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¨ cidades

Estudantes do CEMPA foram classificados no Colégio de Aplicação da Universidade Federal 
de Viçosa e no Instituto Federal Minas Gerais.

Coluni e IFMG 
tem alunos do 
CEMPA aprovados
RESULTADO. Segundo a diretora do CEMPA, resultados são consequência 
de parceria entre pais, alunos e profissionais da educação.

DA REDAÇÃO

Vários estudantes do 
Centro de Educação Munici-
pal Padre Avelar (CEMPA), 
foram classificados no Co-
légio de Aplicação da Uni-
versidade Federal de Viçosa 
(Coluni) e no Instituto Fe-
deral Minas Gerais (IFMG), 
campus Ouro Preto.

Os resultados reforçam 
o trabalho promovido pela 
Secretaria de Educação, que 

valoriza a competência dos 
professores da rede, como 
também a dedicação e esforço 
dos alunos. Para a diretora do 
CEMPA, Gabrielle Gonçal-
ves Rôla, a aprovação de cada 
aluno é resultado do trabalho 
realizado em sala de aula e 
também em casa. “Parabéns a 
cada aluno que obteve o seu 
resultado, pela competência, 
pelo talento, pela determina-
ção e pelo comprometimento 

com os estudos. Agradecemos 
as famílias que acreditaram e 
apoiaram o trabalho dos nos-
sos profissionais, que dian-
te de um cenário totalmente 
novo, imposto pela pandemia, 
se reinventaram e tiveram que 
adaptar o seu fazer profissio-
nal para garantir o aprendiza-
do do aluno de forma remo-
ta”, comemorou.

Mel Campos, estudou o 
Ensino Fundamental II no 
CEMPA, e foi aprovada tanto 
no Coluni, quanto no IFMG. 
Ela quase não acreditou quan-
do viu os resultados e conta 
que se sente muito honrada 
por ter sido classificada. “No 
momento em que vi o resul-
tado fiquei em estado de cho-
que, meio sem acreditar que 
era real. Logo em seguida, veio 
um sentimento de satisfação, 
de dever cumprido. Afinal, eu 
já sonhava muito com isso e 
saber que eu consegui é mui-
to incrível! Não tenho palavras 
para expressar o tamanho da 
minha alegria”, ressaltou.

 
Confira o resultado:

Mel Campos – Coluni/IFMG
Gabrielle Cristina – IFMG
Leonardo Gabriel – IFMG
Jander Oliveira – IFMG
Amanda Luiza – IFMG
Kindelly Sinara - IFMG
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Centro de Equoterapia proporciona  
qualidade de vida aos praticantes
INCLUSÃO. O método oferece diversos benefícios para o praticante e o insere em um ambiente diferente 
do que está habituado.

DA REDAÇÃO

O Centro de Equote-
rapia Pequeno Arthur ofe-
rece o método terapêutico 
que utiliza cavalos para aju-
dar no desenvolvimento de 
pessoas com algum tipo de 
deficiência, seja física, psi-
cológica ou cognitiva, esti-
mulando o desenvolvimento 
da mente e corpo dos prati-
cantes, através da Secretaria 
de Saúde do município.

As sessões são realizadas 
na rua Maria Letícia de Mi-
randa Novaes Santos, 20, na 
Rodovia do Contorno, em 
Mariana - MG. No municí-
pio, o serviço se estende às 
pessoas de todas as faixas 
etárias, beneficiando algu-
mas instituições, como: a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), 
Comunidade da Figueira, 

Rede Municipal de Educa-
ção, Associação das Pessoas 
com Deficiência de Mariana 
(Adem), Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil 
(Caps IJ) e Lar Santa Maria, 
além de atender as deman-
das espontâneas de indiví-
duos que não estão inseri-
das nessas entidades. 

Todos os interessados 
passam por avaliação mé-
dica, fisioterápica e psico-
lógica antes de serem enca-
minhados para o serviço e, 
se estiverem aptos, poderão 
participar da reabilitação. O 
método oferece diversos be-
nefícios para o praticante e o 
insere em um ambiente dife-
rente do que está habituado, 
além de levar autonomia e 
bem-estar para o indivíduo. 
As atividades contam com 
uma equipe multidisciplinar 

com médicos, fisioterapeu-
tas, pedagogos, auxiliar-guia, 
profissionais com formação 
em desenvolvimento infantil, 
equitador e psicólogos, pro-
movendo um acompanha-
mento completo e eficaz.  
A psicóloga e idealizadora do 
projeto, Priscila Amaral, afir-
ma que o serviço ofertado 
por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS) está aten-
dendo toda a demanda do 
município.  “O Centro está 
conseguindo abraçar todas as 
instituições da cidade que de 
alguma forma trabalham com 
pessoas que têm alguma de-
ficiência”, pontua. O serviço 
possui quatro cavalos. Antes 
de integrarem a equoterapia, 
os animais passam por treina-
mento para que o tratamento 
dê resultados satisfatórios e 
são previamente escolhidos 

de acordo com as caracterís-
ticas para que possam melhor 
atender os aprendizes.

Marly Gomes, Coordena-
dora do Centro de Equotera-
pia Pequeno Arthur, ressalta 
os benefícios do método. 
“Um diferencial que per-
cebo é de como a técnica é 
feita. A gente foge da ideia 
do consultório, daquela coi-
sa previsível e formatada. 
Aqui o nosso consultório é 
aberto, através da natureza. 
As sessões são realizadas no 
picadeiro com vários tipos de 
intervenções, de acordo com 
a necessidade do pratican-
te”, pontua. Ludmila Reis, 
mãe da praticante Manuela, 
acompanha semanalmente a 
filha no  tratamento, 
e comentou sobre a materni-
dade e como a reabilitação é 
primordial. “Quem tem um 

filho com deficiência pensa 
muito no presente, mas tam-
bém pensa muito no futuro 
dessa criança, de como vai 
ser a vida dela, e a equotera-
pia traz essa esperança para a 
gente!”, reflete.

O Centro de Equotera-
pia, em três meses de funcio-
namento, já realizou cerca de 
150 atendimentos e os par-
ticipantes podem realizar as 
sessões uma vez por semana, 
com duração média de até 
45 minutos e o tratamento 
completo pode durar até um 
ano. Todos os profissionais 
possuem curso de formação 
e especialização profissional, 
através da Associação Nacio-
nal de Equoterapia (ANDE). 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O concurso terá validade de dois anos, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério da prefeitura.

Edital de concurso 
público é divulgado 
pela Prefeitura 
de Mariana
ACESSO. Será disponibilizado às pessoas que não tiverem acesso 
à internet, um computador e uma impressora com tinta e papel.

DA REDAÇÃO

Juntamente com a Funda-
ção de Desenvolvimento da 
Pesquisa (FUNDEP), a Prefei-
tura de Mariana, torna pública 
e estabelece normas para a re-
alização de concurso Público de 
Provas ou Provas e Títulos, des-
tinado a selecionar candidatos 
para o provimento de cargos de 
nível superior, médio e médio 
técnico, segundo a Lei Orgâ-
nica do Município de Mariana, 
Lei Complementar Municipal 
005/2001 e Leis Complementa-
res nº 192/19, 193/19, 194/19, 
195/19 e demais normas conti-
das no Edital.

O concurso terá validade de 
dois anos, podendo ser prorro-
gado por igual período a critério 
da prefeitura e oferecerá um to-
tal de 93 vagas. Cada candidato 
poderá concorrer a dois cargos 
de diferentes níveis de escolari-
dade, sendo: médio e superior 
ou médio/técnico e superior, 
cujas as provas serão realizadas 
em horários distintos.

As vagas disponíveis são 
para os cargos de agente de 
fiscalização sanitária, agente de 
fiscalização (posturas), agen-
te de fiscalização (meio am-
biente), agente de fiscalização 
(obras), agente de fiscalização 
(tributos), técnico em enferma-
gem, técnico agropecuário, téc-
nico de contabilidade, técnico 
em segurança do trabalho, téc-
nico em administração, técnico 
em patologia clínica, guarda 
municipal, advogado, auditor 

fiscal de tributos, biólogo, con-
tador, enfermeiro, engenheiro 
ambiental, engenheiro civil, en-
genheiro de segurança do tra-
balho, farmacêutico, geógrafo, 
médico ESF (PSF), cirurgião 
dentista, fiscal em saúde, psi-
cólogo, terapeuta ocupacional, 
especialista em educação, pro-
fessor da educação básica para 
libras, artes, ciências, educação 
física, ensino religioso, geogra-
fia, história, inglês e matemática.

As inscrições deverão ser 
efetuadas via internet, das 9h, 
do dia 28 de fevereiro, às 17h, 
do dia 01 de abril. Para se inscre-
ver, o candidato deverá acessar 
o endereço eletrônico https://
www.gestaodeconcursos.com.
br/site/site/default.aspx. 

Para realizar a inscrição, 
uma taxa deverá ser paga de 
acordo com o cargo, sendo de 
R$60,00 para cargos de nível 
médio e médio técnico e de 
R$100,00 para cargos de nível 

superior. Será disponibilizado 
às pessoas que não tiverem 
acesso à internet, um compu-
tador e uma impressora com 
tinta e papel para que possam 
realizar inscrições, requeri-
mentos, solicitações e/ou 
recursos para qualquer etapa 
do concurso, sendo de exclu-
siva responsabilidade do can-
didato realizar o respectivo 
procedimento nos termos do 
Edital, na Gerência de Con-
cursos da FUNDEP, situada 
à Av. Presidente Antônio Car-
los, 6.627, Unidade Adminis-
trativa II, 3º andar, Campus 
Pampulha da UFMG em Belo 
Horizonte/MG (acesso pela 
Av. Antônio Abrahão Caran, 
Portão 2), no horário das 9h 
às 11h30min e das 13h30min 
às 16h30min (exceto sábados, 
domingos e feriados) e na 
Prefeitura de Mariana durante 
dias úteis, no horário de 8h às 
11h e de 13h às 16h. 
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O evento de lançamento reuniu os funcionários no Centro de Convenções.

Sistema on-line avalia desempenho 
dos servidores municipais
SEGURANÇA. O sistema online de avaliação é inovador, seguro e desenvolvido para os servidores de Mariana.

DA REDAÇÃO

Em dezembro de 2021 a 
Prefeitura Municipal de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Administração, lançou o 
Sistema On-line de Avaliação 
de Desempenho dos Servido-
res Municipais, um instrumen-
to que pretende acompanhar 

e analisar o desenvolvimento 
do servidor público durante 
o exercício das atribuições do 
cargo, previsto nos Planos de 
Carreira e Vencimento dos 
Servidores.

O evento de lançamen-
to reuniu os funcionários no 
Centro de Convenções, para 

apresentar a nova ferramen-
ta que auxiliará na análise da 
atuação de cada um. O siste-
ma online de avaliação é ino-
vador, seguro e desenvolvido 
para os servidores de Maria-
na, garantindo eficiência, ra-
pidez e segurança no proces-
so de avaliação.
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 A Heineken informou que não tem um território definido para a construção de sua nova fábrica.

Além de Mariana mais 
de 200 municípios 
mineiros disputam 
a fábrica da Heineken
CONSCIÊNCIA. A decisão de desistir da construção da fábrica 
em Pedro Leopoldo veio após um pedido do Instituto Chico 
Mendes de Biodiversidade.

DA REDAÇÃO

Após os problemas en-
frentados pela Heineken para 
se instalar em Pedro Leopoldo, 
na Grande BH, diferentes ci-
dades mineiras disputam o in-
vestimento da cervejaria e já se 
colocam à disposição para rece-
ber a fábrica, inclusive Mariana. 
A companhia se comprometeu 
com o governo estadual a man-
ter o aporte em Minas Gerais 
e avalia minuciosamente as 
condições dos municípios que 
se candidataram. A expectati-
va é de que um novo local seja 
anunciado até o próximo mês.

Em nota, a Secretaria de 
Estado Desenvolvimento Eco-
nômico (Sede) informou que 
apoia “o Grupo Heineken na 

busca de outra localidade em 
Minas Gerais para a construção 
da nova unidade da cervejaria”.  
Também salientou que a atual 
gestão atraiu R$ 189 bilhões em 
investimentos, o que supera os 
R$ 150 bilhões estimados para 
os quatro anos do governo Ro-
meu Zema (Novo).

A Heineken informou que 
“não tem um território defi-
nido para a construção de sua 
nova fábrica” e reafirmou “eu 
compromisso com o estado de 
Minas Gerais. A companhia 
está estudando outras áreas e, 
tão logo seja definido, anun-
ciará o novo local em que será 
instalada sua cervejaria”.

A decisão de desistir da 
construção da fábrica em Pedro 

Leopoldo veio após um pedido 
do Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio), que 
argumentou que a instalação da 
cervejaria no terreno preten-
dido poderia gerar um grande 
impacto ambiental.  Além 
disso, o órgão alegava temor 
em relação a impactos nega-
tivos e poluidores do sítio ar-
queológico Lapa Vermelha. A 
construção da fábrica no local 
veio a público em dezembro de 
2020 e foi comemorada pelo 
Governo de Minas, diante da 
perspectiva de um investimen-
to de R$ 1,8 bilhão no Estado. 
Em dezembro houve uma ma-
nifestação em Pedro Leopoldo 
para pedir a permanência da 
cervejaria na cidade. 
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Secretário esclarece aumento de 
gripe e falta de pediatra no município
DEFICIÊNCIA. Sobre a demora no atendimento pediátrico, o secretário foi enfático em ressaltar que faltam 
pediatras em todo Estado de Minas Gerais.

DA REDAÇÃO

No último final de semana, 
em Mariana, houve um aumento 
na procura por atendimento médi-
co nos postos de saúde da cidade. 
Os sintomas gripais lideraram os 
relatados de queixas e reclamações.

Em live realizada pelo Jor-
nal Ponto Final o Secretário de 
Saúde, Danilo Brito, explicou o 
quantitativo aumentado de aten-
dimentos médicos no município 
onde as reclamações sobre a falta 
de pediatras foram unânimes. “Eu 
acompanho muito a cidade de 
Belo Horizonte pela proximidade 
e por volta de 20 de dezembro já 
começou a aumentar a procura nas 
UPAS, principalmente ao que diz 
respeito a pediatria. Procurei en-
tender se era Covid e percebi que 
não tinha aumento dos casos. De 
lá pra cá me reuni com o comitê do 
covid porque imaginei que prova-

velmente chegaria à Mariana, visto 
que Itabirito já estava ocorrendo 
aumento, e neste último domingo 
(3) aconteceu essa procura aqui em 
Mariana. Tecnicamente não pode-
mos determinar ainda que se trata 
de um surto, isso cabe a secretaria 
de vigilância. Mas fato é que nes-
se período sazonal, dezembro de 
2020 atendemos em torno de 7 
mil casos de gripe já em dezembro 
de 2021 atendemos em torno de 
11 mil casos o que significa um au-
mento de quase 37% de casos no 
mesmo período” explicou Danilo.

Sobre a demora no atendi-
mento pediátrico, o secretário foi 
enfático em ressaltar que faltam 
pediatras em todo Estado de Mi-
nas Gerais. “Em relação a pediatria 
é importante destacar e entender 
que não tem pediatra hoje no Bra-
sil. Para se ter uma ideia, vamos 
quase dobrar o valor de hora do 

médico plantonista pediatra para 
ver se a gente consegue achar. 
Na Policlínica temos duas frentes 
de atendimento: sintomas gripais 
que fica localizado no prédio da 
fisioterapia, e os outros sintomas 
que não são gripais, de um modo 
geral, continuam sendo na Policlí-
nica. Na Policlínica nós temos um 
pediatra e dois médicos clínicos 
fazendo atendimento de sintomas 
não gripais e temos um médico 
na horizontal que recebe pacien-
tes que precisam de atendimentos 
mais específicos e que precisam 
de avaliação e/ou internação. No 
atendimento aos sintomas gripais 
nós temos dois clínicos e um pe-
diatra”, pontuou.

Entre os questionamentos 
gerais feitos na Live, Danilo res-
pondeu a todos o que possibili-
tou o esclarecimento de assuntos 
diversos dentro da pasta da saú-

de em Mariana. Confira alguns 
tópicos abaixo:
• Oftalmologia

“O munícipio irá disponibi-
lizar uma carreta de oftalmologia 
e oferecer atendimento de uma 
demanda muito ampla na cidade 
com atendimento de seis oftalmo-
logistas da rede”.
• Cadastro Susfácil

“A responsabilidade do mu-
nicípio no que diz respeito ao 
cadastro do Susfácil é a atenção 
primária e secundária, média 
complexidade. Isso preconiza 
o Ministério da Saúde. Mariana 
teria que ter um cardiologista e 
possui três, teria que ter um or-
topedista e nós temos quatro, 
teria que ter dois pediatras e nós 
temos seis. E esse pediatra não 
é o que atende na urgência, são 
os do PSF. Então Mariana tem 
muito mais do que preconiza. 

Na hora que sai o cadastro do 
Susfácil a família já é orientada a 
judicializar. Quem resolve a trans-
ferência é de médico para médico. 
Nesse momento, o Susfácil  tem 
um monte de médico regulando 
para a procura de vaga no Estado, 
e isso não depende do município, 
é operado pelo Estado, e as vagas 
são destinadas por grau de prio-
ridade. Não tem favorecimento, é 
de médico para médico”. 
• Ômicron

“Temos alguns casos suspei-
tos em investigação da variante 
ômicron em Mariana, principal-
mente profissionais de saúde que 
foi contaminado inclusive com a 
terceira dose e está sendo analisa-
do pela Funed.”

O conteúdo da Live pode 
ser acessado na íntegra no fa-
cebook do Jornal Ponto Final.
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Casos de Influenza 
A/H3N2 aumentam 
107% em uma 
semana em MG
CONFIRMAÇÃO. Secretaria de Estado de Saúde confirmou 305 
casos da chamada cepa ‘Darwin’ do vírus em 79 cidades do Estado.

DA REDAÇÃO

Em uma semana, os casos 
de gripe causados pelo vírus 
Influenza A H3N2 cresceram 
107% em Minas Gerais, segun-
do a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES/MG). No último 
dia 3, a pasta informou que já 
foram identificadas 305 infec-
ções no Estado. Até 26 de de-
zembro, eram 147 diagnósticos 
em Minas. Ao todo, já foram 
registrados casos da chamada 
cepa “Darwin” em 79 cidades 
do Estado.

Os diagnósticos foram ob-
tidos após análises de amostras 
feitas pela Fundação Ezequiel 
Dias (Funed). A entidade tam-
bém identificou 13 casos de 
Influenza A sem ligação com 
alguma variante e um registro 
para o H1NI. Nenhuma morte 
foi identificada, até o momen-
to, garante a secretaria.

A região Central do Esta-
do lidera os índices, com 149 
casos de gripe, seguida das re-
giões Sudeste com 44, Centro-
Sul com 30, Leste com 25 e Sul 
com 17. O Triângulo Mineiro e 
o Norte de Minas ainda não re-
gistrou confirmações de casos, 
informou a pasta. O Estado 
também não identificou, ain-

da, casos de infecção dupla por 
Covid-19 e Influenza, chamada 
de ‘Flurona’. 

O aumento no número 
de casos do virus Influenza A 
H3N2, junto a uma elevação na 
transmissão da Covid-19, já re-
sulta desde dezembro em uma 
alta na procura por atendimen-
to nos hospitais do Estado. Na 
Policlínica Central de Mariana 
os atendimentos pediátricos ti-
veram espera por atendimento 
que chegou a durar mais de 12 
horas no último final de sema-
na devido ao aumento da de-
manda. Segundo o Secretário 
de Saúde, Danilo Brito, foram 
feitos mais de 500 atendimen-
tos no município entre sex-
ta(31) e domingo(2).

Ainda não há vacina dis-
ponível contra a cepa H3N2. 
O imunizante será atualizado 
e deve chegar aos estados em 
2022.

CUIDADOS
Para prevenir a contamina-

ção pelo Influenza A/H3N2, a 
SES/MG destaca que é neces-
sário adotar os mesmos cuida-
dos e protocolos utilizados na 
prevenção da Covid-19. Além 
disso, é recomendado que pa-

cientes com sintomas respi-
ratórios realizem os testes de 
detecção do coronavírus e do 
influenza.  
• Lavar as mãos com água e sa-
bão ou usar álcool em gel, prin-
cipalmente antes de consumir 
algum alimento;
• Utilizar lenço descartável para 
higiene nasal;
• Cobrir o nariz e boca ao es-
pirrar ou tossir;
• Utilizar máscara;
• Evitar tocar mucosas de 
olhos, nariz e boca;
• Não compartilhar objetos 
de uso pessoal, como talheres, 
pratos, copos ou garrafas;
• Manter os ambientes bem 
ventilados;
• Evitar contato próximo a pes-
soas que apresentem sinais ou 
sintomas de gripe;
• Evitar aglomerações e am-
bientes fechados (procurar 
manter os ambientes ventila-
dos);
• Adotar hábitos saudáveis, 
como alimentação balanceada 
e ingestão de líquidos;
• Em caso de gripe, procure um 
médico ou a unidade de saúde 
mais próxima para diagnóstico 
e tratamento;
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Pelo menos quatro casos de 
‘Flurona’ são confirmados no Brasil
CAUSA. País já contabiliza casos da dupla infecção pelos vírus que causam a gripe e a Covid-19.

DA REDAÇÃO

Como se não bastasse os 
dois últimos anos vividos em 
meio a uma pandemia que as-
solou o planeta e deixou mais 
de 600 mil mortos no Brasil, o 
país agora vive uma nova pre-
ocupação no enfrentamento à 
Covid-19: desta vez, aparecem 
casos de associação do coro-
navírus ao H3N2, subtipo da 
Influenza, no que ficou co-
nhecido como Flurona. Até o 
momento, foram quatro no-
tificados em solo tupiniquim, 
número que deve aumentar 
muito em breve.

Três desses casos de “flu-
rona” foram registrados no 
Ceará. Segundo a Secretaria da 
Saúde do Estado nordestino, os 
diagnosticados são dois bebês 
de um ano e um homem de 52 
anos. Os três já receberam alta. 

Um adolescente de 16 
anos foi o primeiro infectado 
no Rio de Janeiro. A infor-
mação foi divulgada pela TV 
Globo. Ele começou a ter sin-
tomas no últim o dia 29, quan-
do foi submetido a testes das 
duas síndromes gripais, sendo 
que ambos deram positivo. 

A mãe do adolescente dis-
se que ele já havia sido vaci-
nado tanto contra Covid-19 
quanto contra a gripe. “Ele 
está bem, mas pode acontecer. 
Por isso, cuidem-se porque os 
dois vírus podem existir no 
nosso organismo ao mesmo 
tempo”, afirmou. 

Ainda não se sabe se a 
combinação das duas doenças 
causa uma infeccão mais gra-
ve. “Não há dados suficientes 
para fazer uma análise. Para 
outros vírus, algumas associa-
ções podem ser prejudiciais. 
Mas, para o influenza e a Co-
vid-19 isso não está claro”, 
afirmou o médico Bernardo 
Montesanti.  O infectologista 
Leonardo Weissmann também 
reforçou que não é possível sa-
ber se a coinfecção eleva a gra-
vidade do quadro do paciente. 
“Tanto a Covid-19 quanto a 
influenza são doenças respira-
tórias, porém a chamada fluro-
na é muito nova e não sabemos 
se a combinação dos dois vírus 
causa doenças mais graves.”

Por enquanto, o Estado 
de Minas Gerais não confir-
mou nenhum paciente com a 

coinfecção por gripe e Covid. 
No entanto, três são investi-
gados, todos eles em Juiz de 
Fora. A prefeitura não deu de-
talhes sobre estado de saúde 
e perfil das pessoas que estão 
sendo acompanhadas.

A principal epidemiolo-
gista da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Maria Van 
Kerkhove, citou que, com 
mais pessoas aglomeradas, 
haverá mais probabilidade de 
ocorrência de gripe e Covid 
simultaneamente, a chamada 
“flurona”. “Vacine-se (para 
Covid-19 e gripe), continue 
aderindo às medidas de saúde 
pública (máscara, distancia-
mento, etc)”, destacou.

As orientações para evi-
tar qualquer doença respira-
tória são as mesmas, como 
lavar as mãos com água e 
sabão ou usar álcool em gel, 
utilizar lenço descartável 
para higiene nasal, utilizar 
máscara, não compartilhar 
objetos de uso pessoal, 
manter os ambientes bem 
ventilados e evitar aglome-
rações. Estar vacinado tam-
bém é recomendado.
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A Anvisa lembrou que a vacina, produzida pelo laboratório 
Pfizer especificamente para crianças, é segura e eficaz.

Anvisa diz não à 
audiência sobre 
vacina contra a Covid 
para crianças 
IMUNIZAÇÃO. Agência liberou o uso da vacina para esse público 
em dezembro e disse que não agregaria novos elementos na 
discussão da audiência. 

DA REDAÇÃO

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) infor-
mou ao Ministério da Saúde que 
não vai participar da audiência 
pública, convocada pelo gover-
no, sobre a vacinação de crianças 
de 5 a 11 anos contra a Covid. 
A audiência está marcada para a 
manhã desta terça-feira (4).

A Anvisa liberou, em de-
zembro, o uso da vacina para 
crianças. O governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro, no en-
tanto, decidiu chamar uma 
consulta pública e uma audi-
ência para deliberar sobre a 
vacinação nesse grupo. A ati-
tude do governo foi vista por 
especialistas como mais um 
gesto negacionista contra a va-
cina, já que consultas públicas 
não são usuais quando se trata 
de imunizantes já aprovados e 
liberados pela vigilância sani-
tária. Na justificativa para sua 
ausência na audiência pública, a 
Anvisa disse que já se manifes-
tou oficialmente sobre a vacina 
para crianças. “Esta agência já 
emitiu seu posicionamento em 
relação ao tema ‘vacinação con-
tra a Covid-19 em crianças de 

5 a 11 anos’, o qual se encon-
tra público e disponibilizado às 
diversas autoridades médicas, 
sociedade e a este Douto Mi-
nistério da Saúde”, escreveu a 
Anvisa em documento enviado 
ao ministério. “Por fim, a Anvi-
sa, por seu caráter técnico, vi-
sualiza que sua participação na 
audiência pública não agregaria 

novos elementos à temática”, 
completou.

A Anvisa lembrou que a 
vacina, produzida pelo labo-
ratório Pfizer especificamente 
para crianças, é segura e eficaz. 
“A aprovação da Anvisa veio 
após uma análise técnica cri-
teriosa de dados e estudos clí-
nicos conduzidos pelo labora-
tório Pfizer, no qual se atestou 
que a vacina é segura e eficaz 
para o público infantil”, expli-
cou a agência.

Apesar de liberada pela 
Anvisa desde o dia 16 de de-
zembro, ainda não há data 
para começar a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos. Para 
especialistas, a demora é grave, 
ainda mais num momento em 
que a variante ômicron leva o 
mundo a registrar recordes di-
ários de novos casos de Covid.

Desde o sinal verde da 
Anvisa, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou di-
versas vezes que a autorização 
da agência não é suficiente para 
iniciar a vacinação. Em 
20 de dezembro, ele disse que a 
“pressa é inimiga da perfeição” 
e que o ministério só teria uma 
posição sobre o tema em 5 de 
janeiro. Portanto, após a audi-
ência pública.
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CÂMARA MARIANA

Com limite de inscritos, Corrida da 
Ressaca será realizada em Março 
PREMIAÇÃO. Serão premiados com medalhas os cinco primeiros lugares de cada faixa etária.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Eventos, promoverá 
no dia 6 de março de 2022 a 
37° Corrida da Ressaca, com 
largada na Praça da Sé. A pro-
va, contará com um percurso 
total de 10 KM e limite de 500 
inscritos. 

 As inscrições estarão aber-
tas de 05 de janeiro até 18 de 
fevereiro, através do site www.
cronochip.com.br e serão divi-
didas em:

Lote promocional em 05 
de janeiro no valor de R$ 40,00 
+ taxa

1° lote do dia 06 até 16 de 
janeiro R$ 50,00 + taxa

2° lote de 16 até 31 de ja-
neiro R$ 60,00 + taxa

3° lote de 01 a 18 de  fe-
vereiro no valor de R$ 70,00 + 
taxa.

Poderão se inscrever os 
atletas de ambos os sexos acima 

dos 16 anos de idade, informan-
do todos os seus dados com-
pletos. A competição contará 
com 11 categorias, distribuídas 

por idade. Os participantes se-
rão contemplados com um kit 
do evento, que contém: camisa 
personalizada, viseira, sacochi-

la, medalha de participação e 
número com chip que deverá 
ser utilizado de forma correta 
na parte frontal da camiseta. A 

retirada do kit será feita na Pra-
ça da Sé, das 16h às 19h, no dia 
05 de março, e das 06h30min às 
07h30min, do dia 06 de março. 
É indispensável a apresentação 
da ficha de inscrição ou de do-
cumento de identificação com 
foto no momento da retirada. 

Serão premiados com me-
dalhas os cinco primeiros lu-
gares de cada faixa etária e os 
cinco primeiros colocados, 
masculino e feminino, na clas-
sificação geral, serão agracia-
dos com troféus e prêmios 
em dinheiro. A premiação se-
guirá as normas da Confede-
ração Brasileira de Atletismo 
(CBAT), considerando a ordem 
de chegada como critério, e não 
o tempo líquido do atleta

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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A prefeitura ressalta que a substituição está sendo realizada 
de forma gradual.

Revitalizações são 
feitas em pontos 
de ônibus em Mariana 
REALIZAÇÃO. Dentre as intervenções, estão: troca das coberturas, 
retirada dos vidros, divisórias e antigos revestimentos de PVC.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
através da Secretária de Obras 
e por meio da Subsecretaria 
de Gestão Urbana, está rea-
lizando reformas e manuten-
ções nos pontos de ônibus 
danificados. Essa ação bus-
ca melhorar a qualidade dos 
pontos de espera, proporcio-
nando à população locais mais 
confortáveis e seguros. 

Dentre as intervenções, 
estão: troca das coberturas, re-
tirada dos vidros, divisórias e 
antigos revestimentos de PVC. 
Cerca de 50 pontos de ônibus 
da sede e dos distritos passarão 
por trocas e/ou melhorias e o 
valor total investido será de em 
média R$41.450,00. A ação é 
realizada por uma empresa ter-
ceirizada e nos locais onde não 

há necessidade da troca é feita 
apenas a revitalização por meio 
de pintura e limpeza. 

A prefeitura ressal-
ta que a substituição está 
sendo realizada de forma 

gradual, até o momento os 
distritos de Padre Viegas, 
Bandeirantes e os bairros 
centrais do município fo-
ram contemplados com o 
inves t imento. 

PROJETO

Mariana realiza mais de 465 atendimentos 
pelo programa de Melhoramento Genético

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Rural, realizou 
mais de 465 atendimentos pelo 
Programa de Melhoramen-
to Genético durante o mês de 
dezembro de 2021. De acordo 
com a equipe responsável, em 

média 219 vacas passaram pela 
Fertilização In Vitro (FIV) e 
249 pela Inseminação Artifi-
cial em Tempo Fixo (IATF). A 
estimativa é que o número de 
animais contemplados com o 
procedimento aumente a cada 
edição.

A ação faz parte do Projeto 

de Melhoramento Genético e 
tem como público alvo os pe-
quenos e médios produtores 
rurais da região. O objetivo é 
promover o melhoramento ge-
nético do rebanho, através de 
técnicas evolutivas de repro-
dução e Fertilização In Vitro 
em laboratório. O serviço de 
Melhoramento Genético está 
disponível e o produtor interes-
sado deve procurar a Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, lo-
calizada no Centro de Conven-
ções, Praça JK, s/n. Para infor-
mações adicionais, ligue: (31) 
3558-4173.

DA REDAÇÃO
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varejao

Com o investimento, os agentes de segurança estarão mais próximos da comunidade.

Viaturas são entregues à 
Guarda Municipal e Defesa Civil
GOVERNO. O veículo destinado à Defesa Civil foi cedido pelo Governo Estadual por meio de edital.

DA REDAÇÃO

Em dezembro de 2021 a 
Prefeitura de Mariana realizou a 
entrega de viaturas para a Guar-
da Civil Municipal (GCM) e De-
fesa Civil. Foram entregues uma 
caminhonete 4x4 e três viaturas 
do modelo Renault Duster.

Os veículos permitirão um 
deslocamento mais rápido e efi-
ciente, garantindo a segurança 
dos cidadãos marianenses. Com 
esse intuito, a prefeitura tem re-
alizado investimentos em segu-
rança pública, visto que é fun-
damental para a manutenção da 
cidade e para o combate a vio-
lência e prevenção de acidentes.

O veículo destinado à De-
fesa Civil foi cedido pelo Go-
verno Estadual por meio de 
edital. O processo foi realizado 
em agosto de 2021 e os municí-
pios concorreram a um kit, que 

continha uma caminhonete 
4x4, cinco coletes, um note-
book e uma trena laser digital.  
O edital exigia alguns pré-re-
quisitos, como: estar com o 
plano de contingenciamento 
em dia, executar exercícios 
de simulados, ter sistema de 
alerta e alarme, ter funciona-
mento 24 horas, ter decreta-
do estado de emergência nos 
últimos dez anos, entre outras 
coisas. Além disso, o processo 
pontuava os participantes, o 
que determinava a colocação 
de cada um. Nesse sentido, 
a cidade de Mariana assumiu 
o 57° lugar da lista e isso re-
presenta a relevância dos tra-
balhos que a Defesa Civil já 
realiza no município, como o 
projeto  “Escola Segura” e o 
“Comitê Gestor de Riscos”. 

De acordo com o coorde-

nador do órgão em Mariana, 
Welbert Stopa, foram essas 
ações que possibilitaram a 
entrega dos equipamentos ao 
município que irão colaborar 
com os trabalhos na cidade. 
“A viatura será muito im-
portante, pois a Defesa Civil 
atende mais de 500 ocorrên-
cias por ano. Nós também te-
mos uma equipe de dez Guar-
das Municipais que trabalham 
24 horas, exclusivamente, a 
serviço da Defesa e além dis-
so, atendemos a sede e os dis-
tritos. Então, mais um carro 
irá facilitar o atendimento das 
demandas, principalmente, no 
período de chuvas”, pontuou. 

Com o investimento, os 
agentes de segurança estarão 
mais próximos da comunidade 
e poderão agir diretamente nas 
ocorrências do município.
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Renova e Consultoria 
Moore apoiam cidades 
atingidas pela 
Barragem de Fundão
SUPORTE. Arranjos Produtivos apoiam a elaboração de 
planos em três polos formados por municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 

DA REDAÇÃO

Empreendedores da cadeia 
de turismo na Bacia do Rio 
Doce, de quatro municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão, se orga-
nizaram, segundo a Fundação 
Renova, em Arranjos Produ-
tivos Locais para impulsionar 
a atividade turística, potencia-
lizando a vocação de cada re-
gião. Participam da iniciativa 
representantes do setor que 
atuam no turismo cultural, tu-
rismo de aventura, turismo ru-
ral e ecoturismo.

A atuação se concentra 
em três polos: o de Mariana 
(formado pelo município de 
Mariana), o do Médio Rio 
Doce (que abrange os muni-
cípios de Marliéria e Gover-
nador Valadares) e o da Foz 
(formado pelas comunidades 
de Regência, Povoação, Entre 
Rios, Areal, Comboios e De-
gredo, no município de Linha-
res, no Espírito Santo).

Com o apoio da Fundação 
Renova e da consultoria Moo-
re, esses Arranjos Produtivos 
Locais (APLs) estão fazendo 
um diagnóstico do potencial 
turístico de cada polo e elabo-

rando planos para desenvolvi-
mento do setor na região.

O formato de Arranjo 
Produtivo Local reúne os prin-
cipais empreendedores e lide-
ranças da cadeia do turismo de 
cada polo, em busca do desen-
volvimento do setor em cada 
região, com suas características 
e estruturas. A partir do traba-
lho de consultoria e capacita-
ção desenvolvido, os grupos se 
fortalecem e se estruturam em 
torno de seu potencial.

O trabalho de assesso-
ria técnica, consultoria e ca-
pacitação busca propiciar 
aos integrantes dos grupos a 
participação em eventos im-
portantes do setor, como a 
Semana do Turismo, o Con-
gresso da Associação Brasi-
leira de Empresas de Turismo 
de Aventura (ABETA) e a vi-
sita a um arranjo produtivo de 
turismo em Recife (PE).

 O projeto é conduzido 
pelo programa de Turismo, 
Educação e Cultura da Funda-
ção Renova, que, em 2020, fez 
um levantamento das regiões 
onde a atividade turística havia 
sido mais impactada pelo rom-
pimento da barragem e que 

possuíam maior potencial de 
desenvolvimento do turismo. 
Definiram-se três regiões, que 
se tornaram os principais po-
los do projeto. 

Um dos objetivos desse 
trabalho é a consolidação dos 
Arranjos Produtivos Locais e 
de sua governança, preparan-
do o território e seus atores 
para a promoção e atração 
de visitantes, consolidando 
esses polos como destinos 
turísticos relevantes.

Para este ano, foram dis-
ponibilizados aos integran-
tes dos Arranjos Produtivos 
Locais cinco eventos de ca-
pacitação para a cadeia do 
turismo no geral.

Segundo a coordenado-
ra do programa de Turismo, 
Educação e Cultura da Fun-
dação Renova, Maria Cris-
tina Aires, a proposta dos 
Arranjos Produtivos Locais 
é “estruturar uma cadeia 
produtiva local e capacitar 
os empreendedores e a ges-
tão pública. O objetivo des-
sa metodologia é fazer com 
que os projetos da Fundação 
Renova no turismo local se-
jam sustentáveis”.
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Sistema de disposição 
de rejeitos filtrados 
é inaugurado pela 
Mineração Usiminas
FASE. Investimento de R$ 235 milhões permitirá à empresa 
encerrar o ciclo de utilização de barragens.

Por Conexão Mineral

A Mineração Usiminas inau-
gurou no último dia 1, com a 
presença do presidente do SIN-
DIEXTRA, Sr. Luiz Márcio Via-
na, em Itatiaiuçu (MG), o Sistema 
de Disposição de Rejeitos Filtra-
dos (Dry Stacking). 

A nova planta permitirá à em-
presa encerrar o ciclo de uso das 
barragens para a disposição dos 
rejeitos gerados no processo de 
beneficiamento de minério. 

Com investimentos da ordem 
de R$ 235 milhões, a planta de fil-
tragem é totalmente conectada ao 
processo de beneficiamento. O valor 
investido também engloba a prepara-
ção da área que irá receber os rejeitos, 
formando uma pilha, e o transporte 
do material entre os dois pontos. 

Foram gerados, durante o 
pico da obra, cerca de 600 postos 
de trabalho. Outros 120 profissio-
nais atuarão diretamente na opera-
ção do sistema. “O Dry Stacking 
é um investimento de extrema 
importância. Com a implantação 
desse processo damos um passo 
importante na Agenda ESG (sigla 
em inglês para Ambiental, Social 
e Governança) e reafirmamos o 
nosso compromisso com a se-
gurança e a sustentabilidade das 
operações. Dessa forma, segui-
mos comprometidos com nossas 
metas ambientais e sociais, com 
avanços importantes nos legados 
que estão sendo construídos pela 
companhia”, declara o presidente 
da Usiminas, Sergio Leite.

O diretor-presidente da Mi-
neração Usiminas, Carlos Rezzo-
nico, conta que o projeto Dry Sta-
cking é resultado de um trabalho 
iniciado ainda em 2016, quando 
a empresa começou os estudos 
para alinhar as operações às novas 
tecnologias. “Buscamos padrões 
de excelência nacionais e inter-
nacionais, visando tornar nossos 
processos ainda mais seguros e 
sustentáveis. É muito gratificante 
entregar essa planta, cumprindo 
mais um compromisso da nos-
sa companhia com a sociedade”, 
afirma Rezzonico.

Redução da captação 
de água nova

Além de contar com um pro-
cesso de empilhamento a seco, o 

Dry Stacking permitirá ainda à 
empresa elevar o nível de recir-
culação da água, reduzindo a ne-
cessidade de captação em rios ou 
poços. “O Sistema de Disposição 
de Rejeitos Filtrados tem custos 
de implantação e de operação su-
periores aos das barragens de re-
jeitos convencionais. Porém, para 
a Mineração Usiminas, o mais im-
portante são os ganhos ambien-
tais, os padrões de segurança e o 
conforto dos colaboradores e das 
comunidades vizinhas”, fala o di-
retor-presidente da companhia. O 
projeto inclui ainda a revegetação 
da área onde será formada a pilha.

Agenda ESG
No ano de 2018, a Mineração 

Usiminas protocolou o pedido de 
licenciamento ambiental do Sis-
tema de Disposição de Rejeitos 
Filtrados na Superintendência Re-
gional de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável (Su-
pram) do Governo do Estado. O 
projeto contempla o cumprimen-
to da pauta ESG estabelecida pela 
empresa, na qual uma das metas 
reforça justamente a migração da 
disposição de rejeitos do método 
convencional para a filtragem, 
acompanhada pela descaracteri-
zação das barragens construídas 
pelo método a montante, até o 
início de 2022.

Em 2020 houve a conclusão 
da descaracterização da barra-
gem Somisa, validada pelos ór-
gãos de fiscalização em janeiro 
de 2021. Para o início do pró-
ximo ano está prevista a desca-
racterização da Barragem Cen-
tral. Já a barragem Samambaia, 
construída no método a jusante 
e ainda em operação, será desati-
vada neste mês, como resultado 
da inauguração do Dry Stacking. 

Resultados da 
Mineração Usiminas

Na Mineração Usiminas, 
o terceiro trimestre de 2021 
teve volume de produção de 
2,5 milhões de toneladas, re-
corde para a unidade, com alta 
de 16% quando comparado ao 
trimestre anterior (2,2 milhões 
de toneladas) devido, principal-
mente, à retomada operacio-
nal da Mina Leste no final do 
segundo trimestre. As vendas 
também registraram alta, pas-
sando das 2,1 milhões de to-
neladas do segundo trimestre 
para 2,4 milhões de toneladas 
no terceiro trimestre do ano.

O Ebitda Ajustado da Uni-
dade de Negócio alcançou R$ 
685 milhões no período (R$ 1,5 
bi no 2T21). Já a Margem Ebit-
da Ajustado ficou em 50% con-
tra 71% no segundo trimestre.
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Atualmente, são mais de 36 milhões de pessoas com direitos 
a benefícios do INSS no país.

Reajuste no salário trás mudanças no 
Abono, CadÚnico e seguro-desemprego
MUDANÇA. Valor nacional subiu no dia 1º e representa R$ 112 a mais que o atual salário mínimo.

DA REDAÇÃO

O reajuste do salário míni-
mo, que passou de R$ 1.100 para 
R$ 1.212 no primeiro dia do ano, 
também aumenta o valor de be-
nefícios e serviços que usam o 
piso nacional como referência.

O abono salarial PIS/Pa-

sep é pago aos trabalhadores 
do setor público e privado que 
recebem, em média, até dois 
salários mínimos mensais com 
carteira assinada. Com o au-
mento do salário mínimo, o 
valor do abono salarial passa 
a variar de R$ 101 a R$ 1.212, 

de acordo com a quantidade de 
meses trabalhados. Só receberá 
o valor máximo quem traba-
lhou os 12 meses de 2020. Têm 
direito ao abono salarial cerca 
de 23 milhões de trabalhado-
res. O calendário de pagamen-
tos terá início apenas em 2022. 
Antes, a liberação dos recursos 
começava no segundo semestre 
e se estendia até o primeiro se-
mestre do ano seguinte. Assim, 
os valores previstos para o se-
gundo semestre de 2021 serão 
pagos no início de 2022. Ou 
seja, o calendário 2022, ano-ba-
se 2020, terá início neste mês.

Os benefícios do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) serão reajustados de 
acordo com o novo valor do sa-
lário mínimo a partir de 25 de 
janeiro. Atualmente, são mais de 
36 milhões de pessoas com di-
reitos a benefícios do INSS no 
país. Para aqueles que recebem 
um salário mínimo, os depósitos 
referentes a janeiro serão feitos 
entre os dias 25 de janeiro e 7 de 
fevereiro. Segurados com renda 
mensal acima do piso nacional 
terão seus pagamentos credita-
dos a partir de 1º de fevereiro. 
Veja abaixo o calendário:

O Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) é pago a ido-
sos e pessoas com deficiência de 
baixa renda. O benefício paga 
mensalmente um salário mínimo 
para idosos a partir de 65 anos e 
pessoas com deficiência de qual-
quer idade que comprovem não 
ter meios próprios de se susten-
tar nem auxílio da família. Assim, 
o valor do benefício passará para 
R$ 1.212 já neste mês. Para ter di-
reito ao BPC é preciso que a ren-
da per capita seja entre ¼ e meio 
salário mínimo. Com o reajuste, 
os valores passam para entre R$ 
303 e R$ 606.

O valor do seguro-desem-
prego, recebido pelo trabalha-
dor com carteira assinada demi-
tido sem justa causa, depende da 
média salarial dos últimos três 
meses anteriores à demissão. 
No entanto, o valor da parcela 
não pode ser inferior ao salário 
mínimo vigente, que agora é de 
R$ 1.212.  Já o valor máximo das 
parcelas do seguro-desempre-
go será divulgado pelo gover-
no após a divulgação do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), usado para cor-
rigir o benefício. A divulgação 
do índice está prevista para 11 
de janeiro. Atualmente, o valor 
máximo do seguro-desemprego 
é de R$ 1.911,84 para quem ga-
nha acima de R$ 2.811,60.

O governo federal, os esta-
dos e os municípios utilizam o 
Cadastro Único (CadÚnico) para 
identificar potenciais beneficiá-
rios de programas sociais como 
Auxílio Brasil, Tarifa Social de 
Energia Elétrica, BPC e vale-gás.

Com a alta no salário míni-
mo, os valores que permitem a 
inscrição no CadÚnico serão os 
seguintes:
• renda mensal de até meio salá-
rio mínimo por pessoa (R$ 606);

• renda mensal familiar total de 
até três salários mínimos (R$ 
3.636);
• renda maior que três salários 
mínimos (R$ 3.636), desde que 
o cadastramento esteja vincula-
do à inclusão em programas so-
ciais nas três esferas do governo.

O seguro-defeso é um be-
nefício de um salário mínimo 
pago para os pescadores que 
exercem atividade exclusiva e 
de forma artesanal. O valor é 
concedido nos períodos em 
que a pesca é proibida para per-
mitir a reprodução da espécie. 
Com a alta do salário mínimo, o 
benefício passou para R$ 1.212.

O reajuste do salário mí-
nimo ainda afeta o teto permi-
tido para se ajuizar uma ação. 
No Juizado Especial Federal, 
por exemplo, pode entrar com 
ação, sem advogado, quem tem 
valor a receber de até 60 salá-
rios mínimos. Assim, o limite 
passa a ser de R$ 72.720. No 
Juizado Especial Cível, o valor 
das ações também é calculado 
com base no salário mínimo. 
Quem quiser entrar com ação 
que envolva até R$ 24.240 (ou 
20 salários mínimos), sem ad-
vogado, está liberado.
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Destaque Empresarial: 

Vidraçaria Resende 
dedica prêmio à seu fundador Francisco

Marcado pelo reencon-
tro de empresários, amigos, 
apoiadores e colaboradores, 
o Destaque Empresarial 
2021 trouxe lembranças e 
emoções aos proprietários 
da Vidraçaria Resende.

O prêmio de melhor vi-
draçaria recebido no Desta-
que Empresarial através da 
votação popular foi dedica-
do ao fundador, Francisco, 
pelos filhos. “A conquista 
desse Destaque Empresarial 
de 2021 e também de todas 
as outras edições passadas 
em que a Vidraçaria Resen-
de venceu com unanimida-
de são dedicadas a ele. Sua 
luta foi a base de tudo.  À 
você ‘Chiquinho’ o nosso 
até breve”, enfatizaram.

Considerado um ho-
mem humilde e trabalhador, 
Francisco das Brotas de 
Moura Resende, retornou à 
Mariana após dois meses de 
carteira assinada na Capital 
de Minas e depois de traba-
lhar como leiteiro abriu seu 
próprio negócio em 1981, 
a Vidraçaria Resende, pri-
meira vidraçaria da Primaz 
de Minas.  Segun-
do seus familiares, a vida 
de Francisco foi dedicada 
ao seu negócio. “Ele viveu 
como qualquer pequeno 
empresário no Brasil com 
seus dias de luta e dias de 
glória. Foi se aprimorando 
e desenvolvendo diversas 
pessoas nesse ramo, como 
desconhecidos, amigos, ir-
mãos e filhos, os quais usam 
desse espaço para agrade-
cê-lo e homenageá-lo pelo 
grande homem que ele foi”. 
Em setembro de 2021, infe-
lizmente, Chiquinho, como 
era popularmente conhe-
cido, faleceu deixando nas 
mãos dos filhos a missão de 
levar seu legado adiante.

Atualmente a Vidra-
çaria Resende conta com a 
direção dos irmãos Marcos, 
Michelle, Maxson e Isadora 
que se desdobram para ven-
cer os obstáculos em razão 
da pandemia da Covid-19. 
“Mesmo diante de todas 
as dificuldades enfrentadas 
nesta pandemia mundial 
como a escassez de mão 
de obra, alta nos preços e 
incertezas temos grandes 
expectativas para 2022 gra-
ças ao apoio de cada cliente, 
amigo, colaboradores atuais 

e também colaboradores que já passaram por aqui 
e deixaram um pouco de si. A cada cliente, cola-
borador, amigo e familiar nossa eterna gratidão!”.          

Francisco das Brotas de Moura Resende em 
memória.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

É, a semana tá cheia de energia para você 
mostrar suas competências e ir atrás dos 
seus sonhos. Quem lida com encomendas, 
entregas, transportes, comunicações, 
comércio e atividades junto ao público tem 
tudo para se dar bem. 

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. 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.

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?

O Sol manda proteção extra para suas 
parcerias, alianças e revela que você 
começa o verão com ótimas energias nas 
relações pessoais, amorosas e familiares. 
Mas, como nem tudo é perfeito, há risco de 
tretas. Em vez de um comprimido de hora em 
hora, toma logo um balde de paracetaloka  e 
dobre a paciência se as coisas não saírem 
como quer.

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.

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. 

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.

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. 

Pedro inventa para Delma que Tomtom 
está em seu quarto. Bianca afi rma a Gael 
que confi a em Duca. Joaquim fi ca doente e 
Mari se preocupa com seu show. Tomtom 
chega em casa e Delma castiga Pedro por 
ter mentido. BB e Lírio estranham quando 
Joaquina fi nge não conhecer Josefi na. Com 
a ajuda de João, Bianca checa o celular de 
Nat e percebe que a mensagem vista por 
Gael não foi enviada pelo número de Duca. 
Josefi na seduz Nando e consegue fazer com 
que o músico aceite vender a fábrica para ela.

Orientada por Lobão, Nat vai ao encontro 
de Duca para que Gael fl agre os dois 
juntos. Nando afi rma para Edgard e 
René que está apaixonado por Josefi na. 
Josefi na ameaça Joaquina e exige que 
a irmã furte documentos da fábrica. Sol 
convida Mari para se apresentar na 
abertura de seu novo show. Delma sai 
com René e deixa Tomtom aos cuidados 
de Pedro e Karina. Gael comenta com 
Dandara suas suspeitas de que Duca 
esteja traindo Bianca com Nat. Tomtom 
convence Pedro a deixá-la ir sozinha a 
uma festa. Gael conta para Bianca que viu 
Nat com Duca. Delma pergunta a Pedro e 
Karina sobre Tomtom.

Guilherme pede para conversar com 
Flávia. Rose entra em casa depois que 
Neném vai embora. Gabriel chega no 
karaokê e Flávia o beija na frente de 
Guilherme. Celina faz intrigas de Rose 
para o fi lho. Nedda pensa em se vingar 
de Tetê. Ingrid decide ir embora de casa, 
mas Paula não acredita. Daniel sai do 
hospital. Bianca inicia a reabilitação 
cardíaca. Celina confessa que armou 
para separar Guilherme e Rose, e Daniel 
a repreende. Nedda expulsa Tetê do 
Neném Coiffeur. Paula faz uma surpresa 
para Neném durante o treino. Guilherme 
decide contratar o delegado Nunes como 
detetive para vigiar Rose.

Guilherme fala com Nunes sobre os horários 
de Rose. Flávia conta para Gabriel que 
dançava e combina de ir com ele à Pulp 
Fiction. Paula invade o treino e Neném 
fi ca irritado. Marcelo entrega os cremes 
adulterados para Flávia, que estranha o seu 
comportamento. Roni decide se casar com 
Cora no presídio. Paula diz que mudará o 
Neném Coiffeur e Nedda e Jandira fi cam 
preocupadas. Rose se esconde de Neném. 
Gabriel fi lma Flávia dançando. Ingrid procura 
Murilo. Tuninha se preocupa com o sumiço de 
Ingrid. Neném vai à casa de Guilherme.

Bianca e Gael não gostam de ver Duca 
abraçado a Nat, que comemora sua 
armação com Lobão. René almoça com 
Delma, Pedro e Tomtom. João tenta 
conversar com Bianca sobre Duca. Gael 
é ríspido com Duca. Josefi na afi rma a 
Joaquina que conseguirá comprar a 
fábrica de Nando para construir um 
shopping. Karina lamenta com Nat o 
dia de seu aniversário, e explica para 
a lutadora que sua mãe morreu em seu 
parto. BB e Lírio desconfi am ao ver o 
carro de Joaquina parado na praça. 
Karina pede a Bianca e Gael para não 
comemorar seu aniversário. Pedro faz 
uma homenagem-surpresa para Karina, 
que se enfurece com o namorado.

Gabriela tenta tranquilizar Ilana para fazer 
o parto. Rebeca decide sair com Felipe e 
desliga o celular. Breno sofre com a perda 
de uma das gêmeas. Bárbara descobre o 
caso de Túlio com Ruth. Stephany ajuda 
Érica com a mudança. Túlio manda 
Christian/Renato convencer Bárbara a 
não contar para Santiago sobre seu caso 
com Ruth. Cecília consola Breno. Rebeca 
se desespera ao saber o que aconteceu 
com Ilana e pede para Felipe deixá-la no 
hospital. Cecília vê a mãe aos beijos com 
Felipe. Cecília conta para Breno o que 
presenciou e o beija. 

Breno afasta Cecília. Noca se recusa a falar 
com Lara sobre seu fi lho. Santiago entrega 
convites de uma exposição para Christian/
Renato ir com Bárbara. Mateus combina 
de ir com Lara na mesma exposição. 
Breno desiste de fazer a campanha de 
Cecília e Ilana o critica. Felipe encontra Júlia 
desmaiada em casa. Joy passa a noite com 
Damón e Ravi a confronta. Mateus desiste 
de ir à exposição com Lara e sugere que ela 
vá com Marie. Santiago pede para Christian/
Renato levar Luan para a exposição. Lara 
encontra Christian/Renato, e os dois se 
perdem das crianças.

Mateus chega à exposição e se desespera 
ao saber que Lara se perdeu de Marie por 
causa de Christian/Renato. Luan vai até 
Lara, que encontra Marie. Santiago passa 
mal. Felipe pede para Júlia ir para casa 
com ele. Mateus discute com Lara. Joy 
propõe fugir com Damón. Rebeca vê Túlio 
e Ruth juntos na empresa. Rebeca termina 
com Felipe. Cecília comenta com Bela que 
precisa confrontar Breno. Breno recusa 
as chamadas de Cecília e Ilana percebe. 
Rebeca dá um ultimato em Túlio. Breno se 
assusta ao encontrar Cecília em sua casa.

Guilherme chega em casa transtornado e 
Celina fi nge surpresa. Neném e Tina se 
reconciliam. Celina manipula Guilherme e 
o impede de falar com Rose sobre a foto. 
Flávia e Paula compram muitas roupas 
no shopping. Tina se desculpa com o 
time e vira o jogo com a ajuda de Soraia. 
Guilherme discute com Joana. Neném 
descobre que Tigrão é fi lho de Guilherme. 
Ingrid acusa Flávia de tentar roubar o seu 
lugar como fi lha de Paula. Neném decide 
levar Tigrão em casa. Flávia chama Gabriel 
para encontrar com ela no karaokê. Rose 
se desespera ao ver Neném entrando em 
sua casa. Guilherme chega ao karaokê e 
vê Flávia cantando. 

Bianca conta a Pedro que sua mãe 
morreu no parto de Karina e o menino 
pede perdão à namorada. Gael conversa 
com Karina e a deixa dormir na casa de 
Pedro para comemorar seu aniversário. 
Joaquina se arrepende de ter se infi ltrado 
na fábrica para passar informações a 
Josefi na. Josefi na inventa que quer ter 
aulas particulares com Nando. Gael 
desconfi a de Nat e Duca. BB e Lírio 
veem Josefi na entrar no mesmo carro de 
Joaquina. Lobão e Nat armam para que 
Gael acredite que Duca tenha enviado 
uma mensagem para a lutadora.
 

Tonico invade a casa de Dolores e Nélio. 
Quinzinho agradece a ajuda de Elvira, que 
teme que Pilar descubra sua falsa doença. 
Tonico sequestra Dolores e Mercedes. 
Nélio e Dolores tentam se livrar de Borges 
e Tonico, mas o deputado consegue cercá-
los novamente. Nélio rende Tonico, mas 
desiste de acabar com sua vida. Tonico 
atira Nélio em um precipício.

Dolores se desespera, e Tonico 
ameaça Mercedes. Lota tem um mau 
pressentimento e reza por Nélio. Pilar 
conclui que Elvira está encenando 
sua doença, e pressiona Quinzinho 
a contar a verdade para Clemência e 
Vitória. Guebo e Justina anunciam seu 
casamento e pedem que Cândida o 
celebre. Tonico interna Dolores em um 
hospício e fi ca com Mercedes. Ana Néri 
chega à Quinta para relatar problemas 
enfrentados pelo exército brasileiro na 
guerra e se oferece como voluntária. 
Pilar anuncia que acompanhará Ana 
Néri à guerra.

Pilar se anima para trabalhar novamente 
e fi car perto de Samuel. Zayla descobre 
que Guebo se casará com Justina. Zayla 
garante a Guebo que os dois fi carão juntos. 
Pedro sofre por conta da guerra, e Teresa 
tenta acalmá-lo. Dolores pede socorro no 
hospício, mas ninguém acredita nela. Lota 
se preocupa com Nélio. Elvira decide fazer 
uma apresentação no cassino. Adelaide lê 
as cartas de Pilar para Dolores e descobre a 
verdadeira situação do casal. Samuel discute 
com Caxias, que sugere ao engenheiro que 
deserte.

Samuel afi rma que não fugirá da guerra. 
Adelaide descobre toda a história de 
Nélio e Dolores, e se pergunta o que 
Tonico fez com as duas. Olu confronta 
Pedro. Guebo e Zayla se amam, e o 
rapaz fi ca bastante perturbado. Vitória 
anuncia que Elvira sumiu. Tonico 
embriaga Bernardinho e o envia para a 
guerra do Paraguai.

Lota e Lupita procuram por Bernardinho. 
Olu afi rma a Cândida que tomará 
partido em nome de seu povo. Vitória 
descobre que foi Quinzinho quem 
roubou seus imóveis. Lota confronta 
Tonico e descobre que Bernardinho 
está a caminho da guerra. Vitória não 
consegue perdoar Quinzinho. Guebo 
afi rma a Zayla que deseja estar ao lado 
de Justina. Pedro pressiona Tonico 
sobre uma carga de armas. Quinzinho 
se entrega para a polícia. Bernardinho 
afi rma a Caxias que deseja permanecer 
na guerra. Pilar procura Samuel.

Pilar e Ana trabalham no hospital de 
campanha. Vitória pensa em vender 
o cassino, e Clemência se desespera. 
Gastão se oferece para ocupar o lugar de 
um possível aliado de Tonico. Isabel se 
frustra ao perceber que não está grávida. 
Luísa e Pedro se correspondem. Celestina 
estranha os esquecimentos de Nicolau. 
Vitória descobre que o cassino está com 
dívidas e não consegue vendê-lo. Samuel 
aconselha Bernardinho. Celestina garante 
que ajudará Nicolau. Tonico provoca 
Dolores. Tonico visita Mercedes. 

Celina não deixa Guilherme mostrar a foto 
de Rose para Neném. Gabriel e Flávia se 
beijam e Murilo fi ca arrasado. Ingrid vê Murilo 
passando mal e o beija. Guilherme tem uma 
crise de ciúmes por causa de Neném. Joana 
pede para Rose se afastar do hospital. Paula 
conta para Neném sobre a fi lha que perdeu. 
Leco e Neco intimidam Murilo e Ingrid, que 
são salvos por Neném e Paula. Guilherme 
destrata Tina e Tigrão defende a namorada. 
Nedda comenta que Roni vai se casar e 
Jandira reage mal à notícia. Ingrid faz as 
pazes com Flávia. Guilherme fala de Neném 
com Rose.

Guilherme e Rose discutem. Neném sugere 
que Tina convide Tigrão e os pais para 
um encontro com a família. Rose fl agra 
Guilherme com o delegado Nunes. Flávia se 
declara para Gabriel. Chicão avisa a Neném 
que o time não quer que ele jogue. Guilherme 
vai ao hospital com Rose. O time não joga 
bem e Neném fi ca chateado. Celina se 
enfurece quando Guilherme diz que voltará 
a fi car bem com Rose. Ingrid conversa com 
Flávia sobre Murilo. Guilherme se aconselha 
com Daniel. Neném continua no banco e 
Paula se desespera. Carmem vê o vídeo de 
Flávia no celular de Gabriel e fi ca horrorizada. 
Guilherme e Rose se reconciliam. Neném 
entra em campo.

Neném joga bem e confi rma a vitória do 
América. Carmem pede para Marcelo 
ajudar a afastar Pink de Gabriel. Conrado 
implica com Roni. Marcelo questiona 
Flávia sobre Pink. Guilherme pensa em 
aceitar o convite para o almoço em família 
na casa de Tina. Flávia passa a noite com 
Gabriel. Ingrid descobre que a paixão de 
Murilo é Flávia e fi ca furiosa. Rose pensa 
em Neném. Osvaldo e Nedda se beijam. 
Flávia beija Gabriel e vê Guilherme. Flávia 
vê a Morte. Guilherme afi rma a Nunes que 
dará o fl agra em Neném e Rose. Neném 
se despede de Paula. Rose revela a 
Neném que é esposa de Guilherme.

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. 
Suas iniciativas podem render conquistas na 
carreira e grana extra no bolso

Nando pede para ler o contrato de 
venda e Josefi na o expulsa de seu 
escritório. Bianca liga para o número 
cadastrado no celular de Nat como 
Duca e Lobão percebe que a menina 
está desconfi ada de sua armação. 
Joaquina ameaça contar o plano de 
Josefi na para Nando e a empresária 
zomba da irmã. Nando implora perdão 
a Josefi na. Pedro faz uma confusão e 
acredita que Karina possa estar grávida. 
Lobão e Nat conseguem fazer com que 
Gael e Bianca fl agrem a lutadora com 
Duca em trajes íntimos.

Breno conversa com Cecília. Ruth exige 
um pagamento para sair da empresa. Túlio 
obriga Christian/Renato a fraudar o relatório 
fi nanceiro da empresa. Ilana estranha as 
atitudes de Rebeca. Mateus decide viajar 
com Marie. Lara confessa a Noca que ainda 
ama Christian/Renato. Elenice recebe uma 
intimação. Christian/Renato altera o relatório 
de pagamentos da empresa e o leva para 
Santiago. Cecília reclama com Nicole de 
Breno ter se afastado dela. Joy abandona 
Ravi, Francisco e Yasmin. Elenice tenta se 
aconselhar com Christian/Renato sobre a 
intimação que recebeu. Ravi encontra Joy 
na rodoviária com Damón.

Joy humilha Ravi, que culpa Christian/
Renato por sua separação. Rebeca 
reclama da indiferença de Túlio. Breno 
fala sobre Cecília na terapia. Rebeca 
não consegue conversar com a fi lha. Joy 
reclama do lugar que está com Damón. 
Ruth busca Túlio na Redentor com um 
carro novo. Damón pega o dinheiro de Joy. 
Inácia deixa Yasmin cuidando de Francisco. 
Túlio intimida Christian/Renato. Noca prevê 
para Lara que uma pessoa do passado 
dela irá voltar para sua vida. Helena sugere 
que Nicole se separe de Paco, se quiser 
emagrecer. Christian/Renato descobre que 
Ravi abandonou Francisco. Ravi procura 
Lara.

Noca avisa a Ravi que Lara viajou para 
Pouso Feliz. Christian/Renato vê Yasmin com 
Francisco e tenta falar com Ravi. Joy ameaça 
contar a verdade sobre Christian/Renato se ele 
não ajudar Ravi a cuidar de Francisco. Roney 
implica com a roupa que Stephany ganha 
de Érica. Érica se desespera ao ver a irmã 
machucada e pede ajuda a Santiago. Christian/
Renato se preocupa ao saber que Ravi foi 
para Pouso Feliz atrás de Lara. Lara e Mateus 
se reconciliam. Santiago vê algo estranho 
no relatório financeiro e pede explicações a 
Christian/Renato.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

É, a semana tá cheia de energia para você 
mostrar suas competências e ir atrás dos 
seus sonhos. Quem lida com encomendas, 
entregas, transportes, comunicações, 
comércio e atividades junto ao público tem 
tudo para se dar bem. 

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. 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.

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?

O Sol manda proteção extra para suas 
parcerias, alianças e revela que você 
começa o verão com ótimas energias nas 
relações pessoais, amorosas e familiares. 
Mas, como nem tudo é perfeito, há risco de 
tretas. Em vez de um comprimido de hora em 
hora, toma logo um balde de paracetaloka  e 
dobre a paciência se as coisas não saírem 
como quer.

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.

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. 

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.

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. 

Pedro inventa para Delma que Tomtom 
está em seu quarto. Bianca afi rma a Gael 
que confi a em Duca. Joaquim fi ca doente e 
Mari se preocupa com seu show. Tomtom 
chega em casa e Delma castiga Pedro por 
ter mentido. BB e Lírio estranham quando 
Joaquina fi nge não conhecer Josefi na. Com 
a ajuda de João, Bianca checa o celular de 
Nat e percebe que a mensagem vista por 
Gael não foi enviada pelo número de Duca. 
Josefi na seduz Nando e consegue fazer com 
que o músico aceite vender a fábrica para ela.

Orientada por Lobão, Nat vai ao encontro 
de Duca para que Gael fl agre os dois 
juntos. Nando afi rma para Edgard e 
René que está apaixonado por Josefi na. 
Josefi na ameaça Joaquina e exige que 
a irmã furte documentos da fábrica. Sol 
convida Mari para se apresentar na 
abertura de seu novo show. Delma sai 
com René e deixa Tomtom aos cuidados 
de Pedro e Karina. Gael comenta com 
Dandara suas suspeitas de que Duca 
esteja traindo Bianca com Nat. Tomtom 
convence Pedro a deixá-la ir sozinha a 
uma festa. Gael conta para Bianca que viu 
Nat com Duca. Delma pergunta a Pedro e 
Karina sobre Tomtom.

Guilherme pede para conversar com 
Flávia. Rose entra em casa depois que 
Neném vai embora. Gabriel chega no 
karaokê e Flávia o beija na frente de 
Guilherme. Celina faz intrigas de Rose 
para o fi lho. Nedda pensa em se vingar 
de Tetê. Ingrid decide ir embora de casa, 
mas Paula não acredita. Daniel sai do 
hospital. Bianca inicia a reabilitação 
cardíaca. Celina confessa que armou 
para separar Guilherme e Rose, e Daniel 
a repreende. Nedda expulsa Tetê do 
Neném Coiffeur. Paula faz uma surpresa 
para Neném durante o treino. Guilherme 
decide contratar o delegado Nunes como 
detetive para vigiar Rose.

Guilherme fala com Nunes sobre os horários 
de Rose. Flávia conta para Gabriel que 
dançava e combina de ir com ele à Pulp 
Fiction. Paula invade o treino e Neném 
fi ca irritado. Marcelo entrega os cremes 
adulterados para Flávia, que estranha o seu 
comportamento. Roni decide se casar com 
Cora no presídio. Paula diz que mudará o 
Neném Coiffeur e Nedda e Jandira fi cam 
preocupadas. Rose se esconde de Neném. 
Gabriel fi lma Flávia dançando. Ingrid procura 
Murilo. Tuninha se preocupa com o sumiço de 
Ingrid. Neném vai à casa de Guilherme.

Bianca e Gael não gostam de ver Duca 
abraçado a Nat, que comemora sua 
armação com Lobão. René almoça com 
Delma, Pedro e Tomtom. João tenta 
conversar com Bianca sobre Duca. Gael 
é ríspido com Duca. Josefi na afi rma a 
Joaquina que conseguirá comprar a 
fábrica de Nando para construir um 
shopping. Karina lamenta com Nat o 
dia de seu aniversário, e explica para 
a lutadora que sua mãe morreu em seu 
parto. BB e Lírio desconfi am ao ver o 
carro de Joaquina parado na praça. 
Karina pede a Bianca e Gael para não 
comemorar seu aniversário. Pedro faz 
uma homenagem-surpresa para Karina, 
que se enfurece com o namorado.

Gabriela tenta tranquilizar Ilana para fazer 
o parto. Rebeca decide sair com Felipe e 
desliga o celular. Breno sofre com a perda 
de uma das gêmeas. Bárbara descobre o 
caso de Túlio com Ruth. Stephany ajuda 
Érica com a mudança. Túlio manda 
Christian/Renato convencer Bárbara a 
não contar para Santiago sobre seu caso 
com Ruth. Cecília consola Breno. Rebeca 
se desespera ao saber o que aconteceu 
com Ilana e pede para Felipe deixá-la no 
hospital. Cecília vê a mãe aos beijos com 
Felipe. Cecília conta para Breno o que 
presenciou e o beija. 

Breno afasta Cecília. Noca se recusa a falar 
com Lara sobre seu fi lho. Santiago entrega 
convites de uma exposição para Christian/
Renato ir com Bárbara. Mateus combina 
de ir com Lara na mesma exposição. 
Breno desiste de fazer a campanha de 
Cecília e Ilana o critica. Felipe encontra Júlia 
desmaiada em casa. Joy passa a noite com 
Damón e Ravi a confronta. Mateus desiste 
de ir à exposição com Lara e sugere que ela 
vá com Marie. Santiago pede para Christian/
Renato levar Luan para a exposição. Lara 
encontra Christian/Renato, e os dois se 
perdem das crianças.

Mateus chega à exposição e se desespera 
ao saber que Lara se perdeu de Marie por 
causa de Christian/Renato. Luan vai até 
Lara, que encontra Marie. Santiago passa 
mal. Felipe pede para Júlia ir para casa 
com ele. Mateus discute com Lara. Joy 
propõe fugir com Damón. Rebeca vê Túlio 
e Ruth juntos na empresa. Rebeca termina 
com Felipe. Cecília comenta com Bela que 
precisa confrontar Breno. Breno recusa 
as chamadas de Cecília e Ilana percebe. 
Rebeca dá um ultimato em Túlio. Breno se 
assusta ao encontrar Cecília em sua casa.

Guilherme chega em casa transtornado e 
Celina fi nge surpresa. Neném e Tina se 
reconciliam. Celina manipula Guilherme e 
o impede de falar com Rose sobre a foto. 
Flávia e Paula compram muitas roupas 
no shopping. Tina se desculpa com o 
time e vira o jogo com a ajuda de Soraia. 
Guilherme discute com Joana. Neném 
descobre que Tigrão é fi lho de Guilherme. 
Ingrid acusa Flávia de tentar roubar o seu 
lugar como fi lha de Paula. Neném decide 
levar Tigrão em casa. Flávia chama Gabriel 
para encontrar com ela no karaokê. Rose 
se desespera ao ver Neném entrando em 
sua casa. Guilherme chega ao karaokê e 
vê Flávia cantando. 

Bianca conta a Pedro que sua mãe 
morreu no parto de Karina e o menino 
pede perdão à namorada. Gael conversa 
com Karina e a deixa dormir na casa de 
Pedro para comemorar seu aniversário. 
Joaquina se arrepende de ter se infi ltrado 
na fábrica para passar informações a 
Josefi na. Josefi na inventa que quer ter 
aulas particulares com Nando. Gael 
desconfi a de Nat e Duca. BB e Lírio 
veem Josefi na entrar no mesmo carro de 
Joaquina. Lobão e Nat armam para que 
Gael acredite que Duca tenha enviado 
uma mensagem para a lutadora.
 

Tonico invade a casa de Dolores e Nélio. 
Quinzinho agradece a ajuda de Elvira, que 
teme que Pilar descubra sua falsa doença. 
Tonico sequestra Dolores e Mercedes. 
Nélio e Dolores tentam se livrar de Borges 
e Tonico, mas o deputado consegue cercá-
los novamente. Nélio rende Tonico, mas 
desiste de acabar com sua vida. Tonico 
atira Nélio em um precipício.

Dolores se desespera, e Tonico 
ameaça Mercedes. Lota tem um mau 
pressentimento e reza por Nélio. Pilar 
conclui que Elvira está encenando 
sua doença, e pressiona Quinzinho 
a contar a verdade para Clemência e 
Vitória. Guebo e Justina anunciam seu 
casamento e pedem que Cândida o 
celebre. Tonico interna Dolores em um 
hospício e fi ca com Mercedes. Ana Néri 
chega à Quinta para relatar problemas 
enfrentados pelo exército brasileiro na 
guerra e se oferece como voluntária. 
Pilar anuncia que acompanhará Ana 
Néri à guerra.

Pilar se anima para trabalhar novamente 
e fi car perto de Samuel. Zayla descobre 
que Guebo se casará com Justina. Zayla 
garante a Guebo que os dois fi carão juntos. 
Pedro sofre por conta da guerra, e Teresa 
tenta acalmá-lo. Dolores pede socorro no 
hospício, mas ninguém acredita nela. Lota 
se preocupa com Nélio. Elvira decide fazer 
uma apresentação no cassino. Adelaide lê 
as cartas de Pilar para Dolores e descobre a 
verdadeira situação do casal. Samuel discute 
com Caxias, que sugere ao engenheiro que 
deserte.

Samuel afi rma que não fugirá da guerra. 
Adelaide descobre toda a história de 
Nélio e Dolores, e se pergunta o que 
Tonico fez com as duas. Olu confronta 
Pedro. Guebo e Zayla se amam, e o 
rapaz fi ca bastante perturbado. Vitória 
anuncia que Elvira sumiu. Tonico 
embriaga Bernardinho e o envia para a 
guerra do Paraguai.

Lota e Lupita procuram por Bernardinho. 
Olu afi rma a Cândida que tomará 
partido em nome de seu povo. Vitória 
descobre que foi Quinzinho quem 
roubou seus imóveis. Lota confronta 
Tonico e descobre que Bernardinho 
está a caminho da guerra. Vitória não 
consegue perdoar Quinzinho. Guebo 
afi rma a Zayla que deseja estar ao lado 
de Justina. Pedro pressiona Tonico 
sobre uma carga de armas. Quinzinho 
se entrega para a polícia. Bernardinho 
afi rma a Caxias que deseja permanecer 
na guerra. Pilar procura Samuel.

Pilar e Ana trabalham no hospital de 
campanha. Vitória pensa em vender 
o cassino, e Clemência se desespera. 
Gastão se oferece para ocupar o lugar de 
um possível aliado de Tonico. Isabel se 
frustra ao perceber que não está grávida. 
Luísa e Pedro se correspondem. Celestina 
estranha os esquecimentos de Nicolau. 
Vitória descobre que o cassino está com 
dívidas e não consegue vendê-lo. Samuel 
aconselha Bernardinho. Celestina garante 
que ajudará Nicolau. Tonico provoca 
Dolores. Tonico visita Mercedes. 

Celina não deixa Guilherme mostrar a foto 
de Rose para Neném. Gabriel e Flávia se 
beijam e Murilo fi ca arrasado. Ingrid vê Murilo 
passando mal e o beija. Guilherme tem uma 
crise de ciúmes por causa de Neném. Joana 
pede para Rose se afastar do hospital. Paula 
conta para Neném sobre a fi lha que perdeu. 
Leco e Neco intimidam Murilo e Ingrid, que 
são salvos por Neném e Paula. Guilherme 
destrata Tina e Tigrão defende a namorada. 
Nedda comenta que Roni vai se casar e 
Jandira reage mal à notícia. Ingrid faz as 
pazes com Flávia. Guilherme fala de Neném 
com Rose.

Guilherme e Rose discutem. Neném sugere 
que Tina convide Tigrão e os pais para 
um encontro com a família. Rose fl agra 
Guilherme com o delegado Nunes. Flávia se 
declara para Gabriel. Chicão avisa a Neném 
que o time não quer que ele jogue. Guilherme 
vai ao hospital com Rose. O time não joga 
bem e Neném fi ca chateado. Celina se 
enfurece quando Guilherme diz que voltará 
a fi car bem com Rose. Ingrid conversa com 
Flávia sobre Murilo. Guilherme se aconselha 
com Daniel. Neném continua no banco e 
Paula se desespera. Carmem vê o vídeo de 
Flávia no celular de Gabriel e fi ca horrorizada. 
Guilherme e Rose se reconciliam. Neném 
entra em campo.

Neném joga bem e confi rma a vitória do 
América. Carmem pede para Marcelo 
ajudar a afastar Pink de Gabriel. Conrado 
implica com Roni. Marcelo questiona 
Flávia sobre Pink. Guilherme pensa em 
aceitar o convite para o almoço em família 
na casa de Tina. Flávia passa a noite com 
Gabriel. Ingrid descobre que a paixão de 
Murilo é Flávia e fi ca furiosa. Rose pensa 
em Neném. Osvaldo e Nedda se beijam. 
Flávia beija Gabriel e vê Guilherme. Flávia 
vê a Morte. Guilherme afi rma a Nunes que 
dará o fl agra em Neném e Rose. Neném 
se despede de Paula. Rose revela a 
Neném que é esposa de Guilherme.

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. 
Suas iniciativas podem render conquistas na 
carreira e grana extra no bolso

Nando pede para ler o contrato de 
venda e Josefi na o expulsa de seu 
escritório. Bianca liga para o número 
cadastrado no celular de Nat como 
Duca e Lobão percebe que a menina 
está desconfi ada de sua armação. 
Joaquina ameaça contar o plano de 
Josefi na para Nando e a empresária 
zomba da irmã. Nando implora perdão 
a Josefi na. Pedro faz uma confusão e 
acredita que Karina possa estar grávida. 
Lobão e Nat conseguem fazer com que 
Gael e Bianca fl agrem a lutadora com 
Duca em trajes íntimos.

Breno conversa com Cecília. Ruth exige 
um pagamento para sair da empresa. Túlio 
obriga Christian/Renato a fraudar o relatório 
fi nanceiro da empresa. Ilana estranha as 
atitudes de Rebeca. Mateus decide viajar 
com Marie. Lara confessa a Noca que ainda 
ama Christian/Renato. Elenice recebe uma 
intimação. Christian/Renato altera o relatório 
de pagamentos da empresa e o leva para 
Santiago. Cecília reclama com Nicole de 
Breno ter se afastado dela. Joy abandona 
Ravi, Francisco e Yasmin. Elenice tenta se 
aconselhar com Christian/Renato sobre a 
intimação que recebeu. Ravi encontra Joy 
na rodoviária com Damón.

Joy humilha Ravi, que culpa Christian/
Renato por sua separação. Rebeca 
reclama da indiferença de Túlio. Breno 
fala sobre Cecília na terapia. Rebeca 
não consegue conversar com a fi lha. Joy 
reclama do lugar que está com Damón. 
Ruth busca Túlio na Redentor com um 
carro novo. Damón pega o dinheiro de Joy. 
Inácia deixa Yasmin cuidando de Francisco. 
Túlio intimida Christian/Renato. Noca prevê 
para Lara que uma pessoa do passado 
dela irá voltar para sua vida. Helena sugere 
que Nicole se separe de Paco, se quiser 
emagrecer. Christian/Renato descobre que 
Ravi abandonou Francisco. Ravi procura 
Lara.

Noca avisa a Ravi que Lara viajou para 
Pouso Feliz. Christian/Renato vê Yasmin com 
Francisco e tenta falar com Ravi. Joy ameaça 
contar a verdade sobre Christian/Renato se ele 
não ajudar Ravi a cuidar de Francisco. Roney 
implica com a roupa que Stephany ganha 
de Érica. Érica se desespera ao ver a irmã 
machucada e pede ajuda a Santiago. Christian/
Renato se preocupa ao saber que Ravi foi 
para Pouso Feliz atrás de Lara. Lara e Mateus 
se reconciliam. Santiago vê algo estranho 
no relatório financeiro e pede explicações a 
Christian/Renato.
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Influenza x Covid
Diante de um cenário que assustou e vem assustando muita gente, o número expressivo 

de pessoas, entre adultos, idosos e crianças com sintomas gripais está chamando atenção. A 
procura por atendimento médico é geral e com o aumento dessa busca fica um uestionamen-
to. Quantos de nós continuamos seguindo rigorosamente aos protocolos propostos pela 
OMS em combate à contaminação da Covid-19? O relaxamento é geral! E você deve estar 
confuso né? Estamos falando da gripe ou da covid? O problema é que uma coisa leva a outra 
e a falta de cuidado com a pandemia (que pasmem: não teve fim), deu espaço a esse surto, 
digamos assim, que estamos presenciando.

Com as atenções voltadas para a imunização contra a COVID-19, as pessoas deixaram 
de se vacinar contra a gripe. Mesmo nos grupos prioritários, como idosos e crianças, a adesão 
foi baixa. O Ministério da Saúde, que em anos anteriores fazia uma campanha forte de cons-
cientização sobre a importância dessa proteção, este ano não intensificou a divulgação para 
atingir uma cobertura vacinal maior da população contra a gripe. A vacina contra a influenza 
é importante pelo fator de proteção contra as formas mais graves de síndromes respiratórias. 

Especialistas creditam o aumento de casos de influenza ao relaxamento das medidas de 
proteção e o aumento de viagens onde as pessoas estão mais vulneráveis, e, portanto, mais 
sujeitas à gripe e suas complicações, principalmente no caso de idosos e crianças.

A mesma atenção que se dá agora à vacinação contra a COVID-19 precisa ser dispensa-
da à influenza. A recomendação é que não haja atraso entre as duas vacinas e desde o final 
de setembro não há mais a necessidade de aguardar duas semanas de intervalo entre as doses 
contra COVID-19 e gripe, podendo, inclusive, serem tomadas no mesmo dia. Antes, o Pro-
grama Nacional de Imunização (PNI) estabelecia um intervalo mínimo de 14 dias.

Além disso, as medidas de segurança contra a COVID-19 devem ser mantidas para evitar 
as síndromes respiratórias, ou seja, o uso de máscara de proteção facial e a higienização fre-
quente das mãos. Com esses cuidados, é possível diminuir a circulação não só do coronavírus 
como também da influenza e suas complicações. E você tem feito sua parte?

Charge

Atendimento cat friendly

É tão delicado o atendi-
mento Cat-Friendly, para que 
o animal sinta o total ampa-
ro na hora do atendimento, 
tudo minimamente pensa-
do, no qual o seu bichano te-
nha todo o conforto e sen-
timento que tem em seu lar. 
- Mínima contenção 
- Redirecionamento do foco 
- Reforço positivo 
- Feromônios 
- Música relaxante 
- Cobertinha / Toalha 
- Escovação / Carinho intenso 
- Paciência e respeito pelos limites 
- Falar baixo, ter calma 

Cada gatinho reage de uma 
forma (por diversos motivos) 
e não fique frustrado se exa-
tamente essa cena não acon-
tecer com ele, está tudo bem.
Temos diversos artifícios para 
experimentar e avaliar como o 
seu felino responde. O quan-

to conseguirmos alcançar para 
minimizar o estresse dele é uma 
vitória.  Não desanimem e não 
desistam de cuidar da saúde de-
les por uma experiência ruim.  

Tomando cuidado na vida 
comportamental de seu felino, 
reflete na saúde física e emo-
cional em todos os aspectos da 
vida dele, incluindo os procedi-
mentos veterinários. 

Devemos tornar nossos 
atendimentos o mais amigáveis 
possíveis, independentemente 
da idade e histórico do pacien-
te. Mesmo que seja “só” uma 
vacinação. A medicina tem téc-
nicas, praticas, as mais gentis e 
empáticas para cada gato como 
indivíduo. Desse modo, estare-
mos no caminho certo para ofe-
recer maior qualidade de vida e 
confiança para aquele gatinho e 
toda a sua família! Estamos li-
dando com um ser vivo e com o 
amor da vida de alguém.

Aviso de Licenciamento Ambiental: Posto Perseverança Ltda, inscrito no 
CNPJ nº 40.205.705 / 0001-60, por determinação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana – SEMMADS 
torna público que foi concedido a retificação do endereço do empreendi-
mento através do Processo nº 7810-2021, da Licença Ambiental Simplifi-
cada, para a atividade Postos Revendedores, Posto de Abastecimento, 
Instalação de Sistema Retalhista e Postos Flutuantes de Combustíveis, 
localizado no endereço R. Ouro, 998,  km 138 Rodovia MG 129, CEP 35423-
030, Morro Santana, Mariana – MG.
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Juninho da Magmotos não para com as entregas. O nosso 
parceiro Aguimar, do supermercado Dioguense, também 
garantiu uma Honda Gargo 160 2022. Sucesso meus parceiros!

Nosso amigo e advogado Dr. Wener Alvim com Gustavo, 
Fabiane, Rodrigo, Beatriz e a pequena Valentina. Grande 
abraço!
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Gabriel Santos completou seus 10 anos nesta quarta-fei-
ra (5). Os pais Gleison e Mônica desejam muitas felicida-
des. Parabéns, Gabriel!

A Equipe da E. E. Padre Simim parabeniza a ex-aluna 
Lorraine dos Santos Barbosa pela brilhante conquista: 
conclusão do curso de Medicina, pela UFV! Lorraine, você é 
motivo de orgulho para Acaiaca, pois sempre estudou nas 
escolas públicas do município!

Magmotos já começou 2022 realizando sonhos. Juninho 
fazendo entrega de uma Honda Fan 160 2022 para a cliente 
Bruna Iasinsthii. Parabéns pela aquisição e sucesso!

Quem também 
enfeita nossa coluna 
social essa semana, 
é a famosa Lídia 
Mendes, do 
MasterMind®  
Treinamentos, que 
comemora seu 
aniversário no 
sábado (8). Que Deus 
continue te 
abençoando. 
Parabéns!

A vereadora Sônia 
Azzi também é 
aniversariante 
dessa sexta-feira 
(7). Muita paz, 
saúde e sucesso. 
Felicidades!

A dona desse lindo 
sorriso é a Adriana 
Chieppe (Drika), 
aniversariante desta 
sexta-feira (7). 
Parabéns!


