dos habitats 
dentro do rio, com aumento da 
heterogeneidade do substrato 
em até 46% além do restabe-
lecimento da cadeia alimentar 
entre as principais comunidades 
aquáticas (ictiofauna e macroin-
vertebrados bentônicos), indi-
cando a capacidade em retornar 
as condições naturais. 

Desenvolvida em parceria 
com a Aplysia Soluções Am-
bientais e implantada em 2019, 
essa solução integra as ações 

do Programa de Manejo de 
Rejeitos da Fundação Renova 
para restabelecer a vida aquá-
tica no rio Gualaxo do Norte, 
um dos principais afluentes do 
rio Doce e que abrange os mu-
nicípios de Mariana, Ouro Pre-
to e Barra Longa (MG).

“A premiação valida os es-
forços que a Fundação Renova 
tem empregado para reestabe-
lecer as condições ambientais 
pré-rompimento da barragem 
de Fundão. Apesar de todos 
os desafios enfrentados, é pos-
sível, sim, devolver a vida ao 
Gualaxo do Norte”, afirma 
Paulo Machado, Especialista de 
Manejo de Rejeitos.

Com o objetivo de recriar 
características e processos eco-
lógicos naturais em trechos 
afetados pela passagem de re-
jeitos, o Projeto Piloto de Re-
naturalização do rio Gualaxo 
do Norte foi iniciado em 2019. 
Ao todo, a iniciativa revitalizou 
uma área de aproximadamente 
1,8 quilômetro, com a fixação 
de 79 troncos de árvores, além 
de 103 troncos submersos e 23 
feixes de capim no decorrer do 
rio – em trechos a montante e 
a jusante, respectivamente, da 
confluência do córrego San-
tarém com o Rio Gualaxo do 
Norte. Em 2020, a renaturali-
zação foi instalada na Ponte do 
Gama, em Mariana, em uma 
extensão de dois quilômetros.
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A vacinação, com duas doses, será uma das exigências 
para os foliões.

Carnaval 2022: Liga 
dos Blocos de OP 
prepara festa segura, 
para vacinados 
PROTOCOLO. Com o avanço da vacinação, Liga dos Blocos 
foca em conscientização e em folia segura.

DA REDAÇÃO

A Liga dos Blocos de Car-
naval de Ouro Preto, formada 
pelos Bloco do Caixão, Bloco 
Cabrobró, Bloco da Praia e 
Bloco Chapado, anunciaram 
a realização da festa em 2022. 
O cenário atual aponta que, no 
próximo ano, grande parte da 
população brasileira estará va-
cinada contra a covid-19, com 
as duas doses recomendadas 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Assim, já é pos-
sível iniciar a preparação da 
festa. Porém, a Liga dos Blo-
cos reitera que o evento respei-
tará as orientações sanitárias 
que estarão vigentes na data 
de realização, com obediência 
irrestrita aos protocolos exi-
gidos. A vacinação, com duas 
doses, será uma das exigências 
para os foliões.

Em 2021, ainda sem vaci-
nação disponível, a Liga dos 
Blocos de Carnaval de Ouro 

Preto atendeu à orientação sa-
nitária de não realizar a festa. 
A decisão, visando a saúde ge-
ral, foi acertada e, ao mesmo 
tempo, segundo a orgtaniza-

ção, dolorosa. “O período já 
extenso de isolamento social 
indica a necessidade de ações 
de lazer que gerem qualidade 
de vida para as pessoas. O Car-
naval, um dos momentos mais 
esperados do ano, faz parte de 
uma série de eventos que co-
laboram para a saúde mental 
e emocional das pessoas, além 
de movimentar a economia lo-
cal” explicou. 

A ausência da festa de 
2021 vai ser compensada na 
edição 2022. Em breve, a Liga 
dos Blocos irá divulgar mais 
informações sobre a realiza-
ção da festa e da gestão de se-
gurança sanitária.
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 Além disso, o concurso gera oportunidades de troca de conhecimento entre os criadores e 
expositores do animal.

3ª Especializada Mangalarga Marchador 
teve premiação de até R$1.000
ORGANIZAÇÃO. Evento contou com todos os protocolos exigidos pela OMS em combate a pandemia.

DA REDAÇÃO

O final de semana ficou mar-
cado pela 3ª Especializada do Ca-
valo Mangalarga Marchador e o 
Poeirão. O evento que aconteceu 
na Mina Del Rey, foi organizado 
pela Associação de Amigos do 
Clube do Cavalo do município, 
em comemoração pelo terceiro 
aniversário do clube, e realizado 
em parceria com a empresa Três 
Barras, responsável por organi-
zar eventos agropecuários.

A abertura do torneio acon-
teceu na tarde de sexta, tendo 
sequência do concurso de mar-
cha dos cavalos da raça Manga-
larga no sábado e finalizado no 
domingo com o Poeirão, uma 
prova aberta a todas as raças de 
cavalo de marcha com ou sem 
registro. Para participação dos 
animais foram exigidos exames 
de AIE, Mormo e atestado de 
vacinação contra gripe, além dis-
so, o projeto foi aprovado pelo 
Comitê Gestor de Saúde e todas 
as medidas de segurança foram 
tomadas durante as apresenta-

ções. No total, o concurso teve 
107 animais inscritos, número 
superior ao das outras edições.

O evento é uma grande 
oportunidade para os criado-
res da raça Mangalarga e para 
os próprios cavalos, uma vez 
que a apresentação pode garan-
tir maior valor de mercado ao 
animal, assim como aos futuros 
potros. Além disso, o concurso 
gera oportunidades de troca de 
conhecimento entre os criadores 
e expositores do animal.

Em agradecimento os or-
ganizadores do evento falam do 
apoio e reconhecimento rece-
bido para a realização do even-
to. “Nós do Clube Amigos do 
Cavalo aprendemos que algo se 
torna muito mais fácil quando as 
pessoas envolvidas acreditam no 
projeto e principalmente na co-
erência das ações e pensamento 
dos envolvidos. Estes poucos 
anos de existência tornaram nos-
so grupo uma família onde todos 
buscam o bem comum e adotam 
práticas e iniciativas. Aprende-

mos ainda que nada se faz sem 
apoio, sem recursos e sem crédi-
to. De todos esses fatores, o mais 
complexo de se conquistar foi o 
crédito proveniente da confiança 
depositada em nosso trabalho. 
A realização da 3ª Especializada 
do Mangalarga Marchador só se 
tornou possível graças ao traba-
lho e empenho dos envolvidos 
e apoio/Patrocinadores. Agra-
decemos imensamente a parti-
cipação da Prefeitura Municipal 
de Mariana, ao prefeito Juliano 

Vasconcelos, o secretário de de-
senvolvimento Rural (Duarte). 
Agradecemos ainda a confiança 
depositada em nosso trabalho e 
por compartilhar conosco a rea-
lização desse grande evento”. 

Classificação: No concurso 
de marcha a classificação é sepa-
rada em Campeão, que ocupa o 
primeiro lugar, reserva campeão, 
como segundo e, o primeiro 
prêmio, que no pódio  ocupa 
o terceiro lugar. Segundo Otto 
Rapalo Mol, um dos jurados 

presentes neste final de semana, 
para classificação é observado 6 
quesitos na marcha: a distribui-
ção de apoio, onde eles verifi-
cam a dissociação e a qualidade 
do movimento; em segundo, 
olham a comodidade, montam 
no animal e veem a maciez e o 
temperamento. Após isso, veri-
ficam também o adestramento, 
rendimento da passada, estilo e 
por fim, a regularidade, ou seja, 
se o animal mantém o tempo to-
dos os quesitos anteriores.
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Empresa doa tecidos 
para confecção de 
enxoval hospitalar 
da Santa Casa de OP
AGRADECIMENTO. A Santa Casa de Ouro Preto agradeceu a doação 
e disponibilizou números para quem quiser fazer doações do tipo.

DA REDAÇÃO

Na quarta-feira, dia 22 
de setembro, a Santa Casa de 
Ouro Preto recebeu uma doa-
ção de tecidos da empresa Tu-
rin Transportes. A doação foi 
encaminhada para o setor de 
costura que irá confeccionar os 
enxovais privativos do hospital.

Entre as doações estavam: 
300 metros de brim verde, 100 
metros de brim azul, 100 metros 
de brim branco, 300 metros de 
percal, 100 metros de elástico e 2 
rolos de cordão. 

Na foto o membro da Ir-
mandade da Santa Casa, Reinal-
do Cotta e as doações de tecidos.

A Santa Casa agradeceu a 
doação e parabenizou o gesto 
de solidariedade. “Agradece-
mos a doação realizada, gestos 
como esse nos faz perceber que 
não estamos sozinhos! Quer 
fazer parte dessa corrente do 
bem. Entre em contato com 

o Setor de Projetos e Doa-
ções através dos telefones: (31) 

3350-1107, (31) 3350-1125 ou 
(31) 98298-5148 (whatsapp)”.
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¨ cultura
Artista marianense, Mo Maie, 
lança seu primeiro disco
LANÇAMENTO. A compositora e multi-instrumentista Mo Maie 
lança seu primeiro disco, gravado com Sobobade Band, no 
Senegal Bambala Bambala.

DA REDAÇÃO

O álbum Bambala Bamba-
la nasceu do encontro entre a 
musicista e compositora ma-
rianense Mo Maie e o grupo 
senegalês Sobobade Band, for-
mado por mestres tradiciona-
listas e músicos do Oeste Afri-
cano. Inovador e pluridiverso, 
ancestral e futurista, Bambala 
Bambala foi criado a partir de 
vivências e diálogos sonoros, 
pautados em trocas criativas e 
experimentações, fusionando 
linguagens e ritmos tradicio-
nais do oeste africano (farafina) 
com a música popular brasileira 
e a world music, entre 2018 e 
2021, no Senegal, Mali e Brasil. 

Bambala Bambala é o pri-
meiro disco de Mo Maie, artista 
natural de Mariana (Minas Ge-
rais), radicada na Bahia. “Este 
trabalho representa um grande 
desafio e também um marco 
em minha trajetória, não ape-
nas enquanto musicista, com-
positora e produtora, mas na 
totalidade de minha existência. 

As vivências no Senegal e no 
Mali me transformaram por 
completo e a minha maior es-
perança era poder partilhar 
um pouco desta experiência 
de retorno às raízes e valores 
africanos, como oriente de 
vida mesmo, com o Brasil e o 
mundo. Com o apoio do Pro-
grama Ibermúsicas, realizamos 
os registros em África e com o 
apoio financeiro da Lei Aldir 
Blanc Minas Gerais 2020, rea-
lizamos a finalização da obra, 
em Minas e na Bahia, onde 
também desenvolvo muitos tra-
balhos, desde 2012. O apoio da 
Lei Aldir Blanc foi fundamental 
no processo de continuidade 
do projeto. Se pararmos para 
pensar na quantidade e qualida-
de dos projetos realizados com 
o apoio desta lei no Brasil de 
2020 a 2021, nos daremos conta 
de que este ano foi um marco 
na estória da produção artística 
nacional. Estas iniciativas são 
fundamentais para o desenvol-
vimento sócio-cultural do país, 

afinal a arte representa a identi-
dade de um povo.” 

Atuando há mais de 25 anos 
em multi linguagens artísticas, 
Mo Maie é performer, escritora, 
artista visual e artesã de instru-
mentos musicais africanos. Ide-
alizadora da plataforma criativa 
Djalo Musica Nomad, no decor-
rer de sua carreira desenvolveu 
projetos, shows, criação de tri-
lhas sonoras para teatro e dança, 
residências artísticas, vídeo do-
cumentários, publicações gráfi-
cas e literárias em parceria com 
artistas, redes e comunidades no 
Brasil, na América Latina, Áfri-
ca, Oriente Médio e Europa. 
O álbum Bambala Bambala foi 
lançado no dia 13 de setembro, 
no canal Djalo Musica Nomad, 
no youtube, onde também foi 
lançado o videoclipe do tema 
“Ndox”. O disco já está nas 
principais plataformas do strea-
ming e também disponível para 
download gratuito no site www.
momaie.com
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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.

Rapadura é doce, mas é dura, minha 
formosura. Com uma porção de astros 
enchendo o saco do nosso signo, poderia 
ser eita atrás de vixe! Mas eis que a Lua 
dá um refresco pra gente ao entrar na 
fase Minguante e traz um pouco mais de 
tranquilidade. 

É, meu cristalzinho sagitariano, pode levantar 
as mãos pro céu e agradeça ao Sol, porque 
ele promete dias prósperos e iluminados, 
principalmente para os seus interesses no 
trabalho e com dinheiro. Amigos, pessoas 
próximas, atividades comerciais, tecnologia e 
coisas ligadas ao universo feminino prometem 
muito.

Com vários astros dando rolê em Libra, é hora 
de sonhar grande e ir à luta em busca de vitórias 
esperadas e até surpreendentes. Sol e Saturno 
jogam um bolão em favor das suas conquistas 
no trabalho e o que é melhor: elas devem 
repercutir no seu bolso – pode pintar até uma 
grana inesperada na virada do mês.

Você vai contar com as buenas ondas do Sol e 
de outros astros para terminar setembro com o 
pé direito e mil ideias nessa cabecinha criativa. 
Bons contatos e oportunidades vão rolar nesses 
dias e não vai faltar disposição para fazer o 
que sempre desejou. Cresce a vontade de 
dar uma guinada na vida, começar um curso, 
um emprego novo e abraçar experiências que 
podem te levar na direção dos seus ideais. 

A Lua Minguante anuncia um período mais 
sossegado e indicado para curtir seu canto 
e suas coisas. Mas como os boletos não 
param de chegar, o melhor é aproveitar as 
vibes do Sol e Saturno, que te convidam 
a mergulhar no trabalho e aguçam 
o seu instinto para lidar com grana. 
Pode ter ganhos inesperados, sucesso 
com pessoas desconhecidas e até em 
atividades ou assuntos que não domina. 

A semana começa sussa com a Lua 
Minguante no céu e essa energia maneira 
virá em boa hora para amenizar a 
inquietação de Mercúrio. Essa entrada 
da Lua Minguante pode trazer mudanças 
em sua vida, mas nem todas positivas. 
Cautela especial com parentes ou pessoas 
próximas. 

Sol e Saturno prometem: a virada do mês 
acontece numa vibe superestimulante e 
seus dons criativos vão brilhar no serviço. 
Seu lado talentoso e focado vai dar as 
cartas e pode ser seu passaporte para o 
progresso. Só não convém se entusiasmar 
demais com a parte fi nanceira, pois nem 
tudo que está esperando pode acontecer. 

E aí, bebê, armando uns esquemas para 
outubro? No trabalho e com grana vai dar 
bom! Sol e Saturno vão te dar energia, brilho 
e perseverança para perseguir suas metas. 
Com grana, você não vai receber proposta de 
2 milhões e meio por mês  como o Tiago Liefer 
recebeu da Globo, mas tudo indica que fechará 
a semana no azul.

Olha aí, rainha e rei da selva, apesar da Lua 
Minguante, o Sol brilha todo majestoso em 
Libra, troca likes com Saturno e deixa o seu 
signo  no ponto certo para ter vitórias no 
trampo, nos contatos e em outros assuntos 
relevantes. Se está atrás de emprego, uma 
pessoa próxima, tipo irmão, primo ou parça 
da escola, pode te dar uma dica quente.

E setembro dá uma de Pablo e canta: 
Estou indo embora, a mala já está lá fora. 
E o que você diz, já vai tarde ou fi ca mais 
um pouquinho? Se depender do Sol e de 
Saturno, você vai encerrar o mês com boas 
promessas no trabalho e sorte com grana, 
inclusive em jogos e loterias, viu meu 
sorvetinho de graviola!

O Sol segue lindo, leve e solto no seu 
signo e troca ótimas energias com 
Saturno, anunciando uma virada de mês 
sorturda e produtiva. Mas como Mercúrio 
engata a ré é bom se ligar em mudanças 
no setor profi ssional. Sua ansiedade vai 
fi car no talo, exigindo muita paciência, jogo 
de cintura e cautela dobrada com grana.

Lobão tenta atacar Nat e Duca, mas Roberta 
acaba interrompendo a ação do vilão. O 
médico comunica que a cirurgia de Lucrécia 
foi um sucesso e Jade comemora com Cobra 
e Edgard. Gael pede que Pedro impeça 
Karina de disputar o Warriors. Lobão exige 
que Luiz lhe consiga um carro. Nat e Duca 
fi cam juntos na praia. Bianca e Karina fazem 
as pazes. Bianca tenta convencer Karina a 
desistir do campeonato, mas a menina afi rma 
que irá lutar. Jade afi rma que assumirá para a 
mãe que está com Cobra. Cobra furta fl ores 
no hospital e manda entregar a Lucrécia, que 
desconfi a. 

Sol anuncia a presença de Karina, mas 
a menina entra em pânico. Lucrécia se 
prepara para sua cirurgia e Edgard avisa 
a Jade mesmo contra a vontade da 
amiga. Cobra leva Jade até o hospital. 
Karina não consegue cantar e, sob vaias 
e reprovações da plateia, assume seu 
amor por Pedro. Pedro e Karina se beijam 
e todos aplaudem o casal. Nando pede 
Delma em namoro. Edgard e Cobra se 
aproximam. Bianca conta a Gael que 
Karina perdoou Pedro e sugere que a irmã 
poderá desculpá-los. Jade e Lucrécia se 
entendem antes da cirurgia, e Cobra apoia 
a menina. 

Luiza aceita a carona de Lourenço para ir 
ao cartório, sem saber que é  observada 
por Eric. Eric repreende Luiza por ela 
não ter lhe contado que esteve com 
Lourenço. Sandra Helena confronta 
Malagueta por ter armado a prisão de 
Cíntia e afi rma que ele pagará  pelo que 
fez. Mônica conta a Evandro onde está  
escondida. Eric pergunta a Douglas se 
pode acessar as câmeras de segurança 
do seu computador. Lourenço insiste em 
falar com Luiza.  

Lourenço diz a Luiza que ouviu histórias 
sobre o acidente de Mirella e teme que algo 
possa acontecer com ela. Elza e Prazeres 
se surpreendem ao saber que Arlete está  
namorando Pedrinho. Domênico e Antônia 
entram na casa de Dalva e se assustam ao 
vê-la morta. Malagueta comenta com Maria 
Pia que Eric terá́ problemas com a polícia. 
Sandra Helena paga a fi ança de Agnaldo. 
Antônia recebe um e-mail com documentos 
comprometedores sobre o acidente de 
Mirella. 

Sol garante que ajudará Karina a 
reconquistar Pedro. Gael se surpreende 
com o resultado do exame de DNA, 
sem saber que Lobão o falsifi cou 
novamente. João faz sucesso entre 
as garotas durante a gravação de seu 
comercial e Bianca observa o menino. 
Lucrécia é rude com Jade e confessa a 
Edgard que tem medo de não resistir à 
cirurgia e deixar sua fi lha sozinha. Sol, 
Nando e a Galera da Ribalta preparam 
Karina para cantar para Pedro. Thawick 
avisa a Lobão sobre a presença de Nat 
na vizinhança e Cobra repreende o 
menino. Nat alerta Duca sobre a chance 
de desmascarar Lobão e Heideguer, e 
a dupla revela seus planos para Dalva. 

Cristina impede Cora de falar com José 
Alfredo. Josué ouve Merival se declarar 
para Maria Marta. Maria Marta chora ao 
ver Maria Ísis com José Alfredo. Noely 
se apresenta para Magnólia como uma 
fã e consegue um emprego com ela. 
Carmem desconfi a de Orville. José 
Alfredo acredita que Merival possa ser 
um de seus inimigos. Maurílio instala 
uma câmera na sala de José Alfredo. 
Silviano se recusa a sentar-se à mesa 
com a família de Maria Marta e todos 
estranham. Leonardo ouve Felipe 
ameaçar Enrico e avisa a Cláudio. José 
Alfredo leva Maria Ísis para seu quarto 
na mansão. 

Maurílio assiste à discussão entre Merival e 
José Alfredo. Felipe foge e Xana cuida de 
Cláudio. Josué tenta convencer José Alfredo 
de que Maria Marta pode estar envolvida 
com Merival. Maria Ísis enfrenta Maria Marta. 
Enrico avisa a Beatriz sobre o atentado e 
Leonardo tenta tranquilizá-la. José Alfredo 
humilha Maria Marta. Leonardo leva Enrico 
para o hospital. Maria Clara vê Maria Marta 
e Silviano dançando juntos. Orville confessa 
a Jonas que não quer mais explorar 
Salvador. Cláudio é operado e Leonardo 
conforta Beatriz. Maria Clara e João Lucas 
descobrem que Silviano já foi casado. 

José Alfredo discute com Maurílio e Danielle 
fi ca intrigada. Enrico foge do hospital e 
Vicente tenta falar com ele. Magnólia instrui 
Noely e Severo observa a moça. Pietro 
conta para Téo sobre o atentado contra 
Cláudio. Jonas e Carmem se unem contra 
Orville. Cora se oferece para falar sobre 
o passado de José Alfredo e Téo fi ca 
animado. Maria Clara encontra Enrico e 
avisa a Beatriz. Cora pede que Téo a ajude 
a ter um encontro com José Alfredo. Tuane 
pede para desfi lar da escola de samba. 
Beatriz dá um ultimato em Enrico. José 
Alfredo demite José Pedro.

Monteiro revela a Antônia que o perito 
morreu na época da investigação do 
acidente de Mirella. Antônia conta a 
Domênico sobre a investigação do 
acidente de Mirella. Domênico avisa a 
Antônia que marcou um encontro com 
Dalva. Eric avisa aos funcionários do 
Carioca Palace que eles terão participação 
nos lucros do hotel. Sandra Helena decide 
comprar a casa onde Sabine morou e 
convida Cíntia para se mudar com ela e 
a mãe. Malagueta coloca as provas do 
acidente de Mirella na pasta de Eric. 

Lobão ameaça Thawick e pergunta sobre 
Cobra. Cobra provoca Duca, e Dalva 
pede que o rapaz saia de sua casa. Pedro 
surpreende sua banda reunida, mas 
todos conseguem disfarçar a presença 
de Karina. Lobão trama contra Nat, mas 
Karina acaba interrompendo os planos do 
vilão. João conta para Dandara que beijou 
Bianca. Lobão disfarça sua raiva de Nat 
para Karina. Bianca comenta com BB 
sobre seu beijo em João. Pedro mostra 
para Nando a música que compôs para 
esquecer Karina, sem perceber que ela 
o ouve. Lobão arma contra Nat e pede 
ajuda a Luiz. 

Dolores não abre a porta de seu quarto 
para Tonico. Zayla se decepciona quando 
Samuel insiste em esperar o casamento 
para dormir com ela. Vitória se revolta 
contra Quinzinho ao constatar que está 
falida. Lota chantageia Tonico em troca de 
ajudá-lo com Dolores. Luísa afi rma a Pedro 
que não permitirá que o imperador assuma 
seu bebê. Bernardinho tenta conquistar 
Leopoldina. Teresa discorda da indicação 
de Luísa para o pretendente de Isabel. 
Samuel consegue seu emprego com Mauá. 
Luísa tem um sangramento.

Justina convoca Pilar para socorrer 
Luísa. Tonico comemora com Christie 
ao saber que os ingleses não comprarão 
mais mercadorias brasileiras. Pilar tenta 
salvar a vida da condessa. Leopoldina 
garante a Isabel que, se não puder 
escolher seu marido, se recusará a 
casar. Pilar salva Luísa. Samuel se 
declara para Zayla. Eudoro reclama 
com Pedro do boicote dos ingleses. 
Pedro humilha Christie, e Tonico se 
revolta. Luísa se recupera e revela a 
Pilar que é amante de Pedro.

Pilar realiza que Dolores mentiu para ela. 
Vitória e Teresa explicam a Lota sobre 
o resgate das múmias em seu terreno. 
Bernardinho é fl agrado na Quinta, e 
Lota disfarça a presença do fi lho. Pedro 
rejeita o pedido de Tonico para empregar 
Bernardinho. Lota e Batista sonham com a 
união de Bernardinho e Leopoldina. Teresa 
proíbe Leopoldina de encontrar Bernardinho. 
Pedro sofre ao saber que Luísa perdeu o 
bebê. Nélio e Dolores se aproximam. Tonico 
arma contra Pedro. Pilar questiona Dolores 
sobre suas mentiras.

Dolores e Pilar trocam ressentimentos. 
Tonico assume a culpa pelo afastamento 
de Pilar e Samuel, e humilha Dolores. 
Luísa chora a perda de seu bebê ao 
lado de Justina. Quinzinho teme que 
Vitória descubra a verdade sobre seus 
imóveis e pede ajuda a Prisca e Hilário. 
Luísa afi rma a Pilar que Samuel ainda a 
ama. Augusto e Gastão viajam ao Brasil 
sem saber que concorrem pela mão 
da princesa Isabel. Pedro se preocupa 
com a prisão dos ofi ciais ingleses, 
orquestrada por Tonico. Juvenal tenta 
sabotar Samuel, mas Mauá apoia o 
engenheiro

Pilar afi rma a Samuel que sabe que ele 
ainda a ama. Guebo se declara para 
Zayla e a beija. Samuel e Zayla fi cam 
mexidos, mas se afastam de Pilar e 
Guebo. Teresa e Celestina desconfi am 
quando Isabel conta da indisposição de 
Luísa. Teresa conforta Luísa. Caxias 
alerta Pedro sobre um possível ataque 
da Inglaterra ao Brasil. Todos temem 
uma possível guerra entre os dois 
países. Pedro descobre que a Inglaterra 
atacou navios brasileiros em alto mar.

O ateliê de Madame Lambert é atacado, 
e Zayla a ajuda. Pedro rejeita o pedido de 
Mauá para um acordo com os ingleses. 
Pilar defende um homem inglês e acaba 
sofrendo um acidente. Samuel socorre 
Pilar. Teresa, Celestina e Nino se abrigam 
da confusão das ruas no cassino de 
Quinzinho. Leopoldina ameaça cortar 
relações com Isabel caso a irmã conte para 
Teresa sobre Bernardinho. Tonico orienta 
Nino a se aproximar de Celestina. Os 
ingleses recuam. 

Sandra Helena diz a Agnaldo que os dois 
não podem mais fi car juntos. Antônia mostra 
a Luiza as fotos de documentos que recebeu 
por denúncia anônima, incriminando Eric pelo 
acidente de Mirella. A polícia encontra os 
documentos originais sobre o acidente na sala 
de Eric. Eric fi ca surpreso ao saber que o a 
morte de Mirella não foi um acidente e afi rma 
nunca ter tido conhecimento dos documentos. 
Athaíde conta a Arlete que a polícia convocou 
Eric para prestar esclarecimentos sobre a 
morte de Mirella. Malagueta diz a Maria Pia 
que incriminou Eric porque a ama. Júlio fi ca 
surpreso ao ver Arlete com Pedrinho no hotel.  

Júlio descobre que Arlete está  namorando 
Pedrinho e briga com a família. Eric conta a 
Bebeth sobre os documentos que comprovam 
que Mirella foi assassinada. Arlete confessa 
a Júlio que se apaixonou por Pedrinho. 
Sandra Helena comenta com Júlio e Agnaldo 
que desconfi a de que Malagueta tenha 
incriminado Eric. Sabine promove Malagueta 
a vice-presidente interino da empresa, na 
ausência de Eric. Athaíde comenta com Lígia 
que Lourenço faz muitas perguntas sobre sua 
época como desembargador. Arlete pede 
informações a Antônia sobre o tempo de 
prescrição de um crime.  

Lígia pergunta a AtHaíde se foi ele quem 
colocou as provas na pasta de Eric. Malagueta 
quer saber se Maria Pia está  envolvida na morte 
de Mirella. Antônia comenta com Domênico 
que ficou intrigada com os questionamentos 
de Arlete. Expedito conta a Domênico que 
Athaíde está  sendo investigado pela Polícia 
Federal. Arlete confessa a Júlio que encobriu 
um crime de morte. Júlio pergunta à  mãe se o 
crime está́ relacionado a Eric.

Mercúrio briga com Plutão e isso pode fazer a sua 
versão satanáries colocar as manguinhas de fora. 
Há risco de você perder a paciência com gente 
que trabalha e se relaciona com você. Já na vida 
profissional, entusiasmo, energia e ponderação 
devem marcar as suas ações, podendo contar 
com a ajuda de amigos para atingir seus objetivos.

Duca se desespera e Gael ajuda a 
socorrer Dalva. Lobão consegue fugir, 
mas Edu registra a placa do carro usado 
pelo vilão e repassa a Gael. Lobão e 
os alunos da Khan se preparam para 
o campeonato. Nat estranha a falta de 
contato de Duca. Dalva é internada 
e Duca pede a Gael que entregue o 
relógio com a câmera escondida para 
Nat. Heideguer e Lobão explicam seu 
esquema para Nat, que se desespera 
por não conseguir gravar a confi ssão 
dos bandidos. Lucrécia volta para casa. 
Gael implora para que Karina desista do 
campeonato. Jade descobre que Cobra 
está com Karina no Warriors. 

Maria Marta não aceita a demissão de 
José Pedro. Beatriz cobra novamente uma 
resposta de Enrico. Amanda conversa com 
José Pedro. José Pedro enfrenta José 
Alfredo. Maria Clara e Cristina discutem. 
Enrico conversa com Beatriz sobre Cláudio 
e ela se emociona. Maria Clara conversa 
com Amanda sobre Silviano. Cora 
conversa com Téo. Antônio vai ao salão da 
Xana. Xana e Luciano se encontram. Cora 
e Téo vão à joalheria Império. Helena e 
Orville conversam sobre Salvador. Antônio 
se declara para Naná. Silviano avisa a 
Maria Marta que José Pedro saiu de casa. 
Danielle debocha de José Pedro. 

José Alfredo custa acreditar no que 
Cora disse a ele. José Pedro e Amanda 
conversam ao telefone. Danielle questiona 
Maurílio e ele liga para o seu comparsa 
misterioso. Vicente serve o jantar na 
casa de Xana. Cristina consola Xana. 
José Alfredo pensa no que Cora disse e 
conversa com Josué. Magnólia visita Maria 
Ísis. Marta mostra fotos do álbum a Silviano. 
José Alfredo e Maria Ísis vão à casa de 
Magnólia. Otoniel conversa com Ismael e 
Manoel no bar. Ismael pede para Lorraine 
rasgar o cheque que recebeu de Érika. 
Amanda visita José Pedro no hotel. Elivaldo 
fala para a família que vai fazer vestibular. 

José Alfredo cobra explicações de Maria 
Marta sobre seu casamento com Silviano. Du 
conversa com João Lucas. Antoninho convida 
José Alfredo para desfilar na escola União de 
Santa Tereza. Silviano chora olhando foto de 
seu casamento com Maria Marta. Josué e 
José Alfredo procuram álbum que Maurílio deu 
para Maria Marta. Magnólia decide comprar 
um camarote para o carnaval. Érika parabeniza 
Téo por sucesso da campanha de doação de 
sangue para Cláudio. Xênia arma plano para 
boicotar fantasia de Juju. Xana e Naná levam 
Luciano para casa de acolhimento. 
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Já que chamar de novela ofende...
Cobrar respostas e responsabilidade social em assuntos que diz respeito ao 

povo é tomar partido?
Tem pergunta que se faz necessária, e tem interpretação que é particular.
Quando existe uma campanha eleitoral, onde são distribuídas promessas 

juntamente com os tapinhas nas costas, todo mundo é amigo de todo mundo 
e todo argumento é válido. O negócio pega é quando em plenário se descobre 
que a máquina é muito mais séria que uma corrida de quem chega primeiro. 
Cobrar postura e atitude de veículo de comunicação é fácil, difícil mesmo é 
achar a solução do pepino imenso que precisa ser descascado e trazer respostas 
à comunidade. (Já que chamar de novela ofende.) E por falar em novela, como 
é de conhecimento de todos, se remete a uma longa história, tem a novela ruim 
e a novela boa. Que aí já é de opinião de cada um. Não venha colocar palavras 
na boca de terceiros se a carapuça te serviu.

É fácil tirar o foco e depositar responsabilidade em quem cobra. Um jornal 
e qualquer veículo de comunicação tem função de noticiar os fatos e ouvir 
sempre os dois lados das partes interessadas. Não existe jornalismo unilateral e 
colocar em questão a credibilidade de um veículo há 26 anos no mercado soa 
desespero.

O trabalho sério e imparcial continuará sendo feito sem medo de represá-
lias, queremos respostas, a população cobra por transparência e nós somos os 
ouvidos e a boca do povo. É o dinheiro do povo que está em questão.

Charge

AINDA SOBRE A ÁGUA / PICO 
DO ITACOLOMI

No meu último comentário 
onde citei a importante deste 
precioso líquido e a omissão dos 
nossos políticos a nível geral, já 
que o problema é tão sério por 
mais que eu os desafiassem, ne-
nhum deles teve a humildade em 
questionar. Ou seja. Bando de 
BUNDÕES.

Falei tbm sobre o medo da 
minha língua em profetizar. Se-
ria eu uma espécie de Waldiná. 
Uma mistura de Waldemar c/ 
a mãe Diná, uma vidente mui-
ta famosa e conhecida na nossa 
região.  Cruz credo.  Mas gen-
te quando trabalhava ainda na 
ALCAN/OP, muitos dos meus 
colegas de trabalho, dentro da-
quelas zoações que existem entre 
ouro pretanos e marianeses, eles 
arrumaram um jeito de pegarem 
no pé do falecido prefeito João 
Ramos. E foi sobre o pico do 
Itacolomi. Inclusive a rede globo 
fez esta matéria. Alguém colocou 
o pico numa caroça e citando o 

nosso prefeito trazendo o mes-
mo para cá, pois segundo o João 
ele pertence a Mariana. Naquela 
oportunidade eu aproveitei para 
fazer uma gozação  entre o pre-
feito deles Angelo Oswaldo e o 
nosso. Na mesma hora que des-
cia o cacete em Mariana, descia 
da mesma forma em Ouro Pre-
to. Modéstia a parte uma bonita 
sátira que eu o intitulei de Nhém, 
nhém entre ouropretanos x ma-
rianenses. E sobre o pico eu co-
loquei para eles assim. O PICO 
É NOSSO MAS O VISUAL É 
SEUS. Só espero que um dia,  
Mariana não retire a ÁGUA que 
tem lá e vcs  não venha  ficar em 
apuros sem a mesma. Levando 
em consideração que o pico esta 
nos nossos limites regional. Pas-
sados trinta anos eu pergunto.  
- E agora meus amigos de OP, 
VCS E OS TURISTAS VÃO  
CONSEGUIR BEBER  SÓ O 
VISUAL .

Waldemar Malta

EDITAIS
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza
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Um dia de muita alegria e orgulho para nós, amigos e 
familiares da Rayssa Martins. Sua defesa de TCC 
aprovada! Parabéns por sua dedicação  e empenho,
a futura nutricionista da nossa cidade.

Segunda-feira (27), fui prestigiar o Mineiríssimo Bier na 
direção de Kenneth e Juliana. Claro que fui em ótima 
companhia, minha esposa Marilza e nossa amiga 
Delizeth. Sucesso, parceiro!

Olha aí a turma do Clube Amigos do Cavalo , na 3ª Especializada Mangalarga Marchador, que aconteceu no último 
final de semana. Parabéns pelo belo evento realizado. Já estamos aguardando a próxima. Abraços!

Lançamento de decoração natalina da loja Vó Marina 
foi maravilhoso. Tiaguinho “Ô Trelelê” foi prestigiar e 
está encantado. Parabéns à empreendedora Ellen e o 
designer Marcus.

Na inauguração do Balaio de Gato Restaurante, 
Petiscaria e Pizzaria, em Dioago de Vasconelos, tive 
a honra de encontrar com o Marcinho, pai do nosso 
parceiro Lorenzo, da loja de materiais de construções, 
e minha amiga Samila Pimenta. Adorei seu novo 
empreendimento, Luana! Parabéns.

O ex-prefeito Duarte Júnior e sua esposa Regiane 
Oliveira completaram 19 anos de casados nesta 
segunda-feira (27). Que Deus abençoe sempre a vida de 
vocês. Parabéns!

O Circuito Marianense de Vôlei de Areia, que aconteceu 
no último final de semana, teve o resultado do primeiro 
lugar com Lívia e Lara. Parabéns, garotas!


