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¨ cidades

 As entidades são cadastradas no Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS), dentro dos critérios da política 
pública de Assistência Social.

Município distribuiu 
cestas de natal 
às entidades
sociais da cidade
RECONHECIMENTO. As instituições contempladas prestam 
serviços para a melhoria da qualidade de vida dos marianenses.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cidada-
nia, entregou as cestas de natal 
que não foram retiradas dentro 
do prazo previsto pelos servido-
res públicos, às entidades cadas-
tradas no Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS), 
dentro dos critérios da política 
pública de Assistência Social.

Foram entregues mais de 
300 cestas ao Lar Santa Maria, 
Comunidade da Figueira e tam-
bém na APAE. As instituições 
prestam serviços para a melho-
ria da qualidade de vida dos ma-
rianenses e a ação é reflexo de 
todo o trabalho realizado por 
elas, merecedoras de reconheci-
mento, atenção e gratidão.

Para Solange Reis, Coordena-
dora da Comunidade da Figueira, 
a iniciativa contribuiu muito para 
os beneficiários da instituição. 
“Esse presente de final de ano do-
ado às famílias da comunidade foi 
de grande importância, ainda mais 
em momento tão delicado que es-
tamos vivendo. Agradeço a todos 
pela iniciativa, pela dedicação, ca-
rinho e atenção. O sentimento é 
de gratidão”, pontuou.
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PREF MARIANA

Estragos causados pelas chuvas deixam 
Mariana em estado de emergência 
CAUTELA. As autoridades recomendam às pessoas que esperem a intensidade das chuvas diminuírem para viajar. 
DA REDAÇÃO

Estamos em um período em 
que um alto volume de chuvas 
atinge Minas Gerais trazendo à 
cidade muitos estragos causados 
pela intensidade e frequência que 
as chuvas vieram. Houveram desa-
bamentos de encostas e aumento 
no nível das águas dos rios que 
cortam a cidade e os demais distri-
tos fazendo com que todo territó-
rio marianense fosse afetado.

A Prefeitura de Mariana, atra-
vés do prefeito Juliano Duarte e as 
demais secretarias, cada uma em 
sua especialidade, empenhadas e 
engajadas a resolver os chamados 
da população, ao longo do final de 
semana, atenderam centenas de 
pontos afetados. Todas as equipes, 
de vários setores, atuaram 24h em 
pontos de deslizamentos e inter-
venções voltadas a obras. Os tra-
balhos foram iniciados assim que 
permitidos pela Defesa Civil. Em 
alguns casos, a intervenção com o 
solo ainda saturado, poderia piorar 

ainda mais a situação. A prioridade 
eram as famílias afetadas e a ga-
rantia da segurança dos cidadãos 
que estavam em situação de ris-
co. Neste momento é imprescin-
dível seguir todas as orientações 
dos órgãos de segurança. Os 
agentes da Defesa Civil, Guarda 
Municipal, Corpo de Bombeiros 
Civil, Polícia Militar e equipe de 
Contingência estiveram unidos e 
atentos para realizar o resgate e 
apoiar nos demais suporte.

O distrito de Mainart, co-
munidade mais afetada, ficou 
debaixo d’água, fazendo com que 
moradores deixassem suas casas 
e passassem a noite no abrigo 
improvisado, assim como em Ri-
beirão do Carmo, onde as aguas 
do Rio também invadiram a co-
munidade trazendo transtornos 
aos moradores. Os dois distritos, 
assim como todos os outros dis-
tritos afetados tiveram o apoio e 
suporte da prefeitura.

No Centro de Mariana e em 

bairros como Colina de Baixo, 
Barro Preto e Santo Antônio o es-
trago também foi grande. Setenta 
metros de pista da MG–262 cede-
ram. A estrada, que liga Mariana a 
cidade a Ponte Nova ficou com-
pletamente destruída na altura do 
Trevo do Furquim. A Prefeitura 
de Mariana emitiu um alerta avi-
sando que a rodovia está comple-
tamente fechada nos dois sentidos 
e que os motoristas devem evitar 
o local. O município alertou ain-
da que, em caso de ocorrências, 
a população deve fazer contato 
pelos telefones 153 e 199. O pre-
feito Juliano Duarte orientou os 
motoristas a fazerem desvio pelos 
municípios de Acaiaca ou Diogo. 
Segundo ele, já foi feito contato 
com o DER para que seja feito o 
restabelecimento da via.

Outros dois trechos de acesso 
entre Mariana e Ouro Preto foram 
prejudicados. Por fora, devido a ra-
chadura que tomou conta de um 
pista e parcialmente da outra, foi 

parcialmente interditada. Por den-
tro o acesso foi totalmente bloque-
ado. Motoristas usam um acesso 
alternativo que também não apre-
senta boas condições. O Prefeito 
Juliano explicou as intervenções 
feitas nos trechos. “Estamos inter-
vindo na Rodovia 356 para evitar 
mais infiltrações. Desde a abertura 
da via, que está parcialmente in-
terditada, realizamos contato com 
o DNIT. Como não recebemos 
retorno e previsão, e mesmo não 
sendo competência do município, 
agimos. Além da massa asfáltica 
para retardar a infiltração das chu-
vas, estamos trabalhando no terre-
no ao lado, que servirá de acesso. 
Nossos técnicos estão monito-
rando o local de hora em hora. O 
trânsito permanecerá em apenas 
uma via e em caso de mudanças 
do quatro atual, agiremos nova-
mente” pontuou.

As autoridades recomendam 
às pessoas que esperem a intensi-
dade das chuvas diminuírem para 

viajar de carro ou ônibus. “Só 
viaje se tiver algum compromis-
so inadiável. Estamos fazendo de 
tudo para garantir a segurança de 
todos”, afirmou o tenente André 
Muniz, chefe de Comunicação 
Organizacional da Polícia Militar 
Rodoviária de Minas Gerais.

Em suas redes sociais, Julia-
no Duarte, prefeito de Mariana 
emitiu um comunicado a res-
peito de um auxílio emergencial 
que será criado para amparar as 
famílias atingidas. “136 famílias 
marianenses receberão o auxílio 
emergencial de R$ 3 mil para 
cobrir as perdas materiais. Os 
núcleos familiares englobam 635 
pessoas que foram duramente 
afetadas. Queremos fornecer 
o básico e essencial para que 
possam reconstruir e continuar 
a viver com dignidade. Somos 
uma gestão humana. Nos preo-
cupamos com a vulnerabilidade 
e não mediremos esforços para 
proporcionar esse amparo. 
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Jornal Ponto Final com 
apoio da Confraria 
Capim Canela 
realiza campanha 
de doação
DOAÇÂO. As arrecadações, neste momento, se concentram em 
maior necessidade de produtos de higiene pessoal, alimentos, 
roupas de uso pessoal e água mineral.

DA REDAÇÃO

Devido os danos causa-
dos nos últimos dias em pro-
cedência das fortes chuvas 
que o Estado de Minas Ge-
rais enfrentou, mais de 600 
pessoas em Mariana foram 
diretamente afetadas pelas 
enchentes. Pensando nesse 
momento delicado, o Jornal 
Ponto Final em parceria com 
a Confraria Capim Canela 
está realizando uma Campa-
nha de Arrecadação de Doa-
ções às famílias atingidas.

As arrecadações desde 
alimentos, roupas, fraldas 
até móveis estão sendo re-
colhidas nas casas das pesso-
as que não conseguem levar 
aos pontos de recebimentos 
pelos Confrades voluntários. 
Os pontos de arrecadações 
em empresas que acolheram 
a campanha são: Varejão Po-
pular, Engenheiros do Açaí, 
Mix Acessórios, Fortaleza 
Macon, Gás Dulico, Espaço 
Jardim e Ana Paula Fisiote-
rapia e Pilates.

As doações contam 
com a parceria dos ‘Ami-
gos do Barro”, jipeiros que 
percorrem pelos percursos 
de mais difícil acesso, fa-
zendo com que as doações 
cheguem às famílias.
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Qualquer pessoa pode contribuir com doações.

Ação solidária para os atingidos 
pelas chuvas em Ouro Preto 
DOAÇÃO. Os produtos começaram a ser recolhidos no domingo (9) no Centro de Convenções em Ouro Preto.

DA REDAÇÃO

A Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) organizou 
uma campanha para recolhi-
mento de doações em prol das 
famílias afetadas pelas enchen-
tes do últimos dias por meio 
da Pró-reitoria de Extensão e 
Cultura (Proex), e pelo Insti-
tuto Federal de Minas Gerais 
(IFMG – Campus Ouro Preto), 
em parceria com o Sindicato 

dos Trabalhadores Técnico-ad-
ministrativos da UFOP (Assu-
fop), a Associação dos Docen-
tes da UFOP – Seção Sindical 
(Adufop), o Sindicato Nacio-
nal dos Servidores Federais da 
Educação Básica, Profissional 
e Tecnológica (SINASEFE), 
Fundação Gorceix e prefeitu-
ras municipais da região.

Os produtos começaram a 
serem recolhidos no domingo 

(9) no Centro de Convenções em 
Ouro Preto, na Casa de Cultura 
de Mariana e em itabirito na Praça 
Dom Silvério.

Qualquer pessoa pode con-
tribuir com doações. Os materiais 
que estão sendo solicitados são: 
alimentos não perecíveis, água 
mineral, material de limpeza, col-
chões, capas de chuva, roupas, 
fraldas descartáveis e absorventes 
feminino, entre outros insumos. 
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Entre todas as demandas postas ao executivo, se destaca o 
pedido de construção de unidades de ensino infantil.

Município divulga ações 
sugeridas para o PPA 
2022/2025 e a LOA 2022
PROJETO. Todas as demandas foram analisadas e contempladas 
nos projetos de leis orçamentárias, que foram protocoladas na 
Câmara de Mariana.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Planejamento, Suprimentos 
e Transparência, realizou no 
dia 29 de julho de 2021, uma 
audiência pública para a ela-
boração do Plano Plurianual 
2022 - 2025 (PPA) e da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para 
2022. A audiência contou com 
a presença e participação de re-

presentantes da Prefeitura, 15 
associações de bairros, distritos 
e subdistritos, vereadores e a 
comunidade marianense. To-
dos que participaram tiveram a 
oportunidade de sugerir ações 
para a sociedade.

Entre todas as demandas 
postas ao executivo, se desta-
ca o pedido de construção de 
unidades de ensino infantil, 
que foi requerido pelas associa-

ções dos distritos Cachoeira do 
Brumado e Santa Rita Durão 
e dos bairros Centro, Cabanas 
e Rosário. Outra demanda im-
portante sugerida na audiência 
foi a construção de uma nova 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA Norte) na cidade, 
a conclusão da Estação de Tra-
tamento no distrito de Padre 
Viegas e uma construção no 
distrito de Águas Claras. Foi 
sugerido também a construção 
de uma Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) no distrito de 
Cachoeira do Brumado. 

Todas as demandas foram 
analisadas e contempladas nos 
projetos de leis orçamentárias, 
que foram protocoladas na Câ-
mara de Mariana e, assim que 
os projetos de lei forem apre-
ciados e aprovados, serão con-
vertidos em lei após a sanção 
do chefe do executivo. Desse 
modo, as ações entrarão no 
orçamento e planejamento da 
Prefeitura, sendo direcionados 
às demandas da população.
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PREF MARIANA

Pedrinho Salete esteve presente nos distritos de Mariana, com o intuito de ajudar as famílias atingidas.

Edil solicita auxílio e reforma das 
moradias afetadas pela enchente
REPARAÇÃO. Após estragos feitos pela chuva, segundo vereador, reforma e auxilio são forma de esperança 
à moradores atingidos.

DA REDAÇÃO

Mariana enfrentou nos últi-
mos dias, momentos complica-
dos em decorrência da chuva que 
caiu sobre o município. Diante 
disso o vereador Pedrinho Salete 
esteve presente nos distritos de 
Mariana, com o intuito de ajudar 
as famílias atingidas a fazerem 
limpeza de suas casas. 

Diante dos fatos, o edil soli-
citou através de duas indicações 
protocoladas na Câmara Mu-
nicipal de Mariana, ao prefeito 
Juliano Vasconcelos Gonçalves 
a possibilidade da criação de um 
“auxilio emergencial” para as-
sistir a população afetada pelas 
chuvas. De acordo com o vere-
ador, “a indicação se faz neces-
sária pois as chuvas que deram 
início no dia 6 de janeiro trou-
xeram grandes danos a cidade 
de Mariana e em alguns distritos 
causando muitos prejuízos à po-

pulação. Com isso essa indicação 
é extremamente necessária para 
aqueles que perderam seus bens 
materiais”, frisou o edil. 

Também pensando na re-
construção das moradias que fo-
ram danificadas em procedência 
da enchente, o vereador fez um 
pedido através de uma segunda 
indicação onde o principal ob-
jetivo é a reparação nas estrutu-
ras das casas afetadas. Segundo 
Pedrinho a indicação será uma 
forma de devolver a casa dessas 
pessoas para uma moradia com 
segurança. “Várias famílias fo-
ram afetadas em distritos como 
Bandeirantes, Mainart, dentre 
outros, causando grandes pre-
juízos a esses moradores que ti-
veram suas casas destruídas e é 
de extrema importância que as 
pessoas tenham a oportunidade 
de terem sua moradia de volta”, 
finalizou o vereador.
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Em épocas de chuva, mais do que em outras épocas do ano, o cuidado deve ser redobrado.

Após enchente, 
Secretaria de Saúde, 
intensifica campanha 
contra leptospirose
COMBATE. O tratamento da leptospirose é feito por meio de 
antibióticos que combatem a proliferação da bactéria dentro 
do indivíduo infectado pela doença.

DA REDAÇÃO

Muito comum no verão de-
vido aos períodos de chuvas e 
enchentes a leptospirose é uma 
doença infecciosa febril que é 
contraída em exposição direta 
ou indireta a urina de animais 
(principalmente ratos) infecta-
dos pela bactéria Leptospira. É 
preciso ter atenção redobrada 
com a limpeza da casa, do bair-
ro isso porque a leptospirose é 
uma doença infecciosa transmi-
tida para pessoas por meio da 
urina e excrementos de animais 
infectados, como ratos de esgo-
to, cães e gatos.

Essa bactéria costuma pe-
netrar no organismo através 
de feridas ou mucosas na pele, 
após o contato com água con-
taminada em enchentes, poças 
ou solo úmido, e se dissemina 
através da corrente sanguínea, 
provocando sintomas como 
febre, calafrios, olhos averme-
lhados, dor de cabeça e náuse-
as.  Apesar da maioria dos 
casos provocarem sintomas 
mais brandos, em algumas situ-
ações podem evoluir com com-
plicações mais graves, como 
hemorragias, insuficiência renal 
ou meningite, por exemplo. Por 
isso, ao menor sinal, procure 
ajuda médica para detectar e 
tratar o mais rápido possível.

Em Mariana, devido o ce-
nário de enchentes nos últimos 
dias, a prefeitura por meio da 
Secretaria de Saúde tem inten-
sificado em torno dos cuida-
dos e atenção das pessoas que 
tiveram contato direto com as 
águas das enchentes e/ou lama, 
assim como as pessoas que ti-
veram suas casas invadidas 
pelas inundações. Segundo 
o secretário de saúde, Dani-
lo Brito, não há em Mariana, 
até o momento, nenhum caso 
ou suspeita de infectados pela 
doença e pede atenção à todos 
aos sintomas. “O principal 
sintoma nos quadros brandos 
são olhos e pele amarelados. 
A urina também sai escura e 
em menor quantidade e sur-
gem febre e dor muscular, es-
pecialmente nas panturrilhas 
e nas pernas”, relata

Em épocas de chuva, mais 
do que em outras épocas do 
ano, o cuidado deve ser redo-
brado. Para se proteger da Lep-
tospirose e evitar a contami-
nação, deve-se evitar estar em 
contato com águas contamina-
das, como enchentes, lama, rios 
com água parada e piscina não 
tratada devidamente com cloro. 

Em locais de maior risco, 
procure lavar e desinfetar a casa 
sempre com água sanitária ou 

cloro. Tudo o que tiver entrado 
em contato com a água da en-
chente, se precisar, bem como 
móveis, caixa d’água, etc. Além 
disso, não se alimente com en-
latados que tenham entrado 
em contato com a água conta-
minada. Outras medidas como 
ferver água para consumo e 
para confeccionar alimentos, 
colocando duas gotas de água 
sanitária em cada litro de água, 
pode impedir as chances de 
contágio.

O tratamento da leptospi-
rose é feito por meio de anti-
bióticos que combatem a pro-
liferação da bactéria dentro 
do indivíduo infectado pela 
doença. Alguns medicamentos 
de uso comum, como o ácido 
acetilsalicílico, devem ser evita-
dos porque aumentam o risco 
de complicações da leptospiro-
se. As orientações médicas de-
vem ser seguidas e o paciente 
deve manter-se bem hidratado 
durante todo o período de tra-
tamento da leptospirose.

Por fim, procure eliminar 
todos os pontos de acumulo de 
água após as enchentes e pro-
cure não acumular lixo em casa. 
Coloque-os em sacos fechados e 
deixe-os longe do chão para evi-
tar proliferação de ratos, baratas 
e outros vetores de doenças.
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 Os recursos financeiros do PDDE serão repassados em duas parcelas anuais.

Programa ‘Dinheiro 
Direto nas Escolas’ 
é instituído pelo 
município
VERBA. As escolas e creches que possuem até 150 alunos, 
receberão o valor de R$7.500,00.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
instituiu por meio da Secreta-
ria de Educação, o Programa 
Dinheiro Direto nas Escolas 
Municipais – PDDE. O obje-
tivo da ação é prestar assistên-
cia financeira suplementar às 
creches e escolas municipais, 
com a finalidade de promover 
a regularidade na manutenção 
e melhorias nas infraestruturas 
físicas e pedagógicas, com o 
propósito de fortalecer a par-
ticipação da comunidade e a 
autogestão escolar.

As escolas e creches 
que possuem até 150 alu-
nos, receberão o valor de 
R$7.500,00. Já as institui-
ções de ensino que têm 
mais alunos, poderão contar 
com a quantia per capita de 
R$50,00 por aluno.

Os recursos disponibili-
zados pelo programa serão 
destinados à cobertura de 
despesas de custeio, manuten-
ção e pequenos investimentos 
como a aquisição de materiais 
permanentes em serviços ne-
cessários à manutenção e con-

servação da estrutura física 
da unidade escolar, na aquisi-
ção de materiais de consumo, 
assim como na avaliação de 
aprendizagem e na imple-
mentação de projetos peda-
gógicos, entre outras medi-
das que garantirão um ensino 
de mais qualidade.

Os recursos financei-
ros do PDDE serão re-
passados em duas parcelas 
anuais, sendo a primeira 
parcela efetivada até o dia 
28 de fevereiro e a segunda 
até 31 de agosto.



Jornal Ponto Final 
13 a 19 de janeiro de 202210| CIDADES

Os estudantes já podem solicitar os auxílios por meio de 
processo (PRO).

Prefeitura informa 
sobre novas regras 
para concessão 
do Passe Escolar e 
Ajuda de Custo
TARIFA. O estudante utiliza linha regular de ônibus municipal não 
precisará solicitar o passe escolar, devido ao projeto Tarifa Zero.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana in-
formou por meio da Secretaria de 
Educação, sobre as novas regras 
para concessão de Passe Escolar 
e Ajuda de Custo. Os estudantes 
já podem solicitar os auxílios por 
meio de processo (PRO) a ser 
protocolado no Setor de Docu-
mentação e Arquivo, de 08h às 
17h, endereçado à Secretaria de 
Educação.

Os estudantes que realizaram 
a inscrição em 2021 deverão atu-
alizar as informações (declaração 
atualizada de matrícula no caso de 
ensino presencial, comprovantes 
de residência e de renda atuais) uti-
lizando o mesmo processo (PRO) 
já protocolado junto ao Setor de 
Documentação e Arquivo.

O estudante do ensino médio 
e pós-médio que utilizam linha 
regular de ônibus municipal para 
o deslocamento até a escola, não 
precisará solicitar o passe escolar, 
devido ao projeto Tarifa Zero, 
criado pelo Executivo Municipal.

A ajuda de custo será desti-
nada para o pagamento de trans-
porte aos estudantes que estejam 
cursando em estabelecimento 
de ensino dentro de um raio de 
150km da sede do município, 
matriculados em cursos que não 
sejam oferecidos por instituições 
de ensino superior instaladas em 
Mariana. O valor ofertado é de 
R$250,00

Para realizar a inscrição é neces-
sário levar os seguintes documentos:
- Documentos pessoais de todos 
os membros do grupo familiar, 
tais como: RG, CPF, título de elei-
tor (maiores de 18 anos) e carteira 

de trabalho;
-  Comprovante de matrícula ofi-
cial com assinatura e carimbo da 
instituição;
-  Comprovante de Residência – 
fatura de energia elétrica ou tele-
fonia - dos últimos três meses, em 
seu próprio nome, de seu genitor 
ou cônjuge;
-  Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental;
-  Declaração da instituição de que 
as aulas estão acontecendo de for-
ma presencial;
- Comprovação de emprego e 
salário - para essa comprovação 
é necessário apresentar os docu-
mentos de todos que residem no 
núcleo familiar;
- Para os que se declararem ser-
vidores públicos ou trabalhado-
res formais será exigido cópia do 
contracheque recente ou contrato 
de trabalho;
- Para os que se declararem autô-

nomos ou profissionais liberais, 
será exigido Extrato do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais 
– CNIS e Cadastro Único – Ca-
dúnico dos Programas Sociais do 
Governo Federal;
- Para os que se declararem apo-
sentados ou pensionistas, será 
exigido Extrato do Cadastro Na-
cional de Informações Sociais – 
CNIS;
- Para os que se declararem Micro 
e Pequeno Empreendedor, será 
exigido comprovante de MEI, 
emitido pelo site http://www.
portaldoempreendedor.gov.br
-  Ficha de requerimento, assina-
da pelo solicitante ou responsável 
legal, disponível na página 233 do 
diário oficial do município.

Ressaltamos que, o candidato 
deverá acompanhar a movimen-
tação de seu processo (PRO) para 
ter ciência se a inscrição foi defe-
rida ou indeferida.
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Dois associados, Robert Procópio e Geraldo Márcio dos Santos, foram contemplados com as motos 0Km (2)

Associados recebem motos 0km após 
campanha do Sindicato Metabase 
TRABALHADORES. Sorteio foi realizado após campanha e contemplou dois membros do sindicato.
DA REDAÇÃO

No dia 3 de janeiro de 2022 
aconteceu a entrega das motos 
aos ganhadores da Campanha 
de Sindicalização do Sindicato 
Metabase Mariana. Foram sor-
teadas duas motos 150 cilindra-
das, zero quilômetro no dia 30 
de dezembro de 2021.

Dois associados, Robert 
Procópio e Geraldo Márcio 
dos Santos, foram contempla-
dos com as motos 0Km, sendo 
um da ativa e um aposentado, 
respectivamente.

Segundo o Sindicato “a 
instituição preza por sempre 
lutar pelos direitos de todos 
os trabalhadores da minera-
ção e também reconhecer a 
importância dos seus asso-

ciados pra continuar desem-
penhando um trabalho sério 
e eficaz. A Campanha de Sin-

dicalização 2021 foi de suma 
importância para demonstrar 
o agradecimento de toda a di-

retoria àqueles que fazem par-
te do nosso dia a dia e nos im-
pulsionam em sempre buscar 

o melhor. Um Sindicato forte 
e consolidado é fruto da par-
ticipação de seus associados”.



Jornal Ponto Final 
13 a 19 de janeiro de 2022

12| CIDADES

Prefeitura sanciona 
mais uma lei que 
regulamenta o 
COMTUR e o FUMTUR
NOMEAÇÃO. O Conselho Municipal de Turismo será coordenado 
por uma Mesa Diretiva, composta de Presidente, Vice-Presidente 
e Secretários.

DA REDAÇÃO

A nova lei que organiza o 
Conselho Municipal de Turis-
mo (COMTUR) e regulamenta 
o Fundo Municipal de Turismo 
(FUMTUR) foi sancionada em 
dezembro de 2021, e garante a 
organização desses fundos, pro-
movendo o turismo do muni-
cípio de Mariana como política 
pública, além de favorecer o de-
senvolvimento social, econômi-
co e ambiental. 

Criado em 2002, o Conselho 
Municipal de Turismo – COM-
TUR é um organismo de con-
trole social vinculado a unidade 
administrativa responsável pela 
condução da política pública de 
turismo. Com caráter deliberativo, 
consultivo e normativo da política 
municipal de turismo, o Conselho 
passa a ter sua regulação estabele-
cida por meio dessa nova lei. 

Sendo um importante órgão 
do município de Mariana, com-
pete ao COMTUR deliberar so-
bre as diretrizes básicas a serem 
seguidas pela política Municipal 
de Turismo; discutir e revisar 
anualmente o Plano Municipal 
de Turismo e submetê-lo à apre-
ciação dos órgãos governamen-

tais na forma prevista em lei en-
tre outras atividades.

Após sancionada a Lei Nº 
3.520, o COMTUR passa a ser 
composto por 12 conselheiros 
titulares efetivos e seus respecti-
vos suplentes, de forma paritária 
entre o Poder Público e a Socie-
dade Civil, nomeados e empos-
sados pelo Prefeito Municipal. 
Assim, do Poder Público Muni-
cipal, teremos representantes da 
Secretaria de Cultura, Patrimônio 
Histórico, Turismo e Lazer, da 
Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico, da Se-
cretaria Municipal de Esportes e 
Eventos, da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, da Secretaria 
Municipal de Defesa Social e da 
Câmara Municipal de Mariana. Já 
da Sociedade Civil, teremos repre-
sentantes da Associação Maria-
nense de Turismo, da Associação 
de Guias de Turismo, da Associa-
ção Comercial, Industrial Agro-
pecuária de Mariana, da Arqui-
diocese de Mariana, do segmento 
rural indicado por sua entidade de 
representação e da FEAMMA. 

Após as nomeações, o Con-
selho Municipal de Turismo será 

coordenado por uma Mesa Di-
retiva, composta de Presidente, 
Vice-Presidente e Secretários 
eleitos para cumprir seus man-
datos, que possuem duração de 
dois anos. O Fundo Mu-
nicipal de Turismo - FUMTUR, 
após aprovação da nova lei, passa 
a ser gerido pelo Conselho Mu-
nicipal de Turismo, e terá escri-
turação contábil em apartado e 
conta bancária específica onde 
terá como ordenador de despesa 
o titular da Secretaria Municipal 
de Cultura, Patrimônio Históri-
co, Turismo e Lazer. Assim, o 
Fundo Municipal de Turismo 
será constituído de aportes fi-
nanceiros oriundos de dotações 
orçamentárias destacadas na Lei 
Orçamentária Anual destinados 
ao custeio das ações da Política 
Municipal de Turismo; recursos 
originários de transferência do 
ICMS – Turismo; doações, auxí-
lios, contribuições e legados que 
lhe venham a ser destinados; 
parcerias ou termos de coope-
ração firmados com entidades 
do terceiro setor, empresas ou 
órgãos públicos; rendas eventu-
ais; além de outros recursos que 
lhe forem destinados. 
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A recomendação é válida até o dia 28 de fevereiro de 2022.

Em decreto, prefeito, suspende 
eventos públicos em Mariana
MEDIDAS. A administração pública se comprometeu em intensificar, através dos órgãos de controle do município.

DA REDAÇÃO

No último dia 6, a Prefei-
tura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Saúde, informou 
a suspensão dos eventos pú-
blicos ou privados, em espaços 
abertos ou fechados no muni-
cípio. A recomendação é váli-
da até o dia 28 de fevereiro de 
2022, podendo ter a data pror-
rogada ou suspensa, a depen-
der do cenário epidemiológico. 
A medida tem como objetivo 
evitar aglomerações e a disse-
minação da Covid-19 e do ví-
rus da Influenza.

A administração pública se 
comprometeu em intensificar, 
através dos órgãos de contro-
le do município, a fiscalização 
para cumprimento do decreto. 
Esse controle vai ser realizado 
pela Fiscalização de Posturas, 
Vigilância Sanitária e Guar-
da Municipal com o apoio da 
Polícia Militar. O objetivo é de 
proibir a realização de eventos 
públicos e privados.

Segundo a legislação, 
quanto à obrigatoriedade do 
uso de máscaras conforme os 
termos do Decreto Munici-

pal no 10.063, de 15 de abril 
de 2020 e alerta ao descum-
primento do decreto, que 
acarretará a suspensão e/ou 
cassação imediata do Alvará 
de Localização e Funciona-
mento do Estabelecimento 
Comercial, além de estar su-
jeito às sanções penais pre-
vistas nos arts. 268 e 330 do 
Código Penal Brasileiro, que 
prevê como crime a desobe-
diência a ordem legal de fun-
cionário público e tem como 
pena a detenção, de quinze 
dias a seis meses, e multa.
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Qualquer pessoa pode contribuir com doações.

Reitoria da UFOP faz 
balanço da pandemia 
e fala das perspectivas 
para 2022
ENTREVISTA. Esta seção do site da Universidade é ocupada 
por uma entrevista, no formato pingue-pongue, realizada com 
um integrante da UFOP.

DA REDAÇÃO

Em entrevista do “Em Dis-
cussão” é a reitora da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP), Cláudia Aparecida 
Marliére de Lima, que faz um 
balanço destes quase dois anos 
de pandemia e das perdas e 
conquistas para a Universidade 
nesse cenário.

 A reitora traça ainda 
uma perspectiva para este ano 
de 2022 que se inicia. Para ela, 
“um ano de muita luta, mas 
que, com muita força e união e 
com a crença de que podemos 
mudá-lo e ter esperança, pode 
ser vencido’.

 Estamos completando 
um ano e dez meses de pande-
mia e de interrupção das ativi-
dades acadêmicas presenciais 
da Universidade. A reitoria ava-
liou momentos de insegurança, 
de interrupção, e os momentos 
atuais. “Em 19 de março de 
2020, o Cuni tomou a decisão 
acertada de suspender as ativi-
dades acadêmicas presenciais 
devido à pandemia de Sars-
CoV-2, que estava causando 
óbitos na população. Muito 
pouco se sabia sobre a doença, 
além de não ter nenhum medi-

camento ou vacina que pudes-
se proteger a vida. Hoje, com 
o retorno presencial previsto 
para 15 de março de 2022, ain-
da paira a insegurança e ainda 
existe uma alta transmissibilida-
de pela variante Ômicron”.

 Sobre vacinas relatou 
que apesar da imunidade não se 
pode falar em segurança com-
pleta devido a resistência da 
população em se vacinar. “Já 
existe vacina disponível, além 
dos protocolos sanitários que 
nos ajudam a conter o aumen-
to dos casos, mas não se pode 
falar em segurança de 100% 
quando se trata de vírus, prin-
cipalmente quando existe re-
sistência de parte da população 

em tomar a vacina. Desta for-
ma, o controle fica dificultado 
em função de novas variantes 
que possam surgir. Com a exi-
gência do passaporte vacinal, 
podemos ter um maior contro-
le da propagação da doença e, 
com isso, garantir a proteção de 
forma mais segura”.

 Esta seção do site da 
Universidade é ocupada por 
uma entrevista, no formato 
pingue-pongue, realizada com 
um integrante da comunidade 
ufopiana. O espaço tem a fun-
ção de divulgar as temáticas em 
pauta no universo acadêmico e 
trazer o ponto de vista de espe-
cialistas sobre assuntos relevan-
tes para a sociedade. 
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Vale informa sobre 
impacto de chuvas 
em Minas Gerais
MONITORAMENTO. A Vale afirma que segue acompanhando o 
cenário de chuvas em Minas Gerais e monitorando suas
 barragens, 24 horas.

DA REDAÇÃO

A Vale informou que para-
lisou parcialmente a circulação 
de trens na Estrada de Ferro 
Vitória a Minas (EFVM) e pro-
dução dos Sistemas Sudeste e 
Sul visando garantir a seguran-
ça dos seus empregados e co-
munidades e em razão do nível 
elevado de chuvas que atingiu 
Minas Gerais nos últimos dias.

No Sistema Sudeste, a 
EFVM foi paralisada no tre-
cho Rio Piracicaba - João 
Monlevade impedindo o esco-
amento do material em Brucu-
tu e no complexo de Mariana, 
que estão com a produção sus-
pensa. O trecho Desembarga-
dor Drummond - Nova Era 
também está paralisado, mas 
em fase de liberação, e não 

afetou a produção do Comple-
xo de Itabira.

No Sistema Sul, em função 
da interdição de trechos das 
rodovias BR-040 e MG-030, 
da segurança de circulação de 
empregados/terceiros e da in-
fraestrutura da frente de lavra 
das minas, a produção de to-
dos os complexos está tempo-
rariamente paralisada.

A Vale alega que está to-
mando todas as medidas ne-
cessárias para a retomada das 
atividades, mantendo o foco 
nos cuidados necessários para 
garantir a segurança dos em-
pregados e das comunidades 
localizadas no entorno de suas 
estruturas. O Sistema Norte 
segue operando conforme o 
plano de produção, que con-

sidera o impacto sazonal do 
período chuvoso em todas as 
operações e, portanto, a Vale 
reitera seu guidance de produ-
ção de 320-335 Mt para 2022.

A Vale afirma que segue 
acompanhando o cenário de 
chuvas em Minas Gerais e 
monitorando suas barragens, 
24 horas por dia, em tempo 
real, por meio dos Centros de 
Monitoramento Geotécnicos. 
Ressalta-se que não houve 
alteração do nível de emer-
gência em nenhuma de suas 
estruturas, que são acompa-
nhadas permanentemente 
por inspeções, manutenções, 
radares, estações robóticas, 
câmeras de vídeo e instru-
mentos, como piezômetros 
manuais e automáticos.

O Complexo de Mariana está com a produção suspensa.
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O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, alerta 
que água e energia elétrica não combinam.

Cemig orienta sobre segurança com a 
rede elétrica durante enchentes
RISCO. População atingida pelas inundações precisa ficar atenta aos riscos da eletricidade.

DA REDAÇÃO

Em função das fortes chu-
vas dos últimos dias em Minas 
Gerais, muitas cidades do esta-
do estão sendo afetadas pelas 
enchentes e se encontram em 
estado de alerta. Por esse moti-
vo, a Cemig destaca que é neces-

sário que a população redobre 
os cuidados com a rede elétrica, 
para evitar acidentes, choques 
ou perdas de equipamentos. 

O gerente de Saúde e Se-
gurança do Trabalho da Cemig, 
João José Magalhães Soares, 
alerta que água e energia elé-

trica não combinam. “Caso as 
pessoas se deparem com um 
fio partido, elas não podem 
se aproximar ou tocar no ca-
beamento e, se possível, não 
devem permitir que outras pes-
soas se aproximem também. 
A recomendação é telefonar 
imediatamente para o Fale com 
a Cemig, no telefone 116, que 
funciona 24 horas por dia”, 
afirma.  O especialista ressalta, 
ainda, que somente os profis-
sionais autorizados pela com-
panhia podem fazer interven-
ções na rede elétrica.

 Ao deixar a casa por cau-
sa das enchentes, é importante 
que o cliente desligue os disjun-
tores e também retire os equi-
pamentos das tomadas.  Para 
evitar danos aos equipamentos, 
é aconselhável ainda que eles 
sejam depositados em locais 
mais altos, pois assim evita-se 
que a água atinja os circuitos 
internos dos aparelhos.  

 Depois que as águas bai-
xarem, ao retornar para a resi-

dência que foi alagada, os mo-
radores precisam verificar se a 
energia está, de fato, desligada. 
De acordo com João Jose Ma-
galhães Soares, é fundamental 
realizar uma vistoria nas insta-
lações elétricas, antes de ligar a 
energia. “A água pode entrar na 
tubulação elétrica e, por isso, a 
população precisa contratar 
um eletricista experiente para 
realizar essa vistoria, tanto nas 
instalações quanto nos equipa-
mentos”, alerta.   

Outro possível cenário de 
acidente é quando o fio elé-
trico se rompe e cai sobre um 
veículo. Nesse tipo de situa-
ção, os ocupantes do veículo 
devem permanecer dentro do 
carro até a chegada da Cemig 
para que o circuito elétrico seja 
devidamente isolado e aterra-
do, para garantir o resgate com 
segurança. “É importante res-
saltar que o abandono do veí-
culo somente deve ser feito em 
caso de incêndio nos pneus ou 
lataria. Para sair do automóvel, 

deve-se abrir bem a porta, jun-
tar os dois pés e pular para bem 
longe do veículo, sem tocar na 
lataria e no chão ao mesmo 
tempo. Caso contrário, é mais 
seguro permanecer no seu in-
terior até a chegada da Cemig e 
do Corpo de Bombeiros. Caso 
o veículo não esteja danificado 
e funcione normalmente, é im-
portante que o condutor dirija 
para um local longe do fio par-
tido e - somente depois disso e 
com a certeza de que o fio não 
está mais no veículo - desça e 
ande para o mais distante pos-
sível deste local onde está o fio 
partido, além de ligar imediata-
mente para a Cemig no 116”, 
orienta o gerente.

O mesmo cuidado deve ser 
tomado em caso de queda de 
árvores em vias públicas, pois 
elas podem cair sobre a rede 
elétrica e trazer consigo fios 
elétricos possivelmente ener-
gizados que ficam escondidos 
entre as folhas e podem causar 
acidentes graves. 
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¨ polícia

O autor de 24 anos foi preso pelo porte ilegal de arma de fogo e também pelo crime de ameaça.

Polícia Militar apreende arma 
de fogo após denúncia anônima 
AMEAÇA. O autor ainda realizou ameaças a ex-companheira 
com a arma apreendida.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira, 
dia 10 de janeiro, por volta de 
22 horas, após acionamento 
do COPOM (Centro de Ope-
rações Policiais Militares) que 
informou à equipe policial que 
em uma residência do bairro 
São Cristóvão em Mariana, um 
cidadão armado realizava ame-
aças a pessoas naquele imóvel.

De imediato equipes se 
deslocaram até o local com 
a finalidade de averiguar a 
denúncia e em contato com 
moradores ratificaram a situ-
ação. O autor foi encontrado 
escondido entre uma máquina 
de lavar e uma parede e ini-
cialmente, ele resistiu a abor-
dagem, porém foi encontrado 
na cintura dele um revólver 

do calibre 38 carregado com 
4 (quatro) munições intactas, 
sendo apreendido.

O autor de 24 anos foi 
preso pelo porte ilegal de arma 
de fogo e também pelo crime 
de ameaça, sendo levado para 
a Delegacia da Polícia Civil de 
Plantão, junto a arma apre-
endida para a continuação da 
persecução penal.
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deslocaram até o local com 
a finalidade de averiguar a 
denúncia e em contato com 
moradores ratificaram a situ-
ação. O autor foi encontrado 
escondido entre uma máquina 
de lavar e uma parede e ini-
cialmente, ele resistiu a abor-
dagem, porém foi encontrado 
na cintura dele um revólver 

do calibre 38 carregado com 
4 (quatro) munições intactas, 
sendo apreendido.

O autor de 24 anos foi 
preso pelo porte ilegal de arma 
de fogo e também pelo crime 
de ameaça, sendo levado para 
a Delegacia da Polícia Civil de 
Plantão, junto a arma apre-
endida para a continuação da 
persecução penal.



Jornal Ponto Final
13 a 19 de janeiro de 2022 

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.

Com a Lua Cheia no céu, novidades devem 
marcar presença e sua estrela escorpiana 
vai brilhar nesta semana. Se liga nas 
oportunidades que vão surgir e prestenção 
em pequenas mudanças que pode fazer na 
sua rotina. Em matéria de grana, Júpiter 
segue no seu paraíso expandindo o astral 
sortudo, os lucros e ganhos. 

Bora lacrar e lucrar, Sagita! Você tem tudo 
para encher o bolsin de din din já nos primeiros 
dias e o astral fi ca ainda mais animado a 
partir de quarta-feira. O Sol despeja um balde 
de estímulos em suas relações, destaca sua 
inteligência, seu bom humor e agita seus 
contatos. Pode conhecer pessoas bacanas, 
partilhar e receber dicas valiosas, ampliar os 
horizontes e as amizades. 

Os astros tão me contando aqui que cê vai surfar 
numa maré sortuda e pode tirar a barriga da miséria, 
hein, minha filha! Seus caminhos ficam abertos ou 
pra falar português claro, ficam escancarados em 
matéria de dinheiro. Se souber tirar proveito dessa 
onda de boas vibes, criatividade e disposição, você 
tem tudo para mudar de vida e prosperar como 
nunca.

“Vishmaria, aquariane, 2022 mal começou e o 
cenário já muda completamente pro seu lado. 
As estrelas deixam seu astral no modo turbo 
nesta semana e você vai entrar num novo ciclo, 
meu cristalzinho! O reizinho promete tempos 
bem mais generosos, reforça sua energia física 
e mental, deixa seu brilho pessoal tinindo e traz 
um baita incentivo para seus interesses.

A semana começa repleta de estímulos 
para os seus planos e não vai faltar 
determinação para você alcançar metas, 
meu docinho de cajá! Só que mudanças 
importantes acontecem nesses dias e a 
principal envolve o Sol, que começa a 
circular no signo anterior ao seu.

E aí, tourinhos e tourinhas do meu Brasil 
varonil, tão ligados que o Sol muda de 
posição nesta semana, né? E o reizinho 
vai trazer vibes superestimulantes para a 
carreira e o sucesso. Com as suas principais 
qualidades em alta, você fi ca com a bola 
toda e vai se destacar em tudo o que fi zer.

Eita, meu cristalzinho, seu astral tá on 
nessa semana e oportunidades incríveis 
devem pintar aí no seu pedaço. Você 
vai contar com muita grana para se 
aperfeiçoar e aprender, portanto, agarre 
toda chance que tiver para fazer cursos 
online, interagir com gente diferente e 
ampliar seus conhecimentos.

Salve, salve, cancerianjo! A Lua fica Cheia no seu 
signo e promete uma semana com a sua energia 
no modo turbo, perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses no trabalho e na vida pessoal. 
A saúde ganha mais vitalidade e sua disposição 
vai surpreender, mas é na parte financeira que as 
vibes mais importantes vão acontecer. 

Mata minha curiosidade que eu mato a sua, 
leãozinho! Tá esperando uma semana gloriosa? 
Se estiver, o que acho muito provável, pode sair 
na chuva pra se molhar porque os astros vão 
conspirar a seu favor. Além de exaltar seu lado 
parça e inventivo, o Sol aquariano soma forças 
com Mercúrio e ativa as suas fi nanças.

Aquela semaninha abençoada que você tanto 
gosta chegou, virginiane! Enquanto a Lua Cheia 
ilumina seus sonhos e suas esperanças, o Sol 
entrega as chaves que podem abrir as portas 
do sucesso na vida profi ssional. Não vai faltar 
disposição para batalhar por seus interesses e o 
melhor é que muito do que fi zer a partir de agora 
vai repercutir nos seus ganhos. 

Sabe quem tirou a sorte grande nessa 
semana, meu cristalzinho libriano? Sim, é 
você! O Sol desembarca no setor mais positivo 
do seu Horóscopo nessa quarta-feira, sinal 
de conquistas e alegrias em vários setores 
da sua vida. Dinheiro inesperado pode entrar 
e sua criatividade estará na melhor forma no 
trabalho. 

Nat afi rma a Duca que ele lhe fez mal, e o 
lutador acusa Lobão. Nat pede para lutar com 
Duca sozinha, mas fi ca confusa com tudo o 
que o rapaz lhe diz. Nando revela a Gael e 
Edgard que foi enganado por Josefi na. Jade 
incentiva Bianca a ligar para Duca. Luiz foge 
de Lobão. Nat se vira contra Lobão. Bianca 
avisa a Gael que Duca e Nat estão em perigo. 
Joaquina confessa que é irmã de Josefi na e 
todos se unem para retomar a fábrica. Gael 
chega com a polícia à Khan, mas Lobão 
acerta um golpe contra Duca e consegue 
escapar. Nat beija Duca, que desperta, e 
Bianca vê os dois.

Luiz consegue se livrar de Gael. Duca 
comenta com Dalva que pensa em abrir 
sua própria academia. Bianca acredita 
que Nat pode estar ligada a Lobão. Karina 
desfaz o mal-entendido sobre sua suposta 
gravidez, e Pedro e Delma fi cam aliviados. 
Jeff parte para sua turnê com a companhia 
de dança de Fly. Gael recebe uma ordem 
de despejo de sua academia. Nat leva 
Duca até a Khan e Lobão surpreende o 
lutador.

Rose mexe em sua bolsa e Guilherme 
fi ca preocupado por causa da escuta. 
Guilherme questiona o pai de Tina 
sobre o passado e percebe a emoção 
entre Rose e Neném. Paula volta 
para casa enfurecida com Carmem 
e Gabriel. Guilherme fl agra Rose e 
Neném conversando sozinhos. Carmem 
repreende Marcelo por não ter avisado 
que Pink era Flávia. Juca tenta falar com 
Jandira sobre a denúncia. Guilherme vai 
embora e pede que Neném leve Rose 
em casa. Paula é carinhosa com Flávia. 
Osvaldo conta para Nedda e suas noras 
sobre Rose e Neném. Guilherme ouve a 
conversa da esposa com o pai de Tina.

Neném e Rose conversam sobre o passado, 
e Guilherme se enfurece. Paula discute 
com Flávia.  Murilo pensa em Ingrid. Tina vê 
Bianca próxima a Cabeça e fi ca animada. 
Prado prende Odaílson. Neném não atende 
uma ligação de Paula e Guilherme acredita 
ainda mais no caso entre eles. Paula 
descobre que Neném e Rose tiveram um 
romance no passado. Murilo diz a Vanda 
que quer esquecer Flávia. Osvaldo e Nedda 
se beijam.  Ingrid sofre olhando a foto de 
Murilo. Tina e Tigrão se beijam, e Soraia se 
entristece. Vanda beija Murilo. Paula tem um 
mau pressentimento. 

Gael acredita que Duca esteja traindo 
Bianca com Nat e rompe com os 
dois. Bianca acredita em Duca, mas 
desconfi a de Nat. Joaquina não 
consegue impedir que Nando assine o 
contrato de Josefi na para a venda da 
fábrica. Nat comemora o sucesso de 
seu plano com Lobão, mas fi ca confusa 
com seus sentimentos por Karina. Jade 
visita Lucrécia e Edgard. Nando acredita 
que casará com Josefi na e reformará a 
Ribalta. Lobão orienta Nat a levar Duca 
para a Khan. Lucrécia oferece a Jeff a 
oportunidade de uma turnê nacional 
com a companhia de dança de Fly. 
Nat confronta Duca, tem um fl ash de 
memória e desfalece.

Lara fi ca desconcertada diante de Mateus 
ao ouvir a mensagem de Christian/
Renato. Bárbara conta a Nicole que 
Santiago hospedou Stephany no apart-
hotel e informa a Roney o paradeiro da 
mulher. Marie pergunta a Mateus se ele 
vai se separar de Lara. Joy ameaça sumir 
se Ravi não levar Francisco. Mateus se 
aborrece com a atenção que Lara dá 
para Ravi. Christian/Renato observa Ravi 
conversando com Lara e deduz que o 
amigo contou tudo para a ex-namorada. 
Christian/Renato declara seu amor a Lara 
e a beija, pensando que a neta de Doca já 
sabe de sua verdadeira identidade.

Lara repreende Christian/Renato e termina 
a parceria de trabalho dos dois. Ravi diz a 
Christian/Renato que não contou a verdade 
para Lara. Noca consola Lara, que se sente 
culpada por ter correspondido ao beijo de 
Christian/Renato. Nicole termina com Paco. 
Eusébio deixa claro a Christian/Renato que 
sabe que o executivo se aproveitou dele 
para tirar dinheiro da empresa. Rebeca se 
depara com Felipe na produtora de Ilana. 
Ilana diz a Rebeca que está distante de 
Breno. Christian/Renato pede dinheiro 
emprestado a Elenice. Lara conta a Mateus 
que Christian/Renato a beijou.

Mateus termina o casamento com Lara. 
Noca recebe uma ligação telefônica 
misteriosa. Geize e Dalva estranham 
quando Noca lhes comunica que vai ao 
enterro de uma amiga. Ravi entrega o 
dinheiro que Christian/Renato lhe deu para 
Inácia deixar Yasmin com ele. Elenice fi ca 
desconcertada quando Santiago lhe diz 
que Christian/Renato é jovem para assumir 
a empresa. Christian/Renato diz a Bárbara 
que Túlio acabará com a Redentor, caso 
Santiago lhe passe o cargo de presidente 
da empresa. Rebeca nota a cumplicidade 
de Ilana e Gabriela. Lara procura Christian/
Renato, dizendo que precisa conversar 
com o rapaz.

Rose pede para que Neném não revele 
sobre o passado dos dois. Neném sugere 
que o almoço seja cancelado. Nunes 
entrega uma escuta para Guilherme 
colocar em Rose. Flávia fi ca arrasada 
ao saber que Ingrid é apaixonada por 
Murilo. Celina conta para Daniel o plano 
de Guilherme. Neném revela a Osvaldo 
que Rose é a mulher por quem ele se 
apaixonou em Roma. Odete obriga Juca 
a manter segredo sobre a denúncia que 
ela fez contra Jandira. Carmem confronta 
Flávia. Tigrão e a família chegam à casa 
de Tina, e Rose e Neném tentam se 
manter afastados. Paula volta com Flávia 
ao Bar Wollinger e ataca Carmem. 

Lobão questiona Nat, que inventa que o 
desmaio foi apenas fi ngimento. Bianca 
pede a ajuda de Jade para desmascarar 
Nat. Josefi na inicia seu plano secreto 
para a demolição da fábrica. Germano 
visita Nat, que lhe pede orientações. 
Pedro comenta com João que acredita 
que Karina esteja grávida e Delma 
ouve. Germano pede a Duca que não 
se afaste de Nat. Roberta e Germano se 
reencontram. Lincoln apoia a entrada de 
Jeff na companhia de dança. Joaquina 
revela a verdade sobre os planos de 
Josefi na para Nando. Gael surpreende 
Luiz conversando com Nat.

Tonico se preocupa sobre os cuidados 
com Mercedes. Zayla presenteia Justina 
com o camafeu de Abena. Justina e Guebo 
se casam. Há uma passagem de tempo. 
Caxias e Samuel elogiam o desempenho 
de Bernardinho na guerra. Lota e Lupita 
furtam dinheiro na igreja. Clemência e 
Vitória comemoram o sucesso do cassino, 
e Quinzinho desconfi a. Leopoldina e 
Augusto visitam a Quinta, e Isabel disfarça 
o incômodo com a família da irmã. Ana 
consegue que Pilar se mude para uma 
estação mais próxima à equipe de Caxias 
e Samuel. Nicolau é internado no hospício 
em que Dolores está. Pedro e Luísa se 
encontram.

Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o 
desfecho da guerra, e Solano afi rma 
que o Paraguai sairá vitorioso. Teresa 
recebe uma carta de Luísa, e Celestina 
desconfi a do encontro de Pedro com a 
condessa. Guebo mente para Justina 
para encontrar Zayla. Bernardinho 
anuncia a vitória de Solano na Batalha 
de Humaitá, e Samuel questiona a 
origem das armas dos paraguaios. 
Dominique passeia com Justina e 
conhece Tonico. Isabel desabafa com 
Luísa. Prudêncio, Pilar e sua equipe 
são rendidos por soldados paraguaios. 
Pilar foge, mas acaba no acampamento 
de Solano.

Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados 
feridos do Paraguai. Samuel afi rma a 
Bernardinho que apenas Salustiano pode 
provar sua inocência. O beato Salustiano é 
saudado durante sua caminhada. Dominique 
se aproxima de Teresa, e Luísa sente 
ciúmes. Lupita aconselha Lota a trabalhar 
para ganhar dinheiro. Pilar ouve quando 
Solano comenta sobre seu amigo brasileiro, 
mas Elisa alerta a prisioneira. Clemência 
cuida de Vitória. Tonico atormenta Dolores 
com seus planos para Mercedes. Tonico é 
chamado ao gabinete de Pedro.

Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo. 
Pedro pede que Tonico se explique 
quanto às acusações de Nélio. Tonico 
comenta com Borges que Nélio afi rmou 
ter uma testemunha de seu acidente. 
Adelaide conta a Lota como salvou Nélio. 
Isabel se culpa por temer que Pedro 
Augusto tome o trono de seu futuro fi lho. 
Dominique provoca Luísa. Vitória tem 
uma crise de ciúmes de Clemência com 
Alberto. Elisa conversa com Pilar. Lota 
tem uma ideia para descobrir o paradeiro 
de Dolores. Dominique afi rma saber que 
Luísa é amante de Pedro.

Luísa confi rma seu romance com Pedro 
para Dominique, e revela que Eugênio 
sempre soube. Samuel reconhece um 
dos homens que tentou sequestrar 
Pedro. Elisa desconfi a de Solano com 
Pilar. Tonico vê Luísa no gabinete 
de Pedro e pensa em chantagear o 
Imperador. Clemência afi rma que não 
seguirá com Alberto. Guebo discute 
com Justina e desabafa com Zayla. 
Isabel e Leopoldina têm uma conversa. 
Celestina encontra Dolores ao buscar 
Nicolau e revela que Nélio está vivo. 
Celestina troca de lugar com Dolores.

Dolores vai com Nicolau para a Quinta, 
e Teresa a protege. Luísa e Pedro se 
preocupam com a possibilidade de 
Dominique revelar seu romance. Vitória 
se prepara para ir a Paris. Quinzinho é 
libertado, e Clemência não se importa. 
Tonico manipula Dominique. Nélio e 
Dolores se reencontram. Cândida avisa a 
Zayla que teve uma visão de perigo com 
Guebo. Elisa ameaça Solano ao vê-lo 
próximo a Pilar.

Guilherme não consegue se conter e parte 
para cima de Neném, assim que esposa se 
afasta. Daniel tranca Celina no quarto. Rose 
surpreende Guilherme ao contar sobre sua 
história com Neném. Vanda beija Murilo, que 
a dispensa. Gabriel discute com Carmem 
por causa de Flávia. Neném descobre que 
sua família já sabe sobre seu passado com 
Rose. Gabriel procura Flávia no apartamento 
de Paula. Guilherme ouve Rose afi rmar para 
Tigrão que quer fi car com ele. Flávia e Gabriel 
se reconciliam. Tigrão conta para Tina sobre 
o envolvimento dos pais e Neném conversa 
com as fi lhas. Betina conhece Chicão. 
Neném procura Paula. 

Guilherme não consegue se entender com 
Rose. Carmem expulsa Gabriel do Bar 
Wollinger. Rose discute Celina. Guilherme 
se aconselha Tigrão. Joana decide fazer 
uma inseminação artifi cial e Marcelo avisa à 
doutora que é um doador. Rose decide se 
livrar do vestido que usou quando conheceu 
Neném. Nedda pede que Neném vá com 
ela ao casamento de Roni. Marcelo ameaça 
Flávia. Nunes entrega as gravações a 
Guilherme. Cabeça decide ir com Bianca para 
a reabilitação. Marcelo convence Carmem a 
aprovar o namoro de Flávia e Gabriel. Celina 
pega o envelope com as provas contra Rose. 
Roni espera por Nedda para começar seu 
casamento. 

Roni simula animação pela presença de 
Neném. Carmem explica a Paula por que 
resolveu aceitar o namoro de Gabriel e 
Flávia. Roni ameaça Neném. Rose tenta 
convencer Celina a apoiar seu casamento 
com Guilherme. Carmem confi rma com 
Marcelo a sabotagem contra a rival. 
Paula procura Rose. Flávia descobre a 
sabotagem, mas é impedida por Marcelo 
de avisar a Paula. Celina adormece com 
o chá especial que Deusa faz para ela. 
Guilherme se surpreende com o jantar 
romântico de Rose. Flávia sobe em um 
andaime para tentar avisar a Paula sobre a 
sabotagem. Marcelo entrega a caixa com 
os cremes adulterados a Paula. 

Anda maquinando mil planos, né arianjo? Com 
a sua criatividade no modo turbo, você tem tudo 
para emplacar objetivos mais ousados, ainda mais 
se quer começar coisas novas e estimulantes na 
sua vida. É hora de virar a página, esquecer o que 
“já elvis” e tocar o barquinho. 

Nat recupera sua memória e acompanha 
Peixoto e Gael ao esconderijo de Lobão. 
Bianca vai com Duca para o hospital 
e Dandara leva Dalva ao encontro 
do neto. Os alunos da Ribalta e da 
academia de Gael ocupam a fábrica 
para impedir a demolição de Josefi na. 
Gael e Nat pedem desculpas um ao 
outro. Bianca pede que Nat espere 
Duca se recuperar antes de partir. Gael 
e Duca se reconciliam. Karina conversa 
com Nat, que afi rma à menina que quer 
ver Lobão pagar por tudo o que fez. 
Duca recebe alta do hospital. Gael visita 
Heideguer atrás de informações sobre 
Lobão, e o advogado afi rma que o vilão 
jamais o deixará em paz. 

Lara deixa claro para Christian/Renato 
que o acordo entre eles está encerrado. 
Jerônimo acode Noca que desmaia. 
Thaiane reclama com Neuza de não ser 
reconhecida como fi lha por Jerônimo. Ravi 
fi ca empolgado com o convite de Lara para 
trabalhar no restaurante. Christian/Renato 
pede a Ravi que esqueça Lara. Sueli insiste 
para Noca se aproximar de Jerônimo. Lara 
pede a Christian/Renato que se afaste de 
sua vida. Thaiane consegue com Sueli 
informações de onde fi ca o restaurante de 
Noca e decide ir para o Rio de Janeiro.

Noca contrata Thaiane para trabalhar no 
restaurante. Lara fi ca preocupada com o 
sumiço de Ravi. Christian/Renato consegue 
um emprego para Ravi na Redentor. 
Christian/Renato faz uma doação a Noca 
para manter o restaurante-escola, e pede 
segredo. Bárbara pergunta a Nicole o 
porquê de não admitir que gosta de Paco. 
Gorete encontra o celular de Ravi no paletó 
de Christian/Renato e entrega a Bárbara. 
Breno se sente incomodado ao ver que 
Ilana está muito dependente de Gabriela. 
Lara liga para o celular de Ravi que está 
com Bárbara.

Christian/Renato chega no momento em que 
Bárbara atende o celular de Ravi. Bárbara 
conta a Elenice que pensa em adotar uma 
criança. Elenice e Bárbara firmam um pacto 
para prejudicar Érica. Christian/Renato orienta 
Ravi a ligar para Lara e dizer que conseguiu um 
emprego. Ravi se destaca como funcionário 
do mês na loja da Redentor. Christian/Renato 
oferece dinheiro a Joy para a moça se afastar 
de Ravi. Lara repreende Noca por ter aceitado 
a indenização de Christian/Renato. Christian/
Renato diz a Bárbara que não adotará uma 
criança com ela.
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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.

Com a Lua Cheia no céu, novidades devem 
marcar presença e sua estrela escorpiana 
vai brilhar nesta semana. Se liga nas 
oportunidades que vão surgir e prestenção 
em pequenas mudanças que pode fazer na 
sua rotina. Em matéria de grana, Júpiter 
segue no seu paraíso expandindo o astral 
sortudo, os lucros e ganhos. 

Bora lacrar e lucrar, Sagita! Você tem tudo 
para encher o bolsin de din din já nos primeiros 
dias e o astral fi ca ainda mais animado a 
partir de quarta-feira. O Sol despeja um balde 
de estímulos em suas relações, destaca sua 
inteligência, seu bom humor e agita seus 
contatos. Pode conhecer pessoas bacanas, 
partilhar e receber dicas valiosas, ampliar os 
horizontes e as amizades. 

Os astros tão me contando aqui que cê vai surfar 
numa maré sortuda e pode tirar a barriga da miséria, 
hein, minha filha! Seus caminhos ficam abertos ou 
pra falar português claro, ficam escancarados em 
matéria de dinheiro. Se souber tirar proveito dessa 
onda de boas vibes, criatividade e disposição, você 
tem tudo para mudar de vida e prosperar como 
nunca.

“Vishmaria, aquariane, 2022 mal começou e o 
cenário já muda completamente pro seu lado. 
As estrelas deixam seu astral no modo turbo 
nesta semana e você vai entrar num novo ciclo, 
meu cristalzinho! O reizinho promete tempos 
bem mais generosos, reforça sua energia física 
e mental, deixa seu brilho pessoal tinindo e traz 
um baita incentivo para seus interesses.

A semana começa repleta de estímulos 
para os seus planos e não vai faltar 
determinação para você alcançar metas, 
meu docinho de cajá! Só que mudanças 
importantes acontecem nesses dias e a 
principal envolve o Sol, que começa a 
circular no signo anterior ao seu.

E aí, tourinhos e tourinhas do meu Brasil 
varonil, tão ligados que o Sol muda de 
posição nesta semana, né? E o reizinho 
vai trazer vibes superestimulantes para a 
carreira e o sucesso. Com as suas principais 
qualidades em alta, você fi ca com a bola 
toda e vai se destacar em tudo o que fi zer.

Eita, meu cristalzinho, seu astral tá on 
nessa semana e oportunidades incríveis 
devem pintar aí no seu pedaço. Você 
vai contar com muita grana para se 
aperfeiçoar e aprender, portanto, agarre 
toda chance que tiver para fazer cursos 
online, interagir com gente diferente e 
ampliar seus conhecimentos.

Salve, salve, cancerianjo! A Lua fica Cheia no seu 
signo e promete uma semana com a sua energia 
no modo turbo, perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses no trabalho e na vida pessoal. 
A saúde ganha mais vitalidade e sua disposição 
vai surpreender, mas é na parte financeira que as 
vibes mais importantes vão acontecer. 

Mata minha curiosidade que eu mato a sua, 
leãozinho! Tá esperando uma semana gloriosa? 
Se estiver, o que acho muito provável, pode sair 
na chuva pra se molhar porque os astros vão 
conspirar a seu favor. Além de exaltar seu lado 
parça e inventivo, o Sol aquariano soma forças 
com Mercúrio e ativa as suas fi nanças.

Aquela semaninha abençoada que você tanto 
gosta chegou, virginiane! Enquanto a Lua Cheia 
ilumina seus sonhos e suas esperanças, o Sol 
entrega as chaves que podem abrir as portas 
do sucesso na vida profi ssional. Não vai faltar 
disposição para batalhar por seus interesses e o 
melhor é que muito do que fi zer a partir de agora 
vai repercutir nos seus ganhos. 

Sabe quem tirou a sorte grande nessa 
semana, meu cristalzinho libriano? Sim, é 
você! O Sol desembarca no setor mais positivo 
do seu Horóscopo nessa quarta-feira, sinal 
de conquistas e alegrias em vários setores 
da sua vida. Dinheiro inesperado pode entrar 
e sua criatividade estará na melhor forma no 
trabalho. 

Nat afi rma a Duca que ele lhe fez mal, e o 
lutador acusa Lobão. Nat pede para lutar com 
Duca sozinha, mas fi ca confusa com tudo o 
que o rapaz lhe diz. Nando revela a Gael e 
Edgard que foi enganado por Josefi na. Jade 
incentiva Bianca a ligar para Duca. Luiz foge 
de Lobão. Nat se vira contra Lobão. Bianca 
avisa a Gael que Duca e Nat estão em perigo. 
Joaquina confessa que é irmã de Josefi na e 
todos se unem para retomar a fábrica. Gael 
chega com a polícia à Khan, mas Lobão 
acerta um golpe contra Duca e consegue 
escapar. Nat beija Duca, que desperta, e 
Bianca vê os dois.

Luiz consegue se livrar de Gael. Duca 
comenta com Dalva que pensa em abrir 
sua própria academia. Bianca acredita 
que Nat pode estar ligada a Lobão. Karina 
desfaz o mal-entendido sobre sua suposta 
gravidez, e Pedro e Delma fi cam aliviados. 
Jeff parte para sua turnê com a companhia 
de dança de Fly. Gael recebe uma ordem 
de despejo de sua academia. Nat leva 
Duca até a Khan e Lobão surpreende o 
lutador.

Rose mexe em sua bolsa e Guilherme 
fi ca preocupado por causa da escuta. 
Guilherme questiona o pai de Tina 
sobre o passado e percebe a emoção 
entre Rose e Neném. Paula volta 
para casa enfurecida com Carmem 
e Gabriel. Guilherme fl agra Rose e 
Neném conversando sozinhos. Carmem 
repreende Marcelo por não ter avisado 
que Pink era Flávia. Juca tenta falar com 
Jandira sobre a denúncia. Guilherme vai 
embora e pede que Neném leve Rose 
em casa. Paula é carinhosa com Flávia. 
Osvaldo conta para Nedda e suas noras 
sobre Rose e Neném. Guilherme ouve a 
conversa da esposa com o pai de Tina.

Neném e Rose conversam sobre o passado, 
e Guilherme se enfurece. Paula discute 
com Flávia.  Murilo pensa em Ingrid. Tina vê 
Bianca próxima a Cabeça e fi ca animada. 
Prado prende Odaílson. Neném não atende 
uma ligação de Paula e Guilherme acredita 
ainda mais no caso entre eles. Paula 
descobre que Neném e Rose tiveram um 
romance no passado. Murilo diz a Vanda 
que quer esquecer Flávia. Osvaldo e Nedda 
se beijam.  Ingrid sofre olhando a foto de 
Murilo. Tina e Tigrão se beijam, e Soraia se 
entristece. Vanda beija Murilo. Paula tem um 
mau pressentimento. 

Gael acredita que Duca esteja traindo 
Bianca com Nat e rompe com os 
dois. Bianca acredita em Duca, mas 
desconfi a de Nat. Joaquina não 
consegue impedir que Nando assine o 
contrato de Josefi na para a venda da 
fábrica. Nat comemora o sucesso de 
seu plano com Lobão, mas fi ca confusa 
com seus sentimentos por Karina. Jade 
visita Lucrécia e Edgard. Nando acredita 
que casará com Josefi na e reformará a 
Ribalta. Lobão orienta Nat a levar Duca 
para a Khan. Lucrécia oferece a Jeff a 
oportunidade de uma turnê nacional 
com a companhia de dança de Fly. 
Nat confronta Duca, tem um fl ash de 
memória e desfalece.

Lara fi ca desconcertada diante de Mateus 
ao ouvir a mensagem de Christian/
Renato. Bárbara conta a Nicole que 
Santiago hospedou Stephany no apart-
hotel e informa a Roney o paradeiro da 
mulher. Marie pergunta a Mateus se ele 
vai se separar de Lara. Joy ameaça sumir 
se Ravi não levar Francisco. Mateus se 
aborrece com a atenção que Lara dá 
para Ravi. Christian/Renato observa Ravi 
conversando com Lara e deduz que o 
amigo contou tudo para a ex-namorada. 
Christian/Renato declara seu amor a Lara 
e a beija, pensando que a neta de Doca já 
sabe de sua verdadeira identidade.

Lara repreende Christian/Renato e termina 
a parceria de trabalho dos dois. Ravi diz a 
Christian/Renato que não contou a verdade 
para Lara. Noca consola Lara, que se sente 
culpada por ter correspondido ao beijo de 
Christian/Renato. Nicole termina com Paco. 
Eusébio deixa claro a Christian/Renato que 
sabe que o executivo se aproveitou dele 
para tirar dinheiro da empresa. Rebeca se 
depara com Felipe na produtora de Ilana. 
Ilana diz a Rebeca que está distante de 
Breno. Christian/Renato pede dinheiro 
emprestado a Elenice. Lara conta a Mateus 
que Christian/Renato a beijou.

Mateus termina o casamento com Lara. 
Noca recebe uma ligação telefônica 
misteriosa. Geize e Dalva estranham 
quando Noca lhes comunica que vai ao 
enterro de uma amiga. Ravi entrega o 
dinheiro que Christian/Renato lhe deu para 
Inácia deixar Yasmin com ele. Elenice fi ca 
desconcertada quando Santiago lhe diz 
que Christian/Renato é jovem para assumir 
a empresa. Christian/Renato diz a Bárbara 
que Túlio acabará com a Redentor, caso 
Santiago lhe passe o cargo de presidente 
da empresa. Rebeca nota a cumplicidade 
de Ilana e Gabriela. Lara procura Christian/
Renato, dizendo que precisa conversar 
com o rapaz.

Rose pede para que Neném não revele 
sobre o passado dos dois. Neném sugere 
que o almoço seja cancelado. Nunes 
entrega uma escuta para Guilherme 
colocar em Rose. Flávia fi ca arrasada 
ao saber que Ingrid é apaixonada por 
Murilo. Celina conta para Daniel o plano 
de Guilherme. Neném revela a Osvaldo 
que Rose é a mulher por quem ele se 
apaixonou em Roma. Odete obriga Juca 
a manter segredo sobre a denúncia que 
ela fez contra Jandira. Carmem confronta 
Flávia. Tigrão e a família chegam à casa 
de Tina, e Rose e Neném tentam se 
manter afastados. Paula volta com Flávia 
ao Bar Wollinger e ataca Carmem. 

Lobão questiona Nat, que inventa que o 
desmaio foi apenas fi ngimento. Bianca 
pede a ajuda de Jade para desmascarar 
Nat. Josefi na inicia seu plano secreto 
para a demolição da fábrica. Germano 
visita Nat, que lhe pede orientações. 
Pedro comenta com João que acredita 
que Karina esteja grávida e Delma 
ouve. Germano pede a Duca que não 
se afaste de Nat. Roberta e Germano se 
reencontram. Lincoln apoia a entrada de 
Jeff na companhia de dança. Joaquina 
revela a verdade sobre os planos de 
Josefi na para Nando. Gael surpreende 
Luiz conversando com Nat.

Tonico se preocupa sobre os cuidados 
com Mercedes. Zayla presenteia Justina 
com o camafeu de Abena. Justina e Guebo 
se casam. Há uma passagem de tempo. 
Caxias e Samuel elogiam o desempenho 
de Bernardinho na guerra. Lota e Lupita 
furtam dinheiro na igreja. Clemência e 
Vitória comemoram o sucesso do cassino, 
e Quinzinho desconfi a. Leopoldina e 
Augusto visitam a Quinta, e Isabel disfarça 
o incômodo com a família da irmã. Ana 
consegue que Pilar se mude para uma 
estação mais próxima à equipe de Caxias 
e Samuel. Nicolau é internado no hospício 
em que Dolores está. Pedro e Luísa se 
encontram.

Pedro e Luísa se amam. Elisa teme o 
desfecho da guerra, e Solano afi rma 
que o Paraguai sairá vitorioso. Teresa 
recebe uma carta de Luísa, e Celestina 
desconfi a do encontro de Pedro com a 
condessa. Guebo mente para Justina 
para encontrar Zayla. Bernardinho 
anuncia a vitória de Solano na Batalha 
de Humaitá, e Samuel questiona a 
origem das armas dos paraguaios. 
Dominique passeia com Justina e 
conhece Tonico. Isabel desabafa com 
Luísa. Prudêncio, Pilar e sua equipe 
são rendidos por soldados paraguaios. 
Pilar foge, mas acaba no acampamento 
de Solano.

Solano obriga Pilar a cuidar dos soldados 
feridos do Paraguai. Samuel afi rma a 
Bernardinho que apenas Salustiano pode 
provar sua inocência. O beato Salustiano é 
saudado durante sua caminhada. Dominique 
se aproxima de Teresa, e Luísa sente 
ciúmes. Lupita aconselha Lota a trabalhar 
para ganhar dinheiro. Pilar ouve quando 
Solano comenta sobre seu amigo brasileiro, 
mas Elisa alerta a prisioneira. Clemência 
cuida de Vitória. Tonico atormenta Dolores 
com seus planos para Mercedes. Tonico é 
chamado ao gabinete de Pedro.

Tonico se surpreende ao ver Nélio vivo. 
Pedro pede que Tonico se explique 
quanto às acusações de Nélio. Tonico 
comenta com Borges que Nélio afi rmou 
ter uma testemunha de seu acidente. 
Adelaide conta a Lota como salvou Nélio. 
Isabel se culpa por temer que Pedro 
Augusto tome o trono de seu futuro fi lho. 
Dominique provoca Luísa. Vitória tem 
uma crise de ciúmes de Clemência com 
Alberto. Elisa conversa com Pilar. Lota 
tem uma ideia para descobrir o paradeiro 
de Dolores. Dominique afi rma saber que 
Luísa é amante de Pedro.

Luísa confi rma seu romance com Pedro 
para Dominique, e revela que Eugênio 
sempre soube. Samuel reconhece um 
dos homens que tentou sequestrar 
Pedro. Elisa desconfi a de Solano com 
Pilar. Tonico vê Luísa no gabinete 
de Pedro e pensa em chantagear o 
Imperador. Clemência afi rma que não 
seguirá com Alberto. Guebo discute 
com Justina e desabafa com Zayla. 
Isabel e Leopoldina têm uma conversa. 
Celestina encontra Dolores ao buscar 
Nicolau e revela que Nélio está vivo. 
Celestina troca de lugar com Dolores.

Dolores vai com Nicolau para a Quinta, 
e Teresa a protege. Luísa e Pedro se 
preocupam com a possibilidade de 
Dominique revelar seu romance. Vitória 
se prepara para ir a Paris. Quinzinho é 
libertado, e Clemência não se importa. 
Tonico manipula Dominique. Nélio e 
Dolores se reencontram. Cândida avisa a 
Zayla que teve uma visão de perigo com 
Guebo. Elisa ameaça Solano ao vê-lo 
próximo a Pilar.

Guilherme não consegue se conter e parte 
para cima de Neném, assim que esposa se 
afasta. Daniel tranca Celina no quarto. Rose 
surpreende Guilherme ao contar sobre sua 
história com Neném. Vanda beija Murilo, que 
a dispensa. Gabriel discute com Carmem 
por causa de Flávia. Neném descobre que 
sua família já sabe sobre seu passado com 
Rose. Gabriel procura Flávia no apartamento 
de Paula. Guilherme ouve Rose afi rmar para 
Tigrão que quer fi car com ele. Flávia e Gabriel 
se reconciliam. Tigrão conta para Tina sobre 
o envolvimento dos pais e Neném conversa 
com as fi lhas. Betina conhece Chicão. 
Neném procura Paula. 

Guilherme não consegue se entender com 
Rose. Carmem expulsa Gabriel do Bar 
Wollinger. Rose discute Celina. Guilherme 
se aconselha Tigrão. Joana decide fazer 
uma inseminação artifi cial e Marcelo avisa à 
doutora que é um doador. Rose decide se 
livrar do vestido que usou quando conheceu 
Neném. Nedda pede que Neném vá com 
ela ao casamento de Roni. Marcelo ameaça 
Flávia. Nunes entrega as gravações a 
Guilherme. Cabeça decide ir com Bianca para 
a reabilitação. Marcelo convence Carmem a 
aprovar o namoro de Flávia e Gabriel. Celina 
pega o envelope com as provas contra Rose. 
Roni espera por Nedda para começar seu 
casamento. 

Roni simula animação pela presença de 
Neném. Carmem explica a Paula por que 
resolveu aceitar o namoro de Gabriel e 
Flávia. Roni ameaça Neném. Rose tenta 
convencer Celina a apoiar seu casamento 
com Guilherme. Carmem confi rma com 
Marcelo a sabotagem contra a rival. 
Paula procura Rose. Flávia descobre a 
sabotagem, mas é impedida por Marcelo 
de avisar a Paula. Celina adormece com 
o chá especial que Deusa faz para ela. 
Guilherme se surpreende com o jantar 
romântico de Rose. Flávia sobe em um 
andaime para tentar avisar a Paula sobre a 
sabotagem. Marcelo entrega a caixa com 
os cremes adulterados a Paula. 

Anda maquinando mil planos, né arianjo? Com 
a sua criatividade no modo turbo, você tem tudo 
para emplacar objetivos mais ousados, ainda mais 
se quer começar coisas novas e estimulantes na 
sua vida. É hora de virar a página, esquecer o que 
“já elvis” e tocar o barquinho. 

Nat recupera sua memória e acompanha 
Peixoto e Gael ao esconderijo de Lobão. 
Bianca vai com Duca para o hospital 
e Dandara leva Dalva ao encontro 
do neto. Os alunos da Ribalta e da 
academia de Gael ocupam a fábrica 
para impedir a demolição de Josefi na. 
Gael e Nat pedem desculpas um ao 
outro. Bianca pede que Nat espere 
Duca se recuperar antes de partir. Gael 
e Duca se reconciliam. Karina conversa 
com Nat, que afi rma à menina que quer 
ver Lobão pagar por tudo o que fez. 
Duca recebe alta do hospital. Gael visita 
Heideguer atrás de informações sobre 
Lobão, e o advogado afi rma que o vilão 
jamais o deixará em paz. 

Lara deixa claro para Christian/Renato 
que o acordo entre eles está encerrado. 
Jerônimo acode Noca que desmaia. 
Thaiane reclama com Neuza de não ser 
reconhecida como fi lha por Jerônimo. Ravi 
fi ca empolgado com o convite de Lara para 
trabalhar no restaurante. Christian/Renato 
pede a Ravi que esqueça Lara. Sueli insiste 
para Noca se aproximar de Jerônimo. Lara 
pede a Christian/Renato que se afaste de 
sua vida. Thaiane consegue com Sueli 
informações de onde fi ca o restaurante de 
Noca e decide ir para o Rio de Janeiro.

Noca contrata Thaiane para trabalhar no 
restaurante. Lara fi ca preocupada com o 
sumiço de Ravi. Christian/Renato consegue 
um emprego para Ravi na Redentor. 
Christian/Renato faz uma doação a Noca 
para manter o restaurante-escola, e pede 
segredo. Bárbara pergunta a Nicole o 
porquê de não admitir que gosta de Paco. 
Gorete encontra o celular de Ravi no paletó 
de Christian/Renato e entrega a Bárbara. 
Breno se sente incomodado ao ver que 
Ilana está muito dependente de Gabriela. 
Lara liga para o celular de Ravi que está 
com Bárbara.

Christian/Renato chega no momento em que 
Bárbara atende o celular de Ravi. Bárbara 
conta a Elenice que pensa em adotar uma 
criança. Elenice e Bárbara firmam um pacto 
para prejudicar Érica. Christian/Renato orienta 
Ravi a ligar para Lara e dizer que conseguiu um 
emprego. Ravi se destaca como funcionário 
do mês na loja da Redentor. Christian/Renato 
oferece dinheiro a Joy para a moça se afastar 
de Ravi. Lara repreende Noca por ter aceitado 
a indenização de Christian/Renato. Christian/
Renato diz a Bárbara que não adotará uma 
criança com ela.
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Enchente: empatia e responsabilidade!
Chuva, enchente, desmoronamentos, desabamentos, alagamentos, inundações, 

destruições, desabrigados, interdições, deslizamentos. São as palavras mais ouvidas 
e lidas nos últimos dias. As enchentes e inundações são muitas vezes relacionadas 
com fatores naturais e também com ações humanas ou até mesmo pela combinação 
dos dois fatores. Pode ocorrer devido a uma quantidade não comum de chuvas, que 
podem manifestar-se em níveis muito acima do previsto pelos meteorologistas. Isso 
pode acontecer por causa de um problema na atmosfera, por causa do Aquecimento 
Global ou de uma catástrofe climática natural.

Mas as causas mais comuns das enchentes nas cidades estão relacionadas com os 
efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. A primeira delas 
é a poluição excessiva, que entope bueiros e galerias construídas para reter e impedir 
o acúmulo de água das chuvas nas ruas. Essa poluição também aumenta o volume dos 
rios e faz com que eles inundem uma área maior do que o normal.

A quem atribuir a culpa dos estragos causados pelas chuvas? A quem apontar 
dedos? Refletir sobre as respostas que a natureza nos dá pode ser um caminho dolo-
roso. É como uma reforma íntima e diz respeito a reconhecimento dos próprios atos. 
Qual a sua responsabilidade em uma gota de água que invade a casa e destrói a vida 
de alguém?

É muito comum também xingamentos à políticos, atribuir responsabilidades e 
cobrar ATITUDE. Inclusive, atitude esta, que pudemos ver nos últimos dias. É obri-
gação? É sim! Mas também requer disposição e boa vontade em fazer acontecer. O 
prefeito Juliano Duarte tem dado um show de respeito ao próximo e empatia resol-
vendo e colocando em ordem em tempo real, tanto a vidas das pessoas afetadas, quan-
to a cidade. Esteve e colocou todo seu efetivo em atividade sem descanso, trazendo 
solução, resposta e conforto a quem esteve vulnerável neste último final de semana de 
chuvas intensas em Mariana. Mostrou na prática que dá pra fazer!

Charge

A economia em 2022
Os vários ciclos da econo-

mia se sustentaram  no decorrer 
do tempo. Pensadores de van-
guarda usaram vários métodos 
para dinamizar o mercado, prin-
cipalmente no sistema capitalista.

As respostas eram limita-
das onde a sociedade respondeu 
mais ativamente às índoles capi-
talistas foram no EUA. Tornou-
se império e até recentemente na 
primeira década do novo milê-
nio, paradigmas.

Hoje, a metodologia macro-
econômica se universalizou. A 
inteligência econômica passou 
a ser universalmente usada e as 
respostas, principalmente  nos 
emergentes, homogeneizaram 
com os países de pontas.

A guerra econômica per-
deu-se seus protagonistas hege-
mônicos. A simetria econômica 
começou a delinear na nova pa-
norâmica econômica.

Com este novo quadro de 
erupções econômicas a econo-
mia passa ser exercida no plano. 
Antigamente, havia um desnível 
abismático não existia confron-
tos, mas contratos de adesões.

Com o nivelamento econô-
mico universal surgem novas cri-
ses na Europa e o EUA.

A filosofia capitalista exaure 
plenamente. O sistema financei-
ro, juntamente com o déficit pú-
blicos das nações se aprofunda. 
A ortodoxia econômica é aplica-
da e o Keynesismo , receita do 
século passado é aperfeiçoada.

Depois do furacão das crises 
sistêmicas europeia provocada 
pela Corona vírus as labaredas 
agudas de pico universais come-
ça a  se dissipar e em breve tere-
mos uma economia normal.

Os conjuntos de problemas 
trouxeram um conjunto de solu-
ções. Foi uma crise solidaria que 
começou a ter êxito pelo deno-
minador comum de soluções.

O Brasil, acompanhando 
o processo, resistiu o fracasso 
simultâneo até o final. Políticas 
de diminuição do consumo, de-
sonerações fiscais ou política 
cambial valorizada  responde-
ram com imediatismo,  uma crise 
para mim imediatista e efêmera 
Suportou, com relatividade con-

fortável, a amplitude e a profun-
didade da crise. Com mercado 
interno consistente, porém ador-
mecido pela politica de credito 
contido, faísca de contenção do 
mercado passageira foram as 
soluções mais inteligente do mo-
mento  porém não definitivas. 

Agora, o problema é o cres-
cimento. Para isso, precisa orga-
nizar a oferta de produtos.

Reformas estruturais e con-
junturais são necessárias. A prin-
cipal delas é a educação. Sabe-
mos que inteligência acadêmica 
não tem classes sociais. O inves-
timento nesta área, além de ser 
fundamental para o progresso 
material, é um gigantesco plano 
de inclusão social.

Outro é investimento esta-
tal em infraestrutura. Com um 
novo Brasil é necessária uma 
nova estrutura para aumentar o 
empreendedorismo. A este ins-
trumento de crescimento deve-
mos adicionar segurança jurídica. 
Certeza de lucro aumenta o in-
vestimento privado e estrangeiro. 
Secundariamente  é necessário 
dar uma olhada nas reformas 
trabalhistas. Flexibilizar as leis 
trabalhistas parece uma questão 
de equidades progressistas.

O Brasil de 2022 tem plenas 
condições de crescer 3% do PIB. 
Isto é um bom começo, mas 
nosso potencial de crescimento é 
bem superior a isto.

Enfrentamentos de proble-
mas   que adormece num campo 
exaustivamente sereno impedem 
o Brasil de fazer reformas neces-
sárias; porém, difíceis de dádivas 
econômicas expressivas destes 
que implantadas efetivamente.

Em  2022 a Europa e os 
EUA darão sinais mensuráveis 
de fortalecimento de suas econo-
mias. A China manterá a ascen-
são, cabendo ao Brasil aproveitar 
a oportunidade para se moder-
nizar e se apresentar ao mundo 
como um país democraticamen-
te resolvido, economicamente 
atraente e existencialmente com-
prometido com a vida e a felici-
dade.

JUAREZ  ALVARENGA
ADVOGADO E ESCRITOR
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
13 a  19 de janeiro de 2022

Nilson, Maicon, Badaró, Rodrigo e Gleisinho praticando a 
solidariedade. A união faz a força. Deus abençõe vocês.

Palloma Karolina é o nosso destaque dessa semana, que 
comemora seu aniversário nesta quinta-feira (13). 
Felicidades!

Mais um parceiro nosso, o Sidney, da Sid Parafusos e Ferra-
mentas, e a advogada Ivânia de Almeida Menezes Advoca-
cia e Consultoria Jurídica. Sucesso para vocês!

Babaloo do Posto Perseverança, Juninho da Magmotos, 
Luiz da Carlos Veículos, Max da Max Construtora e Lorenzo 
do Lorenzo Material de Construção, fazendo boas ações. Ê 
tuuurma boa hein?! Parabéns pelo ato de solidariedade.

Nossos parceiros Fernanda e Matheus, da loja Smart Cell, 
marcando presença em nossas sociais. Grande abraço!

Prefeito Juliano Duarte com o novo médico do município 
de Mariana, Dr. Zé Leandro, que integrará a equipe de 
atendimento clínico da Policlínica do bairro Cabanas. Seja 
bem-vindo  Dr.!


