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Leishmaniose: como
identificarossintomas
da doença no seu
animal de estimação

PROLIFERAÇÃO. Os medicamentos visam diminuir a carga
parasitária no sangue do animal, minimizando o risco de
propagação do protozoário.
DA REDAÇÃO
Em Mariana, segundo
dados do Centro de Acolhimento de Animais (CAA),
de janeiro a novembro de
2021, foram diagnosticados 31 cães com a doença.
O veterinário do CAA, André Fernandes, afirma que a
Leishmaniose é uma doença grave e que requer muita
atenção da população, uma
vez que o número de casos
detectados no município tem
aumentado gradativamente.
A Leishmaniose é uma
zoonose transmitida através da picada das fêmeas
do mosquito da espécie Lutzomyia longipalpis, mais
popularmente
conhecido
como mosquito-palha. Ela
é causada principalmente
pelo protozoário das espécies Leishmania chagasi, que
pode infectar cachorros, ga-

O tratamento da doença é feito com uso de medicações
específicas e avaliação veterinária periódica.
tos e também humanos.
Os principais sintomas
vistos nos animais acometidos por essa doença são:
crescimento exagerado das
unhas, queda de pelos, descamação da pele, emagrecimento, surgimento de feridas que

não cicatrizam no corpo e
orelhas, sangue nas fezes, entre outros. Ao identificar os
sintomas procure um veterinário, pois, o quanto antes
o animal for diagnosticado
maiores as chances de o tratamento ser bem sucedido.
O tratamento da doença
é feito com uso de medicações específicas e avaliação
veterinária periódica. Os medicamentos visam diminuir
a carga parasitária no sangue
do animal, minimizando o
risco de propagação do protozoário. Outra forma eficaz de amenizar o aumento
da doença, é a prevenção do
contato do animal com inseto transmissor, através do uso
de coleiras repelentes. Existe
ainda a possibilidade de proteção dos animais através da
vacinação contra a doença.
Manter o ambiente que o
animal vive sempre em boas
condições e preservado, também é outra importante medida de controle da doença,
uma vez que, o transmissor
procria em ambientes com
matéria orgânica em decomposição, por isso é necessário
manter os locais de convivência sempre limpos.
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Prefeito corta revezamento de
funcionários no final do ano

EFETIVO. Devido a resistência de alguns, o prefeito, que governa Mariana, interinamente, enviou um
áudio via Whatsapp à todos os secretários.
DA REDAÇÃO
Os servidores públicos
de Mariana se surpreenderam com uma atitude do atual
Prefeito Juliano Vasconcelos
Gonçalves. Todos os funcionários, como de costume, já
se preparavam para o revezamento de efetivo nas festas de
final de ano. Quem trabalhava
na semana do Natal folgava
na semana do Ano Novo, essa
era uma prática comum em
governos anteriores.
Juliano por sua vez, cortou
o revezamento e exige a carga
horária trabalhada de todo funcionário público, entre eles, os
cargos de confiança como, secretários (as) e subsecretários (as).
Devido a resistência de alguns, o prefeito, que governa
Mariana, interinamente, enviou um áudio via Whatsapp à
todos os secretários para que o

Devido a resistência de alguns, o prefeito Juliano Duarte, enviou um áudio via Whatsapp
à todos os secretários.
mesmo seja repassado à todos
os funcionários, e foi enfático
em dizer que o funcionário que
não estivesse de acordo poderá colocar o cargo à disposi-

ção. “Pessoal, bom dia! Estou
mandando esse áudio para todos os secretários e quero que
repassem para suas secretarias.
Não existe revezamento no fi-

nal do ano. Quero deixar bem
claro para todos os secretários
que todo mundo vai trabalhar
como eu trabalho, e é o que
espero da minha equipe e das

pessoas de confiança da prefeitura. Eu chego cedo e saio tarde, não tenho final de semana
e eu espero comprometimento
da equipe. Não vou falar mais
sobre esse assunto. Eu quero
que os secretários passem para
todos os membros de suas secretarias que todos irão trabalhar normalmente no final do
ano. Esse assunto eu já discuti
com a Arlinda (administração)
e pedi para ela passar, mas parece que algumas secretarias
insistem. E quem insistir, o
cargo está a disposição do município para quem não estiver
satisfeito. Eu quero trabalho
e é assim que é a minha forma de administrar. Quem não
estiver e quem não estiver satisfeito com o governo poderá
colocar o cargo a disposição”,
finalizou Juliano.

PREF MARIANA
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1º Campeonato Mineiro de Boxe
Olímpicotemordemdaslutasdefinidas
PROTEÇÃO. Será informado ao público geral a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.
DA REDAÇÃO
A estrutura poliesportiva da
Primaz de Minas foi direcionada
pela Federação de Pugilismo das
Minas Gerais para a competição
e já está com tudo pronto para
receber os participantes do 1º

Campeonato Mineiro de Boxe
Olímpico, que será realizado entre os dias 16 e 18 de dezembro
na Arena Mariana.
Quem acompanha o que
ocorre nos espetáculos internacionais perceberá semelhança

nos procedimentos. Atletas de
diferentes cantos do Estado
mineiro participarão do evento.
Confira a ordem das lutas das
quartas de finais e semifinais.
A Federação de Pugilismo
das Minas Gerais promove o
1º Campeonato Mineiro de
Boxe Olímpico, em Mariana,

e segue os protocolos de segurança contra a Covid-19 estabelecidos pela Organização
Mundial de Saúde.
No evento serão disponibilizados, para os participantes
locais para a lavagem de mãos,
álcool em gel e produtos de
higiene. Será informado ao

público geral a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em ambientes fechados
ou ambientes externos onde
pode ocorrer aglomeração de
pessoas. Para mais informações
sobre o evento basta acessar o
site campeonatodeboxe.fpmg.
com.br.

Para mais informações sobre o evento basta acessar o site campeonatodeboxe.fpmg.com.br.

Jornal Ponto Final
16 a 22 de dezembro de 2021

CIDADES | 05

CPI da Câmara terá relatório de
conclusão lido no próximo dia 20
CONCLUSÃO. A leitura do relatório final será realizada logo após a última reunião ordinária no ano.

DA REDAÇÃO
Após sete meses de trabalho, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
– CPI nº 01/2021 da Câmara Municipal de Mariana, vão
apresentar o relatório conclusivo das atividades. A CPI foi
instaurada no dia 10 de maio
de 2021 e, neste período, diversos documentos foram
analisados e profissionais,
empresários, servidores pú-

blicos e comerciantes foram
ouvidos. A Comissão trabalhou na apuração de irregularidades em lançamentos dos
serviços prestados, medições
e liquidação indevida referentes aos contratos nº 447/2019
e nº 148/2020 celebrados
pelo Executivo.
O documento final será
apresentado e lido no Plenário
do Legislativo no próximo dia
20 de dezembro, quando ocor-

re a última reunião ordinária
da Casa de Leis marianense em
2021. A sessão foi agendada
pelo presidente da Câmara, vereador Ronaldo Bento (PSB),
que antecipou o horário da 44ª
Reunião Ordinária para às 15
horas e anunciou que a leitura
do relatório da CPI será realizada na sequência.
O acompanhamento popular para conhecimento do
relatório é fundamental para
a finalização da CPI, conforme adiantou o presidente da
Comissão, vereador Pedro
Ulisses Coimbra Vieira, o
Pedrinho Salete (CIDADANIA). O parlamentar ressaltou o trabalho imparcial e
republicano realizado pelos
membros da CPI, no qual
foi observado o ordenamento jurídico vigente no país e
respeitando sempre o direito
constitucional das pessoas
ouvidas pela comissão. “Foi
construído um relatório técnico e totalmente imparcial.
Esperamos que após a sua
apresentação aos vereadores,
o mesmo seja encaminhado
ao Ministério Público e que
ele possa tomar as medidas
que se fizerem necessárias”,
pediu o presidente.
O vice-presidente da CPI,
vereador Marcelo Macedo

(MDB), destacou o trabalho
dos membros da comissão, do
corpo jurídico e dos técnicos
do Poder Legislativo, que durante mais de 210 dias se empenharam para a conclusão
desta missão. “É importante
que as pessoas possam ficar
atentas à leitura desse relató-

rio, pois vão poder entender
e compreender melhor o trabalho realizado por essa CPI”
salientou Macedo.
Além dos vereadores
Pedro Ulisses e Marcelo
Macedo, o parlamentar José
Sales (PDT) é membro titular da CPI.
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O acender das luzes de Natal de Luz foi especial e repercutiu positivamente pelas redes sociais.

Natal de Luz é
inaugurado em
Mariana e encanta
moradores e turistas
INAUGURAÇÃO. Um momento que marca o início das programações
voltadas ao Natal, que acontecem durante todo mês de dezembro.

DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana
inaugurou no último dia 10 o
Natal de Luz de Mariana. Com
atrações programadas para todo
o mês, o evento tem encantado os moradores marianenses
e atraído turistas de todas as
partes. O acender das luzes de
Natal de Luz foi especial e repercutiu positivamente pelas
redes sociais. Um momento
que marca o início das programações voltadas ao Natal, que
acontecem durante todo mês
de dezembro. Vários pontos da
cidade estão enfeitados, valorizando os espaços e celebrando
essa data tão especial.
Além de decorações em
vários pontos da cidade, terão
diversas atrações culturais envolvendo artistas locais, cantatas de natal e muito mais. A
prefeitura ressaltou que todo
o valor arrecadado na Pista de
Patinação no Gelo será revertido para às instituições sociais
cadastradas no município. Confira a programação:

17 de dezembro
(sexta-feira)

9h às 21h: Exposição Presépio
Articulável de Hélio Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
9h30min às 16h | de quarta
a domingo: Exposição Presépio Mecânico do Gogô Local:
Museu Minas - Rua Ouro, 20,
Morro Santana (chamar no in-

terfone para visitação)
20h: Apresentação “Vida em Movimento” - Escola de Bailados
Local: Praça Gomes Freire (Jardim)

18 de dezembro
(sábado)

9h às 21h: Exposição Presépio
Articulável de Hélio Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
9h30min às 16h | de quarta
a domingo: Exposição Presépio Mecânico do Gogô Local:
Museu Minas - Rua Ouro, 20,
Morro Santana (chamar no interfone para visitação)
20h30min: Orquestra Ouro
Preto une música e marionetes
no espetáculo “UM CONTO
DE NATAL”
Local: Cine Teatro Municipal
150 vagas - distribuição de ingressos com 1h de antecedência

19 de dezembro
(domingo)

9h às 21h: Exposição Presépio
Articulável de Hélio Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
09h às 13h: Máquina de Brincar
Local: Praça Gomes Freire (Jardim)
9h30min às 16h | de quarta a
domingo: Exposição Presépio
Mecânico do Gogô
Local: Museu Minas - Rua
Ouro, 20, Morro Santana (chamar no interfone para visitação)
11h: Apresentação Cultural Jojoba e Banda da Lua
Local: Praça Gomes Freire

(Jardim)
15h: Intervenção de Natal “Dia
de Reis” Cia Lua Pra Rua - Teatro de formas e Charanga Oi
Tô Tonto
Local: Praça Gomes Freire
(Jardim)
17h: Atração Cultural Banda
Osquindô “Folia do Menino”
Local: Praça Gomes Freire
(Jardim)
20h: Intervenção Cultural
Local: Praça Gomes Freire
(Jardim)
20h30min: Acauã Souza em
“Encantos Natalinos”
Local: Praça Gomes Freire
(Jardim)

20 de dezembro
(segunda-feira)

9h às 21h: Exposição Presépio Articulável de Hélio
Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
9h30min às 16h | de quarta a
domingo: Exposição Presépio
Mecânico do Gogô
Local: Museu Minas - Rua
Ouro, 20, Morro Santana
(chamar no interfone para
visitação)
19h: Intervenção “QUEM?” Grupo de Teatro Recriavida
Local: Cine Teatro Municipal
19h40min: Apresentação do
Coral Recriavida
Local: Cine Teatro Municipal.

+

Confira programação
completa no site

jornalpontofinal.com.br
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Projeto“Assessoriaem
Ação”levagabinetede
vereador à bairros
marianenses

DEMANDA. Entre as solicitações feitas pela população foi
pedida a manutenção da iluminação no local.
CRÉDITO:ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

O assessor de gabinete Sérgio Vandrini com moradores do
bairro Rosário ouvindo as demandas.

DA REDAÇÃO
O Projeto “Assessoria em
Ação”, implantado pelo vereador Pedrinho Salete em seu gabinete vem fazendo vistoria em

bairros da cidade para atender
às demandas solicitadas pela
população. No último dia 9, a
equipe do edil esteve no bairro
Rosário onde foram feitos al-

guns apontamentos dos moradores do local.
Entre as solicitações feitas pela população foi pedida
a manutenção da iluminação
no local assim como reparo
em lixeiras e reformas dos
bancos da Praça Imbuía e
recolocação da passarela que
existia no espaço.
Diante das demandas recebidas o vereador pede apoio
ao executivo para atender as
solicitações. “Peço o apoio do
Poder Executivo, que ressalto
mais uma vez, está fazendo um
governo excelente na cidade
de Mariana. Todas essas demandas serão em benefício da
população e irá trazer lazer às
pessoas que ali residem” explicou Pedrinho.
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SebraeMinasdivulga
estratégias para
vendas de pequenas
empresas no
final do ano
FATURAMENTO. Sebrae Minas divulga estratégias para que
pequenos negócios aproveitem o período de mega descontos
do varejo para atrair clientes e faturar mais.
DA REDAÇÃO
O Natal e o Ano Novo são
considerados os melhores períodos
para vendas no varejo. Não por acaso, a data movimenta os mais diversos segmentos: desde vestuário até
eletrônicos e cosméticos. Dados divulgados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com
a OfferWise Pesquisas, apontam
que as vendas no Natal 2021 devem
movimentar R$ 68,4 bilhões.
Em tempos de crise, como
atrair mais clientes e potencializar
as vendas? A analista do Sebrae
Minas Marina Moura separou três
dicas para os pequenos negócios
alavancarem as vendas neste Natal,
que promete ser de reencontro. A
primeira dica, segundo a analista,
é planejamento. “Faça uma análise
das vendas dos anos anteriores. E,
se for o primeiro Natal do negócio,
é importante pesquisar sobre as
vendas do seu setor. Assim é possível definir melhor o mix de pro-

dutos e estabelecer metas de venda.
Também é importante organizar o
estoque e avaliar a necessidade de
aumentar a equipe, afinal, o cliente
quer cada vez mais qualidade e agilidade no atendimento.”
O momento, segundo ela, também é uma oportunidade para reativar o contato com antigos clientes.
A segunda dica da analista é garantir
uma boa experiência para o consumidor. Para Marina, nesse momento, é necessário pensar em todos os
pontos de contato do cliente com
a loja e observar onde é possível
otimizar. Lojas organizadas, equipe
treinada, atendimento rápido e gentil, além dos cuidados para evitar a
propagação da covid-19. “Outro
ponto importante são as políticas
de troca. O Natal é época de presentear e as trocas são uma excelente oportunidade para trazer o cliente
novamente para dentro da loja ou
trazer um novo cliente, aquele que
ganhou o presente. Por isso, estabeleça políticas claras de troca e que
facilitem a vida do consumidor”.

A digitalização é mais um
ponto de atenção para o varejo.
As pessoas estão cada vez mais
conectadas e o empreendedor
precisa garantir a organização do
atendimento nos canais de vendas
on-line e redes sociais.
A terceira e última dica é apostar em ações promocionais e em
meios de pagamento diversificados.
De acordo com a analista, com a
pandemia, o consumidor perdeu
cerca de 20% do poder de compra
e vai ser mais seletivo e buscar o
máximo de benefícios possível. Por
isso, ela reforça a importância de
incentivar a compra e facilitar o pagamento. “Para as ações promocionais, existe uma variedade de
possibilidades: combos, cupons
de desconto, descontos progressivos, cash backs, sorteios e muito mais. Os meios de pagamento também não ficam atrás: pix,
cartão de crédito, contas digitais
e QR code. Tudo para garantir
mais comodidade e tranquilidade
ao seu cliente”, afirma.

Jornal Ponto Final
16 a 22 de dezembro de 2021

CIDADES | 09

Quatro casos suspeitos da variante
ômicron são investigados em MG

PRONUNCIAMENTO. Informação foi repassada pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, em
coletiva de imprensa concedida no último dia 13.

Segundo Fábio Baccheretti, os quatro pacientes suspeitos
estão em isolamento.

DA REDAÇÃO
Há quatro casos de infecção pela variante ômicron do
coronavírus em investigação

em Minas Gerais, informou
secretário de Estado da Saúde,
Fábio Baccheretti, em coletiva de imprensa concedida no

início desta semana. Os resultados dos testes genômicos devem ser divulgados até o final
desta semana.
O médico detalhou que os
pacientes – dois homens e duas
mulheres – testaram positivo
para Covid-19 após voltarem
de viagens de Gana, Moçambique e África do Sul. O continente é, por ora, onde mais a
nova cepa circula. Baccheretti
afirmou que a variante delta é,
ainda, majoritária no Estado.
Os quatro pacientes suspeitos
estão em isolamento e um caso
anteriormente estudado em
Minas foi descartado.
No Brasil, são onze casos
investigados. Destes, cinco em
São Paulo, dois no Distrito Federal, dois no Rio Grande do
Sul e dois em Goiás.
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TSE apresenta novo modelo de urna
eletrônica para as eleições de 2022

FUNCIONAL. Equipamento é mais moderno e trará mais segurança e recursos de acessibilidade, informou
o Tribunal Superior Eleitoral.
DA REDAÇÃO
No último dia 13 a Justiça
Eleitoral apresentou o novo
modelo de urna eletrônica, que
será usado pelo primeira vez
nas eleições de 2022. Ela será

mais moderna, mais segura e
trará novos recursos de acessibilidade, informou o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
O equipamento foi apresentado em Manaus, durante

visita do presidente do TSE,
ministro Luis Roberto Barroso, a uma fábrica de urnas eletrônicas na capital. O último
modelo utilizado era de 2015.
Dentre as principais mudanças da urna eletrônica modelo
2020 (UE 2020) estão:
• Terminal do mesário com
tela totalmente gráfica, sem
teclado físico, e superfície sensível ao toque;
• Processador do tipo System
on a Chip (SOC), 18 vezes mais
rápido que o modelo 2015;
• Bateria do tipo Lítio FerroFosfato: menos custos de conservação por não necessitarem
de recarga;
• Mídia de aplicação do tipo
pen-drive, o que traz maior
flexibilidade logística para os
TREs na geração de mídias;
• Expectativa de duração da

bateria por toda a vida útil da
urna.
Além disso, a nova urna
eletrônica tratá possibilidade de
inovações nas eleições, como
a maior celeridade na identificação do eleitorado. Enquanto
uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo
mesário. Isso poderá aumentar
o número de eleitores por seção ou diminuir eventuais filas.
A UE 2020 também conta com
um teclado aprimorado, com
teclas com duplo fator de contato. Isso permite ao próprio
teclado acusar erro, caso haja
mal contato ou tecla com curto-circuito intermitente.
O TSE voltou a ressaltar
que as urnas eletrônicas não
se conectam a nenhum tipo
de rede, internet ou bluetooth. Dessa forma, para que

fosse possível fraudar o equipamento, seria necessário superar mais de 30 barreiras de
proteção. “A urna utiliza o
que há de mais moderno em
termos de criptografia, assinatura e resumo digitais. Tudo
isso garante que somente o
sistema desenvolvido pelo
TSE e certificado pela Justiça
Eleitoral seja executado nos
equipamentos”, informou.
A votação eletrônica começou no Brasil em 1996.
Desde então, a Justiça Eleitoral também adquiriu urnas
nos anos de 1998, 2000, 2002,
2004, 2006, 2008, 2009, 2010,
2011, 2013, 2015 e 2020. Para
as próximas eleições, serão utilizadas urnas de 2009 adiante.
Atualmente, o país tem um
parque eletrônico estimado de
577.125 equipamentos.

O TSE voltou a ressaltar que as urnas eletrônicas não se conectam a nenhum tipo de rede,
internet ou bluetooth.
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Cemig divulga
campanha de
regularização com
parcelamentosemjuros

RETOMADA. Condições possibilitam que consumidores fiquem
em dia com a empresa, sem comprometer o orçamento familiar.
DA REDAÇÃO
A Cemig está oferecendo o parcelamento das
contas de energia atrasadas
em até 18 vezes para todos
os clientes atendidos em
baixa tensão (até 220 volts):
residenciais, comerciais, da
área de serviços e industriais de pequeno e médio
porte. Caso estejam cadastrados para recebimento da
conta por e-mail ou realizem este cadastro no momento da negociação, será
possível dividir em até 12
parcelas sem juros no Cemig Atende (acesso pelo
site
www.cemig.com.br).
Permanece disponível também a opção de parcelar
em até 12 vezes sem juros
no cartão de crédito, através do WhatsApp da empresa (31 3506-1160) ou do
Cemig Atende. A campanha estará disponível, nestas condições especiais, até
o dia 14/01 de 2022.
É importante ressaltar
que o parcelamento sem juros está disponível para pagamento via cartão de crédito ou se for realizado o
cadastro para recebimento
da conta de luz por e-mail.

Do contrário, o cliente conseguirá parcelar em até 18
vezes, porém com a cobrança de juros conforme o número de parcelas escolhido.
Para as unidades inscritas no programa federal
Tarifa Social de Energia
Elétrica, os clientes podem
aproveitar as condições ainda mais especiais para pagar
em até 24 parcelas mensais,
sem juros. “As condições
excepcionais, que estão
sendo oferecidas, possibilitam a essas famílias ficar
em dia com a Cemig, sem
comprometer suas despesas
com as festas, que, este ano,
têm um significado especial
depois de um longo período de afastamento social”,
afirma o gerente de Arrecadação e Adimplência da
Cemig, Wellington Cancian.
“A campanha de regularização de débitos vai auxiliar
especialmente aqueles clientes para os quais o fim de
ano é uma época de grande
movimentação, como restaurantes, bares e salões de
beleza, devido ao momento
de confraternização e à injeção do pagamento do décimo-terceiro salário na eco-

nomia”, explica Cancian.
As opções de parcelamento estão disponíveis
no Cemig Atende, que
pode ser acessado no site
da companhia (www.cemig.com.br), ou por meio
de contato pelo WhatsApp (31 3506-1160), onde
o cliente deve enviar um
“Oi” e digitar “Parcelamento”. Pelo portal Cemig, basta realizar o login,
selecionar a instalação que
possui débito em aberto e,
posterior mente, o ser viço
“Segunda Via e Pagamento
de Contas”. Em seguida, o
cliente poderá verificar se
existe a opção de seleção
de débitos e a possibilidade de realizar o pagamento
com a utilização de cartão
de crédito. “Na hora de
efetuar o pagamento, sugerimos a utilização preferencial dos canais bancários digitais. Além disso,
recomendamos que as pessoas aproveitem a oportunidade e coloquem sua fatura no débito automático
pelos próprios canais da
Cemig. É rápido, fácil e seguro”, comenta Wellington
Cancian.

TELE-ENTREGA: 98409-6524

guaranix/ouvidoria
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¨ polícia
Traficante é preso,
pela PM, no bairro
Santana em Mariana

PROVIDÊNCIAS. Autor que já possuía passagens pela Polícia
foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão.
DA REDAÇÃO
Após denúncia recebida
pela Polícia Militar apontando ocorrência de tráfico de
drogas no bairro Santana, em
Mariana (MG) os militares realizaram monitoramento do lo-

cal apontado, conhecido como
“Casinhas”, sendo constatada
a traficância de drogas por um
indivíduo que os policiais obtiveram êxito na abordagem.
Com ele, foram apreendidas 20
(vinte) pedras de crack.

O autor, que tem 34 anos
e já possuía passagens pela Polícia, foi preso em flagrante e
conduzido para a Delegacia de
Polícia Civil de plantão, onde
foram entregues as drogas apreendidas pelos policiais militares.

O material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de plantão.

varejao
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PM prende traficante e R$7 mil de
origem ilícita foram apreendidos
PRISÃO. O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de plantão.
DA REDAÇÃO

Os militares, após denúncia, fizeram buscas no local indicado e apreenderam dinheiro ilícito.

Em operação realizada pela
Polícia Militar através de informações obtidas relatando que
um indivíduo estaria traficando
drogas, as quais ficavam armazenadas em sua residência, no
bairro Rosário, foram feitas
buscas no local.
Os militares foram à residência do indivíduo apontando na denúncia, o qual tem
33 anos e devido à fundada

REINSCIDENTE

Polícia Militar prende autor
de roubo em Mariana
DA REDAÇÃO
A Polícia Militar foi acionada na madrugada do domingo
em Mariana, devido a um roubo
ocorrido no bairro Barro Preto.
Segundo a vítima, de 25 anos, o
autor havia subtraído seu celular, simulando estar armado.
Após diligências, o autor
foi identificado - por meio de
filmagens de câmeras instaladas na rua onde ocorreu o

roubo - tratando-se de indivíduo de 30 anos, já conhecido
no meio policial.
Foi efetuado intenso rastreamento, quando o autor foi
localizado na Avenida Getúlio
Vargas, tentou evadir, mas foi
capturado. Durante a abordagem, ele usava as mesmas
vestimentas utilizadas no momento da ação criminosa. Com
o mesmo, foram apreendidos

R$199,00 (cento e noventa e
nove reais). Segundo o autor,
o celular havia sido repassado
para uma mulher para ser trocado por drogas.
O autor foi preso em
flagrante e conduzido para
a Delegacia de Polícia Civil
de plantão. Registra-se que
ele já possuía passagens pela
Polícia por furto, roubo e
tráfico de drogas.

suspeita, foram feitas buscas
no imóvel, sendo localizadas
e apreendidas: 57 (cinquenta
e sete) pedras de crack, sendo 1 (uma) de tamanho grande; pasta base e 8 (oito) pinos
com cocaína; 3 (três) buchas
grandes de maconha; 1 (uma)

balança de precisão e a quantia
de R$7.100,00 (sete mil e cem
reais), de origem suspeita.
O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia
Civil de plantão, onde foram
entregues os materiais apreendidos pela Polícia Militar.
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¨ cultura
Praça Gomes Freire é
palco de atrações
musicaisaosdomingos

TURISMO. O tradicional projeto Banda na Praça atrai não somente
os residentes em Mariana, mas também muitos turistas.
DA REDAÇÃO
O projeto Banda na Praça acontece desde 2015 e é
promovido pela Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e
Lazer, onde as 11 bandas civis
do município e dos distritos
fazem suas apresentações em
domingos alternados, sempre
valorizando a cultura local.
No último dia 5 as Bandas Centenárias Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora
da Conceição, dos distritos de
Padre Viegas e Furquim, realizaram mais uma apresentação
para os marianenses na Banda
na Praça, evento que acontece
quinzenalmente, na Praça Gomes Freire - Jardim.
Com um repertório composto por dobrados e músicas populares, as corporações
cativaram os espectadores do
encontro, tocando as mais variadas músicas que foram desde Roberto Carlos até compositores marianenses. Entre
as canções apresentadas, estavam: o tema da vitória de Ayrton Senna, “Whisky a Go Go”,
de Roupa Nova, e o dobrado
“Saudade de Sumidouro’’,
composto pelo sumidourense,
Eduardo Thereza de Menezes.
O tradicional projeto Banda na Praça atrai não somente os residentes em Mariana,
mas também muitos turistas.
Mirian Mariane, moradora de
Belo Horizonte, estava a passeio e se encantou ao assistir
as apresentações. “Eu amo cidades do interior! Mariana está
festejando a cultura, com essas
bandas lindas que me remete a
infância. A cidade está de parabéns, por tudo isso que ocorre em termos da história e do
que existe por trás da cidade”,
afirmou a ex-professora da
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG).
Assim como Mirian, César
Lemos é professor, morador da
cidade de Acaiaca, e também
estava prestigiando as apresentações. “Esse projeto é muito
especial, ele preserva as coisas
mais lindas dos tempos passa-

A Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus, foi
fundada em 20 de junho de 1980, no distrito de Sumidouro (2).

O tradicional projeto Banda na Praça atrai não somente os
residentes em Mariana, mas também muitos turistas.
dos. Fazem releituras de músicas atuais e tocam muito nosso
coração, nos trazem memórias
das nossas avós, do nosso passado. Isso é realmente maravilhoso, principalmente nesse cenário histórico do patrimônio
de Mariana. Me sinto agraciado
por poder participar e ouvir essas canções”, finalizou.
Samuel Freitas e Lauro
Gonçalves são integrantes
da Corporação Musical Sagrado Coração de Jesus e
afirmaram que o retorno da
Banda na Praça é sinônimo
de satisfação. “Essa ação da
Prefeitura é muito importante! Não só para nós músicos,
mas também para toda comunidade marianense”, afirmou o trompetista e o trombonista da Companhia.
A Corporação Musical
Sagrado Coração de Jesus, foi

fundada em 20 de junho de
1980, no distrito de Sumidouro, hoje denominado Padre
Viegas. A banda mantém a tradição de seus 131 anos de atividade contínua, onde realiza
apresentações nas festividades
do distrito. Desde o início da
pandemia, e após o retorno
das atividades do Banda na
Praça, em 2021, essa é a primeira vez que a corporação se
apresenta. Já a Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição de Furquim, com 129
anos de existência, também segue a tradição em seu distrito.
Em 2002, passou por uma reformulação geral no estatuto e
eleição de uma nova diretoria,
criando assim uma banda musical renovada e bastante atuante na região e que mantém
vivos os costumes e a história
da “banda” na comunidade.
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ÉinstituídaemMariana
a Semana Municipal
do cavalo
MangalargaMarchador

SEGMENTO. Para participar é necessário realizar a inscrição,
pois os participantes irão receber certificados.

O evento será gratuito e aberto ao público.

DA REDAÇÃO
Por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Rural, a Prefeitura de Mariana tor nou pública a Lei nº
3.498. O documento aprova a realização da Semana

Municipal do Cavalo Mangalarga Marchador, que
será realizado no primeiro semestre de cada ano,
em parceria com o Clube
Amig os do Cavalo. O objetivo é fortalecer a economia

local e incentivar a classe.
O presidente do Clube, William Gomes, explica que o evento será
uma ótima opor tunidade
para trocar conhecimentos. “Será uma semana
de muito aprendizado e
capacitação para os criadores e para as pessoas
que trabalham com cavalos em nosso município.
A ação vem crescendo a
cada dia”, comentou.
O evento será g ratuito
e aber to ao público. Para
par ticipar é necessário realizar a inscrição, pois os
par ticipantes irão receber
cer tificados. Segundo os
organizadores, serão realizados desfiles, tor neios,
cursos, seminários, simpósios e atrações voltadas
para o segmento econômico. Para ler a Lei na ínteg ra, acesse: https://www.
mariana.mg.g ov.br/imprimir-diario-oficial/1904 e
saiba mais.
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OrquestraOP e Pigmalião apresentam
“Um Conto de Natal” em Mariana

Concerto será dia 18 de dezembro, em formato híbrido, com transmissão ao vivo no YouTube e público
presencial na cidade de Mariana (MG)
DA REDAÇÃO
A literatura, a música e o
teatro de marionetes se unem
em um espetáculo emocionante
para toda a família. A Orquestra Ouro Preto e o Grupo Pigmalião – Escultura que Mexe
apresenta “Um Conto de Natal”, dia 18 de dezembro, sábado, às 18h, em formato híbrido.
O concerto será transmitido ao
vivo pelo canal da Orquestra
no YouTube e contará também
com a presença do público, no
Cine Teatro Mariana, na cidade
de Mariana. A apresentação segue todos os protocolos de segurança sanitária, os ingressos
são gratuitos e serão distribuídos na bilheteria do teatro, uma
hora antes do evento.
Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, o espetáculo
conta com a regência inusitada
do Maestrinho, um boneco em
miniatura do Maestro Rodrigo

Toffolo que cede seu lugar de
regente ao boneco para assumir o lugar de narrador. O
Maestro, por sua vez, ganha o
papel de narrador da história,
guiando músicos e atores pelas linhas de Charles Dickens.
A história se passa nas noites
de Natal de um homem solitário e avarento. O rabugento Sr.
Ebenezer Scrooge recebe a visita inesperada de seu sócio e, a
partir desse encontro, ele visita
os natais de seu passado, de seu
presente e de seu futuro.
O espetáculo é a junção de
duas obras icônicas da história
da literatura e da música: “Um
Conto de Natal”, de Charles
Dickens, e o “Concerto feito
para a Noite de Natal”, do
compositor italiano Arcangelo Corelli. A montagem utiliza técnicas de marionetes de
fio, bonecos bidimensionais

conhecidos como “patins” e
efeitos de sombra, tudo isso
sob a direção de cena de Eduardo Felix do Grupo Pigmalião. Construídos ao longo da
trajetória do grupo, os bonecos integram a coleção “Trupe da Corda Preta”.
Para o Maestro Rodrigo
Toffolo, o espetáculo reafirma a versatilidade dos concertos da Orquestra. “É um projeto muito bonito que mostra
um pouco dessa ousadia que
a Orquestra Ouro Preto tem
feito nos últimos anos, de
adaptar e unir várias manifestações artísticas em uma obra.
Os acordes dos violinos, violoncelos e demais instrumentos irão se unir ao teatro de
bonecos em um espetáculo
cheio de simbolismos, feito
especialmente para ser assistido em família”, destaca.

O concerto será transmitido ao vivo pelo YouTube e contará também com a presença do
público, no Cine Teatro Mariana.
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HORÓSCOPO

SEGUNDA-FEIRA
Germano aﬁrma a Lobão que não
permitirá que Nat deixe o hospital.
Todos apoiam Duca, que sofre por Nat.
João desabafa com Pedro que sente
ciúmes de Duca. René convida Delma
para ir ao cinema. Germano tenta
ganhar a conﬁança de Nat. Sol descobre
que a imprensa publicou uma resposta
polêmica que deu numa entrevista e se
envolve em uma confusão na internet.
João se aconselha com René sobre
Bianca. Pedro estuda para o vestibular.
João termina o namoro com Bianca.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

Tonico aﬁrma que Zayla lhe revelou a
identidade de Samuel, e Olu, Cândida e
Guebo não acreditam quando a moça
nega. Luísa pode se complicar por ter
dado a Samuel uma carta falsa de alforria.
Zayla é expulsa da casa de Tonico, e
pega as provas contra o deputado. Lota
pega dinheiro emprestado com Lupita e
trama contra a rival. Quinzinho, Prisca e
Hilário conseguem fazer Vitória desistir de
denunciar Clemência. Zayla pede perdão a
Samuel e aﬁrma que entregará Tonico para
a polícia. Para se vingar de Zayla, Madame
Lambert queima as provas contra Tonico.

Neném consegue esconder Teca antes
de Trombada chegar. Flávia sente dores
no local da operação e procura Guilherme.
Rose cobra explicações de Celina. Neném
é obrigado a elogiar Trombada em uma
entrevista. Rose se aconselha com Joana.
Teca acaricia Neném, sem que Trombada
veja. Guilherme depõe a favor de Flávia
na delegacia. Marcelo reage com despeito
após uma declaração de Neném para
Paula. Carmem aﬁrma que acabará com
o plano de Paula. Tetê atrapalha uma
conversa entre Nedda e Osvaldo. Neco
aponta uma arma para Guilherme e Flávia.

Christian/Renato salva a vida de Túlio,
que garante que o acordo entre eles
não mudará. Antônia aﬁrma a Bárbara
que é Janine quem receberá o prêmio
do concurso. Alípio avisa a Queiroz
que terá que fugir, e inventa uma
mentira para Elenice. Christian/Renato
e Bárbara viajam. Ana Virgínia indica
outra proﬁssional para atender Rebeca.
Bárbara sugere a Christian/Renato que
eles adotem uma criança. Felipe ﬁca
constrangido diante da precariedade da
casa de Júlia. Joy discute com Inácia, que
defende Valdir. Ravi ameaça Valdir para
defender Yasmin. Inácia avisa a Joy e a
Ravi que Valdir foi à polícia.

Zayla é humilhada por Madame
Lambert. Cândida briga com Olu e
aﬁrma que encontrará Zayla. Clemência
não entende quando Vitória a chama de
ladra, e Quinzinho negocia com a exmulher. Vitória deixa o cassino e pede
abrigo na Quinta. Gastão se frustra ao
saber que ainda não pode participar das
reuniões ministeriais do Brasil. Prisca
e Hilário choram a partida de Vitória.
Zayla pede perdão a Cândida. Justina
acredita que Guebo ainda goste de
Zayla. Tonico oferece recompensa por
Dolores e Nélio.

Neco e Leco ameaçam Flávia e
Guilherme. Tetê insinua contar para
Nedda sobre ela e Osvaldo. Neném
comenta com Osvaldo sobre as
investidas de Teca. Flávia se entristece
com Guilherme. Marcelo ﬁca intrigado
com a história que Flávia conta e Paula
se diverte. Neném se emociona com
a surpresa que a família prepara para
ele. Rose tem uma ideia para ajudar a
ala infantil do hospital. Paula humilha
Ingrid, e Flávia sai em sua defesa.
Nedda e Osvaldo combinam de sair de
novo. Roni se preocupa quando Conrado
avisa que ele terá que pagar a dívida de
Cora. Neném vê a Morte e teme que algo
aconteça com ele.

Joy se coloca em defesa de Ravi. A
enfermeira avisa a Noca que Napoleão
faleceu. Lara ﬂagra Noca pegando dinheiro
no colchão de Napoleão. Túlio aceita as
condições impostas por Rebeca para voltar
para casa. Érica e Santiago se beijam.
Cecília não gosta de ver que Rebeca reatou
seu casamento com Túlio. Breno chega de
viagem. Elenice ﬁca chocada ao ver uma
reportagem na TV sobre a prisão de Alípio.
Bárbara não acredita quando chega à casa
de Santiago e vê Luan se divertindo na
piscina com o pai e Érica. Elenice confronta
Alípio na delegacia.

E aí, meu guru tem alguma zica nesse
angu? Tem não, tourinho! Ao contrário, a
semana chega suave na nave e com notícias
fresquinhas de Mercúrio, que traz boa sorte,
novidades e promessas de ganhos em algo
diferente que você pode fazer.

Nélio aﬁrma a Dolores que eles precisam
fugir. Nino confessa a Bernardinho que
deseja casar-se com Celestina. Leopoldina
descobre que Celestina está amando. Pedro
desabafa com Luísa sobre a desconﬁança
dos deputados brasileiros com Gastão.
Olu não aceita Zayla de volta em sua casa.
Guebo defende Zayla, que pede perdão ao
amigo. Por conta do escândalo com Samuel,
Pilar é afastada da Ordem Terceira. Guebo
revela a Samuel que Zayla perdeu as provas
contra Tonico. Celestina anuncia a Teresa
que se casará com Nino.

Paula e Flávia ajudam Neném a entender
o recado que recebeu da Morte. Daniel
recrimina Celina por brigar com Rose. Tina
se aconselha com o pai. Paula sonha com
Neném. Flávia lembra do beijo com Guilherme.
Neném pensa em Rose. Guilherme relembra
de quando conheceu Rose. Paula é rude com
Tuninha. Guilherme defende Rose e Celina
se irrita. Flávia vai ao hospital público para tirar
seus pontos. Carmem vai ao salão de Nedda.
Flávia observa Guilherme e Rose. Neném se
preocupa ao saber que vai ter que pagar a
dívida de Roni.

Vai preparando o coração porque se
depender de Marte, a semana será de
emoções intensas, geminix! Mercúrio, seu
astro, também traz boas novas, fortalece
a sua capacidade estratégica e deixa seu
instinto aﬁadíssimo para negociar. Pode
acertar na mosca ao lidar com papelada,
seguro, sem falar que há chance de
desenrolar e resolver pepino antigo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Festas de fim de ano se aproximando, parentes
chegando e os caranguejinhos estão como? Na
maior vibração, claro! E vocês acertaram em
cheio, pois tem muita novidade entre as estrelas e
seu astral fica lá em cima. Quer ver? Marte turbina
sua saúde, duplica sua vitalidade física e deixa
você com gás total para mandar ver no trabalho.

LEÃO - 22/07 a 22/08

QUARTA-FEIRA
João tenta se explicar, mas Bianca não
deixa. Gael defende a ﬁlha, mas conversa
com João e acaba consolando o menino.
Bianca aﬁrma para Dandara que não
reatará com Duca. Lobão entrega uma
chave-mestra para Nat e combina com
a lutadora sua fuga da clínica. Jade
pressiona Cobra para se casar com
ela. Germano impede a saída de Nat e
conﬁsca a chave-mestra. Luiz aconselha a
Lobão que os dois fujam.

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA
Bianca consegue convencer João a
desistir de terminar o namoro. Sol convida
Lua, uma menina que a ofende pela
internet, para um encontro ao vivo. Jade
e Cobra aconselham João sobre Bianca.
Sol e Lua se conhecem e descobrem
diversos pontos em comum. Tomtom
sugere que João ﬁquei com outra na
frente de Bianca, para que a menina
termine com ele. Vicki beija João e Bianca
vê. João sofre por terminar o namoro
com Bianca, e Dandara o consola. Gael
aconselha Bianca. Jade se despede
de todos na Ribalta. João e Duca se
enfrentam por causa de Bianca.

Agitação não vai faltar nessa semana e notícia boa
também não, arianjos e arianjas! Marte entra em
Sagita e traz novidades que vão dar um chega
pra lá na rotina. Planos de viagem e novos projetos
na sua vida tomam forma e a boa sorte vai te
acompanhar.

Elenice é humilhada por Alípio. Santiago não
assume para Bárbara que está namorando
Érica. Christian/Renato aconselha Santiago
a procurar Érica. Santiago comunica à
família que está namorando Érica. Noca
decide abrir o restaurante só com um prato
por dia. Gorete entrega para Christian/
Renato o anel que Janine deixou junto a um
bilhete pedindo para Bárbara fazer a parte
dela. Depois de descobrir que Roney a
está traindo, Stephany resolve acompanhar
Érica e Luan no jantar promovido por
Santiago. Bárbara provoca Érica durante
o jantar. Roney irrompe pelo salão atrás de
Stephany.

A boa sorte vai soprar em sua direção, meu
docinho leonino, e quem avisa é Marte, que
desembarca em seu paraíso astral, anunciando
que novidades espetaculares podem marcar
presença na sua vida. Já Mercúrio traz
poderosas energias para os seus interesses
proﬁssionais e ﬁnanceiros.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Semaninha movimentada essa, viu, bebê! Pode
ir se preparando porque o ritmo tá bem acelerado
e o astral virginiano vai ﬁcar com a bola toda,
ainda mais na vida familiar. O rebuliço pode ser
grande, mas Mercúrio também traz mudanças
e elas serão bem mais positivas meu docinho.
Fase de alegrias com pessoas queridas e
realizações em suas atividades.

LIBRA - 23/09 a 22/10
QUINTA-FEIRA
Germano localiza a mãe de Nat, que lhe pede
para ligar para Duca. Com o apoio de Gael,
Cobra pede Jade em casamento na frente de
Lucrécia. Duca revela a Gael que Nat pode
estar viva. Duca e Gael se encaminham para
a clínica. Lobão e Luiz decidem raptar Nat.
Ao escapar da clínica com Lobão e Luiz, Nat
vê Duca chegar com Gael e reconhece seus
supostos inimigos.

Teresa se decepciona com Celestina
e a manda embora da Quinta. Pedro
conversa com Samuel. Leopoldina,
Isabel e Nicolau se despedem de
Celestina. Pilar deixa a Ordem Terceira,
sob forte emoção de todos. Cândida
aconselha Zayla a ter humildade. Pedro
aﬁrma a Samuel que Tonico será preso.
Luísa é intimada a depor sobre o caso
de Samuel. Teresa deseja a felicidade
de Celestina, mas chora a perda da
amiga. Pedro pede que Caxias procure
Zayla. Bernardinho se insinua para
Lupita, como parte do plano de Lota.
Pilar sugere fugir com Samuel. Borges
interroga Luísa.

Roni implora que Neném pague sua dívida.
Betina manda uma foto de Carmem para
Paula. Neném acerta com Conrado os
detalhes do pagamento. Rose conta para
Joana como conheceu seu marido. Flávia
sugere a Guilherme que eles provoquem
ciúmes em Rose. Carmem faz uma proposta
para Nedda desistir do contrato com a
Terrare. Guilherme pensa no plano de Flávia.
Marcelo tenta se aproximar de Flávia, que ﬁca
desconﬁada. Osvaldo ﬂagra Teca fazendo
massagem em Neném. Paula persegue
Carmem pela cidade e as duas acabam
presas. Neném desiste de pagar a dívida de
Roni. Guilherme e Rose se beijam.

Roney acaba ferindo Stephany ao
confrontar Christian/Renato. Santiago leva
Érica e Stephany para o hospital. Lara é
contra a decisão de Noca de vender o prato
a preços baixos. A ﬁla que forma na calçada
para o restaurante de Noca chama a
atenção da imprensa. Christian/Renato ﬁca
atônito ao assistir à entrevista de Noca pela
televisão. Geize conta a Noca que viu um
rapaz igual ao Christian no mercado. Joy
pede ajuda a Christian/Renato, que paga
a ﬁança de Ravi e leva Francisco para o
hospital. Santiago leva Luan ao encontro de
Érica, que está no hospital com Stephany, e
ﬁca perplexo ao ver Christian/Renato com
Francisco.

SEXTA-FEIRA

Germano revela a Duca e Gael sobre a
fuga de Nat. Karina percebe que Bianca
sente ciúmes de Duca com Nat. Karina
conta para Cobra que Nat está viva.
Lobão leva Nat para a Khan e inventa
para a lutadora falsas memórias sobre
Duca, Gael e Karina. René ajuda Delma
com o restaurante e os dois acabam
se beijando. Pedro arma uma surpresa
para Karina. Dalva percebe Duca
olhando para Bianca. Heideguer diz
a Duca que acredita que Lobão tenha
levado Nat para a Khan.

Luísa diz a Borges que não falsiﬁcou a
carta de alforria de Samuel. Pilar insinua
a Isabel que a demora em engravidar
pode ser causada por Gastão. Gastão
pede a Pedro para voltar à guerra como
comandante do exército brasileiro.
Quinzinho implora que Vitória volte ao
cassino. Dolores descobre que está
grávida e comemora seu amor com
Nélio. Bernardinho beija Lupita. Justina
ﬂagra Guebo e Zayla muito próximos.
Luísa anuncia a Pedro e Teresa que
voltará para a França.

Rose ﬁca mexida com o beijo de Guilherme.
Paula avisa a Neném que foi presa. Tigrão
aconselha Guilherme sobre como agir com
Rose. Neném vai à delegacia soltar Paula
e Carmem. Rose confessa a Joana que
não sabe se quer reatar com Guilherme.
Osvaldo leva Nedda no karaokê e Tetê tenta
chantageá-lo. Guilherme dá um presente
para Flávia. Osvaldo conta que ﬁcou com
Tetê e Nedda ﬁca decepcionada. Jandira
ajuda Juca a enfrentar Odete. Flávia mostra a
sua apresentação para a campanha do novo
cosmético de Paula. Guilherme proíbe Celina
de comparecer ao evento de Rose. Neném
se irrita quando Conrado é rude com Roni.

Ravi diz a Santiago que pediu ajuda a
Christian/Renato para socorrer o ﬁlho
que estava doente. Santiago oferece seu
apart-hotel para Érica morar com Luan.
No momento em que Bárbara se prepara
para contar a verdade a Christian/Renato
sobre o conto premiado, Janine a procura
implorando por dinheiro. Durante sessão
de terapia com Ana Virgínia, Breno revela a
Ilana que está interessado por outra mulher.
Janine explica a Antônia que ela vendeu
seu trabalho para Bárbara por necessidade,
e pede à professora que não interﬁra na
sua decisão. Bárbara é chamada ao palco
para a premiação, enquanto Antônia chega
disposta a contar a verdade.

Não há exibição.

Roni avisa a Conrado que quer uma parte
do dinheiro que ele receberá. Rose ﬁca
feliz com o apoio de Guilherme. Osvaldo
sugere que Neném denuncie Conrado à
polícia. Paula aconselha Flávia a esquecer
Guilherme. Marcelo faz intriga e Paula
desiste de emprestar o dinheiro para
Neném. Flávia decide ir com Marcelo ao
evento de Rose. Ingrid critica Paula por ter
brigado com Neném. Guilherme não gosta
de ver Joana usando um dos vestidos
da esposa. Nedda e Jandira assistem ao
show de Betina. Neném pede dinheiro
para Guilherme. Guilherme se irrita ao ver
Flávia em sua casa. Neném impede Rose
de cair, e os dois acabam se beijando.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
É money que você,quer, meu docinho
escorpiano? Então aproveita a entrada
de Marte na sua Casa da Fortuna para ir
atrás dos seus interesses, porque gana
não vão faltar e grana também não. Quer
dizer, como Marte é muito pistola, é preciso
cuidado com decisões precipitadas.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O Sol passa a última semana no seu signo,
mas não se avexe, não, porque quem assume
o posto de parça é Marte, que comanda seu
paraíso astral, trazendo alegrias, boa sorte
e vibes espetaculares para a sua vida. As
coisas devem ﬂuir com mais agilidade e
facilidade, sem falar que você terá conﬁança e
criatividade de sobra para alcançar conquistas,
glórias e vitórias.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
O astral da semana tá uma coisa de doido, Caprica!
Mercúrio chegando chegando pra expulsar
qualquer zica, trazendo vibes gloriosas e grandes
promessas para sua vida. Sua saúde ganha um
baita reforço, o trabalho vai caminhar do jeitinho
que espera e até a sua comunicação pessoal fica
mais descontraída, incentivando seus contatos e
interesses. Siga sua intuição ao lidar com grana.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

SÁBADO
Luísa explica que precisa partir para acudir
Eugênio, e Isabel sofre. Guebo aﬁrma a
Justina que é com ela que deseja ﬁcar.
Pedro interpela a carruagem de Luísa.
Mauá apoia Samuel. Luísa parte para a
França. Nino sugere a Tonico que Nélio
pode ter encontrado as provas contra o
deputado. Celestina confronta Nino sobre
seu medo de Tonico. Clemência implora
para que Vitória volte a morar no cassino.

Com as boas novas de Marte, sua
comunicação ﬁca mais solta e você vai
passar muita conﬁança para os outros, meu
bombonzinho de cereja! Pode fazer um
tremendo sucesso nos contatos pessoais
e proﬁssionais, ainda mais se apostar em
sua simpatia, nas suas ideias criativas e na
habilidade para convencer. Quem atua com
vendas pode esperar sucesso, ainda mais no
turismo ou internet.

Janine consegue impedir que Antônia revele
a verdade sobre a autoria do conto. Santiago
fica surpreso ao ver Janine no apart-hotel e, de
forma conciliadora, sugere que Érica, Janine e
Luan fiquem juntos no apartamento. Stephany e
Roney fazem as pazes. Christian/Renato insiste
para Ravi voltar para o apartamento e pede ao
amigo que guarde o dinheiro que Túlio o obriga
a receber. Érica descobre que não foi Bárbara
quem escreveu o conto. Inácia desconfia
quando Yasmin lhe conta que Christian/Renato
está ajudando Ravi. De volta ao apartamento,
Ravi esconde o dinheiro que Christian/Renato
lhe deu em um vaso de plantas artificiais. Inácia
alerta Joy para ficar de olho na amizade de
Christian/Renato e Ravi.

Aqueles planos que você pensou, repensou e
adiou mil vezes ﬁnalmente podem começar a
andar, aquarianjo! O recado esperto é de Marte,
que vai agir em favor dos seus ideais, bebê!
Aproveite a onda gigante de boa sorte que vai
bater aí na sua praia e faz logo uma força-tarefa
pra realizar o que botou de lado.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Peixinho, peixinho, com as energias
astrais que ﬁcam ativas a partir de agora,
você tem tudo para brilhar no serviço,
subir no conceito da cheﬁa e atrair
melhorias ﬁnanceiras que vão te deixar
na maior empolgação. Marte abre os
seus horizontes proﬁssionais ao turbinar
sua garra, determinação e autoconﬁança,
qualidades que serão diferenciais para o
seu sucesso.
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Editorial

RELIGIÃO/ IGREJAS/ MILAGRES

Comprometimento e trabalho!

Motivo de elogio para muitos e motivo de indignação para tantos outros. É esse o
cenário atual dos funcionários públicos marianenses em relação ao prefeito interino.
E a causa desse alvoroço todo é o que mais espanta.
Vazou um áudio do atual prefeito, Juliano, comunicando a não autorização do
revezamento, (que é bem comum inclusive) feito nas datas comemorativas de finais
de ano entre os servidores públicos. Sem puxar para lado nenhum, não há motivos de
espanto, indignação, revolta, aplausos... É o certo a ser feito!
Funcionário público é funcionário como um vendedor de loja, como um bancário,
atendente, é um trabalhador como qualquer outro... a diferença é que são pagos com
o dinheiro do povo. Não tem que ter mordomias e não é justo que tenha. O aplauso
é merecido em relação a atitude e coragem de fazer o certo, porque sejamos sinceros,
nenhum outro fez! E pela primeira vez alguém à frente da máquina domina no peito
suas próprias atitudes e decisões sem se escorar em terceiros, sem transferir responsabilidade.
Ponto positivo para o prefeito, Juliano Duarte, que não hesitou em se posicionar
e sem rodeios deixou claro que aqueles que não tiverem comprometimento com o
governo e não estiverem satisfeitos que coloquem o cargo à disposição. Juliano exigiu
comprometimento e trabalho de sua equipe o que deixou alguns funcionários visivelmente incomodados.
Governar é isso. É agradar uns e desagradar outros. Mas independente de qualquer coisa, governar é responsabilidade, é assumir suas atitudes e decisões sem jogo
de empurra. É fazer o que tem que ser feito com punho firme. É dar exemplo e cobrar
comprometimento. Governar não é para qualquer um. Então pega a dica, ou você faz
o que te compete a fazer com responsabilidade ou deixa o cargo a disposição. Afinal,
tem muitos querendo trabalhar.
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eu percebo que a maioria dos
fanáticos dessas igrejas permanecem na mesma pobreza
e vidinha de sempre. Igual nós
mesmo. HURRANDO.
Outra coisa que me preocupa é ao observar a quantidade de igrejas evangélicas que
eles estão abrindo. Cada hum
abre a sua. No lugar que era
um botequim logo logo virou
um templo sagrado e os milagres acontecem a cada instante assim como os capetas que
saem feitos loucos de tanta gritarias. Aqui mesmo no nosso
bairro do Rosário a maioria das
casas estão se tornando templo
sagrado. Eu mesmo estou pensando seriamente em abrir uma
igreja pois trabalhei por mais
de 50 anos e só tenho uma casinha e um carrinho velho. E
o meu salário .... Ó. Espero que
Deus nem escute esta minha
bobagem. E vou terminar assim hoje. OH PAI PERDOAIME PQ NÃO SEI O FALO.

EDITAL

Charge

Expediente

Já vou começar a semana
fazendo um comentário, que
para muitos ainda prevalece
aquela ideia de que religião,
futebol e politica nunca se
deve discutir. Pura bobagem.
Só que é preciso ser inteligente para enxergar e separar
o joio do trigo.
Mas vamos a religião. Gente depois que inventaram este
tal de Estado laico, a coisa virou brincadeira e eu sou obrigado a ficar engolindo tantas
bobagens e milagres fáceis por
ai. Pela televisão então a coisa se complica muito mais. É
um tal de que, eu era pobre
mais pobre mesmo, mudei de
religião e agora tenho conta no
banco, comércios, apartamentos , casas de primeiras, tres ou
mais carros etc. Isto sem contar os milagres. Eu fico a pensar que Deus bom é este. Um
Deus só de ostentação. Sou
católico e as vezes penso em
reclamar com o Deus. O meu
Deus da misericórdia.
Mas eu sou bobo. Afinal

Cynthia Gonçalves
Tiago de Souza
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CONCESSÃO DE LICENÇA
A Marmoraria Mariana Eireli, portadora do CNPJ 01.351.085.0001-15 torna
público que recebeu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana /MG, através do processo nº 4273/2021,a
Licença Ambiental Simplificada - LAS com vencimento em 18/11/2025 para
Aparelhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais
não metálicos, não instalados na área de planta de extração (parâmetro:
área = 0,1ha) localizada no endereço Rua Helvio Moreira Morais, nº 70, bairro Vila do Carmo – Mariana – MG.
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

Minha neta Lavínia com os profisionais da saúde no dia de
sua 1ª dose da vacina contra a covid-19. Essa equipe é show.
Grande abraço!

Rômulo Passos, Pedrinho Salete e Nathalia Nunes no Destaque Empresarial. Aguardem que na próxima edição teremos
um caderno especial Destaque Empresarial 2021. Obrigado
pela presença!

Carlos Veículos sempre realizando sonhos. Luís com seu
cliente Ligeiro da Marmoraria Mariana Cascudo. Que
sucesso hein?! Deus abençoe.

Deivison e Letícia prestigiaram o acender das luzes de Natal
da última sexta-feira (10). Estão todos apaixonados com
essas luzes!

“Hoje é dia de agradecer a Deus pela sua vida, sua saúde
e sua jornada até aqui. Espero que Ele continue iluminando o seu caminho. Obrigada por ser esse ser humano
maravilhoso que você é, de um coração imenso.” Esses
são os votos da sua esposa Aparecida, seus filhos Priscila
e Flávio e seus netos Sofia, Victoria , Isabelly e Marcos.

Pensa num Trelelê requisitado, rsrs... Diogo e Agostinho
da Assistencial São José com Tiaguinho Trelelê, rsrs.
Vocês ajudaram abrilhantar o evento. Obrigado pela
parceria de sempre.

“Por trás de uma boa equipe de trabalho está um espírito de união capaz de alcançar os resultados mais incríveis. A equipe
BL Locações agradece aos nossos colaboradores, parceiros, clientes e amigos pela união durante esse ano e gostaríamos de
continuar fortalecendo nosso vínculo no próximo ano.”

