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¨ cidades
Câmara de OP participa 
da reinauguração 
do CRAS de 
Antônio Pereira
BENEFÍCIO. A obra realizada integra o Plano de Compensação 
e Desenvolvimento.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto participou, da ceri-
mônia de entrega da reforma do 
Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), no distrito de 
Antônio Pereira.  Estiveram 
presentes na reinauguração a Co-
ordenadora do CRAS, Jaqueline 
Rosa; o Presidente da Associação 
de Moradores de Antônio Pereira, 
Alexsander Oliveira; o gerente de 

reparação da Vale, Lucas Soares; 
representantes da Secretarias de 
Desenvolvimento Social e Saúde, 
além do Prefeito Angelo Oswal-
do, a Vice-Prefeita Regina Braga 
e dos vereadores Vander Leitoa 
(Solidariedade) e Luiz Gonzaga 
do Morro (PL), presidente da Câ-
mara Municipal. 

A obra, realizada em parce-
ria com a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, 

Habitação e Cidadania, inte-
gra o Plano de Compensação 
e Desenvolvimento que está 
sendo construído junto às co-
munidades do distrito, trazen-
do um impacto positivo para a 
população e abrindo um leque 
de oportunidades de parcerias 
para minimizar os impactos 
causados pelo processo mine-
rador em Antônio Pereira.

De acordo com a assesso-
ra do CRAS, Rosângela Ramos, 
a reforma faz parte do Plano de 
Compensação. “Haviam muitas 
coisas a serem feitas. Nós conse-
guimos entrar nesse Plano para 
fazer essa reforma, que foi pedida 
na gestão passada, e agora, a atual 
gestão, estamos acompanhando 
e dando continuidade a esse tra-
balho que não pode parar. Nós 
unimos forças para devolver aos 
cidadãos, aos usuários, um traba-
lho digno, merecedor”, destacou.

O vereador Luiz Gonzaga 
do Morro também comentou 
sobre o Plano de Compensação 
e Desenvolvimento, destacando 
seus benefícios para Ouro Pre-
to. “O Plano é um instrumento 
muito importante vindo da Vale, 
que, ao ser cumprido adequada-
mente, trará diversas mudanças 
relevantes para a população das 
localidades e distritos afetados 
pela ação da empresa. A Câmara 
Municipal está acompanhando 
o Projeto de perto e vai continu-
ar trabalhando ao lado das insti-
tuições para melhorar a situação 
da comunidade”, ressaltou.

Segundo a analista de rela-
cionamento com a comunidade 
da Vale, Elaine Nascimento, o 
principal intuito da empresa 
em atender à parceria foi o de 
trazer maior conforto para a 
comunidade, maior acessibi-
lidade e melhorias no prédio, 
bem como um atendimento 
mais digno para os usuários.

Para o vereador Vander 
Leitoa, morador de Antônio 
Pereira, a reforma foi muito 
importante para o distrito, uma 
vez que este sofre com os im-
pactos da mineração na região. 
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A abertura do evento lítero-cultural contou com declamações, 
estórias e lançamentos dos livros:

É inaugurada em 
Mariana a Feira de 
Livros e 10ª Semana 
de Arte Aldravista 
EXPOSIÇÃO. A abertura do evento lítero-cultural contou com 
declamações, estórias e lançamentos dos livros.

DA REDAÇÃO

Na quarta-feira (17) foi inaugu-
rada na Casa de Cultura de Mariana, 
a Sociedade Brasileira dos Poetas 
Aldravianistas e a Aldrava Letras e 
Artes a Feira de Livros “Estações 
de Mariana” e 10ª SEMANA DE 
ARTE ALDRAVISTA. 

A abertura do evento lítero-
cultural contou com declama-
ções, estórias e lançamentos dos 
livros: O ABRAÇO, de Xibil; 
Tesouros e Lendas de Ouro Pre-
to, de Angela Xavier; sarau dos 
alunos da Escola Municipal Co-
ronel José Brás (de São João Ne-
pomuceno); exposição de arte 
aldravista, bate-papos com escri-
tores; exposição de artesanato e 
essências da Aldravia ( Carneiro 
& Artes); exposição de livros da 
Editora Aletria, Aldrava Letras e 
Artes e da Livraria São José. 

A Semana de Arte Aldravis-
ta foi prestigiada pelo Prefeito 
Municipal de Mariana, Juliano 
Vasconcelos Gonçalves, e pela 
Secretária de Cultura de Mariana, 
Andréa Umbelino. 

Para participar, as escolas de-
verão fazer o agendamento pelo 
telefone, 31 98893-3779. A Feira 
de Livros e 10ª SEMANA DE 
ARTE ALDRAVISTA funcio-
nará das 9h às 16h, até o dia 1º 
de dezembro na Casa de Cultura 
de Mariana. Rua Frei Durão, 84. 

Para participar, as escolas deverão fazer o agendamento 
por telefone.
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Para o vereador Pedrinho Salete, a ação se faz necessária devido as condções sociais da 
população causada pela pandemia do coronavírus.

Inscritos em programas 
sociais de Mariana 
serão contemplados 
com Cesta Natalina
RETORNO. Vereador Pedrinho Salete, solicitou a inclusão de 
marianenses inscritos em programas sociais do município, 
para o recebimento da cesta.

DA REDAÇÃO

Foi encaminhado no dia 
26 de outubro ao executivo de 
Mariana, através do ofício nº 
74/2021, uma solicitação re-
ferente as pessoas inscritas no 
projeto “Inclusão Social” para 
o recebimento, também, da ces-
ta de Natal ofertada pela Prefei-
tura de Mariana. A solicitação 
foi encaminhada pelo vereador 
Pedrinho Salete que ressalta a 
dificuldade trazida com a pan-
demia. “As condições sociais 
de nossa população se agrava-
ram muito devido a pandemia 
pela qual estamos vivendo ain-

da. Enfatizo esta necessidade, 
dado que estas pessoas são pro-
vedoras do lar”, explicou.

No último 11 o edil rece-
beu através de em ofício a res-
posta positiva da administração 
da prefeitura da Sraº Arlinda 
Gonçalves, informando que no 
artigo 1°, § 2° da lei 3.482 de 19 
de outubro de 2021 autorizou 
o repasse da cesta natalina não 
só para pessoas do “Inclusão 
Produtiva”, mas sim para todos 
os programas em beneficio ao 
cidadão marianense.

O vereador agradeceu ao 

executivo, “na pessoa do pre-
feito Juliano Duarte juntamente 
com a secretaria de administra-
ção Arlinda Gonçalves, esten-
dendo os agradecimentos a 
todos secretários da gestão por 
se importarem e valorizarem o 
cidadão marianense. Aprovei-
to para enfatizar que mesmo 
o governo sendo interino, tem 
meu total respeito, pois tem 
feito um bom trabalho e acima 
de tudo gerando oportunidades 
para todos os cidadãos maria-
nenses, isso sim é um mandato 
coletivo.”
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Mariana deu início à Semana do 
Desenvolvimento Econômico 
EXPOSIÇÃO. Os empreendedores que participarem, apresentarão seus produtos e serviços através de um stand.

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de fo-
mentar e reaquecer a eco-
nomia local afetada pela 
pandemia, a Semana do de-
senvolvimento Econômico 
iniciou nesta quarta-feira (17) 
e será exposta até o próximo 
dia 20 no Centro de Conven-
ções de Mariana.

Serão ofertados mini-
cursos, palestras, seminários 
e oficinas, para qualificar e 
preparar ainda mais os em-
presários para o mercado. 
Além disso, os empreende-
dores que participarem, apre-
sentarão em stand, seus pro-
dutos e serviços.

As pessoas interessadas 
em participar dos cursos e 
visitação, deverão acessar 
adesiap.org.br/eventos. Para 
mais informações, ligue 
(31) 9 9907-7852.

Confira o cronograma:
18/11 - Quinta Feira
Local: SALA 1 - Centro de 
Convenções
10h às 11h - Consultoria Indi-
vidual Financeira/SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consulto-
ria Individual Financeira/SE-
BRAE
13h30 às 14h30 - Consulto-
ria Individual Financeira/SE-

BRAE
15h às 16h - Consultoria Indi-
vidual Financeira/SEBRAE
16h30 às 18h30 - Oficina - 
Como formar o preço de venda 
dos seus produtos e serviços

Local: SALA 2 - Centro de 
Convenções
10h às 11h - Orientação Técni-
ca: Gestão Empresarial - (Mo-
delagem de Negócios) / SE-
BRAE
11h30 às 12h30 - Orientação 
Técnica: Gestão Empresarial 
- (Modelagem de Negócios)/
SEBRAE
13h30 às 14h30 - Orientação 
Técnica: Gestão Empresarial 
- (Modelagem de Negócios)/
SEBRAE
15h às 16h - Orientação Técni-
ca: Gestão Empresarial - (Mo-
delagem de Negócios) / SE-
BRAE
 
Local: SALA 3 - Centro de 
Convenções
10h às 11h - Consultoria Indi-
vidual: Marketing / Marketing 
Digital / SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consultoria 
Individual: Marketing / Marke-
ting Digital /SEBRAE
13h30 às 14h30 - Consultoria 
Individual: Marketing / Marke-
ting Digital / SEBRAE

15h às 16h - Consultoria Indi-
vidual: Marketing / Marketing 
Digital / SEBRAE
16h30 às 18h30 - Oficina - 
Como utilizar o Instagram para 
gerar negócios
 Local: Auditório - Centro de 
Convenções
18h30 às 19h30 - Quem vende 
enriquece /MASTERMIND
19h às 20h - Mariana foi hacke-
ada e ninguém percebeu: o po-
der da cultura digital / Kelson 
Douglas
Fundador e diretor criativo da 
l Love Pixel, Valin e diretor do 
EGL da ADAPRO
19h30 às 20h30 - Cooperativis-
mo/Luís Mário Leite Berbigier 
Vice-presidente Sicredi Inte-
gração RS/MG
Local: Pavilhão de Eventos - 
Centro de Convenções
19h - Apresentação Tai Chi 
Chuan
20h30: Show

19/11 - Sexta Feira
Local: SALA 2 - Centro de 
Conveções
10h às 11h - Orientação Técni-
ca: Gestão Empresarial - (Mo-
delagem de Negócios) / SE-
BRAE
11h30 às 12h30 - Orientação 
Técnica: Gestão Empresarial 
- (Modelagem de Negócios)/

SEBRAE
14h às 16h - OFICINA - 
COMO ENCANTAR E FI-
DELIZAR OS SEUS CLIEN-
TES / SEBRAE
 
Local: SALA 3 - Centro de 
Convenções
10h às 11h - Consultoria Indi-
vidual: Marketing / Marketing 
Digital / SEBRAE
11h30 às 12h30 - Consultoria 
Individual: Marketing / Marke-
ting Digital /SEBRAE
14h às 15h30 - Oficina - What-
sapp Business - Dicas e Tru-
ques Que Você Precisa Saber / 
Sebrae
 
Local: Auditório - Centro de 

Convenções
18h às 19h - Desastre Socio-
ambiental na região de Maria-
na. / GM André Machado da 
Defesa Civil
19h às 20h30 - Empreendedo-
rismo/MASTERMIND
 
Local: Pavilhão de Eventos- 
Centro de Convenções
19h - Ginástica na praça
20h30: Show
 
20/11 - Sábado
Local: Pavilhão de Eventos - 
Centro de Convençòes
18h - Apresentação de Capo-
eira
19h - Show
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Em Mariana, serão oferecidas capacitações em finanças, 
marketing e gestão.

Sebrae Minas oferece 
capacitações na 
Semana de 
Desenvolvimento 
Mariana 
INSCRIÇÃO. Pequenos negócios da região já podem se inscrever 
nas consultorias, oficinas e palestras oferecidas de 17 a 26 de novembro.

DA REDAÇÃO

Empreendedores dos muni-
cípios de Ouro Branco e Mariana 
terão a oportunidade de partici-
par da Semana de Desenvolvi-
mento Econômico, promovida 
pelo Sebrae Minas. Em Mariana, 
as atividades serão realizadas de 
17 a 20 de novembro, no Centro 
de Convenções do município. Já 
em Ouro Branco, de 23 a 26 de 
novembro, na Praça de Even-
tos da cidade. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo 
www.adesiap.org.br/eventos. 

Durante o evento, o Sebrae 
Minas vai oferecer consultorias, 
oficinas e palestras. O analista 
da instituição Luís Paulo Nas-
cimento destaca que o evento 
tem o objetivo de fortalecer a 
economia local e contribuir para 
o desenvolvimento sustentável 
da região de Mariana e Ouro 
Branco. “Queremos despertar o 
interesse de empresários, inves-
tidores e da comunidade sobre 
a importância econômica da 
região, por meio de ações e en-
contros que possam atrair novos 

investimentos e indústrias, a fim 
de gerar mais emprego e renda 
para o território”. 

Em Mariana, serão ofere-
cidas capacitações em finanças, 
marketing e gestão. Os partici-
pantes ainda serão orientados 
sobre precificação de produ-
tos e serviços e estratégias de 
fidelização de clientes. Já em 
Ouro Branco, a programação 
inclui consultorias de finanças e 
marketing, além de informações 
para melhorar a experiência do 
cliente. Também haverá capa-
citação para quem deseja abrir 

uma empresa, remodelar a ges-
tão e conhecer novos modelos 
de negócios. 

A Semana de Desenvolvi-
mento Econômico pretende tam-
bém promover a diversificação 
das atividades econômicas da re-
gião e provocar o encontro dire-
to entre comunidade, potenciais 
empreendedores, indústrias, pres-
tadores de serviços, comércio, 
agroindústria e turismo. O evento 
é uma realização da Agência de 
Desenvolvimento dos Inconfi-
dentes e Alto Paraopeba, com o 
apoio do Sebrae Minas. 
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Auxílio Brasil 
substitui Auxílio 
Emergencial com 
mudanças em regras
CONTEMPLADOS. Quem já recebia o Bolsa Família deve receber 
o novo benefício e mais de 22 milhões de pessoas devem ficar 
sem ajuda nenhuma a partir deste mês.

DA REDAÇÃO

O governo federal come-
çou a pagar no último dia 14 
(quarta-feira) o Auxílio Brasil, 
que substitui o agora extinto 
Bolsa Família. Também foi 
extinto, em outubro, o Auxí-
lio Emergencial – e, com isso 
mais de 22 milhões de brasilei-
ros devem ficar sem ajuda ne-
nhuma a partir deste mês. Isso 
porque grande parte dos bene-
ficiários do Auxílio Emergen-
cial não serão contemplados 
pelo Auxílio Brasil.

Quem recebeu o Auxílio 
Emergencial não será, portan-
to, contemplado imediatamen-
te com o Auxílio Brasil. Este 
mês, o Auxílio Brasil será pago 
às cerca de 14,6 milhões de pes-
soas que faziam parte do Bolsa 
Família. Até dezembro, o go-
verno promete incluir mais 2,4 
milhões de beneficiários à lista 
– fazem parte dessa lista pesso-
as já cadastradas no Cadastro 
Único e que estavam na fila de 
espera do Bolsa Família.

Caso o cadastro esteja atu-
alizado há menos de 2 anos e 
não tenha ocorrido mudanças 
de endereço, renda ou de ou-
tras informações da família, 
não é necessário realizar uma 
nova atualização.

Para quem ainda não está 
no Cadastro Único, o cami-
nho para receber o benefício 
é procurar o Cras da sua cida-
de e fazer o cadastramento. O 
governo deve selecionar novos 
beneficiários todos os meses. É 
importante lembrar, no entan-
to, que não há prazo para que o 
benefício seja concedido, nem 

garantia de que isso aconteça.

EM RESUMO:
• Se já tinha o Bolsa Família: 
Auxílio Brasil será pago auto-
maticamente
• Se está no CadÚnico, mas 
não recebia o Bolsa Família: vai 

para a lista de reserva, e pode 
receber o Auxílio Emergencial 
no futuro, caso se enquadre nas 
regras do programa
• Se não está no CadÚnico: é 
preciso buscar um Cras para re-
gistro, sem garantia de receber
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A campanha Novembro Azul vem para alertar os homens 
sobre a urgência do diálogo sobre o câncer de próstata.

UFOP realiza 
entrevista sobre 
câncer de próstata 
sem preconceito 
DIAGNÓSTICO. Professor da UFOP fala sobre a importância do 
exame e da campanha que buscar levar informações sobre a doença.

DA REDAÇÃO

O câncer de próstata é o 
tipo de câncer que mais atinge 
homens no Brasil, represen-
tando 30% dos casos. Mesmo 
assim, os debates sobre essa do-
ença sempre são marcados por 
tabus, que muitas vezes são ba-
seados em mitos que atrapalham 
a difusão de informações sobre 
a importância da prevenção.

Nesse sentido, a campanha 
Novembro Azul vem para aler-
tar os homens sobre a urgência 
do diálogo sobre o câncer de 
próstata e para “incentivar que 
o homem tenha um médico 
urologista de confiança, para 
acompanhá-lo anualmente e, 

assim, garantir os exames em 
dia”, como destaca o professor 
Luiz Eduardo de Sousa. Luiz 
Eduardo é professor adjunto do 
Departamento de Ciências Bio-
lógicas (Debio) da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP). 

Possui doutorado em Ciências 
Biológicas pela UFOP e mestra-
do em Saúde pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Luiz Eduardo fala da im-
portância da campanha em no-
vembro. “O Novembro Azul é 
importante, pois funciona como 
um lembrete para os homens se 
atentarem à prevenção e ao tra-
tamento do câncer de próstata. 
Assim como os outros meses 
relacionados a doenças, novem-
bro reforça a importância das 
práticas de prevenção, além de 
pressionar a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
fazendo com que ela regularize 
os planos de saúde privados, 
para que cubram os exames pre-
ventivos, o tratamento e a rea-
bilitação pós-cirurgia ou a pros-
tatectomia, que é o processo de 
retirada da próstata. Também, 
o mês de novembro incentiva 
que o homem tenha um médi-
co urologista de confiança para 
acompanhá-lo anualmente e, as-
sim, garantir os exames em dia”.

Segundo Luiz ainda existe 
muita dificuldade em falar sobre 
o câncer de próstata. “No pro-
jeto de extensão Educanato, nós 
atendemos diversos homens de 
Ouro Preto, e alguns realmente 
apresentavam uma dificuldade ou 
timidez para falar sobre o proble-
ma. Quando o homem pensa so-
bre o toque retal, não raramente 
surgem preconceitos e brincadei-
ras, o que faz com que se negue a 
fazer o exame. Então, infelizmen-
te, ainda existe esse tabu para uma 
parcela da população masculina, e 
ele é fruto do desconhecimento 
sobre os exames relacionados ao 
rastreio do câncer de próstata”.

Confira a entrevista na ínte-
gra no site: https://ufop.br/noti-
cias/em-d
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vembro. “O Novembro Azul é 
importante, pois funciona como 
um lembrete para os homens se 
atentarem à prevenção e ao tra-
tamento do câncer de próstata. 
Assim como os outros meses 
relacionados a doenças, novem-
bro reforça a importância das 
práticas de prevenção, além de 
pressionar a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), 
fazendo com que ela regularize 
os planos de saúde privados, 
para que cubram os exames pre-
ventivos, o tratamento e a rea-
bilitação pós-cirurgia ou a pros-
tatectomia, que é o processo de 
retirada da próstata. Também, 
o mês de novembro incentiva 
que o homem tenha um médi-
co urologista de confiança para 
acompanhá-lo anualmente e, as-
sim, garantir os exames em dia”.

Segundo Luiz ainda existe 
muita dificuldade em falar sobre 
o câncer de próstata. “No pro-
jeto de extensão Educanato, nós 
atendemos diversos homens de 
Ouro Preto, e alguns realmente 
apresentavam uma dificuldade ou 
timidez para falar sobre o proble-
ma. Quando o homem pensa so-
bre o toque retal, não raramente 
surgem preconceitos e brincadei-
ras, o que faz com que se negue a 
fazer o exame. Então, infelizmen-
te, ainda existe esse tabu para uma 
parcela da população masculina, e 
ele é fruto do desconhecimento 
sobre os exames relacionados ao 
rastreio do câncer de próstata”.

Confira a entrevista na ínte-
gra no site: https://ufop.br/noti-
cias/em-d
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A declaração de participação será emitida mediante 
assinatura da lista de presença.

Evento do Centro 
Pedagógico da 
UFMG aborda 
experiências 
literárias em família
PRESENÇA. As inscrições estão abertas até o dia do colóquio e 
devem ser feitas via formulário on-line.

DA REDAÇÃO

O projeto Mala de Leitura, 
desenvolvido na Escola de Ensi-
no Fundamental do Centro Pe-
dagógico (CP) da UFMG, pro-
move o seu 12º colóquio, com 
o tema Experiências Literárias 
em Família. O evento on-line 
acontece no dia 1º de dezem-
bro, das 18h30 às 20h30, com 

a participação de Leila Barros e 
Claudete Andrade, ambas pro-
fessoras da Escola Municipal 
Alice Nacif, e Hermínia Lima, 
professora do núcleo de Letras 
(Língua Portuguesa) do CP. A 
transmissão ao vivo será feita 
pelo Canal do Centro Pedagógi-
co no YouTube. 

As inscrições estão abertas 

até o dia do colóquio e devem 
ser feitas via formulário on-line. 
A declaração de participação 
será emitida mediante assinatu-
ra da lista de presença durante a 
realização do colóquio, disponi-
bilizada no chat do evento.

Apoiadas pela Pró-reitoria 
de Extensão (Proex) da UFMG, 
as atividades do Mala de Leitura 
foram iniciadas em 1997, com o 
objetivo de promover o contato 
de crianças e adolescentes com 
os livros de literatura, enriquecer a 
formação dos professores da edu-
cação infantil e do ensino funda-
mental e favorecer a reflexão sobre 
políticas públicas de incentivo à 
leitura. O projeto estimula a leitu-
ra de textos literários em escolas 
das redes de ensino municipal e 
estadual, estabelecimentos priva-
dos, creches, ONGs e bibliotecas 
comunitárias. Outras informações 
podem ser obtidas pelo e-mail ma-
ladeleituracp@hotmail.com
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Excesso de cobrança e 
autocobrança podem 
causar transtornos 
psicológicos
SAÚDE. Pressão para dar conta de tudo, inclusive nos 
momentos de lazer, torna-se uma cobrança desmedida, que 
pode afetar a saúde.

DA REDAÇÃO

Para o setor de comércio 
e serviços, a proximidade 
do fim do ano representa, 
ao mesmo tempo, oportuni-
dade e mais pressão. Afinal, 
neste período se acumula 
parte das principais datas 
comerciais. Além disso, a 
contagem regressiva para o 
início de um novo calendá-
rio expõe que o prazo para 
o cumprimento de metas 
anuais está cada vez mais 
estreito. Para além da roti-
na profissional, a prepara-
ção para as festividades que 
marcam o mês de dezembro 
também pode se tornar um 

vetor de estresse no plano 
pessoal. Para muitos, a dor 
de cabeça começa na hora 
de definir o que fazer, com 
quem estar e para onde ir 
no Natal e no réveillon. E a 
tensão só aumenta quando 
é hora de pensar nas me-
lhores opções de pratos e 
ainda se desdobrar na saga 
por presentes para pesso-
as mais próximas e para as 
crianças da família. 

Com tanta pressão vin-
da de todos os lados, é nor-
mal que a gente se sinta co-
brado a dar conta de tudo. 
Mas, muitas vezes, esse dar 

conta de tudo é algo da or-
dem do impossível, além de 
não ser nada saudável. 

“Estamos habituados 
a pensar que precisamos 
cumprir com toda expec-
tativa que é depositada em 
nós. Mas, enquanto tenta-
mos cumprir esse papel, 
agindo como se fôssemos 
uma máquina, tentando fa-
zer tudo ao mesmo tempo 
e agora, vamos construindo 
uma rotina excessivamente 
acelerada, que vai nos adoe-
cendo”, observam os espe-
cialistas. Para eles, embora 
o fim do ano esteja mais as-
sociado ao aumento dos ní-
veis de estresse, a lida com 
a cobrança desmedida não 
é um problema sazonal, 
mas sim uma característica 
da vida moderna, sobre-
tudo nas grandes cidades. 
“Queixas de pessoas que se 
sentem pressionadas, seja 
por si própria ou pelo ou-
tro, chegam todos os dias”, 
resumem. 

É evidente que todos 
perdem com a cobrança 
desmedida – seja aquela 
vinda de um agente exter-
no ou aquela já internali-
zada especialistas defen-
dem ser fundamental que 
as pessoas saibam respeitar 
os seus limites – e também 
os limites dos outros. Já em 
relação ao tensionamento 
causado por um agente ex-
terno, como um chefe ou 
mesmo um familiar, abrir 
diálogo é o melhor cami-
nho. É também essencial 
que a liderança dê abertura 
para que seus subordinados 
sintam-se à vontade para 
relatar qualquer descon-
forto e esteja disposto a 
construir alternativas. Para 
equipes em home office, é 
ainda mais importante que 
as conversas aconteçam 
com frequência, uma vez 
que, a distância, pode ser 
mais difícil notar sinais de 
esgotamento.
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Os valores praticados nas bombas dos postos de combustíveis subiram em 21 estados.

Preço médio do 
etanol no país 
sobe 12,96% em 
um mês
AUMENTO. O preço médio do etanol subiu 1,89% segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

DA REDAÇÃO

Assim como a gasolina, o 
etanol vive uma escalada nos 
preços. Os valores praticados 
nas bombas dos postos de 
combustíveis subiram em 21 
estados e no Distrito Federal 
na semana de 7 a 13 de no-
vembro, de acordo com levan-
tamento da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

O preço médio do etanol 
subiu 1,89% na semana em 
relação à anterior, de R$ 5,294 
para R$ 5,394 o litro, ainda se-
gundo a ANP. Em outros qua-

tro Estados, os preços recua-
ram, enquanto no Amapá não 
houve levantamento.

Na comparação mensal, o 
preço médio do biocombus-
tível no país subiu 12,96%. O 
estado com maior alta no perí-
odo foi Mato Grosso, onde o 
litro subiu 18,03% no mês. Na 
apuração semanal, a maior alta 
de preço foi observada em Ro-
raima, com avanço de 5,27%, 
para R$ 6,095 o litro.

O  Rio Grande do Sul 
tem o maior preço pesquisa-
do: R$ 7,899 o litro. O maior 
preço médio estadual tam-

bém foi o do Rio Grande do 
Sul, de R$ 6,943.

Em São Paulo, principal 
estado produtor, consumidor 
e com mais postos avaliados, 
a cotação média do etanol fi-
cou em R$ 5,256 o litro, alta de 
2,12% ante a semana anterior.

O preço mínimo registra-
do na semana para o etanol em 
um posto foi de R$ 4,499 o li-
tro, em São Paulo, e o menor 
preço médio estadual, de R$ 
5,021, foi registrado na Paraí-
ba - não há, portanto, estados 
com o biocombustível a me-
nos de R$ 5/litro. 
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PIX completa 1 ano 
e adota novas 
medidas de segurança
PRECAUÇÃO. Entre as mudanças que entraram em vigor nesta, 
estão o bloqueio preventivo de recursos e devolução de valores 
em casos de fraude.

DA REDAÇÃO

O sistema de pagamento ins-
tantâneo do Banco Central (BC), 
o PIX. completa 1 ano de fun-
cionamento no país e ganha um 
conjunto de novas medidas de 
segurança.

Entre as novas medidas, es-
tão o bloqueio preventivo dos 
recursos em caso de suspeita de 
fraude, notificações obrigatórias 
de transações rejeitadas e devo-
lução de valores pela instituição 
recebedora, em casos de fundada 
suspeita de fraude ou falha ope-
racional nos sistemas das institui-
ções participantes.

As novas medidas foram 
anunciadas no final de setembro. 
Segundo o Banco Central, os me-
canismos “criam incentivos para 
que os participantes aprimorem 
cada vez mais seus mecanismos 
de segurança e de análise de frau-
des”.

O PIX é um mecanismo de 
transferência de recursos que 
opera em tempo real, 24 horas 
por dia. Neste 1 ano de PIX, o 
Banco Central estima que mais 
de 45 milhões de pessoas que não 
realizavam transações eletrônicas 
agora fazem PIX com frequência 
e que o sistema já conseguiu redu-
zir em quase R$ 5 bilhões os cus-
tos bancários para as empresas. 

Confira algumas mudanças:
• Bloqueio cautelar: medida vai 
permitir que o banco que detém 
a conta do usuário possa efetuar 

um bloqueio preventivo dos re-
cursos por até 72 horas em casos 
de suspeita de fraude. Sempre que 
o bloqueio cautelar for acionado, 
a instituição deverá comunicar 
imediatamente ao cliente.
• Notificação de infração: notifi-
cação de infração deixará de ser 
facultativa e passará a ser obri-
gatória. Mecanismo visa permi-
tir que os bancos registrem uma 
marcação na chave PIX, no CPF/
CNPJ do usuário e no número da 
conta quando há “fundada sus-
peita de fraude”. Essas informa-
ções serão compartilhadas com 
as demais instituições financeiras 
para aumentar aos mecanismos 
de prevenção a fraudes;
• Ampliação do uso de infor-
mações para fins de prevenção 
à fraude: será criada uma nova 
funcionalidade que permitirá a 
consulta de informações vincula-
das às chaves PIX. Assim, infor-
mações de notificação de fraudes 
estarão disponíveis para todos os 
participantes do PIX, que pode-
rão utilizar essas informações em 
seus processos como, por exem-
plo, abertura de contas;
• Mecanismos adicionais para 
proteção dos dados: mecanismos 
adotados pelos bancos devem ser, 
no mínimo, iguais aos mecanis-
mos implementados pelo BC. Os 
bancos também terão de definir 
procedimentos de identificação 
e de tratamento de casos em que 
ocorram excessivas consultas de 

chaves PIX;
• Devolução de valores em caso 
de fraude ou falha: a devolução 
poderá ser iniciada pelo presta-
dor de serviço de pagamento do 
usuário recebedor, por iniciati-
va própria ou por solicitação do 
prestador de serviço do usuário 
pagador, em casos de fundada 
suspeita de fraude ou falha ope-
racional nos sistemas das institui-
ções participantes.
• O Banco Central também mu-
dou o regulamento do PIX para 
deixar claro que os bancos devem 
ser responsabilizados por “frau-
des decorrentes de falhas nos 
seus próprios mecanismos de ge-
renciamento de riscos”.
• Limite de transferências à noite
• Desde 4 de outubro, passou 
a valer o limite de R$ 1 mil para 
transferências e pagamentos reali-
zados por pessoas físicas das 20h 
às 6h, incluindo o PIX. Pessoas 
jurídicas (empresas) não serão 
atingidas com a medida.
• O limite poderá ser alterado a 
pedido do cliente, através dos ca-
nais de atendimento eletrônicos. 
Porém, a instituição financeira 
deve estabelecer prazo mínimo 
de 24 horas para a efetivação do 
aumento.
• Segundo o Banco Central, os 
bancos devem oferecer aos seus 
clientes a opção de cadastrar 
previamente contas que poderão 
receber transferências acima dos 
limites estabelecidos.



Jornal Ponto Final 
18 a 24 de novembro de 2021

| 13

O Número Médio de Transmissão por Infectado (RT) chegou a 1,01, atingindo o nível amarelo.

Taxa de transmissão da Covid-19 
volta a subir em Minas após feriado
LEITOS. Ao mesmo tempo, o indicador da ocupação dos leitos de UTI voltados para o novo coronavírus 
caiu quase 8% desde a última sexta-feira (12). 

DA REDAÇÃO

Nas últimas 24 horas, Mi-
nas Gerais registrou dez mortes 
em decorrência da Covid-19. 
As informações são do boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Secretaria de Estado de Saú-
de (SES-MG) na manhã desta 
quarta-feira (17).

Até o momento, 55.952 
pessoas perderam a vida para a 
doença no Estado. Também nas 
últimas 24 horas, foram registra-
dos 733 novos casos da doença. 
A média da idade de óbitos con-
firmados pela doença é de 67 
anos. Segundo, a SES,  70% dos 
óbitos ocorreram com pessoas 
de 60 anos ou mais.

A pasta destaca que os nú-
meros podem não retratar a 
ocorrência real de novos casos 
e óbitos no período, mas, sim, 
de ocorrências notificadas. No 
total, 2.197.989 pessoas já testa-
ram positivo para o coronavírus 

em Minas. Destas, 2.124.097 são 
consideradas recuperadas. Elas 
atendem a três pré-requisitos: 
estão há 72 horas assintomáti-
cas; receberam alta hospitalar e/
ou cumpriram isolamento do-
miciliar de dez dias; e estão sem 
intercorrências.

Outros 17.951 pacientes 
infectados permanecem em 
acompanhamento, internados 
ou em isolamento domiciliar. 
Desde o início da pandemia, 
55.941 mortes por Covid-19 fo-
ram confirmadas no estado.

Belo Horizonte voltou a 
ter a taxa de transmissão da 
Covid-19 no nível amarelo de 
alerta no último dia 16, segundo 
o Boletim Epidemiológico di-
vulgado pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH). Entretanto, 
os outros dois indicadores, da 
ocupação de leitos de UTI e en-
fermaria voltados para a doença, 
apresentaram quedas e seguem 

no nível verde.
O Número Médio de 

Transmissão por Infectado 
(RT) chegou a 1,01, atingindo 
o nível amarelo quando fica 
acima de 1. Isso significa que, 
a cada 100 pessoas contami-
nadas pelo novo coronavírus, 
101 acabam pegando a doen-

ça. Na sexta-feira (12) o fator 
estava em 0,98.

Por outro lado, os índices 
de ocupação dos leitos apre-
sentaram reduções expressivas. 
O maior deles foi justamente 
aos leitos de UTI, passando de 
48,2% na sexta para 40,4% nes-
ta terça-feira. Já a ocupação dos 

leitos de enfermaria chegou a 
42,8%, enquanto na sexta o re-
gistro foi de 46,4%.

Na semana passada a ocu-
pação dos leitos de UTI voltava 
ao nível de alerta após 75 dias 
no nível verde. No dia, o indi-
cador estava em 50,8% de lei-
tos ocupados.
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¨ polícia

Foi recuperada a quantia de R6.250,00$ (seis mil, duzentos e 
cinquenta reais).

Roubo no bairro 
Rosário termina 
com os autores 
presos pela PM
ÊXITO. Após diligências, os policiais militares obtiveram êxito 
na prisão do mentor do crime e sobrinho das vítimas.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi aciona-
da devido a um roubo ocorrido 
no bairro Rosário, em Mariana. 
Segundo a solicitante, um ho-
mem entrou na residência de 
um casal de idosos, onde sub-

traíram a quantia de R$7.000,00 
(sete mil reais).

A solicitante informou ain-
da que o sobrinho das vítimas, 
de 48 anos, seria suspeito de ter 
facilitado a entrada do autor na 
residência, o qual simulou es-

tar armado. Após diligências, 
os policiais militares obtiveram 
êxito na prisão do mentor do 
crime e sobrinho das vítimas, 
em Antônio Pereira, distrito 
de Ouro Preto. Com ele e em 
sua residência, em Mariana, 
foi recuperada a quantia de 
R$6.250,00 (seis mil, duzentos 
e cinquenta reais).

Já o coautor do roubo, de 27 
anos, foi preso em Cachoeira do 
Campo, outro distrito de Ouro 
Preto (MG). Em sua casa e com 
ele, foram apreendidas 5 (cinco) 
camisas de time - compradas com 
o dinheiro do roubo; e foi recu-
perada a quantia de R$350,00 (tre-
zentos e cinquenta reais).

Os autores foram conduzi-
dos para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foram 
entregues os materiais apreen-
didos e o dinheiro recuperado 
pela Polícia Militar.

RASTREAMENTOS

TV furtada é recuperada pela Polícia 
Militar após prisão de autor

A Polícia Militar foi acio-
nada no bairro Vila do Carmo, 
em Mariana no último dia 3 
pela funcionária de um esta-
belecimento comercial, devido 
ao furto de uma televisão de 21 
polegadas e um botijão de gás.

Policiais militares compa-
receram ao local e, por meio 
de filmagens da câmera de 
segurança, foi possível visua-
lizar o autor do delito, ao qual 
foi identificado. 

Após rastreamentos, o 
autor, que tem 24 anos, foi 
localizado e preso pelos mili-
tares. A televisão também foi 
localizada pela Polícia Militar, 
com um homem de 53 anos, 
que foi preso por receptação. 
Os autores foram conduzidos 

para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foi en-

DA REDAÇÃO
tregue a TV recuperada pela 
Polícia Militar.
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O indivíduo, que tem 32 anos, assumiu a propriedade dos 
itens apreendidos.

Homem é preso por posse ilegal 
de arma de fogo em Mariana
REINSCIDENTE. Autor de 32 anos foi preso já possuía passagens pela Polícia.

DA REDAÇÃO

Informações obtidas pela 
Polícia Militar no último dia 
10 apontavam que um indi-
víduo estaria portanto uma 
arma de fogo ilegal em Ma-
riana e que teria a escondido 
em um matagal de uma rua no 
bairro Barro Preto. 

Policiais militares fizeram 
rastreamento no bairro, onde 
por volta de 22h30, um indi-
víduo com características se-
melhantes as do denunciado 
foi visto entrando embaixo 
de uma ponte de aderia. Ele 
foi abordado e informou que 
teria escondido uma arma às 
margens de um rio do bairro. 
Os militares fizeram varredu-
ra no local apontado, onde 
encontraram uma pochete 
que continha 1 (um) revólver 
e 6 (seis) munições intactas do 
calibre 38, 7 (sete) pedras de 
crack e 1 (um) cartão de ban-
co. O indivíduo, que tem 32 

anos, assumiu a propriedade 
dos itens apreendidos.

O autor - que já pos-
suía passagens pela Polícia 
- foi preso e conduzido 

para a Delegacia de Polí-
cia Civil  de plantão, onde 
foram entregues a arma 
e materiais apreendidos 
pela Polícia Militar.

APREENSÃO

Arma de fogo é apreendida 
pela PM em Monsenhor Horta 

Policiais militares rea-
lizavam patrulhamento de 
rotina em Monsenhor Hor-
ta, distrito de Mariana, no 
último dia 10, quando por 
volta de 15h30, receberam 
informação apontando que 
um morador do distrito es-
taria traficando drogas.

De pronto, os militares 
foram à residência aponta-
da, cujo indivíduo denun-

ciado não se encontrava, 
mas onde foram apreendidos: 
1 (uma) espingarda de pressão 
modificada para disparo com 
munição do calibre 22 e 1 
(uma) munição deste calibre, 
3 (três) buchas de maconha, 
1 (uma) balança de precisão e 
7 (sete) pinos vazios - geral-
mente utilizados para o acon-
dicionamento de cocaína.

A arma, drogas e mate-
riais apreendidos foram en-

tregues na Delegacia de Polí-
cia Civil, para serem tomadas 
as demais providências.

Entre o material apreen-
dido estava uma espingarda 
de pressão modificada para 
disparo com munição do ca-
libre 22.

DA REDAÇÃO

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

Se liga, minha irmã e meu irmão astral, pois  
o período vai ter de tudo um pouco. Podem 
rolar conquistas gloriosas, mas também 
algumas trombadas. O Sol passa a última 
semana na nossa companhia e destaca 
tanto as qualidades quanto os defeitos de 
fábrica do seu, do meu, do nosso signo.

A semana pode não começar do jeito que 
você queria ou merecia, mas não adianta se 
descabelar, plantar bananeira ou dar rabo-de-
arraia. Muita hora nessa calma, porque o astral 
melhora no dia 16 e você pode se entusiasmar 
com as boas promessas que vão aportar no 
setor fi nanceiro, bebê. 

Altos e baixos vão marcar presença e convém 
ligar o radarzinho, Caprica! A despeito dessa 
instabilidade você precisa aproveitar a última 
semana do Sol em Escorpião para alcançar um 
objetivo pelo qual já vem lutando faz tempo. A partir 
de terça-feira sua disposição para ir à luta se renova 
e os resultados vão aparecer, no trampo e, o que é 
melhor ainda, no bolso. 

Como tu adora mudanças, vai torcer por 
novidades e querer outros ares em vários 
setores da vida, mas evite ir com muita sede ao 
pote, bebê! E isso serve para todos os setores 
da sua vida, trabalho, dinheiro, saúde entre eles. 
Não é hora de se arriscar. Nem na Mega, na 
Lotofácil, João? Não, aí é outro departamento, 
meu docinho de jambu.

Tá querendo dar stop na rotina, desabilitar 
as notifi cações e esquecer as bagaceiras, 
né Peixinho? Não duvido, mas ainda que 
mude o foco, não convém se desligar do 
seu mundinho mundano. O trabalho pode 
exigir um pouco mais de atenção e será 
preciso abrir o olhão com seus contatos no 
meio da semana. A grana pode estar mais 
lisa do que bagre ensaboado e depois que 
ela escapar, não adianta chorar, bebê.

Tourinha, tourinho, não tenha medo de cara 
feia e nem de briga de foice no escuro. Se 
pedir proteção ao seu anjo da guarda, terá 
calma, ponderação e habilidade para vencer 
as bagacinhas que podem aparecer nesta 
semana. Os interesses profi ssionais e 
fi nanceiros fi cam no olho do furacão e você 
precisará explorar sua esperteza e paciência 
para atingir seus objetivos.

Escreveu, não leu, o pau comeu! É assim 
que vai estar o astral geminiano nessa 
semana, zero de paciência, e pra acabar 
de entortar, querendo abraçar o mundo 
com as mãos. Calma aí, meu docinho 
de creme brulée, porque não vai dar pra 
fazer tudo ao mesmo tempo e atender as 
trocentas exigências no trabalho.

O início da semana pode ser ossinho, sim, mas 
nada de desânimo ou drama, bebê! Larga das 
carência e dos mimimis para aproveitar essa 
última semana do Sol no seu paraíso e o astral 
sortudo que o reizinho traz. A hora de botar seus 
planos em prática é agora e cê pode se dar bem 
com…isso mesmo, com grana, meu cristalzinho!

Leãozinha(o)logo na terça-feira os astros 
levantam seu pique, moral e vitalidade. Pode 
esperar ótimas energias na saúde e no trabalho. 
Você terá boas chances de alcançar uma 
ambição antiga, só toma cuidado pra não entrar 
em confronto com gente infl uente e com ideias 
divergentes das suas.

Fala sério, virginiangel, tá com umas tretas 
azucrinando essa cabecinha inteligente? Boa 
notícia: você vai se livrar delas num pá-pum 
e anota aí: o dia 16 vai ser ótimo para acertar 
desfazer tretas e resolver pendengas que vinham 
tirando seu sono. O trabalho vai fl uir numa boa 
em alguns dias, mas em outros exigirá jogo de 
cintura e paciência.

Librinha, os assuntos de grana continuam 
pegando, né? Pois saiba que a semana será 
decisiva para suas fi nanças e a coisa será tipo 
vai ou racha. Se aproveitar as oportunidades 
e tiver juízo ao lidar com dinheiro, sua vida 
material tem tudo para deslanchar. E, anota ai: 
dia 19 a sorte pode bater na sua porta.   De 
quinta em diante, conquistas no trabalho vão 
trazer certezas e mais estabilidade.

Lobão orienta Luiz a visitar a clínica psiquiátrica 
e descobrir se Nat está viva. Cobra pede a 
Quitéria que siga as instruções de Edgard. 
Pedro estranha a ausência de Karina, que se 
esforça para chamar a atenção dos vizinhos. 
Pedro pede ajuda ao porteiro para entrar 
no apartamento de Lobão. Edgard prepara 
Joaquina para a encenação que resgatará 
Quitéria e sua família do ginásio. Karina se 
desespera em seu cativeiro. Gael acredita 
que conhece Quitéria. Começa a luta de Duca 
e Cobra. Luiz reconhece Nat na clínica.

Ernesto explica a Gael por que trocou os 
exames de DNA. Pedro se desespera por 
não conseguir falar com Karina. Cobra 
estranha que Heideguer tenha trazido 
sua família de Goiânia. Robinson acusa 
Cobra de ter fugido. Gael comemora 
a possibilidade de trazer Karina de 
volta. Cobra pede ajuda a Edgard para 
desmascarar Heideguer. Heideguer 
promete apoiar Gael e Ernesto contra 
Lobão. Cobra avisa a Quitéria sobre o 
esquema de apostas e pede que a mãe 
obedeça a Edgard. Lobão recebe um 
telefonema da clínica psiquiátrica onde Nat 
está internada.

Guilherme, Paula, Neném e Flávia 
tentam entender o que aconteceu com 
eles. Nedda sente um mal-estar, e 
Jandira e Betina a apoiam. Ingrid se 
angustia com a notícia do acidente 
da mãe, e Tuninha tenta acalmá-la. 
Celina estranha a reação de Rose ao 
saber que Neném estava no avião com 
Guilherme. Cora acusa Flávia pelo 
roubo. Os quatro sobreviventes ganham 
uma segunda chance e recebem um 
aviso surpreendente. Celina tenta 
descobrir com Nedda se Neném e Rose 
se conheciam. Tina e Tigrão sofrem 
por seus pais. Ingrid toma uma decisão 
e Tuninha a apoia. Guilherme, Paula, 
Neném e Flávia são encontrados.

Nedda sugere que todos pensem nos 
momentos felizes que tiveram com seus 
entes queridos. Os familiares veem na 
TV que Guilherme, Paula e Neném foram 
resgatados e vibram com a notícia. Tina 
e Tigrão descobrem que sua família está 
viva. Rose vai falar com Nedda e percebe o 
olhar de Celina. Flávia se preocupa com a 
mala com os dólares. Carmem confi dencia 
a Marcelo por que quer acabar com Paula. 
Os quatro sobreviventes se preocupam 
com o aviso que receberam. Flávia foge dos 
repórteres. Neném chega em casa e todos se 
emocionam. Neném se revolta ao saber que 
não irá mais fechar o contrato com o time de 
futebol. Flávia, Guilherme, Paula e Neném 
têm alucinações.

Lobão tenta convencer Cobra, mas o 
lutador afi rma que não participará da 
fraude. Marcelo monta seu restaurante 
sobre rodas. Lucrécia retoma suas aulas 
na Ribalta. Duca se recupera e afi rma a 
Gael que vencerá o campeonato contra 
Cobra. Marcelo se despede de Roberta. 
Cobra conta para Jade que desistiu 
de perder a luta por dinheiro e os dois 
reatam. Gael conversa com Cobra, que 
garante que lutará de forma honesta. 
Karina fala com Gael. Ernesto marca 
um encontro com Karina. Lobão fl agra 
Karina sem a bota de gesso e a impede 
de sair. Heideguer convida Quitéria e 
seus fi lhos para assistirem à fi nal do 
Warriors.

Lara aceita se casar com Mateus. Noca 
confi dencia a Dalva que está preocupada 
com a neta. Ruth e Túlio comemoram 
a negociação de Christian/Renato na 
venda do mercado de Brás de Pina. Ruth 
consegue o endereço do restaurante em 
que Túlio vai jantar com Rebeca, Ilana 
e Breno. Rebeca fl agra Túlio e Ruth 
discutindo. O fi lho de Manoel agride 
Christian/Renato, acusando o rapaz 
de não ter cumprido sua promessa ao 
pai. Ravi conta a Christian/Renato que 
Romero está entre a vida e a morte. 
Christian/Renato vai até o abrigo em 
Goiânia, onde é recebido por Avany.

Avany passa mal ao ver Christian/Renato, e 
Luzia explica a Avany que o rapaz é irmão 
gêmeo de Christian. Christian/Renato pede 
para visitar Romero. Ilana comenta com 
Rebeca que pensa em descongelar seus 
óvulos. Nicole escuta os amigos de Naldo 
debocharem do seu aspecto físico. Joy 
desabafa com Adel sobre sua falta de jeito 
com Francisco. Breno fotografa Cecília. 
Santiago presenteia Christian/Renato com a 
caneta que foi de seu pai e afi rma que ele 
será seu sucessor. Maria Fernanda revela a 
Christian/Renato que ele é pai de seu fi lho.

Christian/Renato fi ca impactado com 
a notícia de que é pai de Luc e pede a 
Maria Fernanda para conversar melhor. 
Bárbara critica Santiago pela sua falta de 
atenção e compreensão com Nicole. Antes 
de conhecer Luc, Christian/Renato pede 
a Maria Fernanda um tempo para que 
Bárbara possa digerir a perda do fi lho. Ilana 
e Breno entram em desacordo durante 
a consulta médica. Rebeca discute cm 
Bárbara. Rebeca decide aceitar o convite 
de Felipe. Lara pede a Noca para não falar 
mal da escola perto de Marie. Christian/
Renato fi ca chocado ao entrar em casa 
e ver Maria Fernanda conversando com 
Bárbara.

Guilherme, Paula, Neném e Flávia se 
apavoram com uma forte turbulência 
no avião. Tina e Bianca assistem ao pai 
jogando bola e fi cam animadas. Marcelo 
tenta convencer Paula a vender sua 
empresa para a rival Carmem. Cora 
chama Flávia para participar de um 
golpe. Guilherme briga com Rose em 
uma festa. Celina e Daniel reclamam de 
Rose para Guilherme. O plano de Cora 
dá errado, mas Flávia acaba fi cando com 
a mala com os dólares. Flávia se disfarça 
como comissária, e Jairo a convida para 
completar a tripulação do avião. Neném e 
Paula tentam conversar com Guilherme, 
que não dá muita atenção. 

Heideguer convence Quitéria a viajar com 
ele para o Rio de Janeiro. Ernesto cobra 
uma explicação de Karina sobre sua 
ausência no encontro. Gael treina com 
Duca, que sente dores no pé. Cobra liga 
para Quitéria, que não atende a pedido de 
Heideguer, e o lutador desconfi a. Lobão 
deixa Karina algemada em seu quarto. 
Karina consegue gravar uma mensagem 
para Ernesto e pede que ele procure 
Gael. Lobão e Gael são convidados a 
se enfrentar em uma luta demonstrativa 
do Warriors. Lobão pede que Luiz lhe 
consiga um sonífero. Duca garante 
a Dalva que vencerá a luta. Quitéria 
surpreende Cobra em sua loja. Ernesto 
procura Gael.

Isabel e Gastão partem para uma viagem 
à Europa. Pilar sugere a Dolores que Nélio 
pode ter provas contra Tonico. Solano 
conta a Elisa que tomou o controle de 
Mato Grosso e declarou guerra ao Brasil. 
Augusto comenta com Leopoldina sobre 
Luísa. Diante da esquiva de Dominique em 
ver a mãe, Luísa desiste de voltar para a 
França. Batista e Lupita se desesperam por 
não conseguirem se livrar de Lota. Pedro 
é informado sobre o domínio de Solano 
no Mato Grosso e anuncia guerra contra o 
Paraguai.

Tonico fi nge ajudar Pedro, que convoca 
esforços e investimentos no exército 
brasileiro. Leopoldina se frustra por 
ter de adiar sua viagem com Augusto. 
Luísa e Teresa decidem uma trégua 
entre as duas, para apoiar Pedro e 
o Brasil. Nélio afi rma a Dolores que 
conseguirá provas contra Tonico. Mauá 
anuncia a Samuel que as obras da 
barragem estão suspensas por conta da 
guerra. Zayla deixa a Pequena África, e 
Cândida se desespera. Samuel diz a 
Pilar que terão de adiar o casamento. 
Zayla procura Tonico.

Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala 
Zayla no cassino de Quinzinho. Pilar cuida de 
Luísa, que sofre com a recusa de Dominique 
em vê-la. Guebo tenta conversar com 
Zayla, que afasta o amigo. Lupita acredita 
que Vitória está apaixonada por Quinzinho. 
Pedro inicia uma campanha de recrutamento 
voluntário para o exército brasileiro. Olu, 
Tonico e Nélio se alistam, enquanto Guebo 
se recusa. Pilar e Dolores proíbem Samuel 
e Nélio de lutar na guerra contra o Paraguai. 
Pedro anuncia seu alistamento ao exército.

Caxias alerta Pedro sobre sua falta 
de treinamento militar e pede ajuda a 
Luísa para demovê-lo da ideia. Tonico 
se alista ao exército. Samuel confronta 
Zayla. O plano de Pilar e Dolores dá 
certo, e Tonico desiste de obrigar Nélio a 
ingressar na guerra. Isabel sofre por não 
ter engravidado. Pedro comemora os 
sinais de apoio da Argentina ao Brasil. 
Nino pede Celestina em casamento. 
Luísa discute com Pedro por sua recusa 
em desistir da guerra. Tonico compra o 
ateliê de Madame Lambert para Zayla. 

Pilar ajuda Luísa a retomar seu ânimo. 
Caxias avisa que o Conselho de 
Ministros permitiu que Pedro fosse à 
guerra como comandante em chefe. 
Borges faz negócios escusos com 
Tonico, e Nélio os observa. Luísa 
retoma as atividades da Sociedade 
das Camélias. Dolores vai ao ateliê de 
Zayla. Lota fl agra a armação de Batista, 
Lupita e Quinzinho.  

Batista declara seu amor por Lupita. Nélio 
revela a Dolores que Tonico tem um caso 
com Zayla. Batista tenta fugir com Lupita, 
mas Lota e Bernardinho prendem o barão. 
Prisca e Hilário pedem que Vitória seja 
sua nova mãe, e Quinzinho se emociona. 
Tem início o sarau benefi cente organizado 
por Teresa no cassino. Augusto afasta 
Leopoldina de Luísa. Tonico se assusta 
ao constatar que Dolores sabe de seu 
relacionamento com Zayla.

Neném abraça as fi lhas para tentar se 
acalmar e implora que Osvaldo consiga um 
time para ele jogar. Guilherme vai ao encontro 
de Tigrão. Paula convence os diretores a 
se empenharem com ela para recuperar a 
empresa. Celina questiona Rose sobre seus 
sentimentos. Paula pensa em usar Neném 
na campanha de seu novo produto. Neném 
decide vender seus troféus e medalhas. 
Daniel se surpreende com as infrações 
de Tigrão. Neném se recusa a participar 
da campanha de Paula. Guilherme pede 
ajuda para conquistar seu fi lho, e Rose o 
apoia. Neném treina com Osvaldo.Nedda é 
despejada do salão, e Neném a conforta.

Osvaldo oferece sua casa para colocar 
os móveis do salão. Cora afi rma a Nunes 
que Flávia não é a comissária que estava 
no acidente de avião. Neném se culpa 
por Nedda ter perdido seu salão. Marcelo 
questiona Carmem sobre a morte do marido 
de Paula. Joana se decepciona ao saber 
que Guilherme não pretende se separar de 
Rose. Nunes e Prado falam para Guilherme 
que Flávia pode estar envolvida em um furto 
e pedem que ele a reconheça pela foto. Cora 
manda seus irmãos encontrarem Flávia. 
Rose desiste ir à casa de Neném. Flávia se 
disfarça para cantar na Pulp Fiction. Neco 
e Leco ameaçam Murilo para descobrir o 
paradeiro de Flávia.

Flávia consegue salvar Murilo, e a 
proximidade dos dois incomoda Vanda. 
Paula sonha com Neném e acorda 
assustada. Rose decide matricular Tigrão 
em um colégio público. Guilherme recebe 
as bagagens que estavam no avião. 
Guilherme pede para Joana conversar 
com Rose. Flávia liga para Guilherme e 
descobre que ele já sabe sobre os dólares. 
Paula compra os pertences que Neném 
deixou na loja de usados e vai até a casa 
de Nedda. Paula convida Neném para 
sair. Leco e Neco encontram Flávia e 
Guilherme, que fogem dos irmãos. Paula 
e Neném veem os amigos na rua e os 
ajudam a fugir dos vilões.

É arianjo, a vontade de mudar o que tá empatando 
a vida pode falar mais alto e você vai querer dar um 
basta. Terá pique e coragem para cortar hábitos 
danosos, relações insatisfatórias e situações que 
já não se sustentam mais. O trabalho vai render 
graças ao seu jeito batalhador e determinado, mas 
dobre a atenção com a grana. 

Nat chama por Lobão e Germano explica 
a Luiz que a lutadora perdeu a memória. 
Cobra se esquiva dos golpes de Duca 
no ringue e Jade se irrita. Pedro apressa 
o chaveiro e diz que Karina está presa 
no apartamento. Cobra registra que sua 
família não está mais no ginásio e parte 
para cima de Duca no ringue. Heideguer 
percebe a armação do lutador exige 
que seus capangas encontrem 
Quitéria e os fi lhos. Karina teme pela 
vida de Gael com a proximidade da 
luta demonstrativa com Lobão. Luiz 
questiona Nat. Começa o último round 
da luta entre Duca e Cobra.

Maria Fernanda conta a Bárbara que tem 
um fi lho. Lara alerta Mateus para a situação 
contábil da sapataria. Santiago libera 
recursos para Christian/Renato realizar seu 
projeto de capacitação pessoal. Christian/
Renato revela a Ravi que tem receio de 
Bárbara terminar o casamento se souber da 
existência de Luc. Nicole escuta Christian/
Renato marcando um encontro com 
Maria Fernanda. Maria Fernanda recusa 
o dinheiro de Christian/Renato e decide 
que Luc não conviverá com ele. Nicole 
observa, sem ser vista, o encontro de Maria 
Fernanda com o Christian/Renato. Nicole 
liga para Bárbara.

Bárbara fi ca abalada quando a médica 
revela que uma nova gestação é 
impossível. Santiago avisa a Christian/
Renato sobre o diagnóstico irreversível de 
Bárbara e informa que a fi lha está indo em 
direção a Búzios. Nicole conta a Rebeca 
que Christian/Renato tem um fi lho fora do 
casamento. Christian/Renato salva Bárbara. 
Joy rejeita Ravi. Rebeca fi ca surpresa ao 
encontrar com Felipe em Búzios, e os dois 
se beijam. Túlio fi ca sabendo que Rebeca 
esteve com Felipe em Búzios. Rebeca 
conta para Túlio que Renato/Christian tem 
um fi lho fora do casamento. Durante o 
jantar em homenagem a Christian/Renato, 
Túlio revela a Santiago que o marido de 
Bárbara tem um fi lho.

Christian/Renato agride Túlio. Bárbara não aceita 
as explicações de Christian/Renato e o afasta. 
Elenice conta a Teodoro que Christian/Renato 
não sabe que ficou estéril depois que contraiu 
caxumba quando criança. Teodoro conclui que 
o filho que Bárbara estava esperando não era 
de Christian/Renato. Santiago demite Christian/
Renato da empresa, a pedido de Bárbara. Lara 
descobre que Noca colocou a casa à venda e 
que conseguiu um emprego no Rio. Ravi não 
consegue convencer Christian/Renato de não 
ir atrás de Lara. Bárbara liga para Christian/
Renato pedindo desculpas e avisa que Elenice 
lhe mostrou o resultado negativo do DNA de 
Luc. Lara e Mateus avistam o carro de Christian/
Renato acidentado na estrada.
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Comércio x Consciência 
De 17 a 20 de novembro Mariana é palco para a Semana do Desenvolvimen-

to Econômico que está exposta no Centro de Convenções da cidade. O evento 
é um incentivo aos comerciantes em geral. Com a pandemia, que ainda vivemos 
nos dias de hoje, houveram muitos danos aos comerciantes e empresários em 
geral, devido o fechamento do comércio como medida protetiva contra o coro-
navírus. Disso todos nós já sabemos.

Com o retorno das atividades gradativas percebeu-se em Mariana uma certa 
elevação nos preços ofertados. Sabemos também que com a pandemia os preços 
em geral subiram, mas o consumidor sabe diferenciar o aceitável do exagerado.

A Semana do Desenvolvimento Econômico traz uma reflexão interessante: 
para que esse retorno do comércio definitivamente ao antigo “normal”, seja 
proveitoso e promissor, é necessário jogo de cintura. A pandemia trouxe facili-
dades e juntamente com a tecnologia tornou cômodo as compras online, com 
entrega FULL, às vezes de um dia para o outro. Dessa forma, fazer compras 
pela internet juntou literalmente o útil ao agradável, otimizando preço baixo, 
variedade, comodidade e bom atendimento.

E é justamente por isso que fomentar o comércio agora requer muito mais 
habilidade que um simples “abrir as postas” porque o consumidor tem opção 
e aprendeu a esperar por dois, três dias e gastar menos, mesmo pagando frete, 
do que pagar mais caro pelo produto na hora. Com uma ressalva interessante 
também: pela internet o atendimento é sempre de qualidade, com facilidades, o 
que normalmente não é ofertado pelo comércio local.

Que esses dias de aprendizado também sirvam de conscientização, qualida-
de, bom atendimento e preço baixo precisam ser prioridade!

Charge

IGREJA DO ROSÁRIO/ 
RESTAURAMENTO

Como tive a honra de par-
ticipar da equipe de restauração 
da igreja do Rosário, sobre a 
supervisão do Adriano Ramos 
, do encarregado 

Mayco Ferreira  e demais 
amigos daquela restauração, 
que me acolheram de braços 
abertos, pois logo no inicio ha-
via perdido a minha esposa, só 
tenho que agradece-los.

 Agora tive a honra de par-
ticipar de uma filmagem, com 
uma equipe de BH sobre  as 
igrejas históricas.  E depois de 
uns quatro anos fui lá para ver 
os serviços finais da igreja e con-
fesso que fiquei encantado com 
tudo que vi , além do nosso.

Gente, tudo executado da 
melhor qualidade. Pintura, ilu-
minação, sistemas de som, de 
segurança, de emergencias, etc. 

PARABÉNS a todos que em-
penharam para o exito destes 
árduos trabalhos, Vejo agora 
a importancia de adquirimos 
os bancos para assentos, afinal 
casa nova, móveis novos. Por-
tanto vamos ajudar. 

E quem ficou bastante 
agradecido e envaidecido agora 
foram as imagens de  São Be-
nedito, N. Senhora do Rosário 
e Santa Ifigenia. E ficarão mui-
to mais ainda se nós leigos e até 
mesmos os padres, restauras-
sem os nossos corações tbm, 
para os acolhimentos neces-
sários que o próprio CRISTO 
tanto nos ensinou. É só  isto 
que ELE nos pede. Calçar as 
sandálias das humildades.

E olhem que estamos mui-
to em falta desta virtude.

Waldemar Malta

Por que me culpo por me fazer bem?
Por que me puno tanto por 

tomar decisões, se depois elas se 
mostram certas? Por que me jul-
go cruel por ter atitudes que eu sei 
que vão me fazer bem? Por que 
me boicoto em ocasiões que são 
lindas oportunidades de amadu-
recer. Esses foram questionamen-
tos que me fiz antes de dormir, 
em um diálogo que só aconteceu 
na minha cabeça. Adormeci com 
a imagem de um enorme e severo 
juiz, e ele tinha o meu rosto.

Naquela noite, tentei compre-
ender como conseguia perdoar os 
outros com mais facilidade do 
que perdoava a mim mesmo. Ob-
servei como, muitas vezes, a puni-
ção que eu me impunha era maior 
do que o próprio delito. Seria essa 
a maior injustiça que podemos 
cometer contra nós mesmos? Di-
zer que amamos os outros, mas 
nem sequer tirarmos um tempo 
para nos amar? Por que temos um 

olhar tão condescendente com os 
outros enquanto somos tão críti-
cos com nós mesmos? Na escu-
ridão do quarto, essas perguntas 
surgiram como uma fresta de luz 
pela janela.

Muitas vezes me perdi em 
culpas que nunca foram minhas. 
Me coloquei em situações nau-
fragadas por um mar de empatia 
com o outro, mas sem uma gota 
de compaixão por mim mesmo. 
Por outro lado, se o olhar empáti-
co para o mundo é tão necessário, 
por que o mesmo olhar voltado 
para si não seria? Se eu pudesse 
sorrir para mim da forma como 
sorrio para os outros, se eu pudes-
se dar a mim mesmo o carinho 
que dou aos outros, se eu pudesse 
ser comigo o que tanto insisto em 
ser para os outros, talvez conse-
guisse dormir sem me punir tanto 
por tomar decisões necessárias.

Fred Elboni

EDITAL



A nossa amiga Rita, do Varejão Popular, muito bem 
acompanhada de Wagner, Claret e Flávio (vice-presidente 
do Clube do Cavalo). Grande abraço para vocês!

E quem marca presença em nossa coluna social essa
semana, são os nossos amigos e parceiros Sérgio Vandrini, 
Letícia Rolim e Carol Pessoa. Só gente boa viu?!

Edvaldo Andrade, Juliano Duarte, Tiago Souza e Bruno 
Freitas no Iron Biker Brasil que aconteceu no último final 
de semana.
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Naty Passos sempre empreendendo brilhantemente. O 
Ateliê Labela conta com mais duas profissionais, a Dra. 
Marina Guimarães e Gislaine Freitas, aumentando os 
serviços ofertados para os clientes. Não se esqueçam: 
“Quanto maior for os eforços, mais forte será o apoio de 
Deus!” Sucesso nessa nova parceria. Deus abençoe!

Tiago Sousa, Rômulo Passos, Pedro do Eldorado, se-
cretário do desenvolvimento econômico, Tate e Dênis 
Donato, da ADESIP, nos preparativos da Semana do 
Desenvolvimento Econômico.

A Maria do Carmo, 
é aniversariante 
deste sábado (20).
Desejamos muitas 
felicidades. 
Parabéns!

Lorena Dias e Davi Fernando na inauguração de mais
um empreendimento, a loja Exclusiva Moda Plus Size. 
Desejamos muito sucesso.

Denilton juntamente com sua equipe, Caíque e Bruno, 
ficaram responsáveis pela estrutura e sonorização do 
Iron Biker Brasil.

Equipe da Guarda Civil Municipal marcando presença 
no Iron Biker Brasil: GCM Charles,  GCM Nélio,  GCM 
Sayonaria e  GCM Fabiano.


