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 O serviço recolhe todo material que pode ser reciclado.

Distritos marianenses 
tem retorno da 
coleta seletiva
PRESERVAÇÃO. A iniciativa também é uma maneira de 
preservar o meio ambiente.

DA REDAÇÃO

Uma iniciativa da Associa-
ção de Catadores de Materiais 
Recicláveis – CAMAR – o ser-
viço de coleta seletiva nos dis-
tritos de Mariana, está de volta. 
O serviço recolhe todo material 
que pode ser reciclado e se en-
quadram nos quatro tipos de 
lixo: papel, vidro, metal e plás-
tico. É importante que os lixos 
estejam limpos, em caixas de 
papelão ou em sacos plásticos.

Embalagens de leite, caixas 
de papel e papelão, jornais e re-
vistas, papéis de embrulho, gar-
rafas e copos de vidro, frascos 
de perfumes, garrafas PET, co-
pos, potes e tampas de plástico, 
sacolas plásticas, canos e tubos 
de PVC, latas de alumínio, bis-
nagas e tubos aerossóis, pane-
las, chapas de aço, cobre, ferro 
e zinco são os itens que podem 
ser recolhidos pelo caminhão. 

Além de melhorar a qua-
lidade de vida do cidadão e 
economizar recursos naturais, 
a iniciativa também é uma ma-
neira de preservar o meio am-
biente. 

Confira o cronograma 
aba ixo:
Santa Rita Durão - Segunda-
feira e quinta-feira
Camargos - Segunda-feira e 
quinta-feira
Cachoeira do Brumado - Se-
gunda-feira e quinta-feira
Mamonas - Quinta-feira
Cafundão - Quinta-feira
Monsenhor Horta - Terça-fei-
ra e sexta-feira
Águas Claras - Terça-feira e 
sexta-feira
Cláudio Manoel - Terça-feira 
e sexta-feira
Barroca - Terça-feira e 
s e x t a - f e i r a

Santa Efigênia - Terça-feira e 
sexta-feira
Engenho - Queimado Terça-
feira e sexta-feira
Furquim - Terça-feira e sexta-
feira
Goiabeiras - Terça-feira e sex-
ta-feira
Cuiabá - Terça-feira e sex-
ta-feira
Paraíso - Terça-feira e 
s e x t a - f e i r a
Constantino - Terça-feira e 
sexta-feira
Paracatu - Sexta-feira
Campinas - Sexta-feira
Pedras - Sexta-feira
Bandeirantes - Quarta-feira
Padre Viegas - Quarta-feira
Barro Branco - Quarta-feira
Mainart - Quarta-feira
Machadinho - Quarta
Serra do Carmo - Quarta-feira
Coqueiros - Quarta-feira
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Prefeito assina projeto que garante 
permanência do ICSA em Mariana
GARANTIDO. O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, sancionou nesta a Lei nº 3.740, que garante o uso 
permanente dos prédios Icsa pela UFOP.

DA REDAÇÃO

A permanência da UFOP na 
região, segundo a reitora Cláudia 
Mariléia, é algo extremamente 
enriquecedor. “Estar aqui ajuda, 
não só a Universidade, como 
também a cidade de Mariana, 
seja pela formação dos nossos 
profissionais, os quais inserem 
o ensino superior na cidade, seja 
como uma universidade que aju-
da nesse crescimento econômico 
e social do município. Avalio que 
essa ação é tão importante pois 
garante uma segurança à comu-
nidade. É muito ruim estarmos 
em um espaço que não é nosso, 
onde não sabemos se e quanto 
tempo vamos ficar, então a assi-
natura desse projeto é muito im-
portante por isso também”. 

O vice-reitor Hermínio Nali-
ni afirma que este é um passo de 
grande importância na direção do 
fortalecimento das ações do Icsa 

em Mariana. “Mesmo em tem-
pos difíceis, a UFOP não tem 
medido esforços para entregar 
um trabalho de imensa qualidade 
para a sociedade brasileira, tan-
to no campo de ensino, como 
de cultura, pesquisa e inovação. 
Nosso objetivo é ampliar cada 
vez mais esses serviços em Ma-
riana, assim, a recente aprovação 
desse projeto de lei é um grande 
avanço. Continuaremos com o 
nosso dever de colaborar para o 
desenvolvimento social e econô-
mico das cidades, principalmente 
aquelas onde estamos presentes.”

De acordo com o diretor do 
Icsa, José Donadon, esta é uma 
conquista que precisa ser come-
morada, já que garante que os 
professores, técnicos adminis-
trativos e alunos continuem rea-
lizando o trabalho na cidade. “É 
importante que o Instituto tenha 
segurança jurídica para continu-

ar a construir os seus projetos 
de ensino, pesquisa e extensão, 
que realizam os sonhos de Ma-
riana de ser Cidade Educadora. 
Agradecemos a visão de gestor 
público do prefeito municipal, 
que compreendeu a importância 
de garantir a Mariana a presen-
ça dessa unidade acadêmica da 
UFOP”. Além disso, Donadon 
afirmou que o Icsa conta com 
diversos projetos futuros, como 
a Rádio UFOP Educativa, que 
vai ter capacidade de promover a 
educação e a inserção cultural até 
nos distritos da cidade. 

O prefeito de Mariana tam-
bém comemora o convênio 
entre a prefeitura e a UFOP: 
“Sabemos da importância da 
UFOP em nossa cidade. Os es-
tudantes e professores que aqui 
residem movimentam toda nos-
sa cadeia produtiva. Além disso, 
há os estágios que a prefeitura 

oferece para os acadêmicos da 
universidade, temos um retorno 
imenso para Mariana. Por isso, 
fico muito feliz de ceder esse 
imóvel para utilização da UFOP, 
sem prazo determinado”.

Para o pró-reitor de Plane-
jamento e Administração, Eleo-
nardo Lucas Pereira, a lei é uma 
conquista também para a socie-
dade marianense. Ele destaca a 
importância das duas unidades 
da UFOP que estão na cidade, 
o Icsa e o Insitutto de Ciências 
Humanas e Sociais (ICHS), e o 
trabalho que tem sido feito pela 
Universidade para se chegar a 
esta conquista. “O diálogo com 
o município foi estreitado re-
centemente com o prefeito, que 
não mediu esforços para o aten-
dimento da nossa demanda. A 
sociedade ganha muito com isso, 
visto que vão ser mantidas as ati-
vidades de ensino, pesquisa e ex-

tensão, ou seja, uma oferta de en-
sino público e de qualidade, tudo 
propiciado pelos serviços que a 
Universidade oferece, associado 
a campo econômico e social.”

ICSA - Criado em 2008, o 
Instituto oferece quatro cursos de 
graduação:  Jornalismo, 
Serviço Social, Administração e 
Economia. São ofertados ainda 
dois mestrados — Comunicação 
Social e Economia Aplicada — e 
uma especialização em Empreen-
dedorismo. A comunidade acadê-
mica promove pesquisa e exten-
são voltada para a comunidade 
marianense, além de fomentar a 
economia local. Donadon afirma 
que o Instituto busca o fortaleci-
mento das relações colaborativas 
com o município, ao oferecer es-
tagiários qualificados para os se-
tores de comunicação, economia, 
gestão de pessoas, gestão pública 
e assistência social.
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O público alvo da ação é qualquer cidadão que deseja reali-
zar a compra de mudas.

Município intermedia Compra 
Conjunta de 649 mudas de Frutíferas
AÇÃO. Os programas consistem na intermediação, proporcionando aos agricultores maior poder de negociação.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Rural realizou 
no último dia 30 o Intermédio 
de 649 mudas para população. 
Segundo o levantamento re-
alizado, 46 pessoas se inscre-
veram no Programa. A ação 
acontece em parceria com a 
Emater, juntamente com a 
Secretária de Desenvolvimen-
to Rural e tem como objetivo 
eliminar atravessadores deste 
tipo de mercado, que acabam 
elevando o custo das mudas. O 
público alvo da ação é qualquer 
cidadão que deseja realizar a 
compra de mudas.

De acordo com a equipe, o 
intermédio da compra de hor-
taliças é feito de 15 em 15 dias, 
com a entrega do produto no 
Centro de Convenções. As mu-

das Frutíferas, Nativas e Orna-
mentais dependem de uma de-
manda de 400 mudas para que 
seja realizada a entrega em Ma-
riana, fazendo com que o prazo 
de entrega seja de dois meses, 
aproximadamente.

A prefeitura não comercializa 
nenhum tipo de produto. Os pro-
gramas consistem na intermedia-

ção, proporcionando aos agricul-
tores maior poder de negociação.

Para realizar a compra, o 
cidadão deve fazer o pedido na 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e efetuar o pagamento 
diretamente na conta do forne-
cedor. Para mais informações, 
basta entrar em contato pelo 
número (31) 3558-4173.

GARANTIA

Estrada que liga os distritos de Pires e Ponte 
do Gama passa por manutenção

Na última semana, a Pre-
feitura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Transportes e Es-
tradas Vicinais, atuou na manu-
tenção da via que liga o distrito 
de Pires a Ponte do Gama. O 
serviço realizado incluiu o patro-
lamento e abertura da via, garan-
tindo segurança e qualidade na 
locomoção dos condutores que 
utilizam a estrada diariamente.

Os trabalhos de manuten-
ção acontecem desde o início 
do ano em diversos distritos e 
subdistritos e já somam um to-
tal de mais de 500km em ma-
nutenção dos acessos.

Para mais informações e 
solicitações de manutenção de 

estradas, a Secretaria de Trans-
portes e Estradas Vicinais é 
localizada na Garagem Muni-

cipal - Rodovia do Contorno, 
s/nº. O telefone para contato 
é 3558-2472.

DA REDAÇÃO

 Os trabalhos de manutenção acontecem desde o início do 
ano em diversos distritos e subdistritos.
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Para realizar a mamografia, a moradora deve se consultar 
primeiramente com um ginecologista.

Foram realizadas em 
Mariana uma média 
de 900 mamografias
PREVENÇÃO. Prefeitura de Mariana realizou cerca de 900 
mamografias utilizando o consórcio municipal.

DA REDAÇÃO

Campanha anual de preven-
ção ao câncer de mama, ‘Outu-
bro Rosa’, que ocorre durante 
o mês inteiro, tem o intuito de 
conscientizar todos sobre o cân-
cer de mama. Segundo o INCA 
(Instituto Nacional do Câncer), 
esse é o segundo tipo de cân-
cer que mais afeta as pessoas 
no mundo inteiro, por isso, de-
ve-se receber bastante atenção. 
A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
apoia o movimento e incentiva 
a realização do autoexame e da 
mamografia diagnóstica. 

O exame de toque pode ser 
feito em casa e é essencial para 
a detecção precoce de nódu-

los mamários. Já a mamografia 
pode ser realizada em unidades 
de saúde em mulheres acima de 
45 anos. Existem diversas for-
mas da doença se manifestar, 
podendo se alastrar de forma 
rápida para outros órgãos. Uma 
identificação antecipada colabo-
ra para um tratamento mais efi-
caz e menos agressivo.

Para realizar a mamografia, 
a moradora deve se consultar 
primeiramente com um gine-
cologista na UBS de referência 
ou na Casa Rosa, e solicitar ao 
médico o protocolo de encami-
nhamento. Em seguida, deve-
rá dar entrada no Tratamento 
Fora de Domicílio (TFD) que 
funciona de segunda a sexta-

feira de 07h às 13h, portando 
cópia dos documentos de iden-
tidade e cartão SUS. Feito isso, é 
só aguardar o agendamento. A 
mamografia não é realizada em 
Mariana, mas nos municípios 
vizinhos, como Ponte Nova e 
Itabirito. Todo o procedimen-
to é acompanhado e orientado 
pela Secretaria de Saúde.

Segundo o balanço, até 
setembro, em média foram 
realizadas 900 mamografias 
utilizando o consórcio muni-
cipal, mas com orientação de 
profissionais marianenses. Os 
exames de diagnóstico do cân-
cer de mama são gratuitos.

A prevenção ocorre com 
práticas saudáveis e diárias, 
como: praticar atividades físicas, 
manter o peso corporal adequa-
do, evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas, não fumar e evitar o 
tabagismo passivo. Além disso, a 
amamentação do bebê também 
ajuda na prevenção do câncer de 
mama. De acordo com o INCA, 
cerca de 30% dos casos podem 
ser evitados se esses hábitos fo-
rem seguidos.Procure uma uni-
dade de saúde e oriente-se.
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O pedido foi necessário para que os estudantes tivessem um 
amparo e suporte maior para manter os estudos.

Executivo atende 
pedido de vereador 
e libera auxilio à 
universitários
SOLICITAÇÃO. Indicação do vereador Pedrinho Salete, é atendida 
pelo executivo da cidade de Mariana e beneficiará estudante local. 

DA REDAÇÃO

Foi protocolado na Câmara 
Municipal de Mariana no dia 1º 
de setembro uma indicação, do 
vereador Pedrinho Salete, soli-
citando um auxílio financeiro 
aos estudantes técnicos e uni-
versitários marianenses. Os cri-
térios usados como base seria 
que o estudante que estivesse 
matriculado em instituições em 
um raio de até 150k da cidade 
teria o direito. 

Na última semana, dia 14, 
o município iniciou as inscri-
ções para o cadastramento dos 
estudantes, que acontecem por 
meio de processo (PRO) a ser 
protocolado no Setor de Do-
cumentação e Arquivo, situa-
do no prédio da Prefeitura de 
Mariana de 08h às 17h, ende-
reçado à Secretaria Municipal 
de Educação. O resultado das 
inscrições será divulgado no 
próximo dia 28.

Segundo o vereador, o pe-
dido foi necessário para que os 
estudantes tivessem um ampa-
ro e suporte maior para manter 
os estudos. “A criação de uma 
política voltada à concessão de 

auxilio financeiro aos estudan-
tes é necessária, sobretudo, aos 
estudantes em situação de vul-
nerabilidade socioeconômica 
que estão matriculados em ins-
tituições de ensino superior e 
assim contribuir para a perma-
nência e a diplomação dos be-
neficiados. Agradeço mais uma 

vez ao executivo, na pessoa do 
prefeito Juliano Duarte por 
atender a mais uma indicação 
de minha autoria e aproveito 
para parabenizar mais uma vez 
pelo ótimo governo que vem 
fazendo na cidade de Mariana’ 
finalizou Pedrinho.

CRÉDITO: ASSESSORIADO VEREADOR

EVENTO

Segurança do trabalho e qualidade 
de vida são temas de palestra on-line 

A oitava palestra de capaci-
tações do Programa de Desen-
volvimento de Fornecedores 
da Fundação Renova aconteceu 
nesta terça-feira (19), de forma 
on-line, com transmissão no 
YouTube. Com os temas Segu-
rança do Trabalho e Qualidade 
de Vida, o evento gratuito foi 
destinado a empresários e em-
preendedores de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Governador Va-
ladares, todos em Minas Gerais.

Essa foi a terceira edição 
de capacitações. A iniciativa 
tem como objetivo preparar 
as empresas para se tornarem 

mais competitivas no mercado 
por meio de implantação e re-
visão de processos de gestão, 

produção e comercialização a 
fim de gerar um maior lucro 
para o empreendimento.

DA REDAÇÃO

A iniciativa tem como objetivo preparar as empresas para se 
tornarem mais competitivas.
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Contribuintes 
adimplentes 
participarão de 
sorteio chegam 
a R$200 mil
OPORTUNIDADE. Prefeitura oferece descontos para pagamentos 
de dívidas ativas com o município.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Fazenda e pela Procurado-
ria Geral, lançou o Mariana 
Legal, um programa voltado 
para recuperação de créditos 
destinados a promover a re-
gularização da situação fiscal 
dos contribuintes que este-
jam inscritos na dívida ativa 
do município. O programa 
faz parte do Plano de Incen-
tivo à Economia da cidade, e 
tem como objetivo criar um 
ambiente para o crescimen-
to econômico e viabilizar a 
conformidade fiscal no mu-
nicípio, garantindo a adim-
plência dos contribuintes e 
a manutenção do fluxo de 
receitas públicas. 

O Programa de Recu-
peração Fiscal (Refis) ofe-
rece aos contribuintes de-
vedores a oportunidade de 
regularizarem suas dívidas 
tributárias municipais, e o 
programa Mariana Legal 
é mais um incentivo para 
que tais contribuintes qui-
tem suas dívidas. 

Além da adesão de forma 
presencial, a população tem 
a opção de abrir o processo 
de forma online, acessando a 
aba contribuintes e buscan-
do por dívida ativa, sendo 
assim direcionado para aber-
tura do processo, até o dia 20 
de dezembro. É importante 
frisar que para fazer parte do 
sorteio, o contribuinte deve-
rá aderir ao programa até o 
dia 30 de novembro. 

O contribuinte pode-
rá escolher por liquidar os 
débitos à vista ou mediante 
parcelamento em até 36 par-
celas mensais, iguais e su-
cessivas, desde que o valor 
mínimo de cada parcela seja 
equivalente a R$100,00 para 
pessoas físicas e R$300,00 
para pessoas jurídicas. O 
programa engloba créditos 
fiscais inscritos na dívida 

ativa até 31 de dezembro de 
2019 e os demais créditos 
constituídos e não quitados 
até 30 de abril de 2021, ob-
tendo os benefícios de: 

I – anistia de 100% dos 
juros e multas, para o contri-
buinte que aderir ao Progra-
ma e optar pelo pagamento 
a vista do montante integral 
do débito; 

II – anistia de 75% dos 
juros e multas na data da 
consolidação dos débitos, 
para o contribuinte que ade-
rir ao Programa e optar pelo 
pagamento de até 12 parce-
las iguais, mensais e sucessi-
vas, sendo a primeira parcela 
até o último dia útil do mês 
do requerimento e as demais 
nos meses subsequentes;

III – anistia de 50% 
dos juros e multas na data 
da consolidação do débito, 
para o contribuinte que op-
tar pelo pagamento em até 
24 parcelas iguais, mensais e 
sucessivas, sendo a primeira 
parcela até o último dia útil 
do mês do requerimento e 

as demais nos meses subse-
quentes; 

IV – pagamento valor 
integral do débito consoli-
dado, acrescimento de juros 
e multas na data da conso-
lidação, dividindo em até 36 
parcelas, devendo quitar a 1ª 
parcela até o último dia útil 
do mês do requerimento e 
as demais de 30 em 30 dias 
subsequentes. 

Os benefícios da im-
plantação do programa são: 
renegociação de dívidas fis-
cais, redução do montante 
acumulado da dívida ativa 
e a desjudicialização da co-
brança das dívidas fiscais, 
a viabilização de negócios 
e compras públicas, anistia 
de juros e multas, a solução 
pacífica de conflitos fiscais, 
entre outros, que irão ajudar 
ao contribuinte a quitar a 
sua dívida no município. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O cronograma contempla ainda os agendados com o imuni-
zante da AstraZeneca.

Adolescentes de 15 e 14 são convocados 
para a primeira dose em Mariana
IMUNIZAÇÃO. O objetivo é atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, informa o cronograma de 

vacinação desta semana. Estão 
convocados para antecipar a 
imunização, o público agenda-
do para os dias 08, 09 e 10 de 

novembro com o imunizante 
da Pfizer. O adiantamento será 
realizado na quinta-feira (21) e 
sexta-feira (22), de 8h às 15h, 
na Arena Mariana.

Os adolescentes de 14 e 
15 anos, sem comorbidades, 
também foram convocados 
e deverão comparecer acom-
panhados dos pais ou res-
ponsáveis na Arena Mariana 
e receberão a primeira dose 
da vacina nesta quarta-feira 
(20). O cronograma contem-
pla ainda os agendados com 
o imunizante da AstraZeneca 
que estão marcados para os 
dias 18, 19 e 20 de outubro.

Para que a vacina ocor-
ra de forma eficaz, todos os 
contemplados deverão com-
parecer ao local de imunização 
indicado, portando documen-
to de identificação com foto, 

comprovante de residência, 
cartão do SUS e cartão de va-
cina, se tiver.

A gestão municipal segue 
investindo na saúde pública 
em Mariana e também pro-
move até o dia 29 de outubro, 
a Campanha de Multivacina-
ção. O objetivo é atualizar a 
caderneta de vacina de crian-
ças e adolescentes menores de 
15 anos (14 anos 11 meses e 
29 dias) na Central de Imuni-
zação ou na Unidade Básica 
de Saúde de Referência. Para 
mais informações, acompa-
nhe os canais oficiais da Pre-
feitura de Mariana.

Confira o cronograma:

21/10 (QUINTA-FEIRA)
Público-alvo: Adiantamento da 
D2 da Pfizer para os indivíduos 
agendados nos dias 08, 09 e 10 
de novembro
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h

22/10 (SEXTA-FEIRA)
Público-alvo: Adiantamento da 
D2 da Pfizer para os indivíduos 
agendados nos dias 08, 09 e 10 
de novembro
Local: Arena Mariana
Horário: 08h às 15h

Prefeitura abre inscrições 
para 2° lote da Corrida 
Outubro Rosa e 
Novembro Azul 
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes, divulga o 2° lote da 
Corrida Outubro Rosa e No-
vembro Azul, que está na sua 
4ª edição. As inscrições são 
limitadas e serão divididas em 
dois lotes, realizadas de forma 
online, por meio do site www.
cronochip.com.br. O segundo 

lote será no valor de R$40 + 
taxa do site. Os 150 primeiros 
inscritos serão contemplados 
com uma camisa personalizada 
do evento. 

Podem se inscrever ho-
mens e mulheres com no míni-
mo 10 anos de idade, que serão 
divididos em dez categorias por 
faixa etária. 

INVESTIMENTO
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Três esquipes foram deslocadas para atendimento das ocorrências e apoio à moradores 
atingidos

Cachoeira do Campo e 
Amarantina são 
atingidas por Tromba 
D´Água e deixa 
moradores ilhados 
SUPORTE. Segundo a Defesa Civil, o trabalho vem sendo
desenvolvido na região e pessoas que se encontram ilhadas 
em Amarantina já estão sendo resgatadas.

DA REDAÇÃO

Os moradores do distrito 
de Ouro Preto, Cachoeira do 
Campo, sofreram com as chu-
vas das últimas horas. A Defesa 
Civil local, emitiu um comuni-
cado que ainda está prestando 
apoio à população atingida pe-
las fortes chuvas na cidade onde 
uma tromba d’água que atingiu 
a região do distrito registrou 
em pouco tempo aproximada-
mente 200mm de chuva.

A Polícia Militar, o Corpo 
de Bombeiros, a Prefeitura de 
Itabirito e empresas como, Pe-
dreiras irmãos Machado e Fer-
ro Puro foram acionadas pela 
Prefeitura de Ouro Preto e es-
tão mobilizadas para dar supor-
te à população. Três esquipes 
foram deslocadas para atendi-
mento das ocorrências e estão 
vistoriando os locais atingidos 
como ruas, casas e comércio.

Segundo a Defesa Civil, o 

trabalho vem sendo desenvol-
vido na região e pessoas que 
se encontram ilhadas em Ama-
rantina já estão sendo resgata-
das. Além disso, a Secretaria de 
Saúde enviará uma equipe de 
vigilância e infectologia para 
acompanhamento de possíveis 
contaminações relacionadas a 
enchente. Abrigos, cobertores 
e alimentos também estão sen-
do providenciados para atender 
a população neste momento.

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto, em decorrência 
das fortes chuvas que atingi-
ram Amarantina, Cachoeira 
do Campo e outras localida-
des no início da tarde desta 
segunda-feira (18), está re-
cebendo doações a serem 
destinadas às famílias atin-
gidas pelo temporal. O pon-
to de coleta será no Centro 
de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), na portaria da Casa 

Legislativa.  Serão coletados 
produtos de higiene pessoal 
e de limpeza, alimentos, água 
mineral, colchões, cobertores, 
ração para animais domésti-
cos, roupas e outros itens.

Vereadores de Ouro Preto 
.visitaram o local, dialogando 
com a comunidade e com o 
Executivo para a construção 
de estratégias e medidas de 
apoio e proteção aos atingidos. 
“A Câmara Municipal e a Mesa 
Diretora estão à disposição da 
população atingida. Vamos fa-
zer um centro de doações para 
coletar itens essenciais. Nesse 
momento tão difícil, devemos 
cobrar ajuda das autoridades 
e dos órgãos competentes 
para que essa situação não se 
mantenha. Toda ajuda é mui-
to bem-vinda, precisamos ser 
solidários”, disse o vereador 
Luiz Gonzaga do Morro (PL), 
Presidente da Casa Legislativa. 
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 “A questão social é uma responsabilidade do governo e não 
do mercado”, afirma Mourão.

Governo garante 
que Auxílio Brasil 
será de R$ 400 mensais
CANCELAMENTO. O governo havia marcado evento para 
anunciar o novo programa, que deve abranger 17 milhões de 
pessoas, mas cancelou a divulgação. 

DA REDAÇÃO

Menos de 24 horas após re-
cuar, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmou que o Au-
xílio Brasil – substituto do Bolsa 
Família – terá pagamentos men-
sais de R$ 400. Ele, no entanto, 
ressaltou que não vai furar o teto 
de gastos, que limita os gastos da 
União à inflação do ano anterior. 
Ninguém do governo também 
explicou de onde virá o dinheiro.

“No dia 19 (terça-feira) nós 
decidimos, como está chegan-
do ao fim o auxílio emergen-
cial, dar uma majoração para o 
antigo programa Bolsa Família, 
agora chamado Auxilio Brasil, 
a 400 reais”, declarou o presi-
dente em Russas, no interior do 
Ceará, em evento do edital para 
construção do Ramal do Salga-
do, um canal do projeto de in-
tegração do rio São Francisco. 

“Temos a responsabilidade 
de fazer com esses recursos do 
próprio orçamento da União. 
Ninguém vai furar teto. Nin-
guém vai fazer nenhuma estri-
pulia no orçamento, mas seria 
extremamente injusto deixar 

cerca de 17 milhões de pessoas 
com valor do Bolsa Família”, 
completou Bolsonaro.

O governo havia marcado 
evento para anunciar o novo pro-
grama, que deve abranger 17 mi-
lhões de pessoas, mas cancelou a 
divulgação em meio à reação ne-
gativa do mercado ao aumento 
das parcelas. O governo aumen-
tou a pressão sobre o ministro 
Paulo Guedes (Economia) e sua 
equipe, inclusive com ameaça de 
demissões de secretários da pas-
ta. O Ministério da Economia 
negou risco de debandada.

Já o vice-presidente Hamil-
ton Mourão (PRTB), ao ser ques-
tionado sobre a reação negativa 

de agentes econômicos à pressão 
no governo pelo pagamento de 
parte do Auxílio Brasil fora do 
teto de gastos, afirmou, também 
nesta quarta-feira, que, “a gente 
também não pode ser escravo 
do mercado. A questão social é 
uma responsabilidade do gover-
no e não do mercado, apesar de 
algumas doutrinas dizerem que 
o mercado resolve tudo”, disse 
Mourão, ao chegar no gabinete 
da vice-presidência em Brasília. 
“Não é bem assim que ocorre. Se 
houver uma transparência total na 
forma como o gasto vai ser exe-
cutado e de onde vai vir o recurso, 
eu acho que o mercado não vai 
ficar agitado por causa disso.”
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varejão popular

O ALI é composto por cinco ciclos de quatro meses, que se 
iniciam em novembro de 2021.

Programa ALI Brasil 
Mais abre inscrições 
para a região 
central de Minas  
NEGÓCIOS. Expectativa é de que mais de 300 micro e
pequenas empresas sejam contempladas pelo programa.

DA REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições 
para  o próximo clico do Progra-
ma ALI Brasil Mais  do Sebrae 
Minas. Mais de 300 micro e pe-
quenas empresas da região cen-
tral de Minas Gerais, sendo, 150 
de Belo Horizonte, 100 de Con-
tagem e 50 das regiões de Ouro 
Preto, Ouro Branco e Conselhei-
ro Lafaiete, podem ser beneficia-
das pela iniciativa. O objetivo é 
fomentar a cultura de inovação 
como estratégia de fortalecimen-
to dos negócios. As inscrições 

para o processo de seleção de-
vem ser realizadas neste site.

“O programa é totalmente 
gratuito e apresenta metodolo-
gias ágeis para que a inovação 
seja aplicada nos pequenos 
negócios. É uma ótima opor-
tunidade para adquirir conheci-
mento, com atendimento per-
sonalizado dos agentes locais 
de inovação”, destaca a analista 
do Sebrae Minas Aline Morau.   

 O ALI é composto por 
cinco ciclos de quatro meses, 
que se iniciam em novembro 

de 2021 e têm previsão de en-
cerramento em março de 2022. 
Podem participar, gratuitamen-
te, as empresas dos setores In-
dústria, Comércio ou Serviços 
com faturamento anual de até 
R$ 4,8 milhões.    

Desde o início de 2021, o 
ALI integra o Brasil Mais, ini-
ciativa da Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego e 
Competitividade do Ministério 
da Economia, em parceria com 
Sebrae, Senai e ABDI. O pro-
grama de abrangência nacional 
está consolidado como estratégia 
e diferencial competitivo para as 
empresas de pequeno porte nas 
27 Unidades da Federação, com 
resultados significativos desde 
2010, quando começou.   

A ação visa aumentar a pro-
dutividade e a competitividade 
das empresas brasileiras, com a 
promoção de melhorias rápidas, 
de baixo custo e de alto impacto, 
por meio do acompanhamen-
to contínuo e de consultorias 
especializadas.  Os especialistas 
responsáveis pelas orientações 
às empresas são bolsistas do 
CNPQ, selecionados e capaci-
tados pelo Sebrae. Eles vão até 
os estabelecimentos para imple-
mentar, acompanhar e dissemi-
nar a cultura da inovação. 
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guaranix

Há um mês para o Enem: 
confira dicas para a reta final
ANSIEADADE. Uma das partes mais importantes da realização dos exames é o momento que os antecede.

DA REDAÇÃO

As provas do ENEM 2021 
serão aplicadas nos dias 21 e 
28 de novembro, sendo que no 
primeiro fim de semana os par-
ticipantes devem responder a 45 
questões das disciplinas de Lin-
guagens, 45 questões de Ciên-
cias Humanas e escrever a reda-
ção dissertativa-argumentativa. 
Já no segundo fim de semana, 
serão 45 questões de Ciências 
da Natureza e 45 questões de 
Matemática e suas Tecnologias. 

Para André Freitas, Ge-
rente de Projetos Pedagógicos 
do Sistema pH, é o momento 
do estudante se familiarizar 
com o exame e ter consciên-
cia de quanto tempo leva para 
resolver as 90 questões previs-
tas para cada dia de prova. “É 
importante que o aluno faça 
simulados para saber como se 
comporta diante de diferentes 
situações. Por exemplo, quan-
do o enunciado é grande ou 
quando precisa de mais tempo 
para entender uma pergunta e 
pensar em estratégias para re-
solver. Essas experiências vão 
acontecer no dia do Enem e 
ele precisa estar preparado.” 

Para o coordenador do 
Anglo Vestibulares Heitor 
Ribeiro essa dica também é 
fundamental e reforça que o 
exame não pede somente con-
teúdo. “É preciso lidar com a 
desatenção, o estresse, ansie-
dade e cansaço. Saber como a 
prova se parece já representa 
um ganho” afirma. Entender 
o conteúdo que pode ser co-
brado é essencial e, para isso, 
provas antigas e simulados são 
ótimos aliados. O coordenador 

aconselha que quem vai prestar 
o Enem vá atrás do exame nos 
últimos anos, pois, desde 2016, 
a avaliação demanda quase os 
mesmos conhecimentos, em 
medidas similares.

 A redação do Enem cos-
tuma ser motivo de apreensão, 
por conta de o tema ser des-
conhecido até o dia da prova. 
No entanto, estar bem prepa-
rado para estruturar o texto 
é uma grande ajuda. “Produ-
zir duas redações na semana 
é perfeito para se adaptar ao 
modelo de texto do Enem, 
que costuma se diferenciar 
dos demais vestibulares por 
conta da proposta de inter-
venção” sugere Heitor.

André, do pH, reforça a 
necessidade de correção des-
sas redações. “É importante 
que os estudantes busquem a 
correção das redações que fi-
zeram ao longo do ano. Me-
tade do trabalho está na cor-
reção e na identificação de 
alguns padrões de erros ou de 
problemas que limitam a nota 
do aluno na redação, que é 
uma das notas mais importan-
tes para o sucesso no Enem.”

Para o coordenador do 
Anglo Vestibulares, horas 
sem se alimentar, se hidratar 
ou descansar um pouco com 
toda certeza impactam nega-
tivamente no desempenho na 
prova. Pensando nisso, o can-
didato deve planejar o tempo 
visando pequenos descansos. 
O autoconhecimento é cha-
ve: saiba por que bloco de 
questões começar, qual deixar 
por último e identifique quais 
enunciados merecem despren-

der de mais tempo. Por fim, no 
dia anterior ao exame, os estu-
dantes necessitam de uma boa 
noite de sono e uma alimen-
tação composta por comidas 
leves e nutritivas.

Uma das partes mais im-
portantes da realização dos 
exames é o momento que 
os antecede. Separar os do-
cumentos necessários, se 
alimentar e descansar bem, 
chegar com antecedência ao 
local da prova. Na teoria essas 
ações podem parecer simples, 
mas muitas pessoas as subesti-
mam ou esquecem de sua im-
portância. “O estudante deve 
priorizá-las e ter em mente 
que é um procedimento que 
acontece sempre no Enem”, 
afirma Lucas Seco, diretor do 
Colégio Anglo Chácara Santo 
Antônio. Por isso, ele aconse-
lha que o aluno se atente ao 
local de prova assim que tiver 
acesso ao endereço e faça o 
percurso antes do dia da pro-
va para que consiga crono-
metrar o tempo de chegada. 
O ideal é estar no local com 
1h de antecedência para evitar 
imprevistos e contratempos.

Lucas ainda sugere que, ao 
realizar simulados ou a prova 
em questão, o candidato pode 
identificar quais são as pergun-
tas fáceis, de dificuldade média 
e as difíceis. Esse método evita 
que o estudante fique refém de 
enunciados complexos ou de 
conteúdos que não se lembra 
ou tem menos familiaridade.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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TELE-ENTREGA: 98409-6524O telefone celular só deve ser utilizado caso o carregador de bateria do aparelho não esteja 
plugado na tomada.

Cemig alerta 
população sobre 
cuidados e segurança 
durante tempestades
PRECAUÇÃO. As características geográficas e meteorológicas 
de MG são os motivos para a grande incidência de descargas 
atmosféricas e ventanias.

DA REDAÇÃO

Minas Gerais é um dos es-
tados com a maior incidência de 
raios do Brasil. E com o início 
do período chuvoso, as ocor-
rências de chuvas fortes, que 
geralmente vem acompanhada 
de ventos intensos e raios, já 
sendo registradas em todo esta-
do. A Cemig alerta para os cui-
dados que todos precisam ter 
em relação ao assunto. Desta 
forma, é muito importante que 
a população esteja atenta para 
evitar acidentes – que podem 
ser fatais – e também proteja 
equipamentos eletrônicos, que 
podem ser danificados duran-
tes as tempestades. 

As características geográfi-
cas e meteorológicas de Minas 
Gerais são os motivos para a 
grande incidência de descar-
gas atmosféricas no estado. 
De acordo com o Centro de 
Meteorologia da Cemig, as re-
giões mais atingidas – como 
Sul de Minas, Zona da Mata e 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte – estão sob o efeito 
de fenômenos meteorológicos 
como frentes frias e linhas de 
instabilidades. 

Esses fenômenos provo-
cam chuvas fortes de curta 
duração e que podem causar 
alagamentos – que se agravam 
dependendo do relevo e da 

posição geográfica. É impor-
tante ressaltar ainda o Oceano 
Atlântico como fornecedor de 
umidade para o Sul de Minas e 
Zona da Mata, proporcionando 
a formação mais frequente de 
nuvens de chuva. 

O gerente de Saúde e Se-
gurança do Trabalho da Cemig, 
João José Magalhães Soares, 
destaca que durante as tempes-
tades com raios as pessoas de-
vem procurar abrigo imediata-
mente. “Caso a pessoa esteja na 
rua, ela deve procurar um local 
seguro, como um estabeleci-
mento residencial ou comer-
cial. O mesmo vale para regiões 
rurais. Além disso, é importante 
não ficar debaixo de árvores ou 
de postes, que podem atrair a 
descarga atmosférica e, conse-
quentemente, eletrocutar quem 
esteja próximo. O raio pode 
provocar queimaduras gravís-
simas e pode provocar parada 
cardiorrespiratória, que pode 
levar a pessoa à morte”, explica. 

João José Magalhães Soares 
ressalta que todos os equipa-
mentos elétricos devem ser re-
tirados das tomadas para evitar 
risco de queima. Essa atitude 
preventiva também contribui 
para a segurança das pessoas. 
“A rede elétrica da Cemig pos-
sui para-raios ao longo de sua 
extensão,  que são dispositivos 

de proteção contra elevações 
bruscas das tensões. Porém, du-
rante as chuvas, o raio, ao cair 
próximo às residências, pode 
causar grandes sobretensões 
nas redes elétricas internas das 
residências, comércios ou in-
dústrias, que também precisam 
possuir seus próprios disposi-
tivos de proteção contra essas 
variações elevadas provocadas 
pelas descargas atmosféricas”, 
alerta o gerente da Cemig.

Desta forma, continua 
João José Magalhães Soares, 
“as sobretensões podem atin-
gir os aparelhos elétricos destas 
instalações ou os moradores 
que estiverem em contato com 
estas unidades, provocando 
o defeito no equipamento e o 
choque ou queimadura na pes-
soa. Por este motivo, sempre 
que possível, a recomendação 
é retirar os equipamentos ele-
tro eletrônicos das tomadas em 
caso de chuvas com descargas 
atmosféricas, para evitar aci-
dentes”, completa. 

De acordo com o especia-
lista da companhia, o telefone 
celular só deve ser utilizado 
caso o carregador de bateria do 
aparelho não esteja plugado na 
tomada. Essa recomendação 
vale para qualquer situação, 
independentemente se forem 
dias de chuva ou de sol.
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¨ polícia

O autor denunciado, que tem 28 anos, foi preso em flagrante.

Homem é preso 
em Cachoeira do 
Brumado por posse 
ilegal de armas 
PRISÃO. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão, onde foram entregues o material apreendido.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar recebeu uma 
denúncia anônima no último dia 
15, informando que o proprie-
tário de um estabelecimento co-
mercial possuia armas de fogo 
ilegais e estaria realizando tráfico 
de drogas em Cachoeira do Bru-
mado, distrito de Mariana (MG).

Por volta de 22h, policiais 
militares foram ao bar apon-
tado, onde foram autorizadas 
buscas e durante as quais foi 
apreendida 1 (uma) porção 
grande de cocaína em pó. O 
autor denunciado, que tem 28 
anos, foi preso em flagrante. Já 
em sua residência, os militares 
fizeram outras buscas e apreen-
deram: 1 (uma) pistola do cali-
bre 635, 1 (uma) garrucha do 
calibre 22, 1 (uma) espingarda 
artesanal do calibre 36; 19 (de-
zenove) munições do calibre 
36, 12 (doze) munições do ca-
libre 38, 11 (onze) munições do 
calibre 380, 1 (uma) munição 
do calibre 22 e 1 (uma) muni-

ção de calibre não identificado; 
1 (um) coldre e 2 (dois) carre-
gadores de pistola calibre 635; 
1 (uma) bucha de maconha e a 
quantia de R$1.900,00 (um mil 
e novecentos reais) em dinhei-

ro.  O autor foi conduzi-
do para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foram 
entregues as armas, munições 
e demais materiais apreendidos 
pela Polícia Militar.
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¨ cultura

Ao se cadastrar, o grupo ficará conhecido pela Secretaria de Cultura, facilitando o contato 
para eventos futuros.

Cadastro para Corais é 
realizado em Mariana 
até 30 de outubro
FORMULÁRIO. A ação servirá de auxílio para eventos futuros 
realizados no município.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Lazer está 
mapeando através de um for-
mulário online, os corais mu-
sicais da cidade de Mariana e 
seus distritos. A ação servirá 
de auxílio para eventos futu-
ros realizados no município, 

dentre eles, Banda na Praça, 
Encontro de Corais e outros.

Para o registro no formu-
lário é necessário preencher os 
dados como nome do grupo, 
endereço, responsável pelo co-
ral, histórico, descrevendo as 
atividades desenvolvidas pelo 
grupo desde sua fundação e 
o portfólio, contendo fotos e 

comprovações de algumas das 
atividades desenvolvidas.

Ao se cadastrar, o grupo 
ficará conhecido pela Secre-
taria de Cultura, facilitan-
do o contato para eventos 
futuros. O link poderá ser 
preenchido através do link: 
https://forms.gle/H5n-
VuYw4dRztF5JT6.

VALORIZAÇÃO

Mariana participa da 8ª jornada do 
Patrimônio Cultura de MG

Uma visita guiada à obra de 
restauração do Casarão do Conde 
de Assumar, foi realizada pela Pre-
feitura de Mariana, com a presença 
dos membros do Conselho Mu-
nicipal do Patrimônio Cultural de 
Mariana, Secretaria de Educação e 
comunidade. O espaço é um belo 
exemplar autêntico do Séc. XVIII, 
e que já se encontra em fase de fi-
nalização. A visita faz parte da 8ª 
jornada do Patrimônio Cultura de 
Minas Gerais/IEPHA. 

A visitação teve como intuito 
principal abrir o espaço para co-

nhecimento, que valorizará ainda 
mais a rica história de Mariana, 
servindo também de educação 
para o patrimônio, pois, a partir 
disso, divulgarão para todos, re-
alizando assim a salvaguarda do 
nosso patrimônio histórico.

 A ação foi acompanhada por 
arquitetos e museólogos que fizeram 
uma explanação da restauração do 
casarão, com detalhes sobre a insta-
lação futura do museu da cidade, que 
contemplará principalmente, o patri-
mônio imaterial de Mariana.

DA REDAÇÃO
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¨ esporte

O Torneio oferta cada vez mais modalidades diversificando as opções de práticas esportivas.

Final do 7º Torneio de Truco Mariana 
Viva é realizado no município

SOCIAL. Essa prática esportiva incentivada pela Secretaria de Esportes, 
é uma ação que promove o lazer e a interação entre pessoas.

DA REDAÇÃO

Foi encerrado no último 
dia 15 o 7º Torneio de Truco 
Mariana Viva, organizado pela 
Secretaria de Esportes, na Are-
na Mariana. Na final, as quatro 
equipes Amigos do Truco, Car-
tucha, Estrela Azul, Time da 
Sopa e Unidos S. Antônio, dis-
putaram o primeiro, segundo 
e terceiro lugar na colocação, 
com direito à entrega de meda-
lhas para aquelas que se classi-
ficaram e, ainda, um troféu para 
a equipe que venceu em 1°.

A equipe vencedora foi 
“Time da Sopa”, com “Ami-
gos do Truco” e “Unidos 
Santo Antônio” ocupando o 
segundo e o terceiro lugar, 

respectivamente. A “Cartucha 
Estrela Azul” ficou em quarto 
lugar de todo o campeonato, 
que se iniciou em 4 de outu-
bro, com nove times.

Alessandro Muniz, organiza-
dor do evento e supervisor dos 
jogos do torneio, disse que ficou 
satisfeito com o engajamento 
dos participantes, pela sétima vez 
em que o campeonato ocorreu. 
Ele relata que o incentivo da se-
cretaria, sozinho, não é capaz de 
fazer com que as práticas espor-
tivas e jogos aconteçam e, por 
isso, é muito importante a parti-
cipação da população.

Um participante que con-
firma a fala de Alessandro é 
Eduardo José Muniz, 65 anos, 

que há dois anos joga truco 
com amigos e participa dos 
campeonatos organizados 
pela Prefeitura de Mariana. O 
Sr. José conta que, nos jogos, 
encontra pessoas de outros 
bairros e de idades variadas. 
O jogador mais jovem, segun-
do ele, tem 20 anos.

Essa prática esportiva, a 
de jogos de cartas, incentivada 
pela Secretaria de Esportes, é 
uma ação que promove o lazer 
e a interação entre pessoas de 
bairros distantes de Mariana. 
Ofertando cada vez mais mo-
dalidades, diversificando as op-
ções de práticas esportivas dis-
poníveis para a população nos 
torneios e campeonatos.
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¨ esporte

O Torneio oferta cada vez mais modalidades diversificando as opções de práticas esportivas.

Final do 7º Torneio de Truco Mariana 
Viva é realizado no município

SOCIAL. Essa prática esportiva incentivada pela Secretaria de Esportes, 
é uma ação que promove o lazer e a interação entre pessoas.

DA REDAÇÃO

Foi encerrado no último 
dia 15 o 7º Torneio de Truco 
Mariana Viva, organizado pela 
Secretaria de Esportes, na Are-
na Mariana. Na final, as quatro 
equipes Amigos do Truco, Car-
tucha, Estrela Azul, Time da 
Sopa e Unidos S. Antônio, dis-
putaram o primeiro, segundo 
e terceiro lugar na colocação, 
com direito à entrega de meda-
lhas para aquelas que se classi-
ficaram e, ainda, um troféu para 
a equipe que venceu em 1°.

A equipe vencedora foi 
“Time da Sopa”, com “Ami-
gos do Truco” e “Unidos 
Santo Antônio” ocupando o 
segundo e o terceiro lugar, 

respectivamente. A “Cartucha 
Estrela Azul” ficou em quarto 
lugar de todo o campeonato, 
que se iniciou em 4 de outu-
bro, com nove times.

Alessandro Muniz, organiza-
dor do evento e supervisor dos 
jogos do torneio, disse que ficou 
satisfeito com o engajamento 
dos participantes, pela sétima vez 
em que o campeonato ocorreu. 
Ele relata que o incentivo da se-
cretaria, sozinho, não é capaz de 
fazer com que as práticas espor-
tivas e jogos aconteçam e, por 
isso, é muito importante a parti-
cipação da população.

Um participante que con-
firma a fala de Alessandro é 
Eduardo José Muniz, 65 anos, 

que há dois anos joga truco 
com amigos e participa dos 
campeonatos organizados 
pela Prefeitura de Mariana. O 
Sr. José conta que, nos jogos, 
encontra pessoas de outros 
bairros e de idades variadas. 
O jogador mais jovem, segun-
do ele, tem 20 anos.

Essa prática esportiva, a 
de jogos de cartas, incentivada 
pela Secretaria de Esportes, é 
uma ação que promove o lazer 
e a interação entre pessoas de 
bairros distantes de Mariana. 
Ofertando cada vez mais mo-
dalidades, diversificando as op-
ções de práticas esportivas dis-
poníveis para a população nos 
torneios e campeonatos.
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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.

Fala sério, essa fi la indiana de planeta 
no inferno astral não vai dar ruim, João? 
Nos primeiros dias garanto que não, meu 
docinho! As coisas vão fl uir numa boa na 
saúde, nos interesses de trabalho, grana, 
estudos e nas relações pessoais. Muita 
cautela para não perder a esportiva, a razão 
e arranjar tretona séria com uns e outros.

Sagita, Sagita, sua estrela vai brilhar nos 
primeiros dias e você pode contar com ótimas 
vibes na vida social, no trampo e na paixão. Na 
quarta, a Lua muda de fase, enche a sua bola e 
promete novidades incríveis nos contatos, mas 
vejo aqui que a sorte pode mudar de direção a 
partir de quinta-feira, grana que aguarda talvez 
demore um pouco mais pra chegar e seu típico 
bom humor pode ir pro beleléu.

O cenário astral irradia luz e será propício para a 
sua vida profissional deslanchar, cabrinha! Você 
tem tudo para botar seus planos em prática e subir 
mais um degrauzinho em direção ao sucesso. De 
quarta em diante, a Lua Cheia agiliza os assuntos 
domésticos e anima o convívio familiar. Você terá 
mais pique para batalhar por suas esperanças e o 
convívio com as pessoas que admira fica blindado.

Sua vibe criativa está com a tocha e você vai 
contar com essas e outras qualidades para 
fazer bonito nesses dias. Também vai receber 
estímulos generosos dos astros para realizar 
uma mudança signifi cativa ou começar algo 
que vem desejando há tempos. Não vai faltar 
habilidade para lidar com coisas e situações 
diferentes e pessoas próximas ou distantes vão 
dar apoio para você marcar golaços de placa na 
vida profi ssional.

Mercúrio volta ao movimento direto logo 
no começo da semana, sorri para Vênus e 
carimba o seu passaporte para o sucesso, 
peixinho! Se depender das estrelas, o nó 
das encrencas será desatado, os desafi os 
vão diminuir e você tem tudo para encher 
o bolso de quarta em diante, com a Lua 
Cheia brilhando no setor do dinheiro. 

Tourinhos e tourinhas que gostam de uma 
grana extra na mão podem glorifi car de pé as 
boas novas que chegam dos astros. Aquela 
fase de dinheiro pingando a conta gota na 
carteira deve acabar e tudo vai caminhar 
com mais agilidade, inclusive no trabalho. 
Você terá muita garra, força de vontade e 
espírito empreendedor para mandar bem 
no serviço, em negociações e em iniciativas 
diferentes que anda matutando. 

Cruzando os dedos para saber de notícia 
boa, meu cristalzinho? Pode descruzar e 
relaxar porque a semana já começa com 
um astral sortudo que dá gosto! Aqueles 
planos que você vem adiando desde sabe-
se lá quando vão sair do limbo e podem 
fi nalmente virar realidade. Dinheiro que 
espera deve chegar e até uma viagem ou 
mudança sonhada tem tudo para decolar.

Nos primeiros dias da semana, você vai nadar 
de braçadas no mar de oportunidades que as 
estrelas prometem. O astral fica pra lá de protegido 
no trabalho, na saúde e no convívio familiar. 
Pessoas próximas vão dar todo apoio pra você 
alcançar metas e será um excelente momento 
para batalhar pelos interesses que deseja colocar 
em prática há bastante tempo. 

Sua natureza anda mais leodiva do que tapete 
vermelho do Oscar e a semana começa perfect 
pra você desfi lar seu carisma por aí, jogando 
charme, puxando conversa e multiplicando seus 
contatos e amizades. Se trabalha com comércio, 
em setores que envolvam atendimento, 
comunicações, mídias digitais e sociais, ensino e 
serviços junto ao público, tá tranquilo, tá favorável. 

É, seu signo anda mesmo virado pra lua e 
entra na semana com o pé direito mais uma 
vez, principalmente em matéria de grana. 
O cenário está uma maravilha para ganhar 
dinheiro e não vai faltar oportunidade pra 
tirar a barriga da miséria de segunda até 
quarta-feira. Atividades e trabalhos que 
você domina e tem bastante experiência 
serão os mais promissores.

Semana começando suave na nave e 
cheia de promessas boas pra você, meu 
cristalzinho libriano! Na segundona, 
Mercúrio volta ao movimento direto no seu 
signo, fi ca em paz com Vênus e revela que 
a sua estrela vai brilhar intensamente em 
tudo que fi zer. Pode aguardar novidades 
positivas nos contatos de trabalho, na vida 
pessoal e amorosa.

Gael defende Pedro, sem estragar o seu 
disfarce. Karina estranha que Pedro tenha se 
atrasado para encontrá-la. Pedro tenta fazer 
Karina desistir de bisbilhotar Lobão e sugere 
que ela dê a luvinha para Duca. Pedro não 
conta a Karina por que não apareceu na 
Khan e Lobão fi ca satisfeito. Duca reconhece 
a luvinha de Alan. Wallace garante a Karina 
e Luiz que ganhará a luta. Jade avisa a 
Cobra que não irá vê-lo lutar. Gael repreende 
Duca por se atrasar para o treino. Cobra 
ouve Lobão mandar Luiz machucar Duca 
no Warriors. Cobra fi ca preocupado com a 
ordem que Lobão dá para Luiz. 

Lobão manda as fotos de Gael e Karina 
para Olavo. Sol faz as pazes com Wallace. 
Karina pede a Lobão para deixar ela 
depor na audiência. João vê Duca abraçar 
Bianca e atrapalha os dois. Olavo obriga 
Karina a mentir sobre seu encontro com 
Gael e depois mostra as fotos dela com o 
lutador para o Juiz. O Juiz dá a sentença 
fi nal na ação de paternidade. Lobão 
provoca Gael depois da decisão do Juiz. 
Cobra tenta consolar Karina. Joaquina fala 
sobre a luvinha para Karina e ela estranha 
o interesse de Lobão. Gael pede a Bianca 
para ajudá-lo a ver Karina. Delma reclama 
de Nando para Tomtom. 

Eric comenta com Maria Pia que teme 
perder o amor de Bebeth. Bebeth e 
Maria Pia se encontram na empresa e se 
enfrentam. Nelito percebe um clima entre 
Cíntia e Lourenço. Bebeth pede a Sabine 
que demita Maria Pia e lhe ensine sobre 
os negócios. Douglas não aceita o 
pedido de demissão de Tânia. Antônia 
procura Lígia querendo saber o motivo 
que a levou a ter uma crise nervosa 
quando soube que Mirella havia morrido. 

Lígia não gosta de saber que Antônia 
sabe sobre sua internação. Cíntia e Nelito 
conversam e decidem continuar sendo 
apenas amigos. Sabine visita Malagueta de 
surpresa, obrigando Maria Pia a se esconder 
da empresária. Sabine observa um anel 
de brilhantes na sala de Malagueta e se 
enfurece ao descobrir que é  de Maria Pia. 
Sabine demite Maria Pia, e diz que contará  
a Eric sobre o romance da executiva com 
Malagueta. Lourenço avisa a Eric que foram 
encontradas fotos que comprometem Maria 
Pia. 

Lobão impede Gael e Karina de 
conversarem. Edgard sente ciúmes de 
Lucrécia. Cobra vence a luta e Jade 
fi ca eufórica. O carrinho de Joaquim 
começa a andar sozinho na direção da 
piscina, sem que Mari perceba. Roberta 
não deixa Joaquim cair na piscina e Mari 
tenta se acalmar. Lobão obriga Wallace 
a subir no ringue para lutar. Heideguer 
fi ca irritado quando Henrique diz que 
não conseguiu gravar a conversa de 
Lobão com o lutador. Sol se preocupa 
com Wallace. Dandara aconselha João 
a fazer outro show na Aquazen. Wallace 
entra no ringue, apavorado com seu 
adversário. 

Maurílio se prepara para surpreender 
José Alfredo. Maria Marta decide visitar 
Silviano. Xana ouve Antônio dizer para 
Naná que se atrasará para o encontro 
com a diretora da casa de acolhimento. 
Danielle discute com José Pedro. Maria 
Clara acerta com Cláudio os preparativos 
para sua festa de casamento. Téo afi rma 
a Érika que publicará todo o conteúdo 
da entrevista de Silviano. Elivaldo e 
Tuane criticam Cristina por aceitar ser a 
madrinha de casamento de Maria Clara. 
Xana fi nge ser Antônio para a diretora da 
casa de acolhimento. Severo confi rma a 
Magnólia que eles estão falidos. 

Maurílio acusa Marcão de ser seu cúmplice. 
José Alfredo orienta Maria Marta a dar 
continuidade a seu plano. Danielle tenta 
abrir o cofre de Maurílio. Pereira avisa ao 
delegado Tadeu que Marcão é cúmplice de 
Maurílio. Maria Marta procura Bruna. Marcão 
é preso. Bruna ajuda José Alfredo a abrir o 
cofre de Maurílio. Téo pensa em publicar a 
entrevista de Érika sobre Salvador. Salvador 
comemora a venda de seus quadros. 
Carmem entrega a Jonas o cheque de 
Orville. Maurílio revela para Danielle a senha 
de seu cofre. José Alfredo abre o cofre de 
Maurílio. Etevaldo diz a Xana que Míriam 
que ver seu casamento com Naná. 

Silviano pensa em pedir para Merival libertar 
Marcão. Carmem tenta falar com Orville. 
Danielle vai para a delegacia e Bruna 
conta para Maria Marta. Merival pergunta 
se Silviano é Fabrício Melgaço. Danielle 
avisa a Maurílio que seu cofre estava vazio. 
Maria Ísis se recusa a aceitar a decisão de 
José Alfredo. Maria Marta decide ir para 
Petrópolis. Magnólia e Severo esperam 
Noely chegar em casa. Enrico pede para 
cozinhar com Vicente. Orville ouve o recado 
de Carmem e se desespera. José Alfredo 
pensa na prisão de Maurílio. Marcão decide 
contar o que fez a mando de Maurílio. Xana 
é irônico com Maria Clara. 

Arlete diz a Pedrinho que acredita ter 
sofrido um atentado a mando de Athaíde. 
Pedrinho vai à  casa de Athaíde e o acusa 
de ter tentado atropelar Arlete. Malagueta 
confessa a Júlio, Agnaldo e Sandra 
Helena que Timóteo era seu pai. Antônia 
e Domênico se surpreendem quando 
Siqueira afi rma que Timóteo é  o quarto 
ladrão do hotel. Eric repreende Sabine 
por ter levado Bebeth a Genebra sem 
consultá -lo. Antônia avisa a Arlete que o 
julgamento de Júlio acontecerá  em breve. 
Lígia paga um homem por ter feito o que 
ela lhe pediu: atropelar Arlete. 

Gael cumprimenta Wallace, mas é 
destratado por ele. Henrique lamenta 
que Wallace tenha que perder a próxima 
luta. Gael e Duca estranham a derrota 
de Montanha. Heideguer entrega 
muito dinheiro para Wallace, que fi ca 
deslumbrado. Sol se entristece por não 
conseguir comemorar a vitória com seu 
namorado. Cobra convida Lucrécia, Jade 
e Edgard para jantar. Lobão manda Luiz 
seguir Karina. Edgard usa o Muay Thai 
como inspiração para a sua aula. Sol 
pergunta a Heideguer sobre Wallace e 
fi ca ainda mais furiosa com a resposta 
que recebe do advogado. Luiz fotografa 
Gael e Karina juntos e manda as fotos 
para Lobão.

Zayla comemora sua descoberta, e 
Madame Lambert se preocupa. Eudoro 
diz que sentiu saudades de Dolores. Isabel 
escolhe se casar com Gastão, e Teresa 
culpa Luísa. Cândida conforta Guebo. 
Mauá parabeniza o trabalho de Samuel. 
Pilar estranha a tosse de Eudoro. Lota 
acredita que Batista tenha morrido, e Nélio 
se irrita com as atitudes da mãe. Quinzinho 
ajuda Batista e Lupita. Isabel anuncia sua 
decisão por Gastão, e Augusto se recusa 
a casar com Leopoldina. Leopoldina sofre 
pela rejeição de Augusto e implora que 
Luísa a ajude. Samuel e Pilar combinam 
seu casamento. 

Zayla ameaça Samuel para Pilar. 
Cândida desconfi a de Zayla. Dolores 
conforta Nélio pela suposta morte de 
seu pai, e Eudoro nota o carinho do 
rapaz por sua fi lha. Pilar se esconde de 
Samuel. Pedro conversa com Teresa 
sobre o casamento de Isabel. Teresa 
confronta Isabel sobre sua relação com 
Luísa. Pilar desabafa sobre as ameaças 
de Zayla com a Madre. Augusto tenta 
se explicar para Leopoldina. Gastão 
beija Isabel. Tonico provoca Samuel ao 
falar sobre Zayla. Lota decide fazer um 
velório simbólico para Batista. Teresa 
expulsa Luísa da Quinta.

Teresa afi rma que Luísa não poderá mais 
entrar em sua casa, e Pedro, Isabel e 
Leopoldina fi cam atônitos. Samuel exige que 
Zayla se afaste de Tonico. A Madre questiona 
Pilar sobre as verdadeiras intenções de 
Zayla. Dumas desconfi a que Teresa tenha 
um motivo secreto para expulsar Luísa 
da Quinta. Isabel diz à Leopoldina que, 
se Augusto lhe amar verdadeiramente, 
enfrentará sua família para fi car com a irmã. 
Zayla pressiona Pilar. Eudoro gosta de ver 
que Dolores aprendeu a ler. Luísa afi rma 
que conseguirá unir Augusto a Leopoldina. 
Pilar garante a Samuel que não pode se 
casar com ele.

Pilar inventa uma mentira, e Samuel a 
confronta. Cândida não acredita que 
Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar. 
Pedro pede perdão a Teresa. Samuel 
conversa com Guebo e afi rma que 
descobrirá o que Pilar está escondendo. 
Isabel pede que Teresa reconsidere 
suas atitudes. Eudoro repreende o 
comportamento de Tonico com Dolores. 
Tonico vê quando Eudoro cospe sangue 
após uma crise de tosse. Vitória acredita 
ver o fantasma de Batista. Augusto e 
Leopoldina se reaproximam. Lupita 
impede Vitória de reconhecer Quinzinho 
em seu disfarce. Teresa pede que Luísa 
reassuma suas funções. 

Isabel protege Guebo. Samuel insiste 
que Pilar lhe conte a verdade. Zayla 
chantageia Pilar e exige que ela arrume 
um namorado para afastar Samuel. 
Teresa conversa com Luísa. Cândida 
confronta Zayla. Mauá aconselha 
Samuel a pressionar Pilar. Eudoro 
confessa a Dolores que não se perdoará 
por tê-la feito se casar com Tonico. 
Samuel procura Pilar e reage ao vê-la 
conversando com Diego. Pedro pede 
perdão a Luísa. Quinzinho vence as 
apostas sobre o casamento de Isabel. 
Augusto beija Leopoldina. Nélio conta a 
Pilar sobre a doença de Eudoro. Pedro 
comenta com Teresa sua preocupação 
com a reação de Solano Lopez ao 
casamento de Isabel. 

Tonico usa as informações de Nino para 
armar contra Pedro. Pilar pede que Nélio 
a ajude a ver Eudoro. Pedro e Isabel 
conversam sobre o bando de Guebo. 
Teresa e Luísa se unem para aproximar 
Augusto de Leopoldina. Tonico ameaça 
Zayla. Pedro desabafa com Caxias sobre 
seu amor por Luísa e Teresa. Pilar vai ao 
encontro de Eudoro, que pede perdão 
à fi lha. Samuel e Augusto compartilham 
suas dores de amor. Dolores agradece o 
carinho de Nélio. Zayla tenta beijar Samuel, 
e Guebo vê. Augusto pede Leopoldina em 
casamento.

Eric fi ca chocado ao constatar que Maria 
Pia o traiu. Antônia diz a Júlio que voltaria 
a confi ar nele caso revelasse a identidade 
do quarto ladrão. Luiza vai com Lourenço 
ao encontro de uma prima de Malagueta e 
descobre que Timóteo é  pai do vilão. Júlio, 
Sandra Helena e Agnaldo vão à  delegacia 
denunciar Malagueta. Maria Pia fi ca surpresa 
ao ver que o terceiro convidado do jantar com 
Eric é  Malagueta. 

Eric mostra a foto para Maria Pia, 
comprovando que Malagueta é  o quarto 
ladrão do hotel e que ela é  cúmplice do 
bandido. Luiza conta a Antônia que Timóteo 
era pai de Malagueta. Os policiais dão ordem 
de prisão a Malagueta, que se atira da janela 
tentando fugir. Malagueta se esconde em 
um alçapão, mas acaba preso. Pedrinho fi ca 
sabendo por Luiza sobre o quarto ladrão. 
Sabine fi ca horrorizada ao saber da prisão 
de Malagueta. Eric pressiona Maria Pia 
a confessar que nunca foi ameaçada por 
Malagueta e que não o denunciou porque 
não quis. 

Maria Pia confessa a Eric que não entregou 
Malagueta em interesse próprio, e ele fica 
horrorizado ao saber do plano da moça para 
conquistá -lo. Sabine diz a Malagueta que 
quer vê̂-lo apodrecer na prisão. Júlio procura 
Antônia para dizer que deu a prova de seu 
amor por ela entregando Malagueta e pede 
perdão à  policial. Antônia explica a Júlio que, 
para ficar com ele, terá́ que abrir mão da sua 
carreira. Nina conta a Athaíde que Maria Pia 
visitou Malagueta na prisão. Mariazinha Pires 
de Saboya deixa escapar que Sabine adotou 
Dom de forma ilegal. 

A semana começa perfeita para retomar 
assuntos paralisados, que foram suspensos 
temporariamente por imprevistos, falta de acordo 
ou grana. O trabalho flui bem nos primeiros dias e 
você terá muita habilidade para se relacionar com 
colegas, chefes ou clientes. Para quem está se 
virando nos trinta, oportunidade de emprego em 
outra empresa ou cidade pode trazer um baita ânimo.

Gael prende Luiz dentro do carro. 
Disfarçado, Gael se aproxima de Karina 
e dá dicas sobre a adversária da fi lha. 
Luiz não aparece para lutar e Lobão 
fi ca furioso. João torce pela derrota 
de Duca. Outro lutador sobe ao ringue 
para lutar com Duca. Cobra vence sua 
luta e Heideguer fi ca animado. Gael 
conta a Cobra o que aconteceu com 
Luiz. Wallace perde a luta por nocaute 
e Sol fi ca arrasada. Heideguer coloca 
um microtransmissor em Lobão. Cobra 
tenta dar uma dica a Karina sobre sua 
luta e Lobão fi ca irritado. Dandara 
se desespera ao ver a adversária de 
Karina. Gael corre para perto do ringue 
ao ver a fi lha apanhar de Ronda. 

Maurílio conversa com um carcereiro. 
Xana conversa com Cristina sobre Maria 
Clara. Amanda e José Pedro discutem. 
Magnólia repreende Severo. Orville e 
Helena desconfi am da viagem repentina 
de Jonas. Enrico e Cláudio se despedem. 
Maria Clara liga para Enrico. Maria Marta se 
prepara para viajar para Petrópolis. Lorraine 
lê um bilhete misterioso que está na casa 
de Silviano. Maria Ísis aceita dormir na casa 
de José Alfredo. Lorraine vai até a joalheria 
Império com Ismael. Danielle liga para 
Érika. Silviano conversa com Merival sobre 
a prisão de Maurílio. Maria Marta e Brigel 
chegam a Petrópolis. Maria Clara mostra a 
José Pedro e João Lucas os desenhos da 
sua nova coleção. 

José Alfredo e Maria Marta fi cam 
extasiados com o que encontram na 
piscina. Maria Clara acerta os detalhes de 
seu vestido de casamento. Maria Clara e 
João Lucas questionam Cristina sobre o 
paradeiro de José Alfredo. José Alfredo liga 
para Antoninho. Maurílio faz uma ligação 
misteriosa. Vicente faz a prova do fraque. 
Maria Clara diz para Maria Ísis que José 
Alfredo está em Petrópolis com Maria Marta. 
Du conversa com Maria Ísis. Magnólia 
pensa em vender o apartamento. Robertão 
fi ca feliz com a notícia que recebeu de Téo 
e Érika. José Alfredo e Josué saem de 
Petrópolis e viajam para outra cidade. 

José Alfredo chega à casa de Jesuína e 
tenta convencê-la a conversar com ele. Maria 
Marta provoca Maria Ísis. Aécio e Daniel 
resolvem voltar para o sítio. Silviano chega à 
mansão de Petrópolis. José Pedro ouve Maria 
Marta contando para Maria Ísis que o José 
Alfredo viajou para buscar informações sobre 
Fabrício Melgaço. Os filhos de José Alfredo 
demonstram preocupação com a sua viagem 
repentina. Silviano se assusta com o que vê na 
mansão. José Alfredo e Jesuína se enfrentam. 
Silviano enfrenta Daniel e Aécio. Bruna liga 
para Maria Marta. Maria Marta conversa com 
Merival sobre a prisão de Maurílio. 
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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.

Fala sério, essa fi la indiana de planeta 
no inferno astral não vai dar ruim, João? 
Nos primeiros dias garanto que não, meu 
docinho! As coisas vão fl uir numa boa na 
saúde, nos interesses de trabalho, grana, 
estudos e nas relações pessoais. Muita 
cautela para não perder a esportiva, a razão 
e arranjar tretona séria com uns e outros.

Sagita, Sagita, sua estrela vai brilhar nos 
primeiros dias e você pode contar com ótimas 
vibes na vida social, no trampo e na paixão. Na 
quarta, a Lua muda de fase, enche a sua bola e 
promete novidades incríveis nos contatos, mas 
vejo aqui que a sorte pode mudar de direção a 
partir de quinta-feira, grana que aguarda talvez 
demore um pouco mais pra chegar e seu típico 
bom humor pode ir pro beleléu.

O cenário astral irradia luz e será propício para a 
sua vida profissional deslanchar, cabrinha! Você 
tem tudo para botar seus planos em prática e subir 
mais um degrauzinho em direção ao sucesso. De 
quarta em diante, a Lua Cheia agiliza os assuntos 
domésticos e anima o convívio familiar. Você terá 
mais pique para batalhar por suas esperanças e o 
convívio com as pessoas que admira fica blindado.

Sua vibe criativa está com a tocha e você vai 
contar com essas e outras qualidades para 
fazer bonito nesses dias. Também vai receber 
estímulos generosos dos astros para realizar 
uma mudança signifi cativa ou começar algo 
que vem desejando há tempos. Não vai faltar 
habilidade para lidar com coisas e situações 
diferentes e pessoas próximas ou distantes vão 
dar apoio para você marcar golaços de placa na 
vida profi ssional.

Mercúrio volta ao movimento direto logo 
no começo da semana, sorri para Vênus e 
carimba o seu passaporte para o sucesso, 
peixinho! Se depender das estrelas, o nó 
das encrencas será desatado, os desafi os 
vão diminuir e você tem tudo para encher 
o bolso de quarta em diante, com a Lua 
Cheia brilhando no setor do dinheiro. 

Tourinhos e tourinhas que gostam de uma 
grana extra na mão podem glorifi car de pé as 
boas novas que chegam dos astros. Aquela 
fase de dinheiro pingando a conta gota na 
carteira deve acabar e tudo vai caminhar 
com mais agilidade, inclusive no trabalho. 
Você terá muita garra, força de vontade e 
espírito empreendedor para mandar bem 
no serviço, em negociações e em iniciativas 
diferentes que anda matutando. 

Cruzando os dedos para saber de notícia 
boa, meu cristalzinho? Pode descruzar e 
relaxar porque a semana já começa com 
um astral sortudo que dá gosto! Aqueles 
planos que você vem adiando desde sabe-
se lá quando vão sair do limbo e podem 
fi nalmente virar realidade. Dinheiro que 
espera deve chegar e até uma viagem ou 
mudança sonhada tem tudo para decolar.

Nos primeiros dias da semana, você vai nadar 
de braçadas no mar de oportunidades que as 
estrelas prometem. O astral fica pra lá de protegido 
no trabalho, na saúde e no convívio familiar. 
Pessoas próximas vão dar todo apoio pra você 
alcançar metas e será um excelente momento 
para batalhar pelos interesses que deseja colocar 
em prática há bastante tempo. 

Sua natureza anda mais leodiva do que tapete 
vermelho do Oscar e a semana começa perfect 
pra você desfi lar seu carisma por aí, jogando 
charme, puxando conversa e multiplicando seus 
contatos e amizades. Se trabalha com comércio, 
em setores que envolvam atendimento, 
comunicações, mídias digitais e sociais, ensino e 
serviços junto ao público, tá tranquilo, tá favorável. 

É, seu signo anda mesmo virado pra lua e 
entra na semana com o pé direito mais uma 
vez, principalmente em matéria de grana. 
O cenário está uma maravilha para ganhar 
dinheiro e não vai faltar oportunidade pra 
tirar a barriga da miséria de segunda até 
quarta-feira. Atividades e trabalhos que 
você domina e tem bastante experiência 
serão os mais promissores.

Semana começando suave na nave e 
cheia de promessas boas pra você, meu 
cristalzinho libriano! Na segundona, 
Mercúrio volta ao movimento direto no seu 
signo, fi ca em paz com Vênus e revela que 
a sua estrela vai brilhar intensamente em 
tudo que fi zer. Pode aguardar novidades 
positivas nos contatos de trabalho, na vida 
pessoal e amorosa.

Gael defende Pedro, sem estragar o seu 
disfarce. Karina estranha que Pedro tenha se 
atrasado para encontrá-la. Pedro tenta fazer 
Karina desistir de bisbilhotar Lobão e sugere 
que ela dê a luvinha para Duca. Pedro não 
conta a Karina por que não apareceu na 
Khan e Lobão fi ca satisfeito. Duca reconhece 
a luvinha de Alan. Wallace garante a Karina 
e Luiz que ganhará a luta. Jade avisa a 
Cobra que não irá vê-lo lutar. Gael repreende 
Duca por se atrasar para o treino. Cobra 
ouve Lobão mandar Luiz machucar Duca 
no Warriors. Cobra fi ca preocupado com a 
ordem que Lobão dá para Luiz. 

Lobão manda as fotos de Gael e Karina 
para Olavo. Sol faz as pazes com Wallace. 
Karina pede a Lobão para deixar ela 
depor na audiência. João vê Duca abraçar 
Bianca e atrapalha os dois. Olavo obriga 
Karina a mentir sobre seu encontro com 
Gael e depois mostra as fotos dela com o 
lutador para o Juiz. O Juiz dá a sentença 
fi nal na ação de paternidade. Lobão 
provoca Gael depois da decisão do Juiz. 
Cobra tenta consolar Karina. Joaquina fala 
sobre a luvinha para Karina e ela estranha 
o interesse de Lobão. Gael pede a Bianca 
para ajudá-lo a ver Karina. Delma reclama 
de Nando para Tomtom. 

Eric comenta com Maria Pia que teme 
perder o amor de Bebeth. Bebeth e 
Maria Pia se encontram na empresa e se 
enfrentam. Nelito percebe um clima entre 
Cíntia e Lourenço. Bebeth pede a Sabine 
que demita Maria Pia e lhe ensine sobre 
os negócios. Douglas não aceita o 
pedido de demissão de Tânia. Antônia 
procura Lígia querendo saber o motivo 
que a levou a ter uma crise nervosa 
quando soube que Mirella havia morrido. 

Lígia não gosta de saber que Antônia 
sabe sobre sua internação. Cíntia e Nelito 
conversam e decidem continuar sendo 
apenas amigos. Sabine visita Malagueta de 
surpresa, obrigando Maria Pia a se esconder 
da empresária. Sabine observa um anel 
de brilhantes na sala de Malagueta e se 
enfurece ao descobrir que é  de Maria Pia. 
Sabine demite Maria Pia, e diz que contará  
a Eric sobre o romance da executiva com 
Malagueta. Lourenço avisa a Eric que foram 
encontradas fotos que comprometem Maria 
Pia. 

Lobão impede Gael e Karina de 
conversarem. Edgard sente ciúmes de 
Lucrécia. Cobra vence a luta e Jade 
fi ca eufórica. O carrinho de Joaquim 
começa a andar sozinho na direção da 
piscina, sem que Mari perceba. Roberta 
não deixa Joaquim cair na piscina e Mari 
tenta se acalmar. Lobão obriga Wallace 
a subir no ringue para lutar. Heideguer 
fi ca irritado quando Henrique diz que 
não conseguiu gravar a conversa de 
Lobão com o lutador. Sol se preocupa 
com Wallace. Dandara aconselha João 
a fazer outro show na Aquazen. Wallace 
entra no ringue, apavorado com seu 
adversário. 

Maurílio se prepara para surpreender 
José Alfredo. Maria Marta decide visitar 
Silviano. Xana ouve Antônio dizer para 
Naná que se atrasará para o encontro 
com a diretora da casa de acolhimento. 
Danielle discute com José Pedro. Maria 
Clara acerta com Cláudio os preparativos 
para sua festa de casamento. Téo afi rma 
a Érika que publicará todo o conteúdo 
da entrevista de Silviano. Elivaldo e 
Tuane criticam Cristina por aceitar ser a 
madrinha de casamento de Maria Clara. 
Xana fi nge ser Antônio para a diretora da 
casa de acolhimento. Severo confi rma a 
Magnólia que eles estão falidos. 

Maurílio acusa Marcão de ser seu cúmplice. 
José Alfredo orienta Maria Marta a dar 
continuidade a seu plano. Danielle tenta 
abrir o cofre de Maurílio. Pereira avisa ao 
delegado Tadeu que Marcão é cúmplice de 
Maurílio. Maria Marta procura Bruna. Marcão 
é preso. Bruna ajuda José Alfredo a abrir o 
cofre de Maurílio. Téo pensa em publicar a 
entrevista de Érika sobre Salvador. Salvador 
comemora a venda de seus quadros. 
Carmem entrega a Jonas o cheque de 
Orville. Maurílio revela para Danielle a senha 
de seu cofre. José Alfredo abre o cofre de 
Maurílio. Etevaldo diz a Xana que Míriam 
que ver seu casamento com Naná. 

Silviano pensa em pedir para Merival libertar 
Marcão. Carmem tenta falar com Orville. 
Danielle vai para a delegacia e Bruna 
conta para Maria Marta. Merival pergunta 
se Silviano é Fabrício Melgaço. Danielle 
avisa a Maurílio que seu cofre estava vazio. 
Maria Ísis se recusa a aceitar a decisão de 
José Alfredo. Maria Marta decide ir para 
Petrópolis. Magnólia e Severo esperam 
Noely chegar em casa. Enrico pede para 
cozinhar com Vicente. Orville ouve o recado 
de Carmem e se desespera. José Alfredo 
pensa na prisão de Maurílio. Marcão decide 
contar o que fez a mando de Maurílio. Xana 
é irônico com Maria Clara. 

Arlete diz a Pedrinho que acredita ter 
sofrido um atentado a mando de Athaíde. 
Pedrinho vai à  casa de Athaíde e o acusa 
de ter tentado atropelar Arlete. Malagueta 
confessa a Júlio, Agnaldo e Sandra 
Helena que Timóteo era seu pai. Antônia 
e Domênico se surpreendem quando 
Siqueira afi rma que Timóteo é  o quarto 
ladrão do hotel. Eric repreende Sabine 
por ter levado Bebeth a Genebra sem 
consultá -lo. Antônia avisa a Arlete que o 
julgamento de Júlio acontecerá  em breve. 
Lígia paga um homem por ter feito o que 
ela lhe pediu: atropelar Arlete. 

Gael cumprimenta Wallace, mas é 
destratado por ele. Henrique lamenta 
que Wallace tenha que perder a próxima 
luta. Gael e Duca estranham a derrota 
de Montanha. Heideguer entrega 
muito dinheiro para Wallace, que fi ca 
deslumbrado. Sol se entristece por não 
conseguir comemorar a vitória com seu 
namorado. Cobra convida Lucrécia, Jade 
e Edgard para jantar. Lobão manda Luiz 
seguir Karina. Edgard usa o Muay Thai 
como inspiração para a sua aula. Sol 
pergunta a Heideguer sobre Wallace e 
fi ca ainda mais furiosa com a resposta 
que recebe do advogado. Luiz fotografa 
Gael e Karina juntos e manda as fotos 
para Lobão.

Zayla comemora sua descoberta, e 
Madame Lambert se preocupa. Eudoro 
diz que sentiu saudades de Dolores. Isabel 
escolhe se casar com Gastão, e Teresa 
culpa Luísa. Cândida conforta Guebo. 
Mauá parabeniza o trabalho de Samuel. 
Pilar estranha a tosse de Eudoro. Lota 
acredita que Batista tenha morrido, e Nélio 
se irrita com as atitudes da mãe. Quinzinho 
ajuda Batista e Lupita. Isabel anuncia sua 
decisão por Gastão, e Augusto se recusa 
a casar com Leopoldina. Leopoldina sofre 
pela rejeição de Augusto e implora que 
Luísa a ajude. Samuel e Pilar combinam 
seu casamento. 

Zayla ameaça Samuel para Pilar. 
Cândida desconfi a de Zayla. Dolores 
conforta Nélio pela suposta morte de 
seu pai, e Eudoro nota o carinho do 
rapaz por sua fi lha. Pilar se esconde de 
Samuel. Pedro conversa com Teresa 
sobre o casamento de Isabel. Teresa 
confronta Isabel sobre sua relação com 
Luísa. Pilar desabafa sobre as ameaças 
de Zayla com a Madre. Augusto tenta 
se explicar para Leopoldina. Gastão 
beija Isabel. Tonico provoca Samuel ao 
falar sobre Zayla. Lota decide fazer um 
velório simbólico para Batista. Teresa 
expulsa Luísa da Quinta.

Teresa afi rma que Luísa não poderá mais 
entrar em sua casa, e Pedro, Isabel e 
Leopoldina fi cam atônitos. Samuel exige que 
Zayla se afaste de Tonico. A Madre questiona 
Pilar sobre as verdadeiras intenções de 
Zayla. Dumas desconfi a que Teresa tenha 
um motivo secreto para expulsar Luísa 
da Quinta. Isabel diz à Leopoldina que, 
se Augusto lhe amar verdadeiramente, 
enfrentará sua família para fi car com a irmã. 
Zayla pressiona Pilar. Eudoro gosta de ver 
que Dolores aprendeu a ler. Luísa afi rma 
que conseguirá unir Augusto a Leopoldina. 
Pilar garante a Samuel que não pode se 
casar com ele.

Pilar inventa uma mentira, e Samuel a 
confronta. Cândida não acredita que 
Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar. 
Pedro pede perdão a Teresa. Samuel 
conversa com Guebo e afi rma que 
descobrirá o que Pilar está escondendo. 
Isabel pede que Teresa reconsidere 
suas atitudes. Eudoro repreende o 
comportamento de Tonico com Dolores. 
Tonico vê quando Eudoro cospe sangue 
após uma crise de tosse. Vitória acredita 
ver o fantasma de Batista. Augusto e 
Leopoldina se reaproximam. Lupita 
impede Vitória de reconhecer Quinzinho 
em seu disfarce. Teresa pede que Luísa 
reassuma suas funções. 

Isabel protege Guebo. Samuel insiste 
que Pilar lhe conte a verdade. Zayla 
chantageia Pilar e exige que ela arrume 
um namorado para afastar Samuel. 
Teresa conversa com Luísa. Cândida 
confronta Zayla. Mauá aconselha 
Samuel a pressionar Pilar. Eudoro 
confessa a Dolores que não se perdoará 
por tê-la feito se casar com Tonico. 
Samuel procura Pilar e reage ao vê-la 
conversando com Diego. Pedro pede 
perdão a Luísa. Quinzinho vence as 
apostas sobre o casamento de Isabel. 
Augusto beija Leopoldina. Nélio conta a 
Pilar sobre a doença de Eudoro. Pedro 
comenta com Teresa sua preocupação 
com a reação de Solano Lopez ao 
casamento de Isabel. 

Tonico usa as informações de Nino para 
armar contra Pedro. Pilar pede que Nélio 
a ajude a ver Eudoro. Pedro e Isabel 
conversam sobre o bando de Guebo. 
Teresa e Luísa se unem para aproximar 
Augusto de Leopoldina. Tonico ameaça 
Zayla. Pedro desabafa com Caxias sobre 
seu amor por Luísa e Teresa. Pilar vai ao 
encontro de Eudoro, que pede perdão 
à fi lha. Samuel e Augusto compartilham 
suas dores de amor. Dolores agradece o 
carinho de Nélio. Zayla tenta beijar Samuel, 
e Guebo vê. Augusto pede Leopoldina em 
casamento.

Eric fi ca chocado ao constatar que Maria 
Pia o traiu. Antônia diz a Júlio que voltaria 
a confi ar nele caso revelasse a identidade 
do quarto ladrão. Luiza vai com Lourenço 
ao encontro de uma prima de Malagueta e 
descobre que Timóteo é  pai do vilão. Júlio, 
Sandra Helena e Agnaldo vão à  delegacia 
denunciar Malagueta. Maria Pia fi ca surpresa 
ao ver que o terceiro convidado do jantar com 
Eric é  Malagueta. 

Eric mostra a foto para Maria Pia, 
comprovando que Malagueta é  o quarto 
ladrão do hotel e que ela é  cúmplice do 
bandido. Luiza conta a Antônia que Timóteo 
era pai de Malagueta. Os policiais dão ordem 
de prisão a Malagueta, que se atira da janela 
tentando fugir. Malagueta se esconde em 
um alçapão, mas acaba preso. Pedrinho fi ca 
sabendo por Luiza sobre o quarto ladrão. 
Sabine fi ca horrorizada ao saber da prisão 
de Malagueta. Eric pressiona Maria Pia 
a confessar que nunca foi ameaçada por 
Malagueta e que não o denunciou porque 
não quis. 

Maria Pia confessa a Eric que não entregou 
Malagueta em interesse próprio, e ele fica 
horrorizado ao saber do plano da moça para 
conquistá -lo. Sabine diz a Malagueta que 
quer vê̂-lo apodrecer na prisão. Júlio procura 
Antônia para dizer que deu a prova de seu 
amor por ela entregando Malagueta e pede 
perdão à  policial. Antônia explica a Júlio que, 
para ficar com ele, terá́ que abrir mão da sua 
carreira. Nina conta a Athaíde que Maria Pia 
visitou Malagueta na prisão. Mariazinha Pires 
de Saboya deixa escapar que Sabine adotou 
Dom de forma ilegal. 

A semana começa perfeita para retomar 
assuntos paralisados, que foram suspensos 
temporariamente por imprevistos, falta de acordo 
ou grana. O trabalho flui bem nos primeiros dias e 
você terá muita habilidade para se relacionar com 
colegas, chefes ou clientes. Para quem está se 
virando nos trinta, oportunidade de emprego em 
outra empresa ou cidade pode trazer um baita ânimo.

Gael prende Luiz dentro do carro. 
Disfarçado, Gael se aproxima de Karina 
e dá dicas sobre a adversária da fi lha. 
Luiz não aparece para lutar e Lobão 
fi ca furioso. João torce pela derrota 
de Duca. Outro lutador sobe ao ringue 
para lutar com Duca. Cobra vence sua 
luta e Heideguer fi ca animado. Gael 
conta a Cobra o que aconteceu com 
Luiz. Wallace perde a luta por nocaute 
e Sol fi ca arrasada. Heideguer coloca 
um microtransmissor em Lobão. Cobra 
tenta dar uma dica a Karina sobre sua 
luta e Lobão fi ca irritado. Dandara 
se desespera ao ver a adversária de 
Karina. Gael corre para perto do ringue 
ao ver a fi lha apanhar de Ronda. 

Maurílio conversa com um carcereiro. 
Xana conversa com Cristina sobre Maria 
Clara. Amanda e José Pedro discutem. 
Magnólia repreende Severo. Orville e 
Helena desconfi am da viagem repentina 
de Jonas. Enrico e Cláudio se despedem. 
Maria Clara liga para Enrico. Maria Marta se 
prepara para viajar para Petrópolis. Lorraine 
lê um bilhete misterioso que está na casa 
de Silviano. Maria Ísis aceita dormir na casa 
de José Alfredo. Lorraine vai até a joalheria 
Império com Ismael. Danielle liga para 
Érika. Silviano conversa com Merival sobre 
a prisão de Maurílio. Maria Marta e Brigel 
chegam a Petrópolis. Maria Clara mostra a 
José Pedro e João Lucas os desenhos da 
sua nova coleção. 

José Alfredo e Maria Marta fi cam 
extasiados com o que encontram na 
piscina. Maria Clara acerta os detalhes de 
seu vestido de casamento. Maria Clara e 
João Lucas questionam Cristina sobre o 
paradeiro de José Alfredo. José Alfredo liga 
para Antoninho. Maurílio faz uma ligação 
misteriosa. Vicente faz a prova do fraque. 
Maria Clara diz para Maria Ísis que José 
Alfredo está em Petrópolis com Maria Marta. 
Du conversa com Maria Ísis. Magnólia 
pensa em vender o apartamento. Robertão 
fi ca feliz com a notícia que recebeu de Téo 
e Érika. José Alfredo e Josué saem de 
Petrópolis e viajam para outra cidade. 

José Alfredo chega à casa de Jesuína e 
tenta convencê-la a conversar com ele. Maria 
Marta provoca Maria Ísis. Aécio e Daniel 
resolvem voltar para o sítio. Silviano chega à 
mansão de Petrópolis. José Pedro ouve Maria 
Marta contando para Maria Ísis que o José 
Alfredo viajou para buscar informações sobre 
Fabrício Melgaço. Os filhos de José Alfredo 
demonstram preocupação com a sua viagem 
repentina. Silviano se assusta com o que vê na 
mansão. José Alfredo e Jesuína se enfrentam. 
Silviano enfrenta Daniel e Aécio. Bruna liga 
para Maria Marta. Maria Marta conversa com 
Merival sobre a prisão de Maurílio. 
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Se toca menina!
Você provavelmente já conhece o Outubro Rosa, uma campanha que vem para 

reforçar a importância da prevenção do câncer de mama. Estima-se que, por ano, 
ocorram quase 60 mil novos casos da doença no Brasil. Os dados da organização 
não governamental Outubro Rosa é um alerta para todos, sobretudo para as mu-
lheres, pois o câncer é a causa da morte de cerca de 13 mil mulheres por ano.

A prevenção é indispensável para reduzir essa realidade, afinal, a cura é possível 
em 90% dos casos de diagnóstico do câncer com menos de um centímetro. Além 
disso, quando a descoberta é feita no início, pode-se evitar que o tumor aumente e 
atinja outros órgãos.

Por outro lado, a doença é de difícil prevenção, uma vez que está ligada aos cui-
dados pessoais, hábitos e histórico familiar. Já sabemos que o diagnóstico precoce 
aumenta em 90% as chances de cura da doença e possibilita que a pessoa leve uma 
vida com qualidade. Há algumas formas de se detectar o câncer de mama, sendo 
uma delas o exame de toque. 

Cultive o hábito de examinar suas mamas buscando por irregularidades, como: 
abaulamentos, irritações, inchaços, vermelhidão, dores, secreções sanguinolentas 
ou serosas. Fique atenta também à retração, espessamento e inversão do mamilo 
ou pele e endurecimento nos nódulos. Tão importante quanto o exame de toque, 
é a realização da mamografia que é o principal exame para a detecção precoce do 
câncer de mama. É importante ressaltar que ele pode e deve ser feito por mulheres 
que ainda não apresentam os sintomas da doença mas que se encontram numa 
faixa etária de risco e tenham propensão à doença.

O câncer de mama é uma condição desafiadora e é consenso entre os especia-
listas que a mamografia associada a exames clínicos das mamas é a melhor estraté-
gia de prevenção da doença. Não se deixe para depois, se toque!

Charge

CRUZEIRO E.C./ SEUS 
LADRÓES/ JUSTIÇA PODRE

Se não bastassem só os la-
drões das politicas, temos tbm 
os ladrões do meu Cruzeiro, 
que vem sofrendo todos os 
tipos de humilhação e dando 
em consequencia , vexames 
encima de vexames para nós 
torcedores, daquele que foi no 
passado  o  maior de Minas, do 
Brasil e até mundial. 

Hoje uma caricatura de time 
para não dizer BOSTA mesmo. 
Os jogadores não tem culpa 
pois além da maioria serem uns 
pernas de paus não estão rece-
bendo nada e ai meus amigos 
ninguém merece. Imaginem os 
demais funcionários que já ga-
nhavam pouco.  Assim como 
na politica não dá nada para 
esses ladrões  que deveriam ter 
os seus bens que possuem con-
fiscados e devolvidos com juros 
e correções atuais. Ao meu ver 
estes FDPs deveriam é serem 
colocados num muro para se-

rem fuzilados como por exem-
plo dos tiros ao alvo .. Mas isto 
não pode e a lei não permite ta-
manha crueldade. A mesma lei 
que mandou prender uma mãe 
de seis filhos em SP que furtou 
dois pacotes de miojo num su-
per mercado, para fazer uma 
sopa e dar como comida para 
os mesmos. Reconheço que um 
erro não justifica um outro ,mas 
oh lei e justiça dos diabos e é 
por isto que os nossos presídios 
estão super lotados assim como 
o nosso congresso,senado, pre-
feituras e camaras estão.  A di-
ferença que nestes setores ficam 
apenas os ladrões legalizados. 

POBRE DO MEU 
BRASIL. POBRE DO 
MEU CRUZEIRO.

POBRE DE MIM QUE 
SOU HONESTO E TORCE-
DOR DO CRUZEIRO.

Waldemar Malta

EDITAIS

A Vina Equipamentos e Construções Ltda, situada no Aterro Sani-
tário de Mariana, solicita o comparecimento do Sr. Alef Henrique 
Arcanjo, no prazo de 48 hrs no intuito de justificar suas faltas que 
vêm ocorrendo desde 08/09/2021.
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Além de linda é extremamente simpática. O destaque 
da nossa sociais dessa semana é a Bruna Drumond, 
Fisioterapeuta na Equoterapia, que aniversariou nesta 
terça-feira (20). Parabéns e muitas felicidades!

Na segunda-feira (18), Marton comemorou mais um 
aniversário e o nosso amigo vereador Pedrinho Salete o 
prestigiou. Grande abraço! Felicidades.

Minha grande amiga Fátima foi aniversariante da quar-
ta-feira (20). Que prazer  tê-los como queridos amigos. 
Que sua vida seja longa de muita alegria e realizações. 
O forte abraço vai para a aniversariante e para o mari-
dão Paulo também. Deus abençoe!

Prefeito Juliano Duarte com integrantes da Ong IDDA, 
Polyana e Luciana, em reunião para discutir assuntos 
para o desenvolvimento e fortalecimento das políticas 
públicas em favor dos animais.

Nosso amigo e parceiro Igor Gomes, da Padaria 
Cantinho do Pão, curtindo sua esposa Samara Castro
 e suas filhas Ester e Elena. Que Deus abençoe sua 
família sempre.

Quem tambem aniversariou nesta terça-feira (19), foi o 
Sr. Pacheco. Desejo felicidades e muita saúde. Grande 
abraço para você e a Sra. Irene. 

Arena Mariana foi a sede do 7º Torneio de Truco Mariana Viva, na sexta-feira (15). O time vencedor foi o Sopa, ficando em 2º 
lugar o time Amigos do Truco e 3º lugar o Unidos do Santo Antônio. Parabéns à Prefeitura de Mariana pela iniciativa, e 
parabéns aos vencedores. 


