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Foram adotadas 40 cartinhas de alunos das escolas municipais (2).

Policiais adotam 
Cartinhas do Papai 
Noel dos Correios 
AÇÃO. Os presentes foram recebidos pelo gerente dos Correios 
e coordenador do projeto.

DA REDAÇÃO

Policiais Militares da 239ª Cia 
PM do 52º Batalhão de Polícia 
Militar (52º BPM) fizeram a en-
trega de presentes das cartinhas 
que adotaram, em parceria com 
os Correios, no projeto Cartinhas 
do Papai Noel dos Correios, na 
manhã da segunda-feira, dia 20 
de dezembro, em Mariana.

Foram adotadas 40 car-
tinhas de alunos das escolas 
municipais de Barro Branco e 
Mainart, distritos marianenses.

Os presentes foram recebi-
dos pelo gerente dos Correios 
e coordenador do projeto, Júlio 
César, para a entrega às crian-
ças. Segundo a Comandante da 
239ª Cia PM/52º BPM, Capi-

tão Marta, a adoção das carti-
nhas do Projeto Papai Noel dos 
Correios é uma ação já espera-
da pelos integrantes da 239ª Cia 
PM. “Nos sentimos honrados 
e felizes por ter a oportunida-
de de participar desse projeto 
de solidariedade e amor, nesta 
época diferenciada de Natal”, 
pontuou a Capitão PM.
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PREF MARIANA

CPI da Câmara indicia 10 pessoas e 
aguarda perícia do Ministério Público
LEITURA. O relatório de 105 páginas foi lido em Plenário no último dia 20 e conclusão da leitura seguiu 
madrugada adentro.

DA REDAÇÃO

Após 222 dias de trabalhos, a 
CPI que investigou possíveis irre-
gularidades na prestação de serviço 
das empresas GMP Construções 
Eireli e Israel Construtora, chegou 
ao fim. No total dez pessoas, entre 
funcionários, engenheiros e gesto-
res foram indiciadas.

O Jornal Ponto Final rece-
beu em seu estúdio de gravação 
do programa “2 Minutos com o 
Ponto Final”, o vereador e pre-
sidente da comissão que inves-
tigou as irregularidades das em-
presas. Pedrinho Salete, eleito em 
seu primeiro mandato, falou so-
bre a sensação de dever cumpri-
do após o fim dos trabalhos. “Eu 
me sinto com o dever cumprido. 
Do início até o final preguei pelo 
respeito e a transparência. Somos 
eleitos pelo povo então temos 
que servir o povo”.

O relatório de 105 páginas 

foi lido em Plenário no último 
dia 20 e conclusão da leitura 
seguiu madrugada adentro. Pe-
drinho explicou como surgiu a 
CPI e falou sobre a especulação 
das pessoas que achavam que 
os trabalhos da CPI terminaria 
em pizza, expressão popular-
mente conhecida para casos 
de política que não dão em 
nada. “A CPI surgiu através de 
um requerimento assinada por 
cinco vereadores e logo após 
as assinaturas e protocolados 
os requerimentos na Câmara, 
foi nomeada uma comissão ao 
qual eu fui consagrado, através 
da votação dos membros da 
comissão, como presidente. As 
empresas envolvidas nas suspei-
tas de irregularidades são: GMP 
Construções e a Construtora 
Israel. Muitas pessoas disseram 
que a CPI não ia dar em nada 
e que ia acabar em pizza e in-

felizmente para as pessoas que 
achavam que não ia dar nada foi 
totalmente ao contrário”.

O presidente da Comissão 
ressaltou a importância do traba-
lho feito em conjunto com o vice
-presidente da Comissão, Marce-
lo Macedo e o relator, José Sales. 
“Fizemos um trabalho sério vol-
tado sempre em busca da verda-
de. Foram 222 dias de trabalho. 
Não medimos esforços, não 
tivemos recessos, fomos firmes 
desde o início. Quero agradecer 
ao vereador Marcelo Macedo, 
vice-presidente da comissão, por 
toda experiência compartilhada. 
Agradecer também ao relator da 
CPI, o vereador José Sales é um 
cara íntegro e honesto sempre 
em busca da verdade também. 
E é só mais uma prova de que 
a comissão foi totalmente impar-
cial. Quero agradecer por todo o 
trabalho em conjunto com o ve-

reador Manoel Douglas”.
O relatório indicia 10 pesso-

as e as duas empresas envolvidas. 
Segundo Pedrinho, toda docu-
mentação será encaminhada ao 
Ministério Público e ao Tribu-
nal de Contas para que periciem 
e tomem as medidas cabíveis. 
“Dez pessoas foram indiciadas. 
Na lista de indiciados não consta 
os nomes do ex-prefeito Duarte 
Júnior e nem do Prefeito Juliano 
Duarte. Para que fique bem cla-
ro, eu como presidente conduzi 
os trabalhos, o relator teve todo 
o respaldo jurídico. O advoga-
do Luciano Guimarães ajudou 
o Zé Sales a redigir o relatório. 
O relatório ficou na responsabi-
lidade dos dois e eu jamais pos-
so ir contra um advogado e um 
relator. O relatório foi assinado 
pelos três o que comprova a im-
parcialidade. A comissão sugeriu 
o indiciamento e agora cabe ao 

Ministério Público e o Tribunal 
de Contas para que faça uma pe-
rícia nas obras e puna quem tiver 
que punir, mas o nosso papel foi 
feito. Foi sugerido o crime de as-
sociação criminosa à Construto-
ra Israel e a GMP Construções”, 
explicou Salete.

Confira a seguir os nomes das 
pessoas indiciadas: Fábio Fernan-
des Vieira (ex-secretário) , Rosilene 
Margarida de Souza Resende (en-
genheira e fiscal de obras), Marcos 
Paulo da Costa (RT da empresa 
Israel), Márcia Regina Damásio 
(engenheira), Carlos Henrique 
Reis Antunes (engenheiro), Eus-
táquio Antônio Veiga de Souza 
(engenheiro), André Lima (ex-se-
cretário), Helbert Carlos Damásio 
(ex-funcionário da Israel e atual 
funcionário da GMP), Dorimar 
Lima Soares (representante da 
GMP), Wallace Teixeira da Silva 
(gestor da empresa Israel). 
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As propostas levantadas nas pré-conferências foram debati-
das nas etapas preparatórias - Larissa Viana

13ª Conferência de Saúde avalia a 
saúde pública de Mariana
PARTICIPAÇÃO. O tema desta edição foi “SUS: Participação Popular, Panorama Atual e Perspectivas Pós Pandemia”. 
DA REDAÇÃO

Objetivando analisar e 
avaliar a saúde pública do mu-
nicípio e debater as propostas 
consolidadas nas pré-confe-
rências, a Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Saúde, realizou a 13ª Con-
ferência Municipal de Saúde. 

Ainda durante o encontro, os 
candidatos ao Conselho Muni-
cipal de Saúde participaram da 
eleição para compor o quadro 
de conselheiros. O tema desta 
edição foi “SUS: Participação 
Popular, Panorama Atual e 
Perspectivas Pós Pandemia”. 

Os principais desafios em 

pautas foram: o fortalecimen-
to da atenção básica e a orga-
nização das redes de média e 
alta complexidade do Siste-
ma Único de Saúde - SUS no 
município, além da atenção às 
urgências e emergências. Du-
rante o momento, houveram 
votações das propostas le-
vantadas pelos representantes 
dos usuários, trabalhadores de 
saúde, prestadores de serviços 
credenciados à instituição e ao 
governo municipal. 

Denília Carmo esteve pre-
sente no encontro e ressaltou a 
importância do momento para 
os cidadãos. “Esse é um espaço 
que todo mundo pode debater 
vários assuntos e lutar por al-
guns direitos que a população 
esteja necessitando”, pontua.

A discussão é essencial 
para o planejamento das ati-

vidades ao longo dos pró-
ximos anos. As propostas 
levantadas nas pré-conferên-
cias foram debatidas nas eta-
pas preparatórias que foram 

realizadas com o objetivo de 
garantir uma ampla participa-
ção popular nas discussões, 
que nortearão os rumos do 
SUS no município.

CRÉDITO: LARISSA VIANA

DESENVOLVIMENTO

Reunião entre empresários marianenses 
discute melhorias para a economia local

No último dia 20 aconteceu 
na sede da AS Construções uma 
reunião importante entre os em-
presários local. Na pauta assun-
tos de interesse dos empresários 
de Mariana, como desenvolvi-
mento e diversificação da eco-
nomia local, fortalecimento do 
turismo, entre outros. 

A reunião contou com 
a presença do Diretor-Pre-
sidente, João Paulo Braga, o 
Diretor de Atração de Inves-
timentos, Adriano Carvalho, 
SECULT - Secretaria de Cul-
tura e Turismo, Subsecretária 
do Turismo, Milena Pedrosa, 
Amarildo Pereira - presidente 
Aciam/CDL, Geise Oliveira 
- Fortaleza Macon, Ana Cris-
tina Mol - ACM Contabilida-

de, Hugo Estefânio - Flori-
cultura Recanto Verde, Denis 
Almeida – Contad, Gioconda 
e Glauber – Eletromar, Dou-
glas Tiesi – SICREDI, Renato 
Cunha - Procópio Calçados, 

José Eustáquio Tate - Postos 
Shell, Eliane Azevedo - Lojas 
rede Azevedo, Marcelo Quinti-
no - Relações Institucionais da 
Samarco, Izabel Azevedo - Re-
lações Institucionais da Vale.

DA REDAÇÃO
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As matrículas vão ocorrer de 3 a 31 de janeiro de 2022.

Resultado das Inscrições das 
Creches é divulgado pelo município
CRITÉRIO. A classificação foi realizada com a participação dos representantes da Comissão de Creche e 
da Secretaria de Educação.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Educação, divulga o resultado 
das inscrições para vagas nas 
Creches Municipais em 2022. 
Foram classificadas as crianças 
nas quais as famílias disponi-
bilizaram as documentações 
exigidas. Portanto, aquelas que 
não entregaram tiveram as ins-
crições indeferidas.

A classificação foi realizada 
com a participação dos repre-
sentantes da Comissão de Cre-
che e da Secretaria de Educa-
ção, de acordo com o decreto 
nº 10.701, de 5 de outubro de 
2021, abrangendo crianças com 
idade de 6 meses a 3 anos e 11 
meses, completos até 31 de 

março de 2022, e gestantes.
As matrículas vão ocorrer 

de 3 a 31 de janeiro de 2022, 
na própria creche ou escola. 
As famílias que não realizaram 
inscrições ou não entregaram a 
documentação, poderão incluir 
o nome da criança na lista de 
espera extra, diretamente na 
creche desejada, a partir de fe-
vereiro de 2022. Ressaltamos 
que a inclusão do nome da 
criança não garante a vaga, ela 
somente será concedida após 
todo o atendimento do cadas-
tro e caso ainda haja vaga.

 Os casos omissos se-
rão resolvidos pela Secretaria 
de Educação e Procuradoria 
Geral do Município, por meio 
de instrumento formal (PRO). 
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 investimento visa garantir maior tranquilidade para a população.

Prefeitura instala mais de 100 
câmeras de segurança em Mariana
SUPORTE. As câmeras de alta resolução irão facilitar a leitura das placas de veículos e contribuir para a 
execução dos trabalhos da Guarda Civil Militar.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
fesa Social, instalou câmeras 
de segurança em pontos estra-
tégicos da sede e dos distritos. 
O investimento visa garantir 
maior tranquilidade para a po-
pulação, visto que os equipa-
mentos foram instalados em 
ruas, praças e avenidas. Os 
equipamentos, possuem alta re-
solução, sistema infravermelho 
com alcance de até 100 metros, 
zoom de longo alcance e con-
trole panorâmico de 360°, o 
que possibilita a movimentação 
para diversas direções.

Mais de 100 câmeras de alta 
resolução foram instaladas no 
município, o que facilita a leitu-
ra das placas de veículos e tam-
bém contribui para a execução 
dos trabalhos da Guarda Civil 
Militar - GCM, uma vez que as 
ações de vigilância e de atendi-

mento à população podem ser 
realizadas com mais eficácia. 
Além das atividades de patru-
lhamento e monitoramento, a 
GCM presta atendimento 24h 
à população, que ao ligar para 
o número 153, pode contatar a 
central e solicitar as demandas.

O Trevo da Bateia, na sa-
ída para Ponte Nova, foi um 
dos locais contemplados com 
adaptações na segurança. Após 
incidentes de roubo, as câme-
ras que já estavam instaladas no 
local foram ajustadas para que 
mais ângulos fossem captados, 
consequentemente, proporcio-
nando um melhor monitora-
mento da Guarda Civil e mais 
segurança na região.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Recriavida realiza 
encerramento das 
atividades com uma 
semana de atrações
SAÚDE. As atividades promovidas pelo Recriavida contribuem 
para o processo de envelhecimento ativo.

DA REDAÇÃO

Na última semana, para en-
cerrar com chave de ouro as ati-
vidades do Recriavida em 2021, 
foram promovidas diversas 
ações voltadas aos idosos, que 
puderam participar de uma pro-
gramação diversificada, com vá-
rias atrações, como a caminhada 
no Parque do Itacolomi, Noite 
Dançante, Gincanas e até Bingo 
com vários prêmios.

Neste ano, mesmo com o 
pouco tempo de atividades desen-
volvidas, devido a pandemia do 
coronavírus, os idosos consegui-
ram aos poucos retornar, e o mo-
mento foi primordial para confra-
ternizar e promover a união. 

Ganhadora de um dos prê-
mios do bingo, dona Ângela 

Silva, moradora do distrito de 
Bandeirantes, participa sema-
nalmente das atividades do Re-
criavida no local onde mora e 
se alegra por ter participado das 
atividades. “Estou muito feliz e 
ainda vou levar um micro-on-
das para casa. Gostaria de agra-
decer a todos que promoveram 
esse momento para nós idosos. 
Espero que no ano que vem, 
possamos ter mais encontros 
assim, que aquecem nosso co-
ração”, revelou.

Integrante há pouco tempo 
do Recriavida, dona Ivanilde 
Alves Campos, de 63 anos, par-
ticipou de toda a programação 
da semana e diz que já se sente 
em casa, e que não consegue 
ficar mais sem participar das 

atividades que contribuem para 
o seu envelhecimento saudável. 
“Minha vida mudou, quando 
chego no Recriavida, tudo se 
transforma! Somos todos bem 
acolhidos, recebemos amor e 
carinho de todos, o que nos 
deixa mais à vontade, propor-
cionando mais alegria e ener-
gia. Estou muito agradecida 
pelo trabalho de todos os pro-
fissionais”, ressaltou.

As atividades promovidas 
pelo Recriavida contribuem para 
o processo de envelhecimento 
ativo, saudável e autônomo do 
idoso. Atualmente, o programa 
conta com 10 oficinas, atenden-
do mais de 600 idosos na sede 
e nos distritos. Todas as ativida-
des retornam em 2022. 
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O evento contou com a presença de personalidades dos 
esportes de combate.

Presidente do 
Sindicato é 
homenageado em 
campeonato de 
Boxe Olímpico
PLANEJAMENTO. O evento contou estrutura apropriada e de 
acordo com os protocolos da AIBA.

DA REDAÇÃO

O Sindicato Metabase 
Mariana esteve presente no I 
Campeonato Mineiro de Boxe 
Olímpico realizado pela Fede-
ração de Pugilismo das Minas 
Gerais que ocorreu entre os 
dias 13 e 18 de dezembro na 
Arena Mariana. 

O evento contou estrutura 
apropriada e de acordo com 
os protocolos da AIBA, além 
de um corpo de arbitragem da 
CBBoxe, com uma qualidade 
técnica surpreendente por par-
te dos atletas inscritos. 

Foram seis dias de mui-
tas trações, como cursos de 
arbitragem com Mauro Sil-
va, workshop com Yusmanis 
Despaigne, e uma palestra 
com o Headcoach da Seleção 
Brasileira de Boxe, Mateus 
Alves. O evento contou com 
a presença de personalida-
des dos esportes de combate, 
como Beatriz Ferreira (me-
dalhista Olímpica), Mateus 
Alves (Headcoach da Seleção 
Brasileira) e Rodrigo Mino-
tauro (Embaixador do UFC).

De acordo com os proto-
colos sugeridos pela OMS (Or-
ganização Mundial de Saúde) 
foram tomados todos os cuida-

dos necessários e dessa forma 
foram convidados os feirantes 
da Feira Noturna (Associação 
dos Atingidos de Bento Ro-
drigues) para que ficasse res-
ponsabilizados pela venda de 
alimentação no evento. Todos 
os dias as entradas foram rea-

lizadas em troca de brinquedos 
que foram doados para a Co-
munidade Quilombola de Fur-
quim e foram distribuídas pelo 
convidado, Rodrigo Minotauro.

O Sindicato Metabase Ma-
riana além de participar ativa-
mente de todas as ações, ainda 
levou o 1° lugar por equipe, 
os atletas que são patrocina-
dos pelo Sindicato ganharam 
medalhas de ouro e também 
o troféu de atleta mais comba-
tivo. Delber e Maguila trouxe-
ram junto com as premiações 
muito orgulho para toda a di-
retoria e sindicalizados.

O presidente Ângelo 
Eleutério também foi home-
nageado com a Comenda de 
Honra da Federação de Pu-
gilismo das Minas Gerais por 
todo seu empenho em ajudar 
na realização do 1° Campeo-
nato Mineiro de Boxe Olím-
pico, mostrando a importân-
cia de uma participação ativa 
da instituição. “Um sindicato 
forte e consolidado é fruto da 
sua participação”.

O presidente Ângelo Eleutério também foi homenageado com a 
Comenda de Honra da Federação de Pugilismo das Minas Gerais
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Nesta semana, três meses depois do ocorrido, o caso foi 
solucionado.

GM que levou filho para casa em 
veículo público é responsabilizado
SOLUÇÃO. O jornal entrou em contato com a Secretaria Municipal de Defesa Social que diante dos fatos 
tomou as providências cabíveis.

DA REDAÇÃO

Após denúncia feita na Re-
dação do Jornal Ponto Final em 
outubro, o caso do veículo que 
pertence a Guarda Municipal 
filmada na Praça Gomes Frei-
re por um cidadão, onde levava 
supostamente, o filho de um 

dos guardas após as aulas para 
casa, foi solucionado.

Diante do vídeo veicula-
do pelo Programa “2 Minutos 
com Ponto Final”, exibido por 
este semanário, as proporções 
tomadas pelas redes sociais fo-
ram grandes. O jornal entrou 

em contato com a Secretaria 
Municipal de Defesa Social 
através do secretário, Tenente 
Freitas, que diante dos fatos 
tomou as providências cabíveis.

Nesta semana, três meses 
depois do ocorrido, o caso foi 
solucionado com as devidas 
responsabilidades aplicadas ao 
autor que também foi identi-
ficado. Confira nota enviada 
na íntegra. “A Secretaria Mu-
nicipal de Defesa Social vem 
por meio desta, prestar escla-
recimentos sobre denúncia de 
suposto uso indevido da Base 
Móvel da Guarda Civil Muni-
cipal, fato ocorrido em 26 de 
outubro do corrente ano. As-
sim que recebemos as infor-
mações encaminhamos à Cor-
regedoria da instituição para 
apuração, onde foi instaurado 
o procedimento administrativo 
cabível, confirmando autoria e 
materialidade o autor foi iden-
tificado e responsabilizado 
para transgressão disciplinar 
cometida, sendo sentenciado 
a sanção disciplinar e também 
ressarcimento ao erário públi-
co, conforme previsto na Lei 
Complementar Nº 05/2001 – 

Estatuto do Servidor Público 
Municipal de Mariana. Escla-
recemos que não compactua-
mos com atos irregulares dos 

servidores públicos lotados 
nesta secretaria, e que prima-
mos pelo fiel cumprimento da 
legislação vigente”.
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Natal de Luz Mariana 
em encantou 
população no último 
fim de semana
ESPETÁCULO. A população pôde contar com um dos mais 
aguardados espetáculos, a Orquestra Ouro Preto.

DA REDAÇÃO

No último fim de sema-
na a cidade de Mariana con-
tou com diversas apresenta-
ções pela cidade. Em meio 
às luzes, houveram expo-
sições de novos presépios, 
intervenções de natal pelas 
ruas do Centro Histórico, 
Orquestras entre outros.

No sábado, o dia co-
meçou cedo com as festi-
vidades: às 9h, foi aberta a 
exposição do Presépio Ar-
ticulável Hélio Sacramento, 
na rua Direita. Já às 15h, 
tivemos a Intervenção de 
Natal “Dia de Reis”, da Cia 
Lua Pra Rua e Barroco Jazz 
Band, com um desfile pelas 
ruas do Centro Histórico 
do município. Com o escu-
recer, às 18h, a população 
pode contar com um dos 
mais aguardados espetácu-
los, a Orquestra Ouro Pre-
to realizou uma belíssima 
apresentação com a peça 
“Um Conto de Natal’’, no 
Cine Teatro Municipal.

Já na manhã de domin-
go, a Retrata com a Socie-
dade Musical União XV de 
Novembro, às 11h, na Pra-
ça Gomes Freire ficou por 
conta da programação. O 

dia também foi marcado 
com uma atração exclusi-
va para todas as crianças, a 
Máquina de Brincar esteve 
presente no Jardim duran-
te toda a tarde, dentre as 
divertidas atrações, estava 
a Palhaça Jojoba e o Mun-
do da Lua, tirando diversas 
risadas da criançada. Como 
atração cultural, às 17h, teve 
a apresentação da Banda 
Osquindô, com a “Folia do 
Menino”, além de “Encan-
tos Natalinos”, com Acauã 
Souza.

A programação de Na-
tal está entrando na última 
semana das festividades 
natalinas, mas ainda terão 
diversas apresentações e o 
cronograma está repleto de 
atrações. Confira a progra-
mação desta semana e apro-
veite:

23 de dezembro (quinta-
feira)
9h às 21h: Exposição Pre-
sépio Articulável de Hélio 
Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
9h30min às 16h | de quarta 
a domingo: Exposição Pre-
sépio Mecânico do Gogô 

Local: Museu Minas - Rua 
Ouro, 20, Morro Santana 
(chamar no interfone para 
vis i tação)
19h: Grupo Teatro Nave-
gantes de Marionetes em 
Papai Noel e Incrível Banda
Local: Cortejo saindo da 
Rua 16 de Julho em direção 
à Praça Gomes Freire (Jar-
dim)

24 de dezembro (sexta-
fei ra)
9h às 21h: Exposição Pre-
sépio Articulável de Hélio 
Sacramento
Local: Rua Direita, s/n
Casa do Papai Noel

De 10 a 24 de dezembro
Local: Casarão da Praça da 
Sé
Horários: de segunda a sex-
ta-feira, de 18h às 22h
Sábado: 14h às 22h
Domingo: 14h às 20h
Especialmente em 24 de de-
zembro, de 14h às 18h

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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guaranix/ouvidoria
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Como parte desses acordos, recentemente foram concluídos cerca de 300 pagamentos às famílias.

Renova consolida 
acordos e processos 
de indenização dos 
povos indígenas 
RETORNO. Cerca de 1.650 famílias afetadas na foz do rio Doce 
vão receber aproximadamente R$ 392 milhões.

DA REDAÇÃO

A Fundação Renova conso-
lidou acordos para a indenização 
de cerca de 1.650 famílias indí-
genas de Aracruz (ES), a partir 
de outubro de 2021, totalizando 
o valor de aproximadamente R$ 
392 milhões. Os acordos, cons-
truídos a partir de mais de 40 
reuniões e diálogos com os in-
dígenas Tupiniquins e Guarani 
de três territórios, representam 
a totalidade das terras indígenas 
afetadas da foz do rio Doce. Os 
acordos foram homologados 
pela 12ª Vara Federal. 

Como parte desses acordos, 
recentemente foram concluí-
dos cerca de 300 pagamentos 

às famílias da Terra Indígena de 
Comboios, em Aracruz (ES). 
No fim de novembro, foi re-
alizado o atendimento para o 
fechamento do acordo com 56 
famílias indígenas Guarani vin-
culadas à Associação Indígena 
Mboapy Pindó.  

O processo para atendi-
mento de cerca de 1.290 fa-
mílias das Terras Indígenas 
Tupiniquim e Caieiras Velhas 
II também está em andamen-
to. Precisam assinar o termo o 
representante titular de cada fa-
mília e todos os integrantes da 
família que sejam maiores de 18 
anos de idade à época da assi-
natura do acordo indenizatório.  

Os casos de atendimen-
to para indenização de indíge-
nas são fruto de um Termo de 
Acordo Geral – Indenização 
por Danos Econômicos e Pro-
cesso de Reparação Integral, 
pois vinculam compromissos 
para a definição dos Programas 
de Reparação. Além da Funda-
ção Renova, assinaram as comu-
nidades, por meio das lideranças 
indígenas, associações indíge-
nas, Ministério Público Federal 
(MPF), Defensorias Públicas 
da União (DPU) e do Estado 
do Espírito Santo (DPES). No 
caso de Comboios, a assinatu-
ra do Termo de Acordo Geral 
ocorreu em outubro, e nos de-
mais, em novembro.
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Foi feito um ajuste de forma que as áreas mais sensíveis 
passaram a ter um valor reduzido.

Aprovado PL que garante igualdade 
para as novas taxas do IPTU
TAXA. Segundo a assessoria jurídica da Câmara de Ouro Preto a cobrança do IPTU é baseada na PGV, e 
deve ser refeita a cada quatro anos.

DA REDAÇÃO

No último dia 16, duran-
te a 87ª Reunião Ordinária de 
2021, foi aprovado o Projeto 
de Lei Ordinária Nº 375/2021, 
que atualiza a Planta Gené-

rica de Valores Imobiliários 
(PGV), conforme determina o 
parágrafo 1º do Artigo 10 da 
Lei Municipal Nº 535 de 21 de 
dezembro de 2009.

Tal atualização decorre do 

cumprimento de obrigação le-
gal e observa os preceitos de 
responsabilidade fiscal previs-
tos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. De acordo com o Poder 
Executivo, os trabalhos para 
a fiscalização da PGV foram 
conduzidos, durante exercício 
de 2021, de forma técnica e 
competente por servidores efe-
tivos da Secretaria Municipal 
de Fazenda, em parceria com o 
Centro Interamericano de Ad-
ministração Pública (CIAP).

Segundo a assessoria jurídi-
ca da Câmara Municipal, repre-
sentada pelo advogado Marco 
Medircio, a sistemática da co-
brança do IPTU é baseada na 
PGV, e deve ser refeita a cada 
quatro anos, sempre no primei-
ro ano de mandato, e quando 
não há a revisão na Planta Ge-
nérica, é feito um ajuste linear. 
“Se a Câmara Municipal não 
tivesse aprovado o Projeto de 
Lei, o Prefeito seria obriga-
do a dar uma correção linear 
com base no Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), e o Índice atualizado 
seria de quase 12%. O que foi 
feito, na verdade, foi um ajus-
te de forma que as áreas mais 
sensíveis, nos bairros nos quais 
os habitantes possuem menor 
capacidade contributiva, pas-
saram a ter um valor reduzido. 
Então, não foi feita uma revi-
são que aumentasse o IPTU 
das pessoas mais necessitadas, 
muito pelo contrário. Apenas 
aquelas áreas onde houve valo-
rização imobiliária é que serão 
afetadas”, explicou.

O INPC é usado para 
observar tendências de infla-

ção. É calculado com base no 
preço médio necessário para 
comprar um conjunto de bens 
de consumo e serviços em um 
país, comparando com anos 
anteriores. O índice, calculado 
por institutos nacionais de es-
tatística, tem em conta a varia-
ção percentual dos preços de 
certos bens num determinado 
período, comparado com o pe-
ríodo anterior, sendo um dos 
índices econômicos mais utili-
zados no Brasil. Conforme os 
gráficos comparativos apre-
sentados na Reunião, em cerca 
de 45% dos bairros e distritos 
não haverá alteração nos valo-
res da taxa do IPTU, em rela-
ção ao aumento do INPC. 

Na sede, por exemplo, 
não haverá variação da taxa 
em 22 bairros, e em dois bair-
ros acontecerá uma redução 

do IPTU. Em Cachoeira do 
Campo, oito bairros perma-
necerão com a taxa inalterada, 
já o bairro Recanto dos Pás-
saros, por exemplo, receberá 
uma diminuição de 11% no 
valor do imposto. No distrito 
de Santa Rita também ocor-
rerá uma diminuição conside-
rável no valor da taxa, cerca 
de 30%. Nos demais distritos, 
haverá aumento, porém, para 
a maioria, este aumento é me-
nor do que o INPC.

Para o vereador Luiz Gon-
zaga do Morro (PL), Presi-
dente da Câmara Municipal, a 
aprovação do Projeto é muito 
importante para garantir que 
não haja desigualdade no valor 
a ser pago, balanceando o pa-
gamento e assegurando que as 
localidades menos favorecidas 
não sejam prejudicadas. 
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Questionado a respeito das vacinas por um cidadão o presidente 
Jair Bolsonaro criticou a decisão da agência.

Após aprovação de vacina para crianças 
Anvisa recebe novas ameaças 
PRECAUÇÃO. Em nota oficial, a Anvisa reitera os pedidos de proteção policial aos seus membros.

DA REDAÇÃO

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) 
informou que recebeu novas 
ameaças por causa da decisão 
que aprova a aplicação de va-
cinas contra COVID-19 em 
crianças. De acordo com o ór-
gão regulador, “o crescimento 
das ameaças faz com que novas 
investigações sejam necessárias 
para identificar os autores e 
apurar responsabilidades”. 

Em nota oficial, a Anvisa 
reitera os pedidos de proteção 
policial aos seus membros. 

Esses mesmos pedidos já 
tinham sido feitos em no-
vembro, quando chegaram 
os primeiros ataques.  A 
agência informou que “não 
publicará os anexos que ma-
terializam as ameaças recebi-
das para não expor os dados 
pessoais dos envolvidos, no 
entanto, todas as informa-
ções foram encaminhadas às 
autoridades responsáveis”. 

Questionado a respeito 
das vacinas por um cidadão 
o presidente Jair Bolsonaro 
criticou a decisão da agência 

e rebateu que “é inacreditá-
vel o que a Anvisa fez”.  
“Estamos trabalhando. Nem 
a tua é obrigatória, é liberda-
de. Criança é coisa muito sé-
ria. Não se sabe os possíveis 
efeitos adversos futuros. É 
inacreditável, desculpa aqui, 
o que a Anvisa fez. Inacredi-
tável”, disse o chefe do Exe-
cutivo, em vídeo postados nas 
redes sociais.

 No dia 16, a agência re-
guladora aprovou a aplicação 
da vacina contra a covid-19 
da Pfizer em crianças de 5 a 
11 anos. Em live no último 
dia 16, Bolsonaro disse que 
pediu, extra-oficialmente, “o 
nome das pessoas que apro-
varam a vacina para crian-
ças a partir de cinco anos”. 
“Queremos divulgar o nome 
dessas pessoas para que todo 
mundo tome conhecimento 
de quem são essas pessoas 
e, obviamente, forme o seu 
juízo”, afirmou na data. De 
acordo com a Anvisa, a con-
clusão da área técnica é que 
os benefícios da vacina supe-
ram os riscos. Durante coleti-
va de imprensa para divulgar 
a aprovação da vacina para 
crianças, representantes das 
sociedades médicas brasileiras 
apoiaram a decisão da Anvisa.
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Do total de empresários entrevistados, apenas %7 pretendem realizar contratações 
temporárias neste final de ano.

Pequenos negócios 
mineiros estão 
otimistas com as 
vendas de Natal 
EXPECTATIVA. Quase metade dos empreendedores do estado 
espera um movimento maior com as festas de fim de ano.

DA REDAÇÃO

Quatro em cada 10 empre-
endedores de pequenos negó-
cios de Minas Gerais sentem 
os impactos positivos das fes-
tas de fim de ano nas vendas.  
Quase metade deles (47%) 
está otimista com as vendas 
de Natal e Ano Novo. Outros 
17% acreditam que o resultado 
será igual ao do ano passado, 
13% esperam um desempenho 
pior que em 2020 e 23% não 
sabem responder. Os dados 
são de um levantamento reali-
zado pelo Sebrae Minas entre 
os dias 10 e 21 de novembro, 
com 1.199 empresários.  

Um percentual um pouco 
maior de microempreendedo-
res individuais (MEI) acredita 
que vai vender mais do que 
no Natal passado: 48% de-
les está otimista, contra 45% 
dos donos de microempresas 
(ME) e empresas de pequeno 
porte (EPP). “Os empreende-

dores estão comparando suas 
expectativas com um período 
de baixo desempenho, porque 
no Natal de 2020 eles sentiram 
mais fortemente os efeitos ne-
gativos da pandemia”, lembra 
a analista do Sebrae Minas Pa-
ola La Guardia.  

Do total de empresários 
entrevistados, apenas 7% pre-
tendem realizar contratações 
temporárias neste final de ano. 
Considerando apenas os 44% 
que afirmam ser impactados 
pelas festas de fim de ano, o 
percentual sobe para 13%. 
Entre estes, 88% pretendem 
contratar até três empregados 
e 47% planejam contratar ape-
nas um empregado.  

Entre as micro e pequenas 
empresas impactadas pelas fes-
tas de fim de ano, 17% plane-
jam contratar. Esse percentual 
cai para 11% entre os MEI.  A 
Indústria, incluindo a Constru-
ção Civil, é o setor com a me-

lhor expectativa (16%) de con-
tratação no período, seguido 
por Serviços (13%) e Comércio 
(11%). “O percentual dos que 
não têm intenção de contratar 
neste período aumentou em re-
lação a 2020, saltando de 77% 
para 81% neste ano”, destaca 
Paola La Guardia.  

Segundo a analista, esse 
pessimismo é resultado das 
expectativas de queda na de-
manda, já que os consumidores 
tendem a conter os gastos em 
função do aumento do custo 
de vida. “Vale lembrar que a 
maioria dos negócios de pe-
queno porte ainda enfrentam 
dificuldades em equilibrar as 
finanças. A 12ª edição da pes-
quisa O Impacto da Pandemia 
nos Pequenos Negócios, divul-
gada pelo Sebrae no início de 
setembro, mostrava que 70% 
das empresas do segmento em 
Minas Gerais ainda registravam 
queda no faturamento mensal. 
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 A Cemig irá adquirir luminárias LED, realizar as substitui-
ções das luminárias em campo.

Cemig moderniza iluminação 
pública de municípios mineiros 
GASTOS. Iniciativa irá substituir mais de 100 mil pontos de iluminação em mais de 600 cidades do Estado. 

DA REDAÇÃO

A Cemig irá substituir 
luminárias de iluminação pú-
blica de maior potência por 
luminárias LED em municí-
pios localizados em sua área 
de concessão, por meio do 
projeto Minas LED. Trata-se 
de um investimento de mais 
de R$ 112 milhões, em uma 
iniciativa do Programa de Efi-
ciência Energética (PEE) da 
Cemig, regulado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A meta é substituir 
mais de 100 mil pontos de ilu-
minação, beneficiando mais 
de 600 cidades do Estado e 
promovendo a eficiência ener-

gética e a redução inteligente 
do consumo de energia e da 
demanda no horário de ponta 
do sistema elétrico. O projeto 
foi lançado oficialmente no úl-
timo dia 17, em evento realiza-
do na sede da Cemig.  

Para o Presidente da Ce-
mig, Reynaldo Passanezi Filho, 
além de incentivar a moderni-
zação da iluminação pública de 
Minas Gerais, o projeto contri-
bui com a redução da deman-
da de energia em um momen-
to de crise hídrica no Brasil. 
“A energia da Cemig transfor-
ma a vida das pessoas e, por 
meio do projeto Minas LED, 

a companhia trará resultados 
positivos para a segurança pú-
blica da população das cidades 
atendidas”, comenta. 

De acordo com o gover-
nador Romeu Zema, o traba-
lho da nova gestão da compa-
nhia volta a investir dentro de 
Minas Gerais para garantir a 
melhoria da infraestrutura de 
transmissão e distribuição de 
energia. “Fico muito satisfeito 
em assistir a Cemig fazer esta 
mudança de rumo na nossa 
gestão, voltando a investir em 
Minas. O que nós objetivamos 
a frente do governo do Esta-
do é o desenvolvimento para 
os 21 milhões de mineiros. É 
necessário que se leve energia 
para todos os cantos do Es-
tado, pois o desenvolvimen-
to envolve energia elétrica. A 
instalação das luminárias LED 
representa mais um passo den-
tre vários investimentos em 
melhorias que vão proporcio-
nar o atendimento adequado à 
população mineira”, afirma.

Apesar de a responsabi-
lidade pela iluminação públi-
ca ser das prefeituras desde 
janeiro de 2015, conforme 
determinação da Aneel, a 
Cemig desenvolve o projeto 
numa parceria com os mu-
nicípios, para modernizar os 
equipamentos e incentivar a 
adoção de medidas de efici-

ência energética. 
A Cemig irá adquirir lumi-

nárias LED, realizar as subs-
tituições das luminárias em 
campo, encaminhar os equipa-
mentos substituídos para serem 
descartados de forma ambien-
talmente correta e prestar con-
tas do projeto perante a Aneel. 
“Os municípios continuarão 
responsáveis pela manutenção 
da Iluminação pública e, após 
todas as substituições previstas 

no projeto, também serão res-
ponsáveis por acionar as garan-
tias, quando necessário, das lu-
minárias LED instaladas. Além 
disso, esperamos que a ação 
seja uma forma de incentivar 
a ampliação da utilização das 
lâmpadas eficientes, tornando 
todo o sistema de iluminação 
pública cada vez mais econô-
mico e condizente com a cul-
tura de eficiência energética”, 
completa o gerente.    
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¨ cultura

Para o Maestro Rodrigo foi uma experiência ímpar presenciar 
a diversidade da arte brasileira em um projeto tão inovador. 

Orquestra Ouro Preto e Vale 
Música lançam projeto inédito 

LANÇAMENTO. Cantata cênica “Fernão Capelo Gaivota” será 
lançada no YouTube e no Spotify.

DA REDAÇÃO

A liberdade de alçar voos 
cada vez mais distantes por 
meio da arte foi a inspiração 
para o projeto “Fernão Cape-
lo Gaivota”, que será lançado 
em 22 de dezembro, às 20h, no 
YouTube e no Spotify. A Or-
questra Ouro Preto e o Institu-
to Cultural Vale celebram a ri-
queza da arte brasileira unindo 
literatura, dança e música em 
uma conexão sem fronteiras 
com jovens artistas do projeto 
Vale Música de Serra (ES), Be-
lém (PA) e Corumbá (MS). A 
mistura improvável da arte de 
diferentes cantos do Brasil, em 
cenários diversos e exuberan-
tes, se torna realidade na pro-
dução audiovisual inédita, uma 
cantata cênica para coro infan-
til, balé e orquestra. 

O livro homônimo, clás-
sico da literatura mundial de 
Richard Bach, ganha novos 
contornos com a adaptação 
para orquestra, coro, narrador 
e balé assinada pelo Maestro 
Rodrigo Toffolo. A história que 
fala sobre a liberdade, a apren-
dizagem e o amor conta ain-
da com nomes de peso como 
Tim Rescala, autor da música 
original, e a narração conduzi-
da pela doce voz da atriz Zezé 
Motta. De Belém do Pará, os 
jovens da Orquestra de Cordas 
e Sopros e as 65 crianças que 
compõem o Coro Infantil Fun-
dação Amazônica de Música se 
apresentam em cenários mar-
cantes como o Mercado Ver-o
-Peso, a Estação das Docas, o 

Mangal das Garças e o Forte do 
Presépio. De Serra, no Espírito 
Santo, os músicos da Orquestra 
de Cordas e Sopros mostram 
seus talentos na Praia de Man-
guinhos, na Ilha das Caieiras e 
na Igreja de Queimados. E do 
coração do Pantanal, bailarinos 
da Cia. de Dança do Pantanal 
flutuam como pássaros pela 
natureza da Serra do Amolar. 

Para o Maestro Rodrigo 
foi uma experiência ímpar pre-
senciar a diversidade da arte 
brasileira em um projeto tão 
inovador. “Sempre achei que 
esse é daqueles livros que todo 
mundo deveria ler na vida. Ele 
tem uma mensagem muito im-
portante sobre a liberdade, o 
amor e a beleza de acreditar em 
si mesmo. Esse projeto é um 
sonho realizado, que mostra a 
potência da história de Fernão 
Capelo através da música, do 
canto e da dança brasileira. É 
um projeto lindo, motivo de 
muito orgulho para todos nós 
e o brilho nos olhos desses jo-
vens músicos e bailarinos espa-
lhados pelo Brasil comprovam 

que as possibilidades são sim, 
infinitas. Assim como a paixão 
por voar transformou Fernão, 
acredito que a paixão pela arte, 
pela música pode transformar as 
pessoas”, completa o maestro.

A gerente do Instituto Cul-
tural Vale, Christiana Salda-
nha, destaca o encontro entre 
um clássico da literatura, dos 
alunos do Programa Vale Mú-
sica e dos bailarinos da Cia de 
Dança do Pantanal. “Fernão 
Capelo Gaivota nos ensina 
que podemos ir além. Fernão 
tinha paixão por voar e buscou 
conhecer e aprender mais so-
bre o que o voo lhe permitia. 
Foi a primeira gaivota a fazer 
acrobacias! Se não fosse sua 
curiosidade, isso não teria sido 
possível. É especialmente sim-
bólico celebrarmos um ano de 
dedicação de jovens músicos 
e bailarinos às artes neste es-
petáculo tão especial ao lado 
da Orquestra Ouro Preto. Ao 
mesmo tempo, é um momen-
to para vislumbrarmos, juntos, 
um futuro de possibilidades 
através da cultura”.

CRÉDITO: LÍVIA MARIA



Jornal Ponto Final 
23 a 29 de dezembro de 2021

   | 17

¨ polícia
PM prende casal por 
roubo em comércio 
no centro de Mariana 
RECUPERADO. Material roubado foi encontrado em um 
barraco abandonado em frente ao local da abordagem.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi 
acionada na sexta-feira 
devido a um roubo ocor-
rido em estabelecimento 
comercial no centro de 
Mariana. De acordo com 
funcionárias do estabele-
cimento, uma mulher en-
trou na loja primeiro e em 
seguida um homem – que 
simulou estar armado. Já 
dentro do estabelecimento 
anunciaram o roubo obri-
gando-as a irem para o es-

toque da loja. As vítimas 
informaram também que 
foram subtraídos 3 (três) 
celulares durante o delito.

De posse das caracterís-
ticas dos autores e vestimen-
tas que usavam, foi iniciado 
intenso rastreamento, quan-
do os militares obtiveram 
êxito em localizar o autor, de 
43 anos, no bairro Santana. 
Em um barraco abandonado 
em frente ao local da abor-
dagem, foi encontrada uma 
mochila com características 

semelhantes à utilizada pelo 
autor durante o roubo. E, 
dentro da mochila, foi apre-
endido 1 (um) simulacro de 
pistola. Já a autora, de 44 
anos, foi localizada no bair-
ro Santa Rita de Cássia. Ela 
confirmou ter participado 
do delito, junto a seu com-
panheiro.

Os autores foram pre-
sos e conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil, 
onde foram entregues os 
materiais apreendidos pe-
los policiais militares.

 Autores foram presos em flagrante e conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil.

Dois traficantes são presos 
no bairro São Gonçalo
DA REDAÇÃO

A Polícia Militar recebeu uma 
denúncia, no dia 9 de dezembro, 
por volta de 20h, de ocorrência 
de venda de drogas no bairro São 
Gonçalo, em Mariana.

Foi realizado monitoramento 
da rua apontada, sendo constatado 
o tráfico por parte de alguns indiví-
duos. Com a aproximação dos po-
liciais, os traficantes deram início à 
fuga, sendo dois deles capturados.

Com eles e em suas residên-

cias, os policiais obtiveram êxito 
em apreender: 106 (cento e seis) 
pedras de crack, 15 (quinze) bu-
chas e 2 (dois) tabletes pequenos 
de maconha, R$166,00 (cento e 
sessenta e seis reais) e 1 (uma) 
balança de precisão.

Os autores - que têm entre 
20 e 25 anos - foram presos em 
flagrante e conduzidos para a De-
legacia de Polícia Civil de plantão, 
onde foram entregues as drogas 
apreendidas pela Polícia Militar.

OPERAÇÃO



Jornal Ponto Final
23 a 29 de dezembro de 2021 

18| ENTRETENIMENTO

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.

Conta aí, bebê, o que você pediu para o 
bom velhinho: saúde, dindin, um love? 
Se for emprego e dinheiro, pode deixar 
a meia no jeito porque se depender dos 
astros, o Noel vai atender. É, a semana tá 
cheia de energia para você mostrar suas 
competências e ir atrás dos seus sonhos.

Sonhando com uma mesona farta na ceia 
natalina, né meu docinho de jabuticaba?Tá 
sonhando certo, os astros me falam que  a 
semana tem tudo  para você alcançar metas e 
ver a cor do dinheiro. Negociações, restituição 
de grana ou acordos que estavam enrolados 
podem ter defi nição favorável agora. 

Os astros deixam sua energia no topo do Everest 
nesses dias, Caprica!  A saúde fica blindada e 
não vai faltar disposição para ralar no trabalho. 
Agora, seu presente de Natal chega na terça-feira 
e é a entrada do Sol no seu signo. O reizinho vai 
realçar as suas principais qualidades e deixará seus 
instintos tinindo, sinal de que você tem tudo para 
progredir, faturar e conseguir o que deseja. 

A Lua Cheia abre a semana jogando no seu 
time, promete boa sorte, vitalidade e dá um 
baita incentivo para suas conquistas, meu 
cristalzinho! Isso vai ser  ótimo e ajudará 
a rebater umas vibes esquisitonas, que 
engrossam com a chegada do Sol no mesmo 
setor. Escapa dessa cilada e bora curtir o Natal, 
bebê, mas abre o olhão para não se estranhar 
com uns e outros, sobretudo a parentaiada. 

Coraçãozinho tá batendo mais forte do 
que bateria do Salgueiro, bebê? Não é 
pra menos! Com as news dessa semana, 
é bom tu fi car preparada  para viver 
emoções intensas com pessoas queridas, 
parentes e amigos. Reencontros  incríveis 
devem rolar, só não esquece de levar a 
máscara, né?

Presentes embaixo da árvore, comes e 
bebes na geladeira, que mais falta aí na sua 
lista, meu docinho de lichia? Bom, se for algo 
que deseja comprar, pode incluir porque sua 
sorte fi ca turbinada e alguma Graninha deve 
entrar. No trabalho, atrasos e contratempos 
podem surgir, mas você terá jogo de cintura 
para driblar bagacinhas e acertar o passo no 
serviço.

A semana do Natal chega chegando e 
você vai mostrar porque é considerado 
o mais versátil do Zodíaco. O trabalho 
deve fl uir bem, mas é no bolso  que seu 
poder vai aparecer e o Sol deixa seu 
faro apuradíssimo para comprar, vender, 
negociar e lucrar. Porém, uma vibe tensa 
pode atrapalhar planos de mudança, 
viagem e até afetar a saúde, então, pega 
leve na festança.

Cancerianjo ou canceridrama? Qual apelido 
combina mais com o seu astral nesta semana? 
Os dois, meu docinho! Mas fica sussa porque 
isso não é sinal de bipolaridade e sim que vai 
rolar todo tipo de situação: umas vão te deixar 
nas nuvens, já outras, bem pistola.  O Sol  manda 
muitas energias para seus interesses materiais, 
profissionais e suas relações em geral.

Sucesso vai marcar o seu astral na semana 
do Natal, leãozinha! Suas ambições materiais 
ganham um belo reforço, dinheiro que espera 
deve entrar e grandes novidades chegam do 
Sol, que traz  um baita reforço para a sua saúde 
e muito pique para você se destacar no trabalho. 
Porém, bem na véspera do nascimento de Jesus 
tenha prudência, sobretudo com seu bem-estar. 

Se tem alguém que vai nadar de braçadas no 
mar de sorte e oportunidades dessa semana 
é você, viu docinho de coentro?  Mercúrio abre 
os seus caminhos e dá sinal verde para você 
alcançar vitórias espetaculares. Quer mais? 
Então toma! A parte fi nanceira tá protegida e há 
chances de engordar seus ganhos, sim. 

A Lua Cheia me  pede para te avisar:  
surpresas, boas, boazinhas e boazonas 
devem rolar,  librinha!  Vai dar bom no trabalho 
e a saúde também fi ca protegida. Agora, a 
principal novidade quem traz é o Sol, que 
coloca os interesses familiares em destaque. 
Reencontros com parentes e amigos de longa 
data vão proporcionar grandes alegrias. 

Bianca e Duca voltam a namorar. Roberta 
recepciona os convidados de Jade e Cobra 
na festa. Luiz e Lobão instalam câmeras 
na casa de Gael e conseguem escapar 
do professor. Nat chora ao ver as fotos do 
casamento de Jade e Cobra. Pedro e Karina 
sonham com seu futuro casamento. Roberta 
fi ca com Zé. Bianca e João selam sua 
amizade. René dança com Delma. Edgard 
tenta descobrir com Lucrécia a identidade do 
pai de Jade. Cobra e Jade se despedem de 
todos e partem para Belo Horizonte. Bianca e 
Duca fi cam juntos e Lobão e Nat veem tudo 
pelas câmeras secretas.

Jade se surpreende ao ver Duca e Cobra 
lutando com o apoio de Gael. Dandara 
comenta com René que Delma entrou 
em um site de relacionamentos. Todos 
se preparam para o casamento de Cobra 
e Jade. Luiz, Nat e Lobão armam sua 
vingança contra Gael e Duca. Lucrécia e 
Edgard conduzem Jade ao altar juntos. 
João chega à igreja com Vicki. Bianca 
troca olhares com Duca. René senta-se 
ao lado de Delma. Luiz e Lobão instalam 
câmeras secretas na academia de Gael. 
Duca confessa que sonhava em se casar 
com Bianca. João fi ca com Vicki na casa 
de Gael, sem perceber que Lobão está 
escondido no local. Bianca e Duca se 
declaram um para o outro.

Guilherme ouve Rose conversando com 
Tigrão. Nedda entende que o dinheiro 
que Neném pediu é para ajudar Roni e 
passa mal. Rose pede para Guilherme 
fi car com ela. Neném vê a Morte e 
reage assustado. Marcelo manda fl ores 
para Flávia. Rose conta para Joana que 
Neném a beijou. Paula leva Neném para 
o jogo. Odete e Jandira se enfrentam. 
Rose encontra Celina em seu quarto 
com o vestido que ela não vendeu. 
Guilherme decide bancar o projeto da 
ala infantil em sua clínica e pede ajuda 
de Joana. Neném questiona o Doutor 
sobre o empréstimo. Guilherme avisa a 
Celina que alugará um apartamento para 
ela e Daniel. 

Neném incentiva o time no vestiário, e é 
escolhido como capitão. Guilherme marca 
de jantar com Rose. Nedda destrata 
Osvaldo. Conrado liga para Neném e Flávia 
se oferece para entregar o dinheiro no lugar 
dele. Daniel concorda com a mudança e 
Celina se enfurece. Tetê não deixa Osvaldo 
sair para encontrar Flávia. Guilherme se irrita 
por ter que ir ao estádio entregar o dinheiro. 
Rose e Tigrão procuram um presente para 
Tina. Todos estranham o comportamento 
de Neném durante o jogo. Roni se assusta 
quando Conrado afi rma que cumprirá o que 
prometeu para Neném. 

Lobão manipula as memórias de Nat 
contra Gael e Duca. Com o apoio dos 
lutadores de sua academia, Gael e Duca 
vão até a Khan, mas Luiz, Lobão e Nat 
conseguem fugir. Há uma passagem de 
tempo. Gael promete a Cobra, Wallace e 
Karina que os inscreverá para o próximo 
campeonato de muay thai. Jade e 
Pedro comemoram suas aprovações no 
vestibular. Jade lembra das previsões 
da cigana e teme que sua faculdade em 
outro estado a separe de Cobra. Cobra 
decide viajar com Jade, que lhe propõe 
casamento. Bianca surpreende Duca 
tomando banho na academia.

Ravi conta a Joy sua história com 
Christian/Renato e pede para a mulher 
guardar segredo. Joy decide usar todo o 
dinheiro que Christian/Renato pediu para 
Ravi guardar. Bárbara entrega um cartão 
de crédito a Janine, que aceita prolongar 
o acordo e escrever o livro. Júlia dorme no 
sofá do consultório de Ana Virgínia. Érica 
hesita, mas acaba aceitando o convite de 
Santiago para ir com Luan ao aniversário 
de Rebeca. Ilana conta a Rebeca que 
Cecília passou no teste da campanha 
mais disputada da produtora. Bárbara 
anuncia à família que assinou o contrato 
para escrever um romance. Érica expõe a 
farsa de Bárbara.

Santiago afi rma que irá procurar o advogado 
para se aconselhar sobre a farsa montada 
por Bárbara. Christian/Renato diz a 
Janine que Santiago, além de indenizá-la 
fi nanceiramente, pretende que Bárbara faça 
uma retratação moral. Nicole conhece a fi lha 
de Paco. Bárbara cobra apoio de Christian/
Renato. Nicole e Paco assumem o namoro. 
Lara reconhece o esforço de Noca para a 
divulgação do restaurante. Santiago diz a 
Christian/Renato que desconfi a de que Túlio 
desvie dinheiro do orçamento das creches. 
Christian/Renato lamenta com Ravi por ter 
de trair Santiago. Christian/Renato aborda 
Lara na saída do restaurante.

Christian/Renato pede desculpas a Lara 
pelo modo como a tratou. Lara conta a 
Noca sobre a conversa com Christian/
Renato. Bárbara pergunta a Janine se ela 
está tendo um caso com Christian/Renato. 
Christian/Renato marca um encontro com 
Lara. Noca aconselha Lara a contar a 
Mateus sobre o encontro com Christian/
Renato. Christian/Renato propõe a Lara 
redirecionar os produtos descartados 
para o restaurante de Noca. Joy chama 
Christian/Renato de Christian e diz que 
precisa conversar com ele.

Rose se arrepende do beijo e afasta 
Neném. Guilherme exige que Flávia vá 
embora de sua casa. Neném encontra 
Tigrão e o questiona sobre Tina. Flávia 
sobe no palco e Guilherme se desespera. 
Tina e Bianca espionam Neném e Tigrão. 
Rose e Daniel questionam Guilherme 
sobre o discurso de Flávia. Neném avisa 
a Roni que conseguiu o dinheiro. Marcelo 
tenta beijar Flávia. Guilherme conta para 
Paula que emprestou o dinheiro a Neném 
e ela decide ir à casa do noivo. Celina 
consegue abalar Guilherme com seus 
comentários sobre Rose. Paula conta para 
Nedda sobre o pedido de empréstimo e 
exige uma explicação do jogador. 

Bianca e Duca conversam sobre o 
passado, mas Nando os interrompe. 
Cobra convida Karina para ser sua 
madrinha de casamento. Tomtom 
cria um perfi l para Delma em um site 
de relacionamentos. Sol e a Galera 
da Ribalta se preparam para tocar no 
casamento de Jade e Cobra. Lucrécia 
ajuda Jade com seu vestido de noiva. 
Gael aconselha Cobra. Bianca sonha 
que está casando com Duca. Jade e 
Cobra têm suas festas de despedida de 
solteiros. Cobra decide realizar um sonho 
antes de se casar. Jade tem um surto de 
ciúmes ao imaginar o que Cobra faz em 
sua despedida de solteiro e decide invadir 
a academia de Gael.

Nino escreve seu livro, narrando toda a 
verdade sobre as ações de Tonico. Lota 
pede para ser a nova dama de companhia 
de Teresa. Bernardinho se declara para 
Lupita e confessa que a seduziu a mando 
de Lota. Justina se acomoda na Pequena 
África, com a ajuda de Guebo. Elisa sugere 
procurar Tonico em nome de Solano. 
Passam-se alguns meses. Tem início o 
julgamento de Samuel. 

Samuel teme ao ver os jurados de seu 
caso. Samuel relata sua inocência e 
afi rma que foi Salustiano quem atirou 
contra Ambrósio. Tonico acusa Samuel. 
Luísa se preocupa com Samuel, e 
Eugênio reage. Teresa e Celestina 
conversam. Zayla depõe a favor de 
Samuel e expõe a mentira de Tonico. 
Olu, Justina, Cândida, Guebo e Pilar 
agradecem Zayla. Leopoldina entra em 
trabalho de parto. O julgamento termina.

Samuel se desespera, e Tonico comemora 
o veredito. Leopoldina pede que Pilar faça 
seu parto. Pilar provoca Tonico. Zayla se 
incomoda ao ver Justina com Guebo. Olu 
aconselha Cândida a não dar dinheiro 
para Zayla. Nasce Pedro Augusto, fi lho de 
Leopoldina. Tonico desconfi a de Nino, que 
torce pela publicação de seu livro. Gastão se 
preocupa por não conseguir dar um neto a 
Pedro. Clemência e Quinzinho descobrem 
que ainda se amam. Nino afi rma a Celestina 
que serão felizes na Itália. Elisa chega ao 
Brasil e procura Tonico.

Tonico sela um acordo com Elisa e 
Solano. Pilar e Samuel sofrem com sua 
situação. Gastão discute com Pedro. 
Nino negocia a publicação de seu livro. 
Pedro e Caxias se preocupam com 
o estado do Brasil na guerra contra o 
Paraguai. Prisca e Hilário afi rmam que 
amam suas duas mães. Celestina pede 
que Nino lhe conte por que tem medo 
de Tonico. Justina exige que Guebo 
se decida entre ela ou Zayla. Samuel 
decide romper a relação com Pilar.

Samuel expulsa Pilar da delegacia. 
Leopoldina afi rma a Teresa e Isabel 
que romperia o acordo com Pedro para 
viajar com Augusto e seu fi lho para 
a Europa. Clemência e Vitória selam 
um acordo de paz por Prisca e Hilário. 
Pilar pede que Olu convença Samuel a 
reatar com ela. Celestina se despede 
de Teresa. Pedro acredita que Nino 
saiba informações comprometedoras 
sobre Tonico. Isabel implora que Pedro 
não envie Gastão para a guerra. Tonico 
confronta Nino sobre sua traição.

Tonico acaba tirando a vida de Nino, e 
pede ajuda a Borges para disfarçar sua 
participação no crime. Celestina acusa 
Tonico de assassinar Nino. Zayla conta 
a Cândida que se reaproximou de Guebo 
como amiga. Celestina pede ajuda a 
Teresa, e Pedro garante que acompanhará 
as investigações sobre a morte de Nino. 
Augusto pressiona Borges. Pilar decide 
investigar o que Nino tinha contra Tonico e 
arma para encontrar Samuel. Guebo afi rma 
a Justina que a ama. Lupita procura Olu. 
Lupita lembra a Lota e Bernardinho que, 
sem o dinheiro das cocadas, os três fi carão 
na miséria. Tonico descobre que Nino 
escrevia um livro sobre a guerra.

Guilherme e Flávia fi cam irritados um com o 
outro. Neném não consegue se concentrar 
quando vai bater uma falta. Paula discute 
com um torcedor para defender Neném. Roni 
acredita que o irmão vai cumprir a promessa 
e se vangloria para Cora. Daniel se enfurece 
com Celina. Neném destrata Tina, que fi ca 
arrasada. Guilherme e Flávia não conseguem 
encontrar o contato de Conrado. Roni liga 
para Neném, que fi ca ainda mais nervoso. 
Daniel ameaça se separar de Celina. Flávia 
e Guilherme se beijam. Trombada não 
aceita substituir Neném. A família de Neném 
estranha as atitudes do jogador. 

Trombada se enfurece com Neném, que não 
dá atenção. O contato de Conrado aparece 
e salva Guilherme e Flávia dos bandidos. 
A família de Neném vai embora do estádio 
decepcionada. Trombada critica Neném, que 
fi ca arrasado. Guilherme é roubado ao sair 
da comunidade. Neném é rude com Paula. 
Guilherme encontra Rose no restaurante 
e o garçom o reconhece. Ingrid e Flávia 
estranham um comentário que Tuninha faz 
sobre Paula. Rose e Guilherme saem do 
restaurante sem pagar. Neném se embriaga 
num bar. Paula se lamenta pelo ocorrido 
com Neném e Flávia a consola. Nedda vai 
procurar o fi lho. 

Nedda repreende Neném e Teca se 
afasta. Celina questiona Daniel sobre o 
pacto nupcial de Guilherme e Rose. Nedda 
proíbe Neném de voltar para casa. Juca 
vê Jandira ao invés de Odete e a beija 
apaixonado. Murilo e Vanda encontram 
Neném na rua e tentam animá-lo. Tigrão 
e Tina se beijam. Neném e Paula se 
reconciliam. Celina se desculpa com 
Rose. Gabriel volta antes do combinado 
e Carmem fi ca animada. Guilherme pede 
para Neném não o procurar mais. O 
jogador se emociona com o carinho que 
recebe da família. Paula é rude com Ingrid 
e Tuninha a repreende. Celina aparece no 
salão de Nedda. 

Segura esse coração ansioso porque a semana 
do Natal traz um monte de novidade, bebê! A Lua 
Cheia ativa seu lado miss simpatia e haja espaço 
no celular pra tanto contatinho. Para completar, 
Sol e Mercúrio reforçam sua vitalidade física e 
ainda  prometem boa sorte e sucesso. 

Nat se incomoda ao ver Duca com 
Bianca. Edgard aceita morar com 
Lucrécia e os dois acabam dormindo 
juntos. No site de relacionamentos, 
Delma conversa com um homem sem 
saber que é René. Nat comenta com 
Lobão que está confusa com suas 
memórias. René conta para Dandara 
que está gostando de Delma. Luiz e 
Lobão se desesperam quando não 
encontram Nat em casa. Sol apresenta 
a Pedro a diretora do clipe que gravará 
com sua música. Nat procura Duca.

Inácia observa Joy conversando com 
Christian/Renato. Bárbara se sente carente 
com a distância de Christian/Renato. Érica 
entra em pânico ao chegar em casa e não 
encontrar Luan. Luan pega um ônibus 
sozinho em direção à casa de Santiago. 
Santiago leva Luan para casa. Noca marca 
um encontro com Christian/Renato e fi ca 
admirada com a semelhança do rapaz com 
Christian. Ilana tem um sangramento e vai 
para o hospital. Breno avisa a Ilana que o 
médico informou que os bebês estão bem. 
Felipe e Bela se reconciliam. Rebeca deixa 
seu celular no carro de Túlio e, depois de 
rastreá-lo, descobre que o marido está 
mentindo para ela. 

Bárbara sofre com o desprezo de Christian/
Renato. Túlio providencia uma auditoria 
na Redentor para mascarar resultados. 
Christian/Renato avisa a Ravi que Joy 
mandou uma mensagem pedindo mais 
dinheiro. Cecília procura Ilana, com a 
intenção de a produtora arrumar um 
trabalho para Rebeca. Lara repreende Noca 
ao saber que a avó esteve com Christian/
Renato. Elenice resolve ajudar uma tia ao 
saber por Teodoro que ela tem dinheiro. 
Ravi fl agra Lara ligando para o celular de 
Christian/Renato. Christian/Renato diz a 
Ravi que deseja ser amigo da Lara. 

Christian/Renato conta a Lara que o irmão 
pensava em não ir para Minas com ela. Túlio 
diz a Santiago que foi Christian/Renato quem 
escolheu a empresa de auditoria. Bárbara 
assiste à premiação de Janine e fica furiosa 
ao ver Christian/Renato aplaudindo a moça 
de pé. Bárbara expulsa Christian/Renato de 
casa. Diante da possibilidade de perder tudo, 
Christian/Renato reverte o jogo e o casal faz as 
pazes. Preocupada com os encontros de Lara 
com Christian/Renato, Noca diz à neta que 
teve que mentir para Mateus. Mateus entra no 
restaurante e pede explicações a Noca.
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Para você qual o real significado do Natal?
O Natal está, novamente, a chegar! E com ele uma série de questões acerca dos presentes a dar às 

crianças e as muitas dificuldades para realizar todos os seus desejos. Mas será esse o aspeto central do Natal? 
Ao perguntar uma criança o que o Natal significa para ela, seguramente ela irá responder: pre-

sente, brinquedos, papai Noel! Pode ser que algumas se refiram a “Família”, o “Menino Jesus”, 
“doces”... E afetos? Amor? Amizade? Solidariedade? Quantos responderão?  E nós adultos, a 
que associamos o Natal? 

Se parar para pensar, que mensagens temos passado aos seus filhos acerca do Natal? Que men-
sagens passa a sociedade? Que valores gostaria de lhes transmitir? Pois é, mas por muito que quei-
ramos fugir do consumismo desenfreado e valorizar o que realmente importa, ou seja, o convívio 
com quem nos é mais querido e o tempo de qualidade em família, sabemos que a publicidade e a 
sociedade de consumo que nos rodeiam, não ajudam nesta tarefa. As crianças são bombardeadas, 
diariamente, com anúncios apelativos acerca de todo o tipo de brinquedos com as suas personagens 
favoritas, das marcas da moda, de que todos falam na escola e todos querem ter. Tudo isto leva às 
listas infindáveis de pedidos nas longuíssimas cartas ao Pai Natal.

Os pais podem, e devem orientar os filhos nas tomadas de decisões, nomeadamente, nos pedi-
dos de presentes. É importante ajudar as crianças a refletir sobre qual ou quais os brinquedos que, 
efetivamente, gostavam de ter, que vão valorizar, estimar e utilizar nas suas brincadeiras de forma 
entusiástica; distinguindo-os de outros, que também gostariam de ter, mas que não teriam tanto im-
pacto nas suas brincadeiras.

É importante salientar que não é possível terem tudo o que querem, à semelhança do que acon-
tece na vida. Daí a importância acrescida de se estabelecer prioridades e de se conseguir fazer esco-
lhas e tomar decisões. Uma outra sugestão que ajuda a reavivar os verdadeiros valores do Natal, 
é incentivar as crianças a selecionar brinquedos seus, que ainda estejam em bom estado, mas com os 
quais já não brincam, para doar a outras crianças carentes. E desta forma, para além de promoverem 
a solidariedade, reaproveitam-se brinquedos e ensina-se as crianças a serem generosas e simultanea-
mente, ensina-se a serem gratas por terem privilégios que nem todas as crianças conseguem alcançar.

Mas reparem numa coisa… O Natal se comemora em apenas dois dias no ano, portanto restam-
nos os outros 363 dias para veicular estas mensagens e para ajudar as crianças a lidar com o consu-
mismo, que surge também noutras datas do calendário.

Neste Natal escolha criteriosamente os presentes que vai oferecer, sem se esquecer que pode também 
ser um dos presentes mais desejados. Não se esqueça, neste Natal faça com que as suas crianças associem 
a data festiva, acima de tudo ao Amor, à Família e à Solidariedade! Seja o Presente! Esteja Presente!

Charge

VANDALISMOS NA CIDADE
 Todos nós somos sabedo-

res que os vandalos agem por 
todos os lugares e em todas 
cidades o que não é uma mal-
dição só de Mariana.. São os 
conhecidos espíritos de porcos 
ou de destruição  mesmo. In-
felizmente aqui na nossa cidade  
vejo que esses atos estão pas-
sando dos limites. Eles picham 
e quebram tudo. Pela terceira 
vez já arrancaram algumas das 
letras do ‘AMO MARIANA’    
que fica de frente ao centro de 
convenções. Agora já quebra-
ram o vidro do espelho insta-
lado pelo DEMUTRAN na 
esquina das ruas Monsenhor 
Horta/ Marques de Pombal/ 
Rosário que serve para melhor 
visibilidade dos motoristas.

Inúmeras placas de tran-
sitos estão danificadas e cons-
tantemente estão furtando as 
tubulações das redes pluviais. 
Num determinado posto de 
abastecimento de combustíveis 
o banheiro ficou todo destruí-
do e queimado o seu teto por 

cigarros . Ou seja, uma mistu-
ra de vandalos com ladrões. E 
deste jeito meus amigos nin-
guém aguenta, nem o Demu-
tran, nem o SAAE e tão pou-
co tbm a prefeitura, que vem 
investindo para valer na cidade 
tanto no visual  como em ou-
tros setores. Um bom exemplo 
disto é de um colega meu de 
Volta Redonda/RJ  que esteve 
aqui passeando e gostou muito e 
me disse assim. - oh negão esta 
sua cidade é muito bonita e or-
ganizada, parabéns. Resultado. 
Eu fiquei todo envaidecido por 
conhecer tbm VR e lá é muito 
bonito. E olhem que eu sempre 
venho fazendo as minhas criticas 
quanto os problemas que ainda 
temos como as lixaiadas por to-
dos os lugares e pela falta de uma 
boa  sinalização do transito. Qto 
aos lixos a culpa é nossa mesmo 
e de alguns moradores que são 
porcos mesmo. SEM QUERER  
OFENDER  OS VERDADEI-
ROS  SUÍNOS.

Waldemar Malta

Por que me culpo por 
me fazer bem?

Por que me puno tanto por 
tomar decisões, se depois elas 
se mostram certas? Por que me 
julgo cruel por ter atitudes que 
eu sei que vão me fazer bem? 
Por que me boicoto em ocasi-
ões que são lindas oportunida-
des de amadurecer

Esses foram questiona-
mentos que me fiz antes de 
dormir, em um diálogo que só 
aconteceu na minha cabeça. 
Adormeci com a imagem de 
um enorme e severo juiz, e ele 
tinha o meu rosto.

Naquela noite, tentei com-
preender como conseguia per-
doar os outros com mais faci-
lidade do que perdoava a mim 
mesmo. Observei como, muitas 
vezes, a punição que eu me im-
punha era maior do que o pró-
prio delito. Seria essa a maior 
injustiça que podemos cometer 
contra nós mesmos? Dizer que 
amamos os outros, mas nem 
sequer tirarmos um tempo para 
nos amar? Por que temos um 

olhar tão condescendente com 
os outros enquanto somos 
tão críticos com nós mesmos? 
Na escuridão do quarto, essas 
perguntas surgiram como uma 
fresta de luz pela janela.

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

Fred Elboni



Olha que foto maravilhooosa. Nossa amiga Michele com o 
seu esposo Plínio e a filha Bella, que é uma graça né?! Que 
Deus abençoe a família de vocês. Grande abraço.

Danilo Brito prestigiando o I Campeonato Mineiro de Boxe 
Olímpico, que aconteceu na última semana na Arena Maria-
na. Na foto acompanhado do professor Marciano e o atleta 
Maicon. Grande abraço!
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O idealizador do Projeto Influenciando a Solidarieda-
de, Sérgio Vandrini, na entrega dos brinquedos para as 
crianças dos bairros Santo Antônio e Cabanas. Uma linda 
iniciativa. Que Deus te abençoe sempre, parceiro!

Minha netinha Júlia formou o 2ª período no último domin-
go (19). A Escola Teixeira Dias caprichou no evento. Tudo 
muito lindo, super organizado e muita fartura. Na foto, 
Juju está com a professora Ludmila , que toda criança 
apaixona. Uma profissional sem igual. Parabéns!

Claro que não poderia deixar de fazer aquela confraternização 
com minha equipe. Foi um momento de muita descontra-
ção e alegria ao som do nosso amigo Pedro Chagas. Um 
encontro que entrou para a história. Obrigado equipe! 

O casal Marcelle e Karley enfeitando a sociais desta semana. 
Um abração pra vcs!

Arraial Confraria Capim Canela 2022 já começa a ser orga-
nizado. Nesta quarta-feira (22), o presidente da Confraria 
Humberto Marques e o vice-presidente Wener Alvim estive-
ram com o prefeito Juliano Duarte e o vereador Pedrinho 
Salete para os trâmites legais do evento. E claro que quem 
colocou ordem nessa reunião foi o pequeno Arthur, rsrs...

Domingo foi dia de comemoração para a Luísa Gomes, a 
massoterapeuta ganhadora do Destaque Empresarial, que 
comemorou seus 33 anos com amigos e familiares. 
Parabéns e sucesso sempre.


