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Orquestra Ouro Preto 
e ex-Uakti juntos 
pela primeira vez
APRESENTAÇÃO. Concerto inédito será apresentado dia 12 de 
dezembro, às 11h, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte.

DA REDAÇÃO

A Orquestra Ouro Preto 
e o flautista e compositor Ar-
tur Andrés tocam juntos pela 
primeira vez em apresentação 
inédita na capital mineira. Eles 
sobem ao palco do Sesc Palla-
dium, dia 12 de dezembro, do-
mingo, às 11h, na Série Domin-
gos Clássicos com o concerto 
“Orquestra Ouro Preto e Artur 
Andrés Ensemble”. O Grande 
Teatro do Sesc Palladium rece-
be o público presencial, seguin-
do todos cuidados e protocolos 
sanitários de saúde e segurança 
dos músicos, da equipe e do pú-
blico. Os ingressos estão à ven-
da a preços populares no site/
aplicativo do Sympla. 

Sob a regência do Maestro 
Rodrigo Toffolo, a apresenta-
ção traz no repertório com-
posições de autoria de Andrés 
registradas anteriormente na 

vasta discografia do Uakti, que 
se mesclam com músicas iné-
ditas, incluídas em seu recém 
lançado CD autoral “Aldeba-
ran”. O concerto conta tam-
bém com arranjos especiais de 
Philip Glass (Amazon River) e 
Elomar Figueiras (Arrumação). 

“A Orquestra Ouro Preto 
tem um extraordinário traba-
lho orquestral, que une o alto 
nível de suas interpretações 
do repertório erudito, desde 
o clássico ao contemporâneo. 
Vamos levar para este con-
certo todo legado de quase 
quatro décadas de trabalho 
com o grupo Uakti somado 
a novas experiências musicais 
com músicos da nova geração. 
Estamos muito felizes com o 
resultado”, destaca o flautista 
e compositor Artur Andrés. 

Para o Maestro Rodrigo 
Toffolo, é uma honra tocar 

na companhia de Artur An-
drés. “É um fato inegável que 
a música instrumental brasi-
leira foi grandemente enri-
quecida pelo experimentalis-
mo e inovação do Uakti, uma 
banda magistral, que durante 
décadas de trabalho ininter-
rupto ganhou amplo reco-
nhecimento, tanto nacional 
como internacional, por uti-
lizar instrumentos musicais 
não convencionais para che-
gar a uma sonoridade incon-
fundível. Será um concerto 
com muita excelência e ver-
satilidade”, completa. 

Desde 2015, a parceria 
entre Orquestra Ouro Preto e 
o Sesc-MG para formação de 
novos públicos e democrati-
zação da música de concerto 
propõe invadir as manhãs de 
domingo com concertos espe-
ciais, a preços populares.
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PREF MARIANA

Para ter direito ao programa, as famílias devem possuir inscrição no Cadastro Único.

Prefeitura informa sobre o 
funcionamento do Auxílio Brasil
REGRA. Para receber o benefício, poderão utilizar o cartão do Bolsa Família ou o Cartão Cidadão que já possuem.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cida-
dania, informa sobre o novo 
Auxílio Brasil. O programa foi 
regulamentado através do de-
creto nº 10.852, de 8 de novem-
bro de 2021, pelo o Governo 
Federal e é destinado às famílias 
em vulnerabilidade social, que 
eram beneficiárias do extinto 
Bolsa Família, com um reajuste 
de 20% nos valores pagos.

As famílias que já eram 
beneficiárias do Bolsa Fa-
mília não precisam realizar 
nenhum cadastro ou atua-
lização para ter direito ao 
Auxílio Brasil, exceto nos 
casos que tiverem mudado 
de endereço, alterado a com-
posição familiar e renda, ou 
que estejam com o cadastro 
desatualizado há mais de dois 
anos. Para receber o benefí-
cio, poderão utilizar o cartão 

do Bolsa Família ou o Cartão 
Cidadão que já possuem.

Para ter direito ao pro-
grama, as famílias devem 
possuir inscrição no Ca-
dastro Único, atualizado 
há pelo menos dois anos, e 
renda per capita abaixo de 
R$200,00 tendo a presença 
de algum membro da família 
com idade entre 0 e 21 anos, 
ou renda per capita abaixo 
de R$100,00 sem a presença 
de crianças ou adolescentes/
jovens na família.

Para realizar novo cadas-
tro ou atualizar os dados no 
CadÚnico é necessário ter em 
mãos: RG, CPF, comprovante 
de residência (quando tiver), 
título de eleitor e carteira de 
trabalho de todas as pesso-
as que moram na residência. 
Através do Aplicativo “Meu 
CadÚnico”, os interessados 
podem checar se já possuem 
cadastro e se estão dentro do 

perfil para recebimento.
Ressaltamos que as famílias 

inscritas no Cadastro Único 

não recebem o pagamento de 
forma automática do Auxílio 
Brasil, primeiramente é realiza-

da análise dos dados e seleção 
pelo Governo Federal para ser 
autorizado o recebimento.
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 A cerimônia teve o propósito de resgatar à memória os valores éticos, morais e cívicos do 
Sr. Pedro Aleixo.

Solenidade Presidente Pedro Aleixo 
homenageia personalidades jurídicas
RECONHECIMENTO. Cerimônia agraciou dez personalidades do ramo jurídico do país.
DA REDAÇÃO

No último dia 27 foi rea-
lizada a Solenidade Presidente 
Pedro Aleixo, homenageando 
personalidades do ramo jurídi-
co e que possuem papel funda-
mental no desenvolvimento da 
nossa cidade, estado e país. A 
cerimônia, instituída pela Lei 

nº 3.130, teve o propósito de 
resgatar à memória os valores 
éticos, morais e cívicos do Sr. 
Pedro Aleixo, personalidade 
marianense, advogado, jornalis-
ta, professor e político de gran-
de expressão e importância.

Para Ronaldo Bento, Presi-
dente da Câmara dos Vereado-

res de Mariana, “é uma honra 
e privilégio termos um Presi-
dente da República nascido em 
nossa cidade. Isso é uma res-
ponsabilidade para cada home-
nageado e cidadão marianen-
se”, destacou.

Representando todos os 
agraciados, o Desembargador 
Sr. Pedro Aleixo Neto, ressaltou: 
“Fiquei muito honrado com 
o convite para ser orador nes-
sa oportunidade. Mariana para 
mim e minha família tem um 
significado muito especial. Meu 
avô, Pedro Aleixo, aqui nasceu, 
no distrito de Bandeirantes, e 
sempre teve pela sua terra na-
tal um carinho muito especial, 
e esse carinho ele passou para 
seus filhos e netos. Parabenizo 
a todos os homenageados! Essa 
festa, para mim, tem um signifi-
cado muito importante, porque 
honra e lembra a memória do 
meu avô, um carinho que ape-
nas uma cidade, um povo da en-

vergadura, grandeza e nobreza 
de Mariana e dos marianenses 
poderia nos dar”.

Pedro Aleixo, nascido em 
Mariana, no dia 01 de agosto de 
1901, foi advogado, jornalista, 
professor e político brasileiro, 
tendo sido o 16º Vice-Presiden-
te do Brasil, entre 1967 e 1969. 
Ele foi impedido de tomar pos-
se da Presidência da República 
pela Junta Governativa Provi-
sória. Foi também Deputado 
Estadual, Deputado Federal e 
Ministro da Educação no go-
verno do presidente Castelo 
Branco. Se posicionou contra 
a edição do AI-5, chegando in-
clusive a elaborar uma revisão 
da constituição de 1967, a fim 
de restaurar a legalidade. Como 
Vice-Presidente da República, 
foi o último nesta condição a 
exercer a presidência do Sena-
do Federal. Faleceu na cidade 
de Belo Horizonte, em 03 de 
março de 1975, deixando sau-

dades, memórias e uma biogra-
fia invejável que inspira a todos 
que conhecem a sua trajetória.

Confira a lista dos agraciados:

- Desembargador Antônio Car-
los de Oliveira Bispo
- Desembargador Dirceu 
Wallace Baroni
- Desembargador Flávio Batis-
ta Leite
- Desembargador Geraldo Do-
mingos Coelho
- Desembargador José de Car-
valho Barbosa
- Desembargadora Juliana 
Campos Horta
- Desembargadora Valéria Ro-
drigues Queiroz
- Juiz Federal Mário de Paula 
Franco Júnior
- Juiz de Direito Jair Francisco 
dos Santos
- Juíza de Direito Marcela Oli-
veira Decat de Moura
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13ª Conferência Municipal de Saúde é realizada em Mariana.

13ª Conferência 
Municipal de 
Saúde é realizada 
em Mariana
PROPOSTAS. Durante o foro serão avaliadas a situação da 
saúde pública.

DA REDAÇÃO

A 13ª Conferência Muni-
cipal de Saúde irá acontecer no 
dia 11 de dezembro, às 7:30h, 
no Centro de Convenções e terá 
como desta edição o SUS: Parti-
cipação Popular, Panorama Atu-
al e Perspectivas Pós-Pandemia. 
Com realização da Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secretaria 
de Saúde, a ação objetiva discu-
tir políticas públicas em saúde 
no município.

As pré-conferências foram 
realizadas de 1º a 3 de dezembro 
também no Centro de Conven-
ções onde houveram escutas de 
forma coletiva dos representan-
tes das associações, entidades, 
sindicatos e prestadores de ser-
viço, entre outros. Também fo-
ram discutidas as demandas dos 
marianenses, no qual as propos-
tas levantadas serão debatidas 
na Conferência.

Durante o foro serão avalia-

das a situação da saúde pública, os 
obstáculos e avanços do Sistema 
Único de Saúde - SUS no municí-
pio. Ainda no encontro, serão pro-
postas diretrizes para a construção 
de um modelo de atenção à saúde 
voltado para a qualidade de vida e 
formulação da política sanitária.

Também serão eleitos conse-
lheiros titulares e suplentes para 
compor o Conselho Municipal 
de Saúde, e por fim, deliberar 
as propostas que irão compor o 
Plano Municipal de Saúde - PMS 
para a gestão 2022-2025.

O Plano Municipal de Saúde 
é o planejamento que define as 
políticas públicas em saúde para o 
período de quatros anos, em que 
são alinhados os compromissos 
da gestão para o serviço. O plano 
é definido a partir das discussões 
em congruência da participação 
social com os gestores públicos 
que avaliam as especificidades e 
necessidades dos munícipes. O 
PMS norteia as diretrizes a serem 
seguidas e orientam as ações que 
serão executadas nas Programa-
ções Anuais de Saúde.
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Programação do 1º 
Campeonato 
Mineiro de Boxe 
Olímpico é divulgada
REALIZAÇÃO. Campeonato acontece entre os dias 13 a 18 de 
dezembro e será realizado em Mariana.  

DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana será 
movimentada nos próximos 
dias pelo 1° Campeonato Mi-
neiro de Boxe Olímpico que 
acontecerá entre os dias 13 e 
18 de dezembro. 

O evento é promovido 
pela Federação de pugilismo 
das Minas Gerais, com apoio 
do Governo Municipal, do 
Sindicato Metabase de Ma-
riana, e das empresas Hawk 
Sports, Casca Fina e 31 Mo-
toristas. Essa competição, que 
será realizada pela primeira 
vez em terras mineiras, tem o 
intuito de enaltecer o esporte 
de combate no Estado, resga-
tar o turismo local e promo-
ver o bem comum na Primaz 
de Minas.  O evento está 
sendo organizado baseado em 
moldes de campeonatos in-
ternacionais e irá contar com 
estrutura de luta, shows, in-
centivos sociais, alimentação e 
entretenimento. 

Além da presença das per-
sonalidades do mundo da luta 
como: Beatriz Ferreira- meda-
lhista olímpica, Rodrigo Mino-
tauro - embaixador do UFC, 
Mateus Alves- Headcoach da 
Seleção Brasileira e Yusmanis 
Despaigne- referência mundial 
de Boxe cubano. Confira a se-
guir a programação completa: 

12 de dezembro 
- Das 13 às 17 horas, chegada 
das equipes no Hotel. 

13 de dezembro 
- Das 10 às 11 horas, Congres-
so Técnico realizado pelo atual 
presidente da CBBoxe, Mauro 

José da Silva, no  Centro de 
Convenções Alphonsus de 
Guimarães;
- Das 11 às 12 horas e 30 mi-
nutos será realizado o sorteio 
das lutas;
- Das 13 às 17 horas será mi-
nistrado pelo presidente da 
CBBoxe o Curso de Arbitra-
gem, no Centro de Conven-
ções Alphonsus de Guimarães. 

14 de dezembro - Das 7 às 9 
horas, será realizada a pesagem 
dos atletas no hotel. 
- Das 13 às 17 horas será mi-
nistrado pelo presidente da 
CBBoxe, o 2º dia do Curso 
de Arbitragem, no  Centro 
de Convenções Alphonsus de 
Guimarães. 
- Das 19 horas e 30 minutos 
às 22 horas serão realizadas as 
Eliminatórias na Arena Badaró. 

15 de dezembro 
- Das 7 às 9 horas será reali-
zada a segunda pesagem dos 
atletas, no Hotel. 
- Das 10 às 12 horas será mi-
nistrado pelo treinador de 
campeões olímpicos e referên-
cia no boxe cubano, Yusmanis 
Despaigne, o Workshop sobre 
treinamento no boxe, no Cen-
tro de Convenções Alphonsus 
de Guimarães. 
- Das 13 às 17 horas será mi-
nistrado pelo presidente da 
CBBoxe o 3º dia do     Cur-
so de Arbitragem, no  Centro 
de Convenções Alphonsus de 
Guimarães. 
- Das 20 às 22 horas serão re-
alizadas as Eliminatórias na 
Arena Badaró. 

16 de dezembro 
- Das 7 às 9 horas pesagem 
dos atletas no hotel. 
- Das 10 às 12 horas será minis-
trado pelo treinador de campe-
ões olímpicos e referência no 
boxe cubano, Yusmanis Des-
paigne, o 2º dia de  Workshop 
sobre treinamento no boxe, 
no Centro de Convenções Al-
phonsus de Guimarães. 
- De 13 às 17hs será mi-
nistrado pelo presidente da 
CBBoxe o 4º dia do     Curso 
de Arbitragem, no  Centro 
de Convenções Alphonsus 
de Guimarães. 
- Das 19 horas e 30 minutos  
às 22 horas será realizada às 
Quartas de finais, na Arena 
Mariana. 

17 de dezembro 
- Das 7 às 9 horas será reali-
zada a pesagem dos atletas no 
hotel. 
- Das 10 às 12 horas será mi-
nistrada pelo Head Coach da 
seleção Brasileira, Mateus Al-
ves, a palestra sobre esporte de 
combate. 
- Das 13 às 17 horas será mi-
nistrado pelo presidente da 
CBBoxe o 5º dia do     Cur-
so de Arbitragem, no  Centro 
de Convenções Alphonsus de 
Guimarães.
- Das  20 às 22 horas será realizada 
às Semifinais, na Arena Mariana. 

18 de dezembro 
- Das 7 às 9 horas será realizada 
a pesagem dos atletas no hotel. 
- Das 18 às 23 horas e 59 minu-
tos serão realizadas as finais do 
campeonato. 
- A partir das 18 horas será rea-
lizada a avaliação dos alunos do 
Curso de Arbitragem durante 
as finais, na Arena Mariana. 

Segundo a Federação de 
pugilismo das Minas Gerais o 
evento é organizado com res-
ponsabilidade sanitária, social 
e segue todos os protocolos 
de segurança da Organiza-
ção Mundial de Saúde contra 
a Covid-19. Para mais infor-
mações sobre o evento basta 
acessar o site campeonatode-
boxe.fpmg.com.br. 
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Segundo o edil a população tem cobrado das autoridades 
sobre a segurança no município com o aumento do policiamento 
na Praça Gomes Freire e na Rua Salomão Ibrahim.

Iluminação e 
policiamento no 
entorno do Jardim 
são cobrados 
em Plenário
APOIO. De acordo com o vereador as solicitações de segurança 
feitas pelos moradores abrangem todo o entorno da Praça e na 
Rua Salomão Ibrahim.

DA REDAÇÃO

Durante a última Reu-
nião Extraordinária da Câ-
mara Municipal de Mariana, 
o vereador Pedrinho Salete 
realizou algumas cobranças e 
pedidos feitos por moradores 
dos distritos da cidade ao Po-
der Executivo. Segundo o edil 
a população tem cobrado das 
autoridades sobre a segurança 
no município com o aumento 
do policiamento na Praça Go-
mes Freire e na Rua Salomão 
Ibrahim. “Estou sendo mui-
to cobrado, está tendo muita 
aglomeração, principalmente 
após o jardim ter sido reaber-
to, e está tendo pouca segu-
rança”, justificou o Pedrinho.

De acordo com o vereador 
as solicitações de segurança 
feitas pelos moradores abran-

gem todo o entorno da Praça, 
inclusive as ruas de acesso ao 
local. “Estive conversando 
com alguns moradores e pro-
meti falar em plenário e estou 
pedindo ao Poder Executivo 
que coloque nos finais de se-
mana, um ponto de observa-
ção policial na Rua Salomão 

Ibrahim, que liga ao Bistrô, e 
se possível aumentar a ilumi-
nação. Aquela rua está servin-
do de ponto para pessoas usa-
rem drogas. Quando a gente, 
que tem família, passa por ali 
na rua do Bistrô ou no Forno 
a Lenha, vamos com medo 
porque a iluminação está pre-
cária e pessoas estão urinan-
do no meio da rua. Tendo o 
policiamento eu acho que fica 
mais seguro o espaço que foi 
aberto como lazer, e para mim 
não está sendo visto como la-
zer, devido a essa falta de poli-
ciamento” explicou.

O edil aproveitou também 
para dizer que é contra a rea-
lização do Carnaval na cidade 
de Mariana devido a atual si-
tuação pandêmica ao qual en-
frentamos e ao surgimento de 
outra variante do vírus. “Caso 
o prefeito Juliano Duarte não 
realize o carnaval, que ele pos-
sa pegar a verba do carnaval 
e investir nos artistas, comer-
ciantes, saúde e na educação 
da nossa cidade” finalizou.
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A demanda foi solicitada pela população devido ao período 
chuvoso.

Reparos no Barro Preto 
é iniciada pela 
prefeitura após 
solicitação de 
moradores
PRAZO. Segundo a prefeitura, a obra tem uma previsão 
mínima de dez dias para ser executada.

DA REDAÇÃO

Após solicitação feita pela 
população, a Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Obras e auxílio da Sub-
secretaria de Gestão Urbana 
(SGU), deu início na última 
segunda-feira (06).

O SGU deu início às inter-
venções na Travessa do Bom 
Senhor Rafael Coelho, localiza-
da no bairro Barro Preto. O lo-
cal está com o córrego obstruí-
do e solo assoreado (composto 
por terra, lixo, areia e matéria 
orgânica), causando riscos para 
a comunidade local e, por isso, 
foram solicitados os reparos. 

A demanda foi solicita-
da pela população devido ao 
período chuvoso e alto risco 
de transbordamento e alaga-
mento. Segundo a prefeitura, 
a obra tem uma previsão míni-
ma de dez dias para ser execu-
tada, levando em conta o seu 

alto nível de complexidade. 
A prefeitura informou 

que para a realização da 
obra, o SGU precisará de-
molir parte da laje de co-

bertura do córrego, que dá 
acesso ao maquinário. Dessa 
forma, conseguirão fazer o 
desassoreamento e desobs-
trução total da localidade. 
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A demanda foi solicitada pela população devido ao período 
chuvoso.

Reparos no Barro Preto 
é iniciada pela 
prefeitura após 
solicitação de 
moradores
PRAZO. Segundo a prefeitura, a obra tem uma previsão 
mínima de dez dias para ser executada.

DA REDAÇÃO

Após solicitação feita pela 
população, a Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Obras e auxílio da Sub-
secretaria de Gestão Urbana 
(SGU), deu início na última 
segunda-feira (06).

O SGU deu início às inter-
venções na Travessa do Bom 
Senhor Rafael Coelho, localiza-
da no bairro Barro Preto. O lo-
cal está com o córrego obstruí-
do e solo assoreado (composto 
por terra, lixo, areia e matéria 
orgânica), causando riscos para 
a comunidade local e, por isso, 
foram solicitados os reparos. 

A demanda foi solicita-
da pela população devido ao 
período chuvoso e alto risco 
de transbordamento e alaga-
mento. Segundo a prefeitura, 
a obra tem uma previsão míni-
ma de dez dias para ser execu-
tada, levando em conta o seu 

alto nível de complexidade. 
A prefeitura informou 

que para a realização da 
obra, o SGU precisará de-
molir parte da laje de co-

bertura do córrego, que dá 
acesso ao maquinário. Dessa 
forma, conseguirão fazer o 
desassoreamento e desobs-
trução total da localidade. 
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Mariana encontra-se com 78,3% 
da população vacinada
PROCESSO. A proteção gerada pelas vacinas decorre da capacidade que elas têm de induzir nosso 
sistema de defesa a produzir imunidade.

DA REDAÇÃO

Em Mariana, após bole-
tim informativo sobre a va-
cinação no município já se 
consegue ter um percentual 
sobra a imunização geral no 
município. Segundo publica-
ção feita pelas redes sociais 

da Prefeitura de Mariana, a 
Secretaria de Saúde infor-
mou que das 99.520 doses 
que a cidade recebeu 94.026 
já foram aplicadas na popu-
lação contando com primei-
ras, segundas e terceiras do-
ses aplicadas.

Mariana encontra-se com 
um percentual de 81,9% da 
população total imunizada 
correspondendo a 78,3% da 
população vacinável.

A vacinação é a forma 
mais eficaz e segura de se 
adquirir proteção contra 
uma doença infecciosa. A 
proteção gerada pelas vaci-
nas decorre da capacidade 
que elas têm de induzir nos-
so sistema de defesa a pro-
duzir imunidade, seja por 
meio da ação de células ou 
de anticorpos específicos. 
No caso das vacinas contra 
a COVID-19, a quantida-
de de anticorpos suficiente 
contra a doença é obtida 
por volta de 15 dias após a 
segunda dose.

Ainda faltam dados para 
sabermos se as vacinas, 
além da proteção contra 
a doença provocada pelo 
novo coronavírus − espe-
cialmente sua forma gra-
ve −, também conseguem 
impedir a transmissão do 
vírus entre as pessoas.  A 

ciência dará essa resposta 
em breve. Até lá, temos que 
manter todas as medidas de 
contenção da proliferação 

do vírus que se multiplica 
através de cepas e variações 
assim como o esquema va-
cinal em dia.
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Após adquirir 100 milhões de doses da Coronavac, o Ministério da Saúde não fez mais com-
pras da vacina para o Programa Nacional de Imunização (PNI), alegando que só adquirirá 
imunizantes que tenham o registro definitivo na Anvisa.

Segundo laboratório chinês, Coronavac 
mostra-se eficaz contra ômicron
IMUNIZANTE. Após adquirir 100 milhões de doses da Coronavac, o Ministério da Saúde não fez mais 
compras da vacina. 

DA REDAÇÃO

A vacina contra Covid-19 
Coronavac tem-se mostrado 
eficaz contra a variante ômi-
cron do coronavírus, disse no 
último dia 7,  Weidong Yin, 

presidente do laboratório chi-
nês Sinovac, responsável pelo 
desenvolvimento do imunizan-
te. Segundo Weidong Yin, o 
laboratório trabalha no desen-
volvimento de um imunizante 

específico para a nova cepa.
Weidong Yin deu as de-

clarações durante simpósio re-
alizado no Instituto Butantan 
sobre a Coronavac, vacina en-
vasada no Brasil pelo instituto 
paulista e que deu a largada na 
campanha nacional de vacina-
ção contra a Covid-19 no país 
em janeiro deste ano. “Vimos 
o surgimento de variantes da 
Covid-19, e a ômicron nos pre-
ocupa tanto. A vacina tem-se 
provado eficaz contra essa va-
riante, e estamos desenvolven-
do um novo imunizante com 
base na variante”, disse o presi-
dente da Sinovac, segundo nota 

divulgada pelo Butantan.
Após adquirir 100 milhões 

de doses da Coronavac, o Mi-
nistério da Saúde não fez mais 
compras da vacina para o Pro-
grama Nacional de Imunização 
(PNI), alegando que só adqui-
rirá imunizantes que tenham o 
registro definitivo na Anvisa. A 
Coronavac tem, por ora, ape-
nas autorização para uso emer-
gencial, e o Butantan ainda não 
pediu ao órgão regulador o re-
gistro definitivo da vacina.

O Butantan também 
chegou a solicitar à agência 
autorização para uso da Co-
ronavac em crianças e ado-

lescentes de 3 a 17 anos, mas 
a agência reguladora rejeitou 
a solicitação sob o argumen-
to de que dados necessários 
para a análise não foram en-
tregues pelo instituto. A ins-
tituição tem insistido que a 
CoronaVac, que já está sen-
do aplicada em crianças no 
Chile, é eficaz e segura para 
crianças e adolescentes, e in-
forma que já realizou algu-
mas reuniões com a Anvisa 
sobre o assunto.

No entanto, o Butantan 
ainda não encaminhou nova so-
licitação à agência para uso do 
imunizante nesta faixa etária.
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De acordo com o Governo de Minas, os R$ 101 bilhões são o 
maior valor arrecadado pelo Estado desde 1998.

Minas anuncia 
atração de R$ 101 bi 
em protocolos de 
investimentos em 2021
IMPLANTAÇÃO. Os protocolos são apenas a primeira fase da 
captação, uma vez que as empresas ainda precisam instalar e 
iniciarem a operação.

DA REDAÇÃO

O Governo de Minas Ge-
rais anunciou, nesta quarta-fei-
ra (8), a atração de R$ 101 bi-
lhões em protocolos firmados 
neste ano. O montante corres-
ponde a 94 projetos em im-
plantação ou a serem implanta-
dos no Estado.

Os protocolos são apenas a 
primeira fase da captação, uma 
vez que as empresas ainda pre-
cisam instalar e iniciarem a ope-
ração. Os acordos foram pros-
pectados por meio da Agência 
de Promoção de Investimento 
e Comércio Exterior de Minas 
(Indi), vinculada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico. 

De acordo com o Gover-
no de Minas, os R$ 101 bilhões 
são o maior valor arrecadado 
pelo Estado desde o início da 
mensuração do Indi em 1998. 
Inclusive, o montante supera 
os R$ 56 bilhões em protoco-
los de investimento firmados 
em 2019. “Os R$ 101 bilhões 
representam quase 60 mil em-
pregos firmados diretamente 
nos protocolos de intenção. 
Entre janeiro e novembro des-
te ano, estamos acumulando 
300 mil empregos, cuja boa 
parte se dá pela melhora do 
ambiente de negócio”, detalha 
o secretário de Estado Desen-
volvimento Econômico, Fer-
nando Passalio. 

O Executivo ainda aponta 
que somatório dos protoco-
los firmados nos três primei-
ros anos do governo Romeu 
Zema (Novo) superou em 26% 
a meta projetada pelo próprio 
Palácio Tiradentes. Ao passo 
que o objetivo era atrair R$ 150 
bilhões até o fim de 2022, o 
Estado já soma R$ 189 bilhões. 
Neste período, de acordo com 
o Governo, 100 mil empregos 
diretos foram gerados em Mi-
nas, sendo outros 150 mil in-
diretos. “O que nos assistimos 
é uma mudança de patamar de 
atração de investimentos de R$ 
7 bilhões anuais para R$ 63 bi-
lhões, já que o crescimento de 
800% não é algo que a nossa 
cabeça mensura muito bem. 
Desses 189 bilhões, R$ 86 bi-
lhões já são realidade, ou seja, 
as empresas já estão operando 
no Estado. Não é mero proto-
colo, mero projeto, mero plano 
para o futuro”, afirma Zema 

Além do governador e de 
Passalio, o secretário de Esta-
do Adjunto de Fazenda, Luiz 
Cláudio Gomes, e o diretor
-presidente da Indi, João Paulo 
Santos, participaram da coleti-
va de imprensa na Cidade Ad-
ministrativa.
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Número de mortes por 
Covid cai em MG, 
mas cuidados 
devem ser mantidos
ESTATÍSTICA. Pela quarta semana consecutiva, Minas tem 
registros de uma única morte em 24 horas. Mas dados estão 
represados e população deve se manter alerta.

DA REDAÇÃO

Em um ano marcado por 
milhares de mortes diárias por 
Covid, é muito bom ver a gran-
de queda no número de inter-
nações e óbitos pela doença em 
todo o país. Em Minas, pela 
quarta semana consecutiva, 
o boletim epidemiológico da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES-MG) indicou registro de 
uma única morte em decorrên-
cia do coronavírus em 24 horas.

Mas ainda não é hora de se 
esquecer das medidas de pre-
venção, alerta Geraldo Cunha 
Cury, infectologista e profes-
sor da Faculdade de Medicina 
da UFMG. A pandemia não 
foi embora, tanto que desde o 
primeiro dia de dezembro, 124 
mortes por Covid foram regis-
tradas em Minas – os boletins 
que apresentam uma única 
morte, na verdade, são reflexos 
de dados represados no siste-
ma. A SES-MG explica que, 
nos fins de semana e feriados, 
observa-se diminuição nos re-
gistros, provavelmente por falta 
de equipe nos municípios para 
alimentar os sistemas oficiais. 
Os dados represados são infor-
mados no decorrer da semana.

“Nós estamos em um mo-
mento em que é bom ver uma 
queda no número de mortes e 
internados por Covid, entretan-
to, a situação ainda é preocupan-
te. O número de pessoas vaci-
nadas ainda não é ideal. Muitas 
pessoas não querem tomar a va-
cina e várias tomaram a primeira 
dose, mas não voltaram para a 
segunda”, afirma o professor.

Segundo levantamento da 
SES-MG, cerca de 10% dos 
adultos e 30% dos adolescentes 
entre 12 e 17 anos que moram 
no Estado não foram imuniza-
dos contra a Covid. Mais de 2,5 
milhões de pessoas não volta-
ram para a segunda dose. “Tem 
que deixar claro para a popula-
ção que é preciso se vacinar e 
ponto. Ouvi gente dizendo que 
não vai tomar a dose de refor-
ço porque tem medo de alguma 
reação. Ela pode ter uma febre, 
uma dor local, mas isso é mui-
to pequeno perto do que é ter 
a doença, que pode levar a um 
quadro grave”, diz Cury.

Cury lembra também que 
não temos muitas informa-
ções sobre os impactos da va-
riante ômicron, que tem sido 
detectada em várias partes do 

mundo em poucos dias. “Apa-
rentemente, ela tem grande 
capacidade de difusão entre as 
pessoas. Não se sabe a capa-
cidade da variante de produzir 
casos mais graves, isso só po-
deremos saber com o tempo, 
não é do dia para a noite. Por 
isso, temos que nos preocupar 
com as aglomerações do fim 
de ano, que são um caldo de 
cultura para o vírus se multi-
plicar, favorecendo o surgi-
mento de outras variantes”, 
afirma o infectologista, refor-
çando que, mesmo entre vaci-
nados, é fundamental manter 
o uso de máscaras.

O fato de muita gente estar 
deixando de lado o uso da más-
cara em meio à multidão, como 
tem acontecido nos estádios de 
futebol, provoca grande preo-
cupação entre os especialistas, 
segundo Cury, “dizem que não 
tem problema porque todos 
ali estão vacinados, mas essa é 
uma falácia que temos de der-
rubar. Para evitar a dissemina-
ção do vírus, temos que combi-
nar vacinação em massa e uso 
de máscaras. Não vamos ficar 
livres da máscara por um bom 
tempo”conclui.  
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As empresas do setor de Comércio são as que mais utilizam o sistema de pagamento.

Pix ganha espaço entre os 
pequenos empreendedores
CONFIANÇA. Microempreendedor já utiliza o Pix diariamente por confiar na segurança e praticidade da 
ferramenta digital.

DA REDAÇÃO

A 12ª edição da Pesquisa 
de Impacto da Pandemia do 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios, realizada pelo Sebrae 
em parceria com a Fundação 
Getúlio Vargas, revelou que o 
Pix foi um dos recursos mais 
usados pelas micro e pequenas 
empresas para enfrentarem os 
impactos da pandemia.  

O estudo mostra que 94% 
dos pequenos negócios minei-
ros que participaram da pesqui-
sa aceitam pagamentos via Pix 
e 42% dos entrevistados pelo 
Sebrae disseram ter ampliado 
as alternativas de pagamento 
on-line. As empresas do setor 
de Comércio são as que mais 
utilizam o sistema de pagamen-
to (86% aderiram). 

O proprietário da uma loja 
de calçados femininos localiza-
da em belo Horizonte, resolveu 

adotar o sistema de pagamen-
to para realizar as transações 
diárias e tem aprovado a nova 
facilidade. “Faço o uso do Pix 
diariamente. É uma opção a 
mais como forma de pagamen-
to. Não é possível afirmar que 
houve um aumento nas vendas, 
mas tenho o Pix como uma 
forma mais segura e prática de 
receber os pagamentos”. 

Entre as motivações para 
essa alta adesão está a facilita-
ção de cobranças e pagamen-
tos por meio da velocidade de 
transações, as isenções de taxas 
para consumidores, a disponi-
bilidade 24 horas, além da con-
veniência para pagamento, seja 
por QR Code ou Chave Pix.  

Apesar da facilidade, o 
empreendedor não abre mão 
dos cuidados necessários para 
evitar transtornos. “Até o mo-
mento, não tenho encontrado 

dificuldades com o sistema de 
pagamento, mas também não 
deixo de tomar os meus cui-

dados. Estou sempre acom-
panhando meu extrato diaria-
mente e também fico em alerta 

com relação à clonagem de 
cartões, que é um dos princi-
pais golpes financeiros”. 
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Edital mobiliza 
produtores rurais para 
a restauração de 40 
mil hectares de APPs 
PROJETO. Ação é uma das metas do TTAC, que prevê restauração 
florestal de áreas degradadas; mobilização acontece em MG e no ES.

DA REDAÇÃO

Desde o dia 1º de dezem-
bro, a Fundação Renova amplia 
a meta declarada no  Edital de 
Adesão de Produtores Rurais 
aos Programas de Restauração 
Florestal de 13 mil para 40 mil 
hectares de Preservação Perma-
nente (APPs) e recarga hídrica, 
a serem recuperadas de forma 
compensatória na bacia do rio 
Doce. A revisão equivale à meta 
total prevista pelo Termo de 
Transação e de Ajustamento de 
Conduta (TTAC). O número de 
nascentes a serem recuperadas 
também aumenta, passando de 
960 para 5 mil, outra importante 
meta do acordo.

Para conquistar o objetivo, 
a entidade continua a dar an-
damento à mobilização de pro-
prietários rurais de Minas Gerais 
e do Espírito Santo.

A ampliação foi uma de-
terminação do Comitê Interfe-
derativo. A revisão manteve as 
grandes bacias contempladas 
– rios Turvo Limpo, Corrente 
Grande, Manhuaçu, Guandu, 
Santa Maria do Doce, Pancas, 
São João Grande, São João Pe-
queno e Bananal. Porém, am-
plia de 25 para 65 o número 
de cidades, atendendo, assim, 
a todas as regiões estabelecidas 
pelo estudo de priorização de 
áreas para a restauração flores-

tal, elaborado pela Universida-
de Federal de Viçosa (UFV) e 
pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).

 As áreas que serão restau-
radas não sofreram impactos 
pelos rejeitos do rompimento 
de Fundão, mas sim de outras 
fontes de degradação, como 
pecuária extensiva, mineração, 
desmatamentos, incêndios, en-
tre outras. As ações entram na 
reparação para contribuir de 
forma integrada com a melhoria 
da qualidade da água. 

 Do total de 40.000 hectares 
de APPs e recarga hídrica, 25% 
da restauração será feita a partir 
de técnicas de plantio total de 
espécie nativas. Os outros 75% 
serão recuperados com ações 
de condução da regeneração na-
tural, quando são realizadas in-
tervenções na vegetação como 
roçada seletiva, plantio para 
enriquecimento de espécies e 
adensamento de indivíduos ar-
bóreos, além de outras ações 
para acelerar a recuperação da 
cobertura florestal.

 A Fundação Renova conti-
nua responsável por executar a 
restauração florestal com o for-
necimento de insumos, mão de 
obra e assistência técnica para 
implementar os projetos em 
cada propriedade. O produtor 

rural tem a opção de executar 
os serviços diretamente e rece-
ber uma remuneração pelo tra-
balho ou deixar o trabalho por 
conta de um parceiro contrato 
pela Renova. 

 O proprietário rural que se 
inscrever terá vantagens como 
o acesso alternativo à desse-
dentação animal ou construção 
de bebedouros para animais 
nos casos em que a APP a ser 
recuperada seja fonte de água 
e melhoria na produção e na 
qualidade de água e recebimen-
to de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) após um ano 
de implantação do projeto. A 
recompensa é para aqueles que 
se comprometem a recuperar as 
áreas dentro da propriedade, em 
especial nascentes, outras áreas 
de preservação permanente e 
recarga hídrica. 

De acordo com Cláudio 
Barbosa Soares, engenheiro 
florestal da Fundação Renova, 
a restauração florestal é uma 
atividade fundamental para a re-
cuperação e a manutenção dos 
ecossistemas. “O produtor rural 
é o ator principal neste processo 
de recuperação, pois as nascen-
tes e áreas de recarga dos ma-
nanciais que abastecem de água 
a sociedade se localizam em 
suas propriedades. Além disso, 
a restauração florestal impactará 
positivamente no microclima, 
no restabelecimento da biodi-
versidade, dentre outros benefí-
cios”, afirma.

O coordenador de Restau-
ração Florestal da Fundação 
Renova José Almir Jacomelli 
ressalta, também, a contribuição 
para o produtor. “Esse trabalho 
de restauração florestal surge 
como uma excelente oportu-
nidade para os produtores que 
desejam realizar a regularização 
ambiental da sua propriedade, 
com recuperação de todo o 
passivo declarado no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Todo 
o trabalho, que é custeado pela 
Renova, gera uma fonte extra de 
recursos financeiros, seja pela 
execução de serviços pelos pro-
dutores ou simplesmente pelo 
PSA”, afirma.
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Cemig investe cerca 
de R$ 5 milhões 
em projetos de 
eficiência energética 
BENEFÍCIO. Iniciativas foram apresentadas vão beneficiar 
instituições públicas e hospitais filantrópicos.

DA REDAÇÃO

Cerca de R$ 5 milhões 
estão sendo investidos pela 
Cemig no desenvolvimento 
de oito projetos de eficiência 
energética, aprovados por meio 
de chamada pública realizada 
no último ano. E para marcar 
o início da implantação desses 
projetos, uma solenidade com 
os representantes de cada ins-
tituição selecionada ocorreu, 
na semana passada na sede da 
companhia.  Os projetos 
foram selecionados a partir de 
critérios técnicos e econômi-
cos, descritos em edital, entre 
mais de 70 inscritos em 2020 e 
vão beneficiar, principalmente, 
serviços de saneamento, ilumi-
nação pública, hospitais filan-
trópicos e uma universidade. 

O diretor da Cemig Distri-
buição, Marney Tadeu Antu-
nes, destacou a importância da 
agenda para a empresa e para 
toda a sociedade, uma vez que 
a execução dos projetos apro-

vados está alinhada com as 
práticas da eficiência energética 
desenvolvidas pela companhia. 
“Nós queremos que todos 
os clientes usem a energia de 
forma racional, ou seja, façam 
o uso consciente da energia 
elétrica. Com essas iniciativas 
que daremos início, estamos 
reforçando o nosso compro-
misso com o desenvolvimento 
sustentável de toda sociedade”, 
ressaltou. 

A Chamada Pública de 
Projetos de Eficiência Ener-
gética é um dos eixos de atua-
ção do Programa de Eficiência 
Energética (PEE) da Cemig, e 
é realizada em conjunto com a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). Anualmente, 
a partir 2015, a estatal publica 
edital para receber inscrições 
de diferentes propostas. Desde 
então, já foram aprovados mais 
de 90 projetos.

A Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) é uma 

das instituições que apresenta-
ram proposta na chamada pú-
blica. A Escola de Veterinária 
teve o seu projeto aprovado, 
que contempla a substituição 
de mais de cinco mil lâmpadas 
menos eficientes por outras de 
LED no hospital veterinário, 
onde são realizados cerca de 35 
mil atendimentos por ano.  

 A diretora da unidade, Zé-
lia Inês Portela Lobato, agrade-
ceu a oportunidade de celebrar, 
mais uma vez, um projeto em 
parceria com a Cemig. Ela re-
lembrou trabalhos feitos pela 
UFMG, em conjunto com a 
companhia, e reforçou a ajuda 
que a estatal sempre ofereceu 
na aplicação e realização de ini-
ciativas sustentáveis. “Estamos 
muito felizes em receber da 
Cemig o apoio essencial para, 
cada vez mais, fazer parte de 
uma força global que busca as 
formas mais conscientes e efi-
cientes de utilização e de gera-
ção da energia”.  
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É a primeira vez que isso ocorre desde 2015, quando os dados começaram a ser compilados.

Segundo Ministério da Justiça MG tem 
a menor taxa de criminalidade do país 
CRIME. O balanço é uma das contrapartidas para a liberação de recursos pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública.

DA REDAÇÃO

Dados do primeiro se-
mestre do ano que ava-
liam nove crimes violentos 
mostram o Estado com 
taxa de 87,42 registros a 
cada 100 mil habitantes, 
enquanto a média do país 
ficou em 145,04. Especia-
listas pontuam que cenário 
ainda está longe do ideal.

Minas Gerais teve a 
menor taxa de violência do 
país no primeiro semestre 
deste ano, conforme dados 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. É a pri-
meira vez que isso ocorre 
desde 2015, quando os da-
dos começaram a ser com-
pilados. O levantamento 
analisa nove crimes violen-
tos: latrocínio, homicídio 
consumado, estupro con-
sumado, roubo de carga, 
roubo a veículo, roubo a 
instituições financeiras, 

lesão corporal seguida de 
morte, homicídio tentado 
e furto de veículo. 

Os dados da pasta 
mostram que a taxa minei-
ra ficou em 87,42 crimes 
a cada 100 mil habitan-
tes, enquanto a média do 
país foi de 145,04 crimes 
a cada 100 mil habitantes. 
Em 2016, o índice foi de 
474,03, e o Estado ocu-
pava a sétima posição no 
ranking nacional. Já em 
2019, quando Minas Gerais 
alcançou o terceiro lugar, a 
taxa alcançou 260,96.

Os números fazem par-
te do Sistema Nacional de 
Informações de Segurança 
Pública (Sinesp), que é al i-
mentado por informações 
enviadas pelos 26 Estados 
brasi leiros e pelo Distrito 
Federal .  O balanço é uma 
das contrapartidas para a 
l iberação de recursos pelo 

Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública.

O governo mineiro in-
formou que um dos prin-
cipais fatores que levaram 
à queda dos indicadores 
é a integração das forças 
de segurança. Confor-
me a pasta, entre janeiro 
e junho deste ano, foram 
mais de 15 operações re-
al izadas com diferentes 
focos, como “combate a 
crime organizado, tráfico 
de drogas, criminalidade 
violenta nas áreas de fron-
teiras com outros Esta-
dos, violência doméstica e 
familiar contra a mulher e 
uso ir regular de produtos 
cont ro lados” .

O Secretário de Estado 
de Justiça e Segurança Pú-
blica, Rogério Greco ga-
rantiu que a atuação con-
junta terá “continuidade e 
frequência”.
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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.

É notícia boa que você quer, escorpiangel? 
Então toma! Marte abre a semana em 
sintonia total com seu regente Plutão, eleva 
seu vigor físico e promete abrir os seus 
caminhos no trabalho. Mas aproveita rápido 
porque o astral dá uma guinada e tretas 
com parentes.

Sagita, meu cristalzinho, já começo nosso 
papo com notícia pra glorifi car em pé! Pode 
fi car de braços abertos pra receber as vibes 
astrais porque a boa sorte vai soprar em sua 
direção e uma grana inesperada deve entrar. 
Aí vi vantagem, mas também vejo que essa 
maré positiva pode secar a partir de quarta-
feira. 

Nada de mimimi, nada de pessimismo, vamos 
levantar essa bola, Caprica, e aproveitar o começo 
da semana para ir atrás dos seus interesses. Mas já 
adianto que convém agir rápido porque os ventos 
favoráveis vão mudar de uma hora pra outra e aí 
cê pode ter que ralar um pouco mais para chegar 
aonde quer.

Semana começando cheia de estímulos para 
quem quer dar um up na vida profi ssional e 
entrar numa maré de sucesso. Mas convém 
ligar o radarzinho e não misturar as estações, 
porque outros interesses podem tirar seu foco 
e diminuir as chances de progresso. A grana 
também vai exigir muita dedicação e convém 
você medir cada passo e cada gasto pra não se 
perder nos boletudo tudo, viu?

Grandes novidades devem estourar já no 
início da semana e se depender de Marte 
e Plutão, cê tira a barriga da miséria em 
matéria de grana! Mas sempre escuto que 
tudo que é bom dura pouco e dessa vez 
não tem como negar, porque o astral dá 
mesmo uma virada a partir de terça.

As vibes dessa semana continuam positivas 
para os assuntos de trabalho, viu meu 
cristalzinho? Só não vai marcar bobeira e 
perder as oportunidades, ainda mais se está 
procurando emprego. Ótimos conselhos, 
dicas e parcerias promissoras podem 
aparecer, mas o seu radar precisa estar 
ligadaço, certo?

Anda reclamando de paradeira? Esquece, 
porque a semana vai ser um fervo 
daqueles! O pai tá on e o seu astral no 
trabalho também, por isso se liga na 
fi ta para aproveitar as promessas boas. 
Marte troca likes com Plutão e blinda 
seus interesses profi ssionais, anunciando 
um período perfeito sem defeitos para 
descolar a tão sonhada vaga e garantir os 
presentinhos do Natal. 

Marte abre a semana em estado de graça com 
Plutão e anuncia dias de boa sorte e sucesso, 
meu cristalzinho. Sua estrela vai brilhar no trabalho 
e você pode ter conquistas gloriosas que vão 
repercutir até nas suas relações familiares e 
pessoais. Porém, o planeta vermelho muda de 
humor na quarta-feira e bota umas pedras no seu 
caminho. 

Sonhando com a mega da virada, minha fi lha? 
Você e o Zodíaco inteiro! Mas enquanto a bolada 
não vem, bora lá defender o seu e aproveitar a 
canja de Marte logo no comecinho da semana 
para agilizar as coisas no trabalho. Vai contar 
com empenho, determinação e pode dar 
uma tacada certeira para sobressair nas suas 
atividades, mas convém se armar de paciência, 
porque cê vai precisar. 

Diz a lenda que o seu signo é o rei das listas e só 
pensa em trabalho, meu cristalzinho. É verdade 
esse “bilete”? Claro que não, né? Você até pode 
pegar fi rme no serviço, mas tem tanta coisa 
rolando nessa sua cabecinha privilegiada! Os 
planos para o fi nal do ano já estão a milhão e a 
Lua Crescente te incentivará a se ligar em coisas 
diferentes. Você terá uma porção de interesses e 
vontade de escapar da rotina. 

Os interesses fi nanceiros, domésticos e 
familiares estão com tudo no início da semana, 
ainda mais os que envolvam contas do lar e 
aluguel. Mas segure a vontade de gastar a 
partir de quarta-feira, viu docinho, porque o 
dinheiro pode evaporar sem que você perceba.
Isso sem falar que o astral libriano vai fi car pra 
lá de avoado e é bem capaz de você entrar e 
sair do trabalho no modo automático. 

Lobão afi rma para Nat que fi cará a seu lado 
e a convence a confi rmar para Germano 
que ele é seu tio Barreto. Lobão inventa para 
Nat que foi Duca, a mando de Gael, quem a 
prejudicou. Cobra garante a Duca que falará 
a verdade na investigação sobre o Warriors. 
Germano desconfi a de Barreto. Germano 
vê Nat beijando Lobão. René ajuda Delma 
no restaurante. Lobão convence Nat de 
que Gael é o grande inimigo dos dois. Duca 
e Bianca falam sobre seu relacionamento. 
Duca questiona Heideguer sobre o paradeiro 
de Nat.

Lobão inicia um plano de vingança contra 
Gael. Nat afi rma a Germano que Lobão 
é um homem bom. Com a ajuda de Luiz, 
Lobão muda seu visual e assume o nome 
de Barreto. Jade decide estudar para ser 
enfermeira. Duca comenta com Gael 
sobre o desaparecimento de Nat. Edgard e 
Nando convencem Lucrécia a apoiar Jade 
na busca de seu sonho. Pedro comemora 
quando sua música, cantada por Sol, toca 
na rádio. Vestido como Barreto, Lobão 
visita Nat e se prepara para resgatá-la do 
hospital.

Neném e Paula levam Flávia para o 
hospital. O funcionário do motel chama 
a polícia. Daniel recrimina Celina por 
incentivar a separação do fi lho. Flávia 
convence Guilherme a ajudá-la. Juca 
tem um mau pressentimento. Tina 
confessa sua paixão por Tigrão para 
Bianca. Rose conta para o fi lho sobre 
a discussão com Guilherme. Guilherme 
pede ajuda a Joana. Prado e Nunes 
prendem Conrado. Betina explica a 
Nedda e Jandira por que Neném saiu 
com Paula. Joana afi rma que não quer 
mais trabalhar com Guilherme. Neném 
aconselha Guilherme a não desistir 
de Rose. Paula e Neném se beijam. 
Guilherme cuida de Flávia.

Passa-se uma semana. Flávia reclama 
da internação para Guilherme. Neném 
consegue reabrir o salão de Nedda. Flávia 
termina o namoro com Murilo. Trombada 
se recusa a escalar Neném para um jogo 
amistoso. Vanda indica o paradeiro de Flávia 
para Nunes e Prado. Tigrão é agressivo com 
Tina e Rute, e deixa o colégio. Paula convida 
Neném e a família para um jantar em sua 
casa. Murilo avisa a Juca sobre Flávia. Rose 
pensa em fazer melhorias para as crianças 
no hospital público. Tigrão destrata Tina. Rute 
chama Rose para conversar, e Celina alerta 
Guilherme. Neném chega com a família para 
o jantar na casa de Paula. 

Jade defende Cobra de Haroldo, mas o 
lutador sofre com os efeitos do veneno. 
Dandara avisa a Peixoto sobre as 
provas contra Heideguer. Gael, Duca, 
Karina e Pedro ajudam Jade e Cobra. 
Heideguer e seus capangas impedem 
que Gael e leve Cobra para o hospital. 
A polícia chega ao local, mas Heideguer 
consegue fugir. O médico informa a 
Jade, Gael e Karina que fará o possível 
pela recuperação de Cobra. Com a 
ajuda de Henrique, Peixoto prende 
Heideguer. Cobra sofre uma parada 
cardíaca.

Christian/Renato disfarça sua emoção 
ao ver Lara, e afi rma que o irmão era 
trafi cante. Lara comenta com Noca que 
Mateus pode estar certo sobre Christian. 
Ravi se sente humilhado por ter sido 
recusado para uma vaga de emprego. Joy 
fi ca furiosa com Ravi por ele ter escondido 
que foi demitido. Ruth e Túlio obrigam 
Christian/Renato a participar do esquema 
de desvio de dinheiro da Redentor. Sem 
saber que está sendo enganada, Elenice 
aprova o apartamento que Alípio pegou 
emprestado de Queiroz. Noca passa 
mal após discutir sobre dinheiro com 
Lara. Ravi tem um desentendimento com 
Christian/Renato e decide romper com o 
amigo.

Bárbara ameaça se separar de Christian/
Renato. Noca conhece Napoleão na 
enfermaria do hospital. Felipe pede 
desculpas a Rebeca por ter procurado 
Cecília. Janine presenteia Bárbara com 
uma caderneta de anotações. Joy fl agra 
Christian/Renato discutindo com Ravi e 
questiona a relação dos dois. Rebeca e 
Felipe fi cam juntos. Ravi e Joy se mudam 
para uma comunidade com Francisco. 
Noca limpa a casa de Napoleão e encontra 
dinheiro no colchão. Bárbara percebe que 
existe sintonia entre Nicole e Paco. Christian/
Renato surpreende Bárbara com um jantar 
romântico. Bárbara está com Christian/
Renato, quando Janine bate à sua porta.

Janine acusa Bárbara de ter roubado 
seu conto. Ravi deixa Francisco com 
Yasmin para procurar emprego. Bárbara 
é surpreendida em casa com a presença 
de dois repórteres. Elenice anuncia seu 
casamento com Alípio. Túlio constrange 
Christian/Renato a agir contra Santiago. 
Ruth afi rma a Túlio que ele deve manter 
o relacionamento com Rebeca. Bárbara 
implora para que Janine aceite o anel que 
Christian/Renato lhe deu, como forma 
de compensar a apropriação indevida do 
conto. Cecília resolve voltar para casa ao 
saber que Túlio não está mais com Rebeca. 
Cecília chega à casa de Rebeca, sem 
perceber que Felipe está deitado na sala.

Joana conta a verdade para Rose, que 
desiste de viajar. Neném não consegue 
falar com a ex-dançarina. Flávia se 
assusta com Conrado. Tigrão dispensa 
Soraia para falar com Tina. Osvaldo sofre 
por causa de Nedda. Celina vibra ao 
saber que Rose não viajou com o marido. 
Guilherme demite Joana. Neném e Paula 
chegam ao motel em que Flávia está. 
Tigrão se surpreende com o desempenho 
de Tina com o skate. Paula se insinua 
para Neném. Rose decide sair de casa e 
Guilherme implora que ela fi que. Flávia 
revela o plano de Cora para Conrado, que 
vai atrás de Leco e Neco. Tigrão e Tina se 
reconciliam. 

Os médicos conseguem reanimar Cobra. 
Heideguer é preso e humilha Henrique. 
Todos rezam pela melhora de Cobra. 
Lucrécia afi rma a Quitéria que seu fi lho é 
um herói. Gael confi rma a Jade que é pai 
de Cobra. Edgard anuncia que Heideguer 
está preso. Cobra desperta, e Gael revela 
ao lutador que é seu pai. Duca pensa em 
Nat, que continua no hospital psiquiátrico. 
Robinson se reconcilia com o irmão. Sol é 
convidada para abrir o show de Fernanda 
Abreu. Cobra tem alta do hospital e 
Lucrécia propõe que o rapaz fi que em sua 
casa. Henrique decide voltar para São 
Paulo e se despede de Edgard e Bianca. 

Lupita sofre no funeral de Batista, enquanto 
Lota ironiza a mulher. O tabelião lê o 
testamento de Batista, e Lupita descobre 
que seu amado deixou a casa em seu 
nome. Elisa aconselha Solano a se render. 
Pilar é ovacionada por sua atuação contra 
o cólera. Lota negocia com Borges e 
anuncia que Lupita agora é sua cativa. 
Zayla encontra as provas contra Tonico. O 
exército brasileiro retorna ao Rio de Janeiro. 
Samuel e Pilar se reencontram.

Samuel diz a Pilar que acredita que, 
após salvar a vida de Tonico, o deputado 
os deixará em paz. Pedro explica a 
Teresa que a guerra só acabará com 
a rendição de Solano. Isabel propõe a 
Gastão que adotem uma criança. Nino 
diz a Nélio que Tonico passará uma 
temporada na Bahia. Pedro e Luísa 
se amam. Nino pede que Celestina 
se mude com ele para a Itália. Nélio 
descobre que as provas contra Tonico 
sumiram. Clemência volta, e Quinzinho 
se desespera. Na Bahia, Tonico pede 
que emitam ordem de prisão a Samuel. 

Tonico explica que Samuel é Jorge. Nélio 
desconfi a de que Nino tenha pegado as 
provas contra Tonico. Clemência afi rma 
a Quinzinho que o ama. Nélio e Dolores 
decidem fugir. Luísa confessa a Justina que 
se aproximou de Teresa. Zayla observa 
quando Dolores sai de casa. Cândida afi rma 
a Gastão que ele e Isabel terão uma linda 
família. Dolores se prepara para fugir com 
Nélio, quando Zayla a intercepta. 

Zayla tenta impedir Dolores de fugir, 
mas a moça consegue escapar. Gastão 
e Isabel se reconciliam. Pilar comemora 
a fuga de Dolores. Celestina garante a 
Nicolau que pensa em aceitar o pedido 
de Nino. Pilar prova seu vestido de 
casamento, com a ajuda de Luísa. 
Gastão e Augusto brigam, e Leopoldina 
acaba se acidentando. Samuel afi rma a 
Pedro que Tonico é um traidor da pátria, 
e Caxias decide investigar o deputado. 
Pilar examina Leopoldina. Quinzinho 
despista Clemência, que se enfurece ao 
ver os fi lhos com Vitória. Chega o dia do 
casamento de Samuel e Pilar. Tonico 
volta ao Rio de Janeiro. 

Tonico descobre que Dolores fugiu com 
Nélio e questiona Pilar. Zayla confronta 
Samuel, e Guebo se preocupa. Vitória 
fl agra Quinzinho com uma mulher, 
mas não reconhece Clemência. Pedro 
diz a Caxias que o exército brasileiro 
precisa invadir o Paraguai e render 
Solano. Celestina sofre quando Teresa 
pede que a amiga não a abandone. 
Lota encontra Clemência e revela que 
Quinzinho é amante de Vitória. Samuel 
comenta com Olu seu temor em relação 
a seu passado. Pilar entra na igreja e 
todos se emocionam. Tonico interrompe 
o casamento de Pilar e Samuel.

Tonico revela a identidade de Samuel 
e afi rma que o rapaz assassinou seu 
próprio pai. Luísa tenta defender Samuel, 
e Tonico a acusa de cúmplice. Pedro 
desconfi a de Samuel. Borges prende 
Samuel, que garante a Tonico que o 
assassino de Ambrósio é Salustiano. 
Pilar se desespera e segue Samuel até 
a delegacia. Teresa estranha a ausência 
de Celestina. Zayla passa mal ao saber 
que Tonico desmascarou Samuel, e o 
deputado desconfi a. Clemência se revela 
para Prisca e Hilário, e Vitória confronta a 
rival. Quinzinho impede Vitória de acusar 
Clemência pelo roubo de seus imóveis. 
Luísa revela toda a verdade a Pedro. 

Paula perde a paciência com as fi lhas de 
Neném, e o jogador tenta acalmar a situação. 
Rute alerta Guilherme e Rose sobre o mau 
comportamento de Tigrão. Paula sugere 
lançar sua nova linha de cosméticos na 
inauguração do salão de Nedda. Guilherme 
leva Flávia para jantar. Tigrão dá um fora em 
Soraia, que se enfurece e inventa uma história 
para Denis e Cabeça. Guilherme se ofende 
com os comentários de Flávia. Paula diz a 
Nedda que quer fi car noiva de Neném. Flávia 
pega a carteira de Guilherme e vai embora 
do restaurante antes de ele pagar a conta. 
Bianca passa mal na casa de Paula. 

Paula ajuda Neném a levar Bianca para o 
hospital. Guilherme se enfurece com Flávia. 
Tigrão briga com Denis e Cabeça. Guilherme 
foge do restaurante. Guilherme e Flávia são 
assaltados. Deusa alerta Celina sobre Tigrão. 
Joana se compromete a cuidar de Bianca, e 
Neném fi ca emocionado. Flávia ganha uma 
partida de sinuca com a ajuda de Guilherme. 
Paula volta para hospital para fi car com 
Neném. Joana conta sobre Bianca para 
Rose, que fi ca afl ita. Neném aceita fi car noivo 
de Paula. Guilherme e Flávia se beijam. Rose 
vê Neném e Paula juntos.

Rose revela a Joana sua história com 
Neném. Guilherme é rude com Flávia, 
que pede para fi car na casa de Murilo. 
Guilherme manipula Tigrão para Rose 
aceitar que ele volte para casa. Odete 
obriga Juca a mandar Flávia embora. 
Paula dá um emprego para Flávia. 
Trombada elogia Neném. Rose observa 
a família animada e fi ca incomodada. A 
noiva de Trombada aparece no treino e 
se insinua para Neném. Rose afi rma ao 
marido que não vai mais dormir com ele. 
Guilherme pensa em Flávia. Teca tenta 
agarrar Neném no vestiário, enquanto 
Trombada se aproxima. 

Eita, parece que o fuzuê tá armado nessa semana, 
né João? É, mas também tem muita coisa boa 
fluindo por seu lado, meu docinho de seriguela, e 
tudo vai depender de você: mostre quem tem jogo 
de cintura para desviar das bagacinhas e se liga 
para aproveitar as ondas de boa sorte.

Heideguer chantageia Duca em troca de 
notícias sobre Nat. Pedro descobre que 
teve um péssimo resultado no simulado 
do vestibular. Bianca sonha com Duca e 
João se incomoda. Cobra se recupera 
e decide retomar seus treinos com 
Gael. Duca conversa com Karina sobre 
Nat e afi rma que está sem condições 
de trabalhar. Bianca convence Duca a 
voltar para a academia. João vê Bianca 
e Duca juntos. Nat tem uma crise 
quando Germano a proíbe de deixar o 
hospital.

Rebeca consegue evitar que Cecília 
encontre Felipe em sua casa. Bárbara lê a 
mensagem de Felipe no celular de Rebeca 
e descobre que a irmã está se relacionando 
com o rapaz. Christian/Renato é obrigado a 
concordar com Túlio na frente de Santiago. 
Ilana revela a Breno que está grávida, e os 
dois se entendem. Rebeca pede um tempo 
a Felipe. Rebeca fi ca afl ita ao saber que 
Cecília será operada. Érica descobre que 
Santiago pagou as mensalidades da escola 
de Luan antes de fi lho conquistar a bolsa de 
estudos. Lara se assusta com as previsões 
de uma cartomante. Rebeca descobre que 
Felipe é neto de Ana Virgínia.

Rebeca fi ca desnorteada diante da 
revelação de Ana Virgínia, que deixa claro 
que não poderá mais ser sua terapeuta. 
Uma editora propõe a Bárbara um contrato 
para a publicação de um livro. Ravi cobra 
de Joy a responsabilidade com Francisco. 
Rebeca termina a relação com Felipe. 
Christian/Renato fi ca consternado ao saber 
que Túlio cortou a creche para crianças de 
funcionários. Santiago manda Christian/
Renato reabrir as creches. Joy deixa 
Francisco com Yasmin para poder fazer 
pichação com Adel, que acaba presa. Joy 
diz a Ravi que precisa arrumar dinheiro para 
tirar Adel da prisão. Santiago pergunta a 
Ravi se ele está necessitando de algo.

Ravi usa o dinheiro de sua rescisão para pagar 
a fiança de Adel. Alípio mostra uma foto para 
Christian/Renato, que percebe que Elenice e o 
noivo estão na cobertura da mãe de Bárbara. 
Elenice chantageia Christian/Renato. Santiago 
anuncia que a coletiva de imprensa da Redentor 
será feita por Christian/Renato, deixando 
Túlio contrariado. Bárbara mostra a Nicole a 
mensagem que Antônia deixou, dizendo que 
procurará a organização do concurso. Nicole 
aconselha Bárbara a contar a verdade. Ao 
chegar à Redentor, Christian/Renato vê Túlio 
caído no chão e hesita em socorrer o rival.
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Para quem a regra se aplica?
Do Bolsa Família ao Auxílio Brasil, há um enorme oceano a ser atravessado para 

a população que depende de programas de transferência de renda para sobreviver. As 
famílias estão se sentindo perdidas, desinformadas, e têm recorrido aos Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS), formando filas extensas pelo país inteiro, 
buscando amparo na estrutura que, desde 2004, apoia os mais vulneráveis.

Porém, como é possível atuar com eficiência, se a população vulnerável não teve 
acesso às informações necessárias para que o processo de transição ocorra sem des-
respeito ao cidadão? Nesse momento, ele não está conseguindo acessar os detalhes 
de um programa recém-lançado, diferente do anterior, com novas regras e recheado 
de “porquês”.

Estamos falando sobre as pessoas que estão na linha da pobreza ou da extrema 
pobreza. Que dependem de um subsídio a partir de R$ 65 por mês. A maioria delas 
sem qualquer acesso à internet de qualidade ou a um aparelho de celular simples. 
Quando qualquer órgão governamental orienta “entrar no aplicativo”, ele não alcança 
os que mais precisam, esse público (alvo) a quem é direcionado. Mesmo na chegada 
dos tempos do 5G, a comunicação tem que ser bem mais ampla, o programa precisa 
atender a quem necessita, não é esse o propósito dele? 

Pior ainda: o Governo Federal admite que a família estar inscrita no CadÚnico, 
com dados atualizados, não garante a imediata concessão do novo auxílio. Simples-
mente, não existe um prazo definido para isso. A previsão é as filas se estenderem por 
pelo menos três meses e, nem assim, temos a certeza de que o cidadão será contem-
plado. O Natal e o Novo Ano que estão chegando, aparentemente, serão talvez tão 
amargos como foram em 2020 com a covid-19. Infelizmente!

Charge

ESTE SAAE / SERVIÇOS REPETI-
TIVOS/ CIDADE DOS BURACOS

Por mais que os puxas sacos 
não gostam e sempre enxergam  os 
meus comentários  como politica-
gem, eu não estou nem ai, por eles 
não terem visão e competencia para 
estarem a frente de um cargo qual-
quer.  Problema deles. Eu sempre 
gosto de especificar tbm que mui-
tos de nós que tivemos a oportuni-
dade de trabalhar nas grandes em-
presas, como Alcan, Vale, Samarco, 
Gerdau ,etc ou mesmo nas terceri-
zadas competentes tbm, sabemos 
o que significa QUALIDADE, 
PRIORIDADE E COMPETEN-
CIA  O comentário que vou fazer 
hj é novamente sobre os serviços 
prestados pela prefeitura, mas espe-
cificamente, deste SAAE. Não que 
a prefeitura não seja tbm uma gran-
de empresa, mas pelo visto alguns 
setores deixam muito a desejar.Os 
empregados são capacitados mas 

não podem e nem devem fazer mi-
lagre. Encarregados e comem quie-
tos tem demais ganhado dez vez 
mais que os mesmos.

Mas vamos ao que interessa. 
Gente é vergonhoso e inadmissível 
ao depararmos com tantos buracos 
e serviços porcos realizados pelo 
SAAE. Pior ainda, sempre repeti-
tivos. Não tem uma rua na nossa 
cidade e até nos distritos que não 
tem uma marca /buraco feito pelo 
SAAE. Não sabem o que é quali-
dade, planejamento e prioridade, in-
terditam  as vias até principais, sem 
mais ou menos e as deixam por 
mais de uma semana ou mais. Se-
ria tão bom se eles trabalhassem ou 
conhecessem  o que é uma planilha 
de trabalho.

É MENTIRA, GENTE. 

Waldemar Malta

EDITAL

Idade do seu pet

Assim como nós, os pets 
envelhecem e são impactados 
fisicamente pelas mudanças 
causadas com o passar dos 
anos. Por isso, é muito impor-
tante entender esse processo e 
auxiliá-los nessa fase da vida.
     Os cães idosos têm o rit-
mo da digestão e absorção de 
alimentos diminuído, portan-
to, é importante oferecer ra-
ções de fácil digestão, além 
de uma alimentação mais 
saudável e rica em proteínas.
     Problemas como artrite e 
artrose podem aparecer, oca-
sionando mobilidade reduzida. 

Por isso, o cãozinho deve con-
tinuar os passeios e as brinca-
deiras, mas com maior cuida-
do, diminuindo a intensidade 
e duração dessas atividades.
      As idas ao veterinário preci-
sam ser mais frequentes, pelo 
menos de 6 em 6 meses, para 
que seu animalzinho esteja 
sempre prevenido de possíveis 
doenças decorrentes da idade.
E o mais importante: muito 
carinho e amor nessa nova 
fase. Dê atenção e tenha pa-
ciência, seja companheiro 
assim como ele sempre foi 
para você.



Prefeito Juliano Duarte em um encontro com a Palhaça 
Jojoba e com a equipe do Clube Osquindô e Espaço Lunática 
para falar das atrações do Natal de Luz. Estamos ansiosos 
com a programação. 

Nossa amiga Daiana com os filhos Luís Otávio e Letícia 
Kerollyn já em clima de Natal. Deus abençoe vocês. Grande 
baraço!
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Cheia de estilo a Thayara Allana comemorou seu 
aniversário no último dia 4. Parabéns, princesa!

O aniversariante dessa terça-feira (7), foi o Dney Kollares. 
Na foto muito bem acompanhada de sua esposa Jenniffer 
Querollen. Que casalzão, hein?! Deus abençõe vocês.

No próximo dia 11 Raimundo Lemos completa mais um ano 
de vida. Sua afilhada Cynthia, seus sobrinhos Davi e Lívia, 
lhes desejam toda felicidade do mundo com muita saúde, 
paz e muito amor em sua vida!

Para quem não conhece, essa é a Elizabeth que vem 
prestando um excelente serviço na Prefeitura de Mariana. 
Parabéns pelo profissionalismo. Abraços!

Bruno e Paloma em comemoração do aniversário dos filhos 
Benífio que completou seus 4 anos e do Theodoro que 
completou seus 2 anos. Que família linda. Parabéns para os 
pequenos príncipes. 


