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A ação atenderá cerca de 660 mulheres do município com 
comodidade e segurança.

Unidade Móvel 
de Mamografia já 
está em Mariana e 
atenderá cerca de 
660 mulheres
PARCERIA. Os exames disponibilizados serão realizados 
gratuitamente, entre os dias 14 e 25 de fevereiro.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, realizou a abertura simbó-
lica da Unidade Móvel de Ma-
mografia, na última terça-feira 
(15), em frente ao Centro de 
Convenções. Os exames dis-
ponibilizados serão realizados 
gratuitamente, entre os dias 14 
e 25 de fevereiro, de 7h às 16h, 
em parceria com o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do 
Médio Paraopeba - ICISMEP.

A ação atenderá cerca de 
660 mulheres do município 
com comodidade e seguran-

ça. As contempladas foram as 
pacientes que deram entrada, 

com o pedido de mamografia, 
no setor de Regulação Munici-
pal, entre os meses de outubro 
e dezembro de 2021 e foram 
previamente agendadas pela 
Secretaria de Saúde. 

A atual gestão pública, 
com essa ação, estará facilitan-
do o acesso da população ao 
exame, reduzindo o tempo de 
espera e auxiliando na preven-
ção e rastreamento do câncer 
de mama. A Unidade Móvel 
é composta internamente por 
quatro ambientes: sala de es-
pera, sala de exame e dois con-
sultórios. O local ainda conta 
com ar-condicionado e televi-
são para levar mais conforto 
durante os atendimentos.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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PREF MARIANA

O município está em alerta por terem sido registrados altos 
índices no último relatório.

Ações em combate à dengue
se intensificam em Mariana 
PREVENÇÃO. A Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde ressalta que todos os Agentes de Combate 
à Dengue estão vacinados contra a Covid-19.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Saúde e da Subsecretaria de 
Vigilância e Proteção à Saúde, 
está intensificando as ações de 
combate aos focos do mosqui-
to Aedes aegypti e realizando 
mutirões de limpeza nos bair-
ros da cidade. 

 As ações iniciaram no 
Bairro Rosário e seguem um 
cronograma disponibilizado ao 
final da matéria, que contempla 
os principais bairros identifi-
cados com índices elevados de 
infestação do mosquito. Dentre 
as intervenções que estão sen-
do realizadas, há a remoção dos 
inservíveis que acumulam água, 
tratamento com larvicida dos 
depósitos que não podem ser 
eliminados e conscientização 
da população sobre as formas 
de se evitar a proliferação do 

agente transmissor da Dengue.
 Segundo informações di-

vulgadas pela Secretaria de Saú-
de, o município está em alerta 
por terem sido registrados 
altos índices no último relató-
rio do Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes aegypti 
(LIRAa). Segundo dados infor-
mados, a média de infestação 
no município é de 5,78%. Este 
indicador está muito acima do 
preconizado pelo Ministério da 
Saúde como satisfatório, cuja 
recomendação é menor que 
1%, com bairros como o Con-
domínio Del Rey chegando a 
14,2%. 

O principal problema en-
frentado pelos profissionais é 
a resistência da população em 
permitir a entrada dos Agentes 
de Endemias nas residências 
para serem realizadas as me-
didas preventivas de combate 

ao vetor. A Subsecretaria de 
Vigilância e Proteção à Saúde 
ressalta que todos os Agentes 
de Combate à Dengue estão 
vacinados contra a Covid-19 
e adentrarão nas residências 
seguindo todos os protocolos 
sanitários de saúde e segurança. 

 O Aedes aegypti é o 
mosquito transmissor da den-
gue e das outras arboviroses 
- Zika, Chikungunya e Febre 
Amarela Urbana. Em caso de 
sintomas como febre, dor de 
cabeça, dores pelo corpo, náu-
seas ou manchas vermelhas na 
pele é recomendado procurar a 
Unidade Básica de referência.

 Confira o cronograma dos 
mutirões de limpeza nos bair-
ros do município:
07/02 a 11/02: Rosário
14/02 a 16/02: Barro Preto
17/02 e 18/02: Morada do Sol
21/02: Condomínio Del Rey e 

Bairro Fonte da Saudade
22/02 e 23/02: Santo Antônio 
24/02 e 25/02: São Gonçalo

 
As datas do cronograma 

estão sujeitas a alterações. 
Para mais informações, ligue 
para o setor de Vigilância 
em Saúde através do número 
(31) 3558-2653. 



Jornal Ponto Final
17 a 23 de fevereiro de 20224 | CIDADES

Foram inseridos 300 jovens, com idade entre 16 e 21 anos.

Projovem inseriu 300 
jovens e empresas 
recebem os novos 
profissionais
PROCESSO. Os jovens passaram por testes vocacionais, a fim 
de levá-los a expressar seus gostos e interesses.

DA REDAÇÃO

Em abril de 2021, foi sancio-
nado o Projovem, programa que 
faz parte do Plano Municipal de 
Desenvolvimento e Recuperação 
Econômica do município, implan-
tado com o intuito de minimizar os 
impactos gerados pela pandemia 
da Covid-19. Desde então, foram 
inseridos 300 jovens, com idade 
entre 16 e 21 anos, no qual encon-
tram-se trabalhando nos comér-
cios que aderiram à iniciativa e, as-
sim, se tornaram empresas cidadãs.

O programa incentiva as ati-
tudes de cooperação, liderança, 
postura profissional, reintegração 
na vida escolar, continuidade dos 
estudos e promove ações volta-
das ao empreendedorismo, como 
melhoria do desempenho pessoal 
e profissional dos jovens. Além 
desse vínculo, eles realizam capa-
citações semanais com aulas teó-
ricas e práticas e, em parceria com 
o Senar, Sebrae e Senac, e também 
cursos de qualificação profissional 
com intuito de se prepararem para 
o mercado de trabalho.

Os jovens passaram por tes-
tes vocacionais, a fim de levá-los 
a expressar seus gostos e interes-
ses, reconhecendo e aprimorando 
suas habilidades. Todo processo 
foi acompanhado por uma equi-
pe multidisciplinar, composta por 
assistentes sociais, psicólogos, pro-
fessores, dentre outros, garantindo 
todo suporte aos integrantes.

Yuri dos Santos, faz parte 
do programa, desde setembro 
de 2021, e conta como as capaci-
tações foram essenciais para seu 

aprendizado. “Passamos por di-
versos cursos e recebemos orien-
tações muito importantes. Como 
se portar, tratar um cliente, vestir 
adequadamente e várias outras 
coisas. Esses ensinamentos foram 
fundamentais e nos ajudaram não 
somente na vida profissional, mas 
também refletiu em nossa vida 
pessoal. Os profissionais elevaram 
a nossa autoestima e também nos-
sa forma de pensar”, afirmou.

Rodrigo Maia é outro inte-
grante do programa e conta so-
bre a importância do Projovem 
na sua vida. “Não tenho palavras 
para expressar minha gratidão ao 
programa, realmente é o que nós 
jovens precisávamos. Ter uma ren-
da fixa nesta fase que é tão crítica 
e cheia de mudanças para grande 
maioria, possibilita uma gama de 
investimentos enormes em nosso 
futuro”, evidenciou.

Mais de 60 empresas foram 
cadastradas na sede e nos distritos 
e já recebem, capacitam e orientam 
o desempenho das atividades re-
alizadas no ambiente de trabalho, 

acompanham a assiduidade, pon-
tualidade e o desenvolvimento do 
trabalho desenvolvido pelos jovens. 

A Prefeitura arca com as des-
pesas, como salário e cursos. A 
medida garante aprendizado, tra-
balho em equipe, eficiência e carga 
profissional. Além desse incentivo 
e apoio aos jovens em sua primeira 
inserção no mercado de trabalho, 
o programa garante, também, a 
mão de obra de forma gratuita aos 
comerciantes locais.

A empresária Cynthia Bra-
sileiro, proprietária da franquia 
Wizard - Curso de Idiomas, uni-
dade de Mariana, aderiu ao Pro-
jovem, e hoje, conta com mão 
de obra gratuita e qualificada. 
“Há quatro meses recebi uma 
integrante do programa e consi-
dero que seja uma via de mão du-
pla, tanto para o jovem que está a 
procura de um primeiro empre-
go, quanto para nós empresários, 
que temos a oportunidade de en-
sinar os ofícios de uma primeira 
profissão. Estou muito feliz pela 
experiência”, ressaltou.
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Todo recurso foi disponibilizado pela Secretaria de Educação.

Após reforma, Escola Municipal de 
Passagem é entregue à comunidade
FINANÇA. A comunidade do bairro de Passagem, pais de alunos, alunos estiveram presentes na inauguração.  

DA REDAÇÃO

Em reforma há quatro me-
ses Escola Municipal de Passa-
gem foi entregue a população. 
Além da construção do muro 
e da reforma completa do te-
lhado, que foram as demandas 
mais solicitadas, outros servi-
ços essenciais para o bom fun-
cionamento da escola também 
foram realizados, dentre eles a 
instalação da manta térmica, a 
pintura completa do prédio, o 
revestimento de todas as salas 
de aula, a instalação de lâmpa-
das com iluminação de led, a 
revisão geral da parte elétrica, 
reforma dos banheiros, imple-
mentação de ventiladores e a 
inclusão de mobília e porcela-
nato. 

A reforma, que iniciou no 
mês de setembro e finalizou em 
janeiro, com duração de qua-
tro meses, teve R$228.724,34 
investidos, com recursos pró-
prios, possibilitando a entrega 
do prédio antes da volta às au-
las. Todo recurso foi disponibi-
lizado pela Secretaria de Edu-
cação, enquanto a mão de obra 
foi assegurada pela Secretaria 
de Obras, através da Subsecre-
taria de Gestão Urbana. 

Anteriormente, houve uma 
proposta da Fundação Renova 
de custear a construção de uma 
nova escola no bairro. Entre-
tanto, de acordo com o Termo 
de Ajustamento de Conduta, 
firmado pelo município com 

a fundação, o prazo para o iní-
cio das obras seria de um ano 
e não cumpriria com o período 
para o início do ano letivo de 
2022. Dessa forma, a Prefeitura 
de Mariana, realizou a reforma 
emergencial da Escola Muni-
cipal de Passagem de Mariana, 
com investimento próprio.

Durante a entrega da ins-
tituição, Débora Santos Gui-
marães, moradora do bairro 
de Passagem e mãe da Isado-
ra Guimarães, que vai iniciar 
os estudos na escola para re-
alizar  o segundo ano, relata 
seu contentamento com os 
reparos: “É muito importante 
participar deste momento de 
entrega da reforma da escola. 
A expectativa é que o espaço 
atenda aos alunos, seja um es-
paço acolhedor, afetivo e com 
participação de nós pais, para 
trazer mais melhorias”.

A filha, de seis anos, que 
também estava presente, posi-
cionou sobre seu novo espaço 
escolar “legal, estou achando 
‘bem bom’ estar aqui na esco-
la e estou achando ‘bem bom’ 
conhecer minha escola nova”, 
disse Isadora. 

No evento, esteve pre-
sente para prestigiar o novo 
ambiente, a comunidade do 
bairro de Passagem, pais de 

alunos, alunos, que estavam 
curiosos para conhecer o 
novo local de estudo,  alguns 

representantes do poder pú-
blico, e a diretora da escola, 
Joana D’arc.. 
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Com as nomeações, o Conselho Municipal de Turismo passa a ser coordenado por uma Mesa Diretiva.

Novos integrantes do 
COMTUR tomam 
posse em Mariana
COMPOSIÇÃO. O COMTUR se reunirá na forma, horário, local e 
periodicidade estabelecidas no seu regimento, tendo encontros 
de no mínimo uma vez ao mês.

DA REDAÇÃO

Após sancionada, a Lei 
nº 3.520 que reorganiza o 
Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTUR), a Prefei-
tura de Mariana, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
Patrimônio Histórico, Tu-
rismo e Lazer, teve a posse 
dos novos integrantes do 
Conselho. Agora, o COM-
TUR passa a ser composto por 
12 Conselheiros Titulares Efe-
tivos e seus respectivos Suplen-
tes, de forma paritária entre o 
Poder Público e a Sociedade 
Civil, nomeados e empossados 
pelo Prefeito Municipal.

Após a cerimônia de 
posse, foram nomeados os 
seguintes Conselheiros do 
Poder Público Municipal: 
representantes da Secretaria 
de Cultura, Patrimônio His-
tórico, Turismo e Lazer: Si-
las Sampaio Teixeira, como 
titular, e Andrea Cristina 
Umbelino, como suplente; 
da Secretaria de Defesa So-
cial: Mirian Terezinha Go-
mes, como titular, e Luciana 
Pyra Ferreira, como suplen-
te; da Secretaria de Desen-

volvimento Econômico: 
Vamberto de Paula Ramos, 
como titular, e Rodrigo da 
Silva Santos, como suplen-
te; da Secretaria de Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável: Carla de Quei-
roz Camilo, como titular, e 
Alessandra Martins da Cos-
ta Menezes, como suplente; 
da Secretaria de Esportes e 
Eventos: Ruy Vidal de Souza 
Júnior, como titular, e Thia-
go Rodrigo Freitas, como 
suplente; representando a 
Câmara Municipal: Francis-
co Carlos de Lima, como ti-
tular e Sandra Aparecida dos 
Reis, como suplente.

Já os representantes re-
lacionados à Sociedade Ci-
vil foram nomeados os se-
guintes Conselheiros: como 
representantes da MARIA-
NATUR: Cristiano Casimi-
ro dos Santos, como titu-
lar, e Antônio Diniz, como 
suplente; da Associação de 
Guias de Turismo: Geraldo 
Magela da Trindade, como 
titular, e Carlos Alberto Al-
ves, como suplente; da As-

sociação de Moradores: Mil-
ton Manuel de Sena, como 
titular, e Maria das Graças 
de Cássia Fernandes, como 
suplente; da Arquidioce-
se de Mariana: Vitor Sergio 
Gomes, como titular, e Si-
dione Eduardo Viana, como 
suplente; da Comunidade 
Industrial e Agropecuária: 
Amarildo Pereira de Souza, 
como titular, e Denis Almei-
da dos Reis, como suplente; 
dos Produtores Rurais: Maria 
de Fátima de Mello Gomes, 
como titular, e Gilson Gib-
son Gomes, como suplente.

Com as nomeações, o 
Conselho Municipal de Tu-
rismo passa a ser coordena-
do por uma Mesa Diretiva, 
composta de Presidente, 
Vice Presidente e Secretá-
rios eleitos para cumprir 
seus mandatos, que pos-
suem duração de dois anos. 
Assim, O COMTUR se reu-
nirá na forma, horário, local 
e periodicidade estabeleci-
das no seu regimento, ten-
do encontros de no mínimo 
uma vez ao mês.
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PREF MARIANA

Para fazer a retirada das doações, o agricultor interessado deve comparecer à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural.

Solicitação para Doação de sementes 
de feijão tem prazo ampliado
ORIENTAÇÃO. A Prefeitura aconselha os agricultores da região a realizarem a adubação e a cobertura do 
solo após o plantio.

DA REDAÇÃO

Foi ampliado para o dia 2 de 
março o prazo do cadastramen-
to para solicitação de doação de 
sementes de feijões e adubo. O 
auxílio, exclusivo para trabalha-
dores rurais, faz parte do Progra-
ma de Incentivo à Produção de 
Alimentos e tem como objetivo 
fortalecer a produção e valorizar 
a Agricultura Familiar. 

O produtor rural de subsis-
tência, Geraldo Antunes Morei-
ra, residente do distrito de Barro 
Branco, afirmou que costuma 
utilizar dos auxílios e benefícios 
disponibilizados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Rural. O 
pequeno produtor realizou a re-
tirada das sementes de milho e 
feijão e evidenciou a importância 
da adubação para a adaptação 
das sementes no solo da região. 

A Prefeitura aconselha os 
agricultores da região a realiza-

rem a adubação e a cobertura 
do solo após o plantio. Essa 
ação é recomendada levando 
em consideração que a matéria 
orgânica presente nos fertili-
zantes são capazes de recupe-
rar, aumentar a produtividade 
da terra e proteger contra o im-
pacto das chuvas e irradiação 
solar, diminuindo, desta forma, 
a erosão, a degradação e o des-
lizamento de terra, além de ou-
tros inúmeros benefícios.

Para fazer a retirada das do-
ações, o agricultor interessado 
deve comparecer à Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, 
localizada no Centro de Con-
venções (Av. Getúlio Vargas, 
110 - Mariana, MG), apresen-
tando o comprovante de atua-
ção como trabalhador rural, o 
comprovante de posse de terra 
e o comprovante de residência 
rural. Participe!
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Promoção milionária 
da Ultra Popular 
contempla 
marianenses 
SORTEIO. Foram sorteados mais de R$ 2 milhões em prêmios, divididos, 
então, entre o consumidor final e os atendentes das farmácias.

DA REDAÇÃO

A farmácia Ultra Popu-
lar sorteou no dia 30 de ja-
neiro a Promoção Milioná-
ria da Farmarcas 2021 que 
dobrou o valor e sorteou 
mais de R$ 2 milhões em 
prêmios: 1 casa, 10 carros 
e 82 motos. A promoção 
que iniciou no dia 4 de ou-
tubro de 2021, terminou no 
último dia 30 e contemplou 
uma atendente e uma con-
sumidora da Ultra Popular 
da cidade de Mariana.

A promoção tinha como 
regra a compra de R$1,00 em 
mercadorias, que não fossem 
medicamentos, e partir daí era 
gerado um número da sorte.

A promoção que foi vá-
lida para toda rede Ultra 
Popular nacional, contem-
plou a consumidora ma-
rianense, Paula com uma 
moto, e a atendente, Taina-
ra com um Iphone.

Os prêmios serão entre-
gues no dia 26 de fevereiro 
onde será organizado um even-

to, pela Ultra Popular para a 
entrega dos prêmios às ganha-
doras marianenses.

VALIDAÇÃO

Edital das Eleições do IPREV-Mariana 
terá divulgação em breve

Em breve o Edital para 
as Eleições 2022 a 2026 do 
Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos 
de Mariana, será divulgado 
nos canais de comunicação 
do IPREV e demais órgãos 
da Administração Pública 
Municipal. As vagas dispo-
níveis para a abertura são 
de Diretor(a) Presidente, 
Diretor(a) Administrati-
vo Financeiro, Diretor(a) 
Previdenciário e Controla-
dor(a) Interno(a).

Caso o interessado quei-
ra se candidatar para o car-
go de Diretor(a) Presiden-
te, é necessário ter curso 
superior em Administração, 
Administração Pública, Ci-
ências Atuariais, Ciências 
Contábeis, Direito ou Eco-

nomia, além de ter registro 
no respectivo conselho de 
classe e certificação CPA - 
10 ou CGRPPS.

Para o cargo de Dire-
tor(a) Administrativo Fi-
nanceiro, é necessário ter 
curso superior em Admi-
nistração ou Economia, re-
gistro no respectivo conse-
lho de classe e certificação 
CPA - 10 Anbima ou CGR-
PPS.

Cargo de Diretor(a) 
Previdenciario necessita ter 
curso superior em Direito, 
registro na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) e 
certificação CPA - 10 An-
bima ou CGRPPS. E para 
se candidatar para ser Con-
trolador(a) Interno(a) o in-
teressado precisa ter curso 
superior em Administração, 

Administração Pública, Ci-
ências Contábeis ou Econo-
mia, possuir registro no res-
pectivo conselho de classe 
e ter certificação CPA - 10 
Anbima ou CGRPPS.

Para candidatura, em 
qualquer cargo, é necessá-
rio a comprovação de exer-
cício em cargo de servidor 
público, com titular efetivo 
da estrutura administrativa 
do município de Mariana, 
em, no mínimo, três anos, 
além de dois anos de expe-
riência em cargo ou função 
de acordo com a especifici-
dade de cada investida.

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Segundo o vereador somente um carro não está suportando 
esta demanda da Casa de Apoio.

Após reclamação 
edil comparece à Casa 
de Apoio em BH 
para fiscalização
LOCAL. O vereador, Pedrinho Salete, esteve em Belo Horizonte para 
verificar uma reclamação a pedido de usuários que a utilizam. 

DA REDAÇÃO

Em vídeo publicado em 
suas redes sociais, o vereador 
Pedrinho solicitou ao Prefeito 
Interino, Juliano Duarte, e ao 
Secretário de Saúde, Danilo Bri-
to, a troca de todo mobiliário 
da Casa de Apoio em Belo Ho-
rizonte, em suas palavras o edil 
relatou, “solicito que seja feita 
a manutenção do telhado, pois 
quando chove está vazando, as-
sim como reparos nas infiltra-
ções, troca dos vasos sanitários 
que estão trincados, camas e col-
chões que estão impróprios para 
uso. A porta de vidro não está 
fechando. Enfim, uma reforma 
que trará mais comodidade aos 

usuários marianenses”.
Outra solicitação feita pelo 

edil foi mais um carro para re-
alizar o transporte interno dos 
pacientes quando recebem alta 
do hospital para serem condu-
zidos até a Casa de Apoio.  Se-
gundo o vereador somente um 
carro não está suportando esta 
demanda que durante a pande-
mia foi reduzida e consequen-
temente reduziram também o 
número de carros, onde antes 
eram 3 carros dando esse su-
porte. O edil solicita também a 
normalização destes transpor-
tes para atender toda demanda 
da cidade de Mariana. 

Segundo Pedrinho Salete, 

o mesmo recebeu informa-
ções que os motoristas que 
prestam serviços fazendo os 
transportes de pacientes que 
necessitam de tratamentos 
em hospitais da capital, estão 
pagando rotativo para esta-
cionarem seus veículos na rua 
mencionada, onde se localiza 
a casa de apoio. “Lembrando 
que a casa tem como objeti-
vo oferecer atendimento às 
necessidades básicas do indi-
víduo. Visando dar mais co-
modidade aos pacientes, e co-
nhecendo a situação em que 
vive esses prestadores de ser-
viços do transporte da saúde, 
enviei à Câmara Municipal de 
Mariana um requerimento so-
licitando ao Prefeito Interino 
Juliano Duarte e ao Secretário 
de Saúde Danilo Brito para 
que vejam a possibilidade de 
a Prefeitura adquirir esses 
cupons de rotativo e repassar 
de forma gratuita para os mo-
toristas. Isso garantirá mais 
acessibilidade para os pacien-
tes, motoristas e mais do que 
isso, trará mais segurança para 
os usuários que precisam uti-
lizar a Casa de Apoio. Juntos 
seguimos firmes trabalhando 
de forma coletiva, buscando 
melhorias para toda comuni-
dade em pról de toda popu-
lação marianense”, finalizou.
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De acordo com o Secretário de Governo, a equipe de segurança de Mariana é um exemplo a 
ser seguido.

Mariana recebe visita 
de representantes 
do município de 
Barão de Cocais
RECONHECIMENTO. Os representantes vieram à Mariana com 
na intenção de conhecer a equipe da Guarda Civil Municipal.

DA REDAÇÃO

Por meio da Secretaria de 
Defesa Social, a Prefeitura de 
Mariana recebeu no dia 8 de fe-
vereiro a visita do Vice Prefeito 
de Barão de Cocais, Lourival 
Ramos, acompanhado pelo Se-
cretário de Governo, Leoney.

Os representantes vieram 
ao Município de Mariana com o 
intuito de conhecer a equipe da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e a estrutura da corporação, uma 

vez que também será imple-
mentada na cidade para garantir 
mais segurança aos cocaienses.

De acordo com o Secretário 
de Governo, “a equipe de segu-
rança de Mariana é um exem-
plo a ser seguido. A recepção 
foi maravilhosa, nós gostamos 
muito! Já havíamos visitado ou-
tras equipes da Guarda, mas a 
de Mariana é a mais organizada 
que já vimos. Por ser a melhor, 

é essa que vamos adotar como 
modelo! Também nos agradou 
muito o sistema integrado de 
secretaria de segurança”.

‘As nossas equipes buscam 
sempre garantir da melhor 
forma a segurança pública 
para a população marianense 
e por isso tem se apresentado 
como um espelho para outros 
municípios’ afirma a adminis-
tração marianense.
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Documentos foram aprovados solicitando ações de apoio 
em Ouro Preto.

A exemplo de Mariana, vereadores 
solicitam Tarifa Zero para Ouro Preto 
CRESCIMENTO. Cerca de 20 cidades no Brasil já adotam a política da Tarifa Zero para o transporte público.

DA REDAÇÃO

Durante a 5ª Reunião Ordi-
nária de 2022, realizada no últi-
mo dia 15, diversos documentos 
foram aprovados solicitando 
ações de apoio e valorização dos 
profissionais da educação de 
Ouro Preto, bem como melho-
rias para escolas do município, 
dentre eles o Tarifa Zero para o 
transporte público na cidade. 

A Indicação Nº 32/2022, 
de autoria do vereador Júlio 
Gori (PSC), que solicita que 
o Prefeito Municipal de Ouro 
Preto, Ângelo Oswaldo, crie um 
Projeto de Lei que torne gratui-
to o transporte coletivo público, 
de forma temporária e em cará-
ter experimental, a exemplo do 

município de Mariana.
Para o parlamentar, a gra-

tuidade do transporte público 
em Ouro Preto se faz necessária 
tendo em vista que, por con-
sequência da pandemia, houve 
um aumento no índice de de-
semprego dos munícipes, sen-
do necessário conceder auxílio 
à população que necessita de 
locomover-se para solucionar 
problemas de necessidades bá-
sicas e cotidianas como: saúde, 
busca de emprego e outros.

Cerca de 20 cidades no 
Brasil já adotam a política da 
Tarifa Zero para o transporte 
público. Em Minas Gerais, as 
cidades de Muzambinho, Ita-
tiaiuçu e São Joaquim das Bicas 

já adotaram o projeto, sendo 
Mariana a mais nova cidade a 
aderir à Tarifa Zero.

Segundo o vereador Geo-
vanni Mapa (PDT), a gratui-
dade do transporte público 
é uma iniciativa de enorme 
importância para a popula-
ção, devendo ser considera-
da e ponderada conforme a 
arrecadação e orçamento de 
cada município. “O prefeito 
de Queluzito, cidade próxima 
à Conselheiro Lafaiete, dispo-
nibilizou o transporte público 
gratuito para as pessoas, e a 
grande maioria da cidade fica 
na zona rural. Isso mostra a efi-
ciência da gestão, e é isso que que-
remos para Ouro Preto”, frisou.
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A abertura acorreu na última quarta-feira (1602), com 
entrada gratuita.

Um século de modernismo: FAOP 
abre exposição com temática mineira
MOVIMENTO. A mostra reúne obras do acervo da fundação e de colecionadores ouro-pretanos.

DA REDAÇÃO

No mês que se comemora 
100 anos da Semana da Arte 
Moderna no Brasil, a Fundação 
de Arte de Ouro Preto|FAOP 
inaugura a exposição “Minas 
Modernista”, na Galeria de 
Arte Nello Nuno. A mostra 
reúne obras do acervo da fun-
dação e de colecionadores ouro
-pretanos, que revelam, princi-
palmente, os desdobramentos 
do movimento modernista na 
cultura mineira nos anos poste-
riores à década de 1920.

Na exposição, de curado-
ria de Ana Célia Teixeira e An-
tônio Araújo,  estão presentes 
obras dos artistas Alberto da 
Veiga Guignard, Alfredo Volpi, 
Anita Malfatti, Del Pino Filho, 
Djanira, Di Cavalcanti, Farnese 
de Andrade, Heitor Coutinho 
e Pedro Correia de Araújo. A 
abertura acorreu na última quar-
ta-feira (16/02), com entrada 
gratuita e seguindo as medidas 
de segurança contra a Covid-19.

Antônio Araújo, coordena-
dor da Assessoria de Promo-
ção da FAOP, afirma que quem 
visitar a exposição, poderá 
conhecer mais sobre as mani-
festações artísticas que vieram 
após a “Semana de 22”, espe-

cialmente entre as décadas de 
1940 e 1960, e se encantar com 
um conjunto de obras bem pe-
culiar.  “São obras incomuns 
porque não pertencem a uma 
exposição permanente, são 
obras raras, de colecionadores 

e da instituição, que vieram a 
partir de doações, principal-
mente da coleção de Maria Léia 
de Oliveira, que fez uma im-
portante doação de um acervo 
de pinturas, gravuras, livros e 
fotografias”, revela. 
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No total, cerca de 14 toneladas de alimentos e bens de 
primeira necessidade serão doados.

Municípios atingidos pelas chuvas 
terão apoio da Mineradora Samarco
APOIO. Serão destinados cerca de R$ 5 milhões para municípios e 14 toneladas de donativos a desabrigados. 

DA REDAÇÃO

A Samarco está desti-
nando cerca de R$ 5 milhões 
para apoio aos municípios 
afetados pelas fortes chuvas. 
O recurso será direcionado 
a intervenções e obras para 
melhorias na infraestrutura 
viária. A empresa realizou 
diálogo com os municípios 
da sua área de atuação para 

verificar a melhor forma de 
aplicação dos recursos onde 
são previstos o fornecimen-
to de horas de equipamentos, 
doações de materiais aplicá-
veis à solução de problemas 
decorrentes das chuvas e as-
sessoramento para melhor 
definição dessas soluções. 

Para contribuir com a 
assistência às pessoas desa-

brigadas, em Ouro Preto e 
Mariana, em razão das tem-
pestades, a Samarco também 
promoveu campanha para 
arrecadação de donativos 
entre seus empregados e em-
pregadas, colaboradores e 
colaboradoras, nas unidades 
de Germano, em Minas Ge-
rais, Ubu, no Espírito Santo 
e na sede, em Belo Horizon-
te. A mobilização da empre-
sa resultou na arrecadação 
de cerca de uma tonelada de 
roupas, cobertores, alimen-
tos não perecíveis e produ-
tos de limpeza. Além disso, 
a Samarco ampliou o volume 
de doações, livremente entre-
gues pelos seus empregados 
e empregadas, decidindo pela 
doação de mil cestas básicas. 
No total, cerca de 14 tonela-
das de alimentos e bens de 
primeira necessidade serão 
doados às pessoas desabriga-
das. “Planejamos a campanha 
como uma ação humanitária 
destinada à população mais 
afetada e investimentos para 
apoiar os municípios, que nos 
recebem.  Essa iniciativa, que 
envolveu toda a equipe da 
Samarco, vai ao encontro do 
nosso propósito de fazer uma 
mineração diferente, que res-
peita e valoriza as pessoas e 
os territórios onde atuamos”, 
destacou o coordenador de 
Relações Institucionais da Sa-
marco, Rodolpho Samorini.  

Em atenção às demandas 
dos municípios, a Samarco 
já disponibilizou veículos, 
retroescavadeiras, caminhão 
báscula, caminhões-pipa, 
entre outros equipamentos, 
além de tubulações. 



14| CIDADES Jornal Ponto Final
17 a 23 de fevereiro de 2022

FIEMG: Levantamento 
aponta 89,5 milhões 
de m³ de rejeitos em 
barragens de MG
PROCESSO. Legislação determina que barragens devem ser 
descaracterizadas até 25 de fevereiro.

DA REDAÇÃO

Minas Gerais tem atual-
mente 48 barragens de rejei-
tos de mineração com méto-
do construtivo a montante ou 
desconhecido. O volume total 
de rejeitos depositados nessas 
estruturas soma 689,5 milhões 
de m³, segundo levantamento 
feito pela FIEMG no Portal SI-
GBM da Agência Nacional de 
Mineração - ANM. 

De acordo com a legislação 
de Minas Gerais, essas barra-
gens devem ser descomissio-
nadas até 25/02/2022. Mas 
conforme o estudo, a forma de 
descaracterização e o prazo não 
podem ser iguais para todas, 
pois cada uma possui suas pró-
prias características estruturais, 
assim como de segurança. 

Estudos indicam que o 
risco aceitável é o risco que 
não compromete a segurança. 
“Quando mexe na barragem, o 
risco é maior. E se é maior, não 
é possível chegar lá em cima 
com homens, máquinas e equi-
pamentos sem ter um prazo e 
uma análise técnica segura”.

Por este motivo, cada em-
preendedor apresentou um 
cronograma para a descarac-
terização das barragens, con-
siderando o prazo e o método 

necessário para que seja feita 
de forma segura. Seria impor-
tante estabelecer um prazo es-
pecífico para cada barragem, 
de acordo com o cronograma 
e método de descaracterização 
apresentados pelos empreen-
dedores e técnicos, além de 
análise e aprovação da ANM, 
avalia Thiago Rodrigues Ca-
valcanti, gerente de Meio Am-
biente da FIEMG. “O método 
e prazo para a descaracteriza-
ção de cada barragem são di-
ferentes. Depende de variáveis 
como tamanho, nível de água, 
de emergência e da quantidade 
de rejeitos que pode ser retira-
do sem abalar a estrutura”, ex-
plica Cavalcanti. Segundo ele, 
todas as barragens a montante 
devem ser descaracterizadas. 
“Mas cada uma a seu tempo e 
considerando todos os critérios 
de segurança”, diz. 

Há várias formas de se 
descaracterizar uma barragem. 
Mas se todas forem consi-
deradas iguais pelo Estado e 
for determinado que sejam 
descaracterizadas mediante a 
remoção do rejeito e de toda 
a estrutura, eles certamente te-
rão que ser tratados e levados 
para outro local, com grandes 

impactos ambientais e sociais. 
O levantamento feito pela 
FIEMG apurou que, se todas 
as barragens seguirem a hipó-
tese acima, para transportar o 
volume total de rejeitos depo-
sitados nas estruturas a mon-
tante, seriam necessários 91,9 
milhões de caminhões, que le-
variam prazo de 50,3 anos para 
transportar todo o material, 
considerando a disponibilida-
de de 1 mil caminhões por dia, 
trabalhando por 24 horas.

No transporte do mate-
rial, segundo o levantamento, 
seriam emitidos 3,3 milhões 
de toneladas de carbono pe-
los caminhões, considerando 
um deslocamento médio de 
60 km e o consumo médio de 
4 km por litro. Isso equivale 
a 21,57% do total de CO2 
emitido por todas as usinas 
termoelétricas no Brasil em 
2013. Se for empilhar todos 
esses rejeitos com altura mé-
dia de 50 metros, seriam ne-
cessários 1.379 hectares de 
novas áreas para dispor os 
rejeitos, o equivalente a 57 es-
tádios do porte do Maracanã. 
Só para ter uma ideia, uma 
pilha de 50 metros equivale a 
um prédio de 16 andares.
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Eleita a melhor escola de 
música de Mariana pelo voto 
popular e, premiada com o 
Destaque Empresarial dos 
últimos anos, a Free Som é 
uma escola diferenciada. 

Com os melhores professores 
da região, uma infraestrutura 
completa, diversos cursos, 
estúdio de gravação e muito 
mais! Venha aprender 
música com a gente! 

As matrículas 2022 
estão abertas!  
Venha nos fazer uma visita: 
Rua Wenceslau Braz, 113 – 
Centro de Mariana. Contato: 31 
3558-2867 (Fixo e WhatsApp). 
Nós esperamos por vocês! 
A Música não pode parar!

Os clientes podem fazer o parcelamento das contas de 
energia atrasadas em até 12 vezes.

Últimos dias para 
negociar débitos com 
a CEMIG pela Campanha 
de Negociação 
OPÇÃO. Clientes têm diversas alternativas oferecidas pela 
companhia para quitar débitos com condições especiais.

DA REDAÇÃO

Os clientes que possuem al-
guma pendência financeira com 
a Cemig têm até a próxima sexta-
feira (18/2) para aproveitar con-
dições especiais de negociação e 
ficar em dia com a companhia. A 
Campanha de Negociação de Dé-
bitos permite que todos os clientes 
residenciais, comerciais e prestado-
res de serviço atendidos em baixa 
tensão (até 220 volts), possam soli-
citar o parcelamento das contas de 
energia atrasadas em até 12 vezes 

sem juros. Para isso, basta se ca-
dastrar para recebimento da conta 
de luz por e-mail no momento da 
negociação por meio do ‘Cemig 
Atende Web’,  desde que não pos-
suam parcelamento vigentes.   

A Campanha de Negociação 
de Débitos da Cemig está aberta 
desde meados de dezembro do 
ano passado. Em função das fortes 
chuvas que atingiram o estado no 
início de 2022, a empresa lançou 
nova campanha para contemplar 
os atingidos pelas tempestades e a 

prorrogou no início deste mês.  
Para fazer a negociação e ficar 

em dia com a Cemig, os clientes 
podem fazer o parcelamento das 
contas de energia atrasadas em até 
12 vezes sem juros em seus canais 
digitais. Para esse benefício, basta 
acessar o canal de atendimento 
‘Cemig Atende Web’, ou WhatsA-
pp (31-3506-1160). Nesta condi-
ção, o cliente não poderá possuir 
parcelamentos vigentes. 

Outra opção de pagamen-
to das contas em atraso em até 
12 vezes sem juros é por meio 
do cartão de crédito, tanto no 
Cemig Atende Web quanto no 
WhatsApp (mande um “oi” 
para 31-3506-1160, e em segui-
da digite “Pagamento” e siga as 
instruções.). Nesta opção, os 
clientes podem apresentar par-
celamento ativo com a compa-
nhia. “A Cemig recomenda aos 
clientes atendidos em baixa ten-
são e que não aderiram a campa-
nha a procurar os nossos canais 
digitais para fazer a negociação. 
As condições excepcionais ofe-
recidas possibilitam aos clientes 
ficarem em dia com a Cemig, e 
com condições que possibilitam 
que o orçamento financeiro da 
família ou dos comércios não 
fique comprometido nesse mo-
mento”, afirma o gerente de Ar-
recadação e Adimplência da Ce-
mig, Wellington Fazzi Cancian. 
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¨ cultura
Evento garante assinatura da Lei 
de Criação do Museu da Cidade

ORGANIZAÇÃO. O espaço começará a ser organizado para receber 
toda a estrutura museológica, que contará a história do município.

DA REDAÇÃO

Evento que garantiu a as-
sinatura da Lei que permite a 
criação do Museu da Cidade 
de Mariana aconteceu no últi-
mo dia 9. O projeto, que vem 
sendo planejado há um longo 
tempo começou a se concreti-
zar com o término das obras 
de restauros da Casa do Con-
de de Assumar, local onde 
será instalado o Museu.

Sendo um dos mais famo-
sos prédios pertencentes ao pa-
trimônio histórico marianense, 
a Casa do Conde de Assumar 
abrigou o Conde de Assumar, 
governador da capitania de São 
Paulo, entre os anos de 1717 e 
1721, e também serviu de resi-

dência do primeiro Bispo Dom 
Frei Manuel da Cruz, entre 
1748 e 1753.

Devido sua longa idade 
e precariedade na estrutura e 
acabamentos, foi necessária a 
realização de um grande res-
tauro por toda a extensão do 
espaço. Com recursos da Pre-
feitura Municipal de Mariana, 
do IPHAN/PAC de Cidades 
Históricas e do BNDES, atra-
vés da Lei Rouanet, estima-se 
um investimento aproximado 
de 15 milhões de reais, em con-
junto com as obras da Igreja 
São Francisco de Assis.

Agora, com a entrega das 
obras e a assinatura da Lei de 

criação do museu, o espaço co-
meçará a ser organizado para 
receber toda a estrutura muse-
ológica, que contará a história 
do município, desde o início de 
sua existência até os dias atuais: 
“Essa casa que é tão linda, até 
o final do ano, receberá o pro-
jeto de implementação museo-
lógica, com parceria com a ar-
quidiocese, com outras cidades 
históricas, esse museu contará 
a história de Mariana, desde os 
bandeirantes até os dias atuais, 
de forma dinâmica e interati-
va, um museu que irá valorizar 
todo nosso complexo arquite-
tônico”, declara o Prefeito de 
Mariana Juliano Duarte.

 Foi necessária a realização de um grande restauro por toda a extensão do espaço.
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¨ esporte

Os 600 primeiros inscritos na modalidade do Mountain Bike 
receberão uma camisa personalizada do evento.

Inscrições para a 
29° Edição Bike Enduro 
já estão abertas
BRINDE. Os competidores que realizaram a inscrição para o ano de 
2020, poderão validar a participação  até o dia 28 de fevereiro.

DA REDAÇÃO

Entre os dias 09 e 10 de 
abril, a Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Eventos, realizará a 
29° Edição do Bike Enduro 
Mariana, uma das mais tradicio-
nais provas de Mountain Bike 
do estado. Além da modalida-
de do MTB, a edição deste ano 
contará com a modalidade Trail 
Run BE, com percursos de 7,5 
km e 13,5 km. A prova terá um 
limite de 5h de duração, após 
o horário da largada, todos os 
atletas que chegarem após este 
tempo estarão desclassificados. 

O percurso completo do 
Mountain Bike contará com 
dez categorias e o percurso re-
duzido 21 categorias. As inscri-
ções já estão disponíveis e po-
derão ser realizadas através do 
site www.acmmariana.com.br. 
Os 600 primeiros inscritos na 
modalidade do Mountain Bike 
receberão uma camisa persona-
lizada do evento. 

Os competidores que reali-
zaram a inscrição para o ano de 
2020, poderão validar a partici-
pação  até o dia 28 de fevereiro 
sem qualquer custo adicional, 
basta acessar o formulário e 

preencher todos os dados.  
A entrega dos kits para to-

dos os participantes acontecerá 
no sábado que antecede o even-
to, das 16h às 20h. Ao retirar o 
kit é indispensável a doação de 
2kg de alimento não perecível, 
exceto sal e fubá. 

PREMIAÇÃO: Os três 
primeiros atletas da classificação 
geral no percurso completo fe-
minino e masculino receberão 
troféu. Os primeiros colocados 
de cada categoria também se-
rão contemplados com troféu, 
já os competidores do 2º ao 10º 
lugar serão contemplados com 
uma medalha. No dia do even-
to, acontecerá o sorteio de uma 
moto 0 KM para os competido-
res das duas modalidades.

Mountain Bike
1° Lote: R$110,00 + taxa do site
Disponível do dia 11/02 a 28/02
2° Lote: R$130,00 + taxa do site
Disponível do dia 01/03 a 30/03.

Trail Run
1º Lote: R$60,00 + taxa do site
Disponível do dia 07/02 a 28/02
2° Lote: R$80,00 + taxa do site
Disponível do dia 01 a 30 de março.

ATLETAS

Primeira parcela do Bolsa Atleta 
2022 é paga aos beneficiados

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Esportes e 
Eventos, realizou, na Arena Ma-
riana, a entrega da 1° Parcela do 
Bolsa Atleta 2022. Na ocasião,  
29 atletas marianenses, das mais 
diversas modalidades, receberam 
o benefício, que custeia equipa-
mentos, treinamentos, viagens 
e outras despesas de preparo e 
participação dos atletas do mu-
nicípio em competições espor-
tivas. Agora, os contemplados 
receberão mensalmente, durante 
todo ano, o valor de acordo com 
as condições necessárias, corres-
pondentes a 70% 50% 30% 20% 
ou 10% do Salário Mínimo. 

Para Thiago Freitas, Cam-

peão Mineiro e Brasileiro de 
Mountain Bike, “o auxilio da ci-
dade de Mariana, é muito impor-
tante para todos atletas em geral. 
Sabemos da dificuldade nos dias 
de hoje, então, esse benefício faz 
a diferença para manter os equi-
pamentos, viagens, alimentação e 
outros. Poucas cidades em Minas 
e em todo o Brasil, tem um proje-
to como esse, somos privilegiados 
por esse programa que ajuda mui-
to os atletas da cidade”, ressaltou.  

Anteriormente, atletas acima 
dos 40 anos não tinham direito ao 
benefício, após a alteração na Lei, 
todos os esportistas acima dos 12 
anos de idade, que atendam aos 
requisitos necessários, podem re-
ceber o benefício. Segundo Ma-

ximiano Anderson de Jesus, faixa 
preta de Boxe, “é a primeira vez 
que pude ser contemplado, após a 
ampliação da Lei. Os custos com 
viagens e equipamentos não são 
baratos, então é sensacional ter a 
oportunidade de receber esse au-
xílio”, acrescentou. 

Cerca de 40 atletas passa-
ram pela seleção que avaliou 
se os mesmos atendiam aos 
requisitos necessários, como, 
ter mais de 12 anos de idade, 
estar ligado a alguma institui-
ção de prática desportiva no 
município, comprovar resi-
dência na cidade, não receber 
qualquer tipo de patrocínio de 
pessoas jurídicas, públicas ou 
privadas e outros.
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Os 600 primeiros inscritos na modalidade do Mountain Bike 
receberão uma camisa personalizada do evento.

Inscrições para a 
29° Edição Bike Enduro 
já estão abertas
BRINDE. Os competidores que realizaram a inscrição para o ano de 
2020, poderão validar a participação  até o dia 28 de fevereiro.
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tivas. Agora, os contemplados 
receberão mensalmente, durante 
todo ano, o valor de acordo com 
as condições necessárias, corres-
pondentes a 70% 50% 30% 20% 
ou 10% do Salário Mínimo. 

Para Thiago Freitas, Cam-

peão Mineiro e Brasileiro de 
Mountain Bike, “o auxilio da ci-
dade de Mariana, é muito impor-
tante para todos atletas em geral. 
Sabemos da dificuldade nos dias 
de hoje, então, esse benefício faz 
a diferença para manter os equi-
pamentos, viagens, alimentação e 
outros. Poucas cidades em Minas 
e em todo o Brasil, tem um proje-
to como esse, somos privilegiados 
por esse programa que ajuda mui-
to os atletas da cidade”, ressaltou.  

Anteriormente, atletas acima 
dos 40 anos não tinham direito ao 
benefício, após a alteração na Lei, 
todos os esportistas acima dos 12 
anos de idade, que atendam aos 
requisitos necessários, podem re-
ceber o benefício. Segundo Ma-

ximiano Anderson de Jesus, faixa 
preta de Boxe, “é a primeira vez 
que pude ser contemplado, após a 
ampliação da Lei. Os custos com 
viagens e equipamentos não são 
baratos, então é sensacional ter a 
oportunidade de receber esse au-
xílio”, acrescentou. 

Cerca de 40 atletas passa-
ram pela seleção que avaliou 
se os mesmos atendiam aos 
requisitos necessários, como, 
ter mais de 12 anos de idade, 
estar ligado a alguma institui-
ção de prática desportiva no 
município, comprovar resi-
dência na cidade, não receber 
qualquer tipo de patrocínio de 
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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.

Fevereiro está por um fi o, mas você 
ainda tem tempo para fechar o mês com 
conquistas e saldo positivo em quase todos 
os setores, meu cristalzinho! Com as vibes 
astrais agindo no seu paraíso, garanto que 
as coisas vão fl uir do jeito que você espera 
na saúde, nas paqueras, no trabalho e nos 
contatos em geral. 

Saudade das viagens e aventuras de outros 
carnavais, né minha filha? Mas se a folia foi adiada, 
as notícias são boas para as suas finanças e ao 
menos você tira o atraso com dinheiro. O trabalho 
também tá abastecido de good vibes e com a Lua 
Minguante no seu signo, a semana será ideal para 
curtir um pouco de sossego. 

Sua estrela segue brilhando nessa semana, 
cabrinha, e seus interesses contam com um 
baita incentivo do céu. É hora de tirar proveito da 
sua imaginação e das boas ideias para progredir 
e realizar seus planos. Nas relações pessoais, 
tudo indica que você vai curtir dias pontuados por 
sintonia, altos papos e felicidade. 

Dinheiro na mão é vendaval, mas o astral 
aquariano anda tão sortudo com grana que 
nem um furacão categoria cinco vai abalar. 
Suas fi nanças fi cam no modo turbo e a chance 
de encher o bolso nessa semana é real ofi cial. 
Você terá criatividade e soluções brilhantes para 
ampliar seus ganhos e pode faturar até com 
coisas que fi zer aí no seu canto, sem ostentar 
pra ninguém. 

Carnaval tá meio zicado, mas pelo menos 
vem coisa boa nesses dias, João? Olha, 
meu cristalzinho, com o Sol do seu lado 
e as vibes maravilindas de outros astros, 
vem, sim! A semana promete sucesso nas 
fi nanças, surpresas positivas com amigos, 
pessoas mais velhas e que podem te ajudar 
a realizar suas esperanças.

Prudência é seu lema e você desconfi a até 
da sombra quando as coisas chegam fáceis 
demais, né? Tô contigo e é bom mesmo 
não contar muito com a sorte, porque vejo 
umas nuvens escuras no céu. Mercúrio se 
estranha com Urano e convém ir devagar 
com o andor, meu cristalzinho! 

Coisas bacanas vão rolar, mas chateações 
também podem pintar, docinho! Como não 
sou de fi car enrolando, prefi ro dar o recado 
na lata, assim você já se liga. A Lua míngua 
no céu e o dinheiro na carteira, então bora 
reduzir as pizza, as breja e controlar os 
gastos, bebê! Por outro lado, os interesses 
de profi ssionais ganham impulso e você 
pode fazer aquelas transformações com 
as quais vem sonhando. 

Tirou a fantasia de melindrosa do baú e vai ter 
que guardar de novo, minha filha? Ixxquenta, não! 
Faz seu carnaval particular aí com a turma de 
casa porque os astros tão me contando que vai 
dar bom. O clima fica animado com os parentes, 
o mozão e nem o tio do zap vai azucrinar. A 
semaninha será perfeita para curtir a família, se 
destacar na carreira e embolsar uma grana. 

Leodivos e leodivas que adoram desfi lar na 
avenida podem baixar as expectativas porque 
o Carnaval mudou de data esse ano. Culpa 
da ômicron, claro, mas não apenas porque tô 
vendo umas bagacinhas rondando o seu astral 
nesses dias. Xi, tem caroço no angu, João? Tem 
e convém ligar o radarzinho para não passar dos 
limites nos gastos, nos papos, nas relações e 
decisões. 

Qual notícia você quer primeiro, as boas ou as 
bads, meu cristalzinho? Vamo logo com as 
bagacinhas, assim já liquida a fatura de cara! 
Trabalho, dinheiro e saúde devem estar no foco 
na sua atenção e vão exigir muita cautela. Numa 
dessa, nem pense em fazer mudanças radicais 
ou gastos impensados nesses dias, viu, meu 
cristalzinho! 

Allah-la-ô, ô ô ô ô ô ô, mas que calor! 
Tá sentindo a quentura, bebê? Vem do 
termômetro libriano e você fi ca doidinha para 
colocar um short, um abadá customizado no 
glitter e cair na folia. É, mas só se fi zer o fervo 
aí na laje mesmo porque se depender dos 
astros, o que rola nessa semana é trabalho. 

Eduardo diz a Steve que o beijo que trocaram 
não teve para ela a mesma importância que 
para ele. Bárbara se faz de vítima diante de 
Gonçalo, mas, na verdade, está pensando 
em como destruir a família com o próprio 
dinheiro deles. Érika pergunta se Fernanda 
acredita que seu amor por Eduardo possa 
se tornar realidade. Santiago surpreende 
Fernanda ao chegar com Aurora. Steve dá 
alternativas a Eduardo para empregar Vênus 
e ele se escandaliza. Bárbara se surpreende 
ao ver Aurora e lhe dá as boas-vindas, 
pensando em nunca comentar com Artêmio 
que ela está viva. 

Fernanda confessa a Eduardo que duvida 
de tudo e pede sua ajuda para descobrir 
se Bárbara escondeu o dinheiro que 
supostamente Vladimir roubou. Bárbara 
maltrata Liliana. Aurora aceita voltar com 
Santiago mas pede que mantenham as 
mentiras sobre sua origem. Fernanda diz a 
Eduardo que tem a obrigação de descobrir 
se seu marido está dizendo a verdade 
ou não. Adriano chantageia Priscila e 
deixa claro que, caso o delate, contará 
a todos que Vladimir é o pai do fi lho que 
está esperando. Fernanda pergunta a 
Franco se ele está disposto a ajudá-la em 
descobrir a verdade. 

Neném conversa com Tina. Daniel 
discute com Celina. Guilherme leva 
Tigrão para o Fórum. Juca é preso. 
Gabriel chantageia Flávia. Trombada 
se preocupa com o exame antidoping 
de Neném. Teca se insinua para Roni 
e é ameaçada por Cora. Celina garante 
ajudar Guilherme a não perder a guarda 
de Tigrão. Marcelo se declara para 
Joana. Bianca tem um plano para unir 
Tina e Tigrão. Celina fala com Rose 
sobre a gravidez de Tigrão. Flávia pensa 
em como arrumar dinheiro para pagar a 
fi ança de Juca. Paula fl agra Neném e 
Rose conversando.

Paula simula um desmaio e Rose vai embora 
irritada com Neném. Celina recolhe material 
de Guilherme e Tigrão para fazer um exame 
de DNA. Roni pensa em usar Flávia em 
seu plano contra Conrado. Joana escolhe 
Marcelo para ser o pai de seu fi lho. O plano 
de Bianca dá certo. Paula decide falar com 
Joana. Guilherme, Flávia, Paula e Neném 
cantam a mesma música.

Fernanda não acredita em Adriano 
e acha incrível que, depois de tê-la 
deixado plantada antes da viagem de 
núpcias, agora conte uma história que 
destruiria seu pai. Adriano, hipócrita, 
responde que em seu lugar também 
pensaria o mesmo e afi rma que tem 
como provar sua inocência. Bárbara, 
fi ca furiosa ao saber que a condição 
imposta por Franco Santoro é fazer 
parte do conselho diretivo da empresa. 
Gonçalo diz a Aníbal que deveria ter sido 
avisado da condição antes de assinar o 
contrato e Aníbal informa que, se não 
aceitarem, terão de devolver o dinheiro 
investido além da multa rescisória. 

Bárbara implora para que Lara deixe 
Christian/Renato. Lara estranha quando 
Noca defende Thaiane, que se emociona 
com as palavras da avó. Inácia se nega a 
dar dinheiro para Valdir. Ilana confessa a 
Gabriela que sente algo por ela, e sugere 
que as duas se afastem. Bárbara afi rma 
a Christian/Renato que ele terá que 
indenizá-la por infi delidade, conforme 
cláusula de seu contrato nupcial.
 

Lara sugere que Christian/Renato pague 
a indenização a Bárbara. Noca e Aníbal 
passam a noite juntos. Bárbara mostra a 
Elenice a gravação da conversa que teve 
com Christian/Renato, provando que o 
marido cometeu infi delidade. Christian/
Renato comunica a Ravi que terá que 
vender o apartamento onde o amigo mora, 
para pagar Bárbara. Nicole leva Mel ao 
shopping, e Paco e Helena não gostam. 
Ravi e Thaiane tramam para que o namoro 
de Aníbal e Noca dê certo. Christian/Renato 
se desespera com as ameaças de Bárbara.

Ana Virgínia recebe Rebeca e Felipe em 
sua casa. Ana Virgínia diz a Rebeca que 
está preocupada com Bárbara. Rebeca 
fi ca estarrecida com a história que Bárbara 
conta sobre o atropelamento cometido 
por Christian/Renato. Ravi e Thaiane 
conversam com Aníbal e Noca. Mel diz a 
Paco que somente Nicole a trata como uma 
pessoa normal. Christian/Renato sofre um 
ataque de Valdir, ao tentar livrar Inácia e 
Chico de um assalto.

Teca avisa a Roni que Neném bebeu 
toda a água adulterada. Flávia defende 
Guilherme para Rose. Guilherme tenta 
convencer Tigrão a depor contra a mãe. 
Jonas escolhe Neném e Chicão para o 
teste antidoping. Flávia estranha a oferta 
de emprego que Gabriel fez a Juca. 
Marcelo e Paula descobrem um cofre na 
sala de Carmem. Carmem ajuda Gabriel 
no plano de vingança contra Flávia. Rose 
tenta falar com Guilherme sobre Tigrão. 
Juca é acusado de roubar o Bar Wollinger. 
Carmem pede para ver os exames de 
Paula. Celina suspeita da paternidade de 
Tigrão. Tina ouve Neném e Nedda falando 
sobre Roni ser seu pai.

Fernanda exige que Vladimir lhe diga 
onde está Adriano. Steve diz a Eduardo 
que o ciúmes que sente por Fernanda o 
corrói e coloca em risco a vida de várias 
pessoas. Bárbara diz a Gonçalo que 
Franco fará de tudo para substituí-la e jura 
que se casou com ele por amor e não por 
interesse. Fernanda liga para Eduardo, 
mas ele não atende o telefone. Eduardo 
diz a Gardênia e ao padre Bosco que 
contratou uma empresa de segurança 
para que fi quem mais tranquilos. Érika 
diz para Fernanda que seu compromisso 
com Franco era uma farsa e que ele 
queria apresentá-la como sua namorada 
para provocar ciúmes em alguém. 

Assustado com a presença da polícia, Davi 
assume a identidade de Rafael. Jacinto 
declara que Rafael está em coma, sem 
documentos que o identifi quem. Davi tem 
alta hospitalar e Jacinto informa que os 
donos da Tecelagem Tropical vieram lhe 
pegar. Violeta e Eugênio se apresentam 
a Davi. Matias tem uma nova crise ao 
conhecer Davi como Rafael. Augusta 
reconhece Davi e confronta o mágico, que 
teme encontrar Isadora. Úrsula avisa a 
Joaquim que Isadora voltou para Campos 
com Arminda. Bento descobre que Lorenzo 
pagou para publicar seu conto no jornal. 
Fátima, Olívia, Felicidade e Emília decidem 
ajudar Bento. 

Joaquim questiona Isadora sobre 
traição e Eugênio aconselha o rapaz. 
Constantino pune Arminda. Augusta 
ajuda Davi, que se prepara para fugir. 
Isadora pergunta sobre Rafael, com a 
intenção de trabalhar em sua equipe 
na fábrica. Davi tenta fugir, mas é 
interpelado por um acidente e acaba 
conhecendo Isadora. Jacinto pede que 
Davi repouse. Davi e Isadora gostam 
um do outro. Violeta desconfi a das 
desculpas de Davi e Augusta tenta 
despistá-la. Augusta sugere que Davi 
assuma de vez a identidade de Rafael. 
Heloísa garante a Leônidas que não 
se envolverá com ele. Isadora ameaça 
adiar o noivado, caso Úrsula não ajude 
Arminda.

Úrsula intercede por Arminda e Constantino 
libera a fi lha do castigo. Davi confessa 
seu encantamento por Isadora e Augusta 
aconselha o rapaz a não investir em seu 
sentimento. Bento diz a Olívia que deseja 
trabalhar na fábrica e abandonar o sonho de 
ser escritor. Isadora insiste para que Joaquim 
a ajude a trabalhar na fábrica. Eugênio 
nomeia Isadora como gerente de vendas. 
Antenor propõe um contrato de trabalho a 
Bento como escritor. Joaquim trama contra 
o trabalho de Isadora. Bento pede Letícia 
em casamento. Isadora ciceroneia Davi na 
tecelagem e Joaquim os interpela.

Joaquim beija Isadora na frente de Davi. 
Joaquim tem uma ideia para atrapalhar 
o trabalho de Isadora, mas a menina 
garante que cumprirá a tarefa. Matias 
tem uma nova crise e Violeta pede 
que Leônidas fi que ao lado do marido 
durante o jantar de noivado de Isadora. 
Violeta faz questão da presença de Davi 
no jantar. Felicidade passa mal e Olívia 
a ampara. Felicidade confessa a Olívia 
que está grávida e teme a reação de 
Onofre. Bento e Letícia planejam seu 
casamento. Davi ajuda Isadora a cumprir 
a difícil meta de trabalho que Joaquim 
lhe deu. Isadora se apressa para seu 
jantar de noivado, mas acaba dormindo 
no trem. 

Davi desperta Isadora. Joaquim fi ca 
transtornado com o atraso da noiva e 
Eugênio tenta acalmá-lo. Bento paga 
uma parte de sua dívida com Lorenzo, 
ainda que à revelia do amigo. Joaquim 
tem uma crise de ciúmes ao descobrir 
que Davi ajudou Isadora. Giovanna 
comenta com Benê sua preocupação 
com Lorenzo. Por insistência de 
Eugênio, Joaquim pede desculpas 
a Davi por seu comportamento. 
Davi confessa a Augusta que está 
apaixonado por Isadora. Julinha revela 
a Arminda que perdeu seu vestido no 
jogo. Lorenzo se desespera ao perder 
suas economias no cassino. Matias fala 
sobre Davi com Leônidas. 

Davi comenta com Augusta sobre a pulseira 
de Elisa. Arminda confi dencia a Isadora 
que se encantou com Marcos. Embriagado, 
Lorenzo desmaia no canavial. As alianças 
de Joaquim desaparecem e Augusta 
desconfi a de Davi. Marcos e Arminda 
se beijam, e a moça chantageia Julinha. 
Onofre discute com Felicidade. Matias tem 
uma crise ao ouvir Joaquim pedir a mão de 
Isadora em casamento e arruína a festa de 
noivado da fi lha. Felicidade revela a Letícia 
que está grávida e pede que a fi lha guarde 
segredo. Joaquim confessa a Constantino 
que tem medo de Isadora desistir de seu 
casamento. Davi decide fugir e Isadora o 
fl agra novamente.

Teca comenta com Trombada sobre o 
desempenho de Neném em campo. Tina e 
Tigrão enfrentam Guilherme. Conrado foge 
da cadeia. Carmem questiona Marcelo sobre 
a doença de Paula. Celina leva o resultado do 
exame de DNA para Rose. Carmem procura 
Guilherme. Rose leva o exame de DNA para 
Joana. Guilherme se preocupa com o atraso 
de Rose para a audiência. Flávia descobre 
que o convidado VIP de Roni é Conrado.

Roni obriga Flávia a dançar para Conrado. 
Marcelo desconfi a do comportamento de 
Carmem. Rose desiste de ir para a audiência. 
Roni atira em Conrado, que cai em cima 
de Flávia. Rose conta que Tigrão é fi lho de 
Neném, e Guilherme fi ca transtornado. Leco 
ajuda Flávia a fugir da Pulp Fiction. Flávia 
pede ajuda para Guilherme. Rose vai embora 
da mansão. Guilherme salva Flávia de Cora. 
Sai o resultado do exame antidoping de 
Neném. Neném, Paula, Guilherme e Flávia 
se encontram novamente com a Morte.

Neném, Paula, Guilherme e Flávia se 
preocupam com o aviso que recebem da 
Morte. Paula vai atrás de Carmem. Roni e 
Cora pagam a fi ança de Juca e Flávia fi ca 
assustada. Guilherme exige que Cardoso 
guarde segredo sobre a paternidade de 
Tigrão. Paula agride Carmem. Joana 
conta para Rose que fez a inseminação. 
Guilherme pede que Tigrão não se afaste 
dele. Teca ri de Neném. Tigrão manda 
mensagens com Rose. Guilherme expulsa 
Celina de casa. Cardoso pede Simone 
em casamento. Marcelo tira Paula da 
delegacia. Neném, Paula, Guilherme e 
Flávia acordam em corpos trocados e se 
desesperam.

Animada para fechar fevereiro no fervo, minha 
filha? Bom, se depender dos astros, a semana 
começa redondinha e seus planos vão ficar 
protegidos. Os frutos da sua dedicação profissional 
vão aparecer e uma grana a mais pode entrar 
para garantir a festa. Isso se você não bancar a 
doida e resolver torrar tudo, né? 

Bárbara convence Camilo de que 
Aurora não é mulher para seu irmão e 
ele decide fazer de tudo para acabar 
com o relacionamento. Steve diz a 
Vênus que haverá uma festa na casa 
de Eduardo e ela deverá seduzir um 
homem. Santiago pede Aurora em 
casamento. Ela aceita, mas pede que 
esperem um pouco. Eduardo entrega a 
Fernanda a certidão de nascimento de 
Artêmio Bravo, afi rmando que ele e sua 
irmã se conhecem. Priscila aceita culpar 
Flor para ajudar Damião e Vladimir 
enquanto Gonçalo exige que Aníbal 
apresente provas contra a secretária. 

Bárbara fi ca chocada ao saber que 
Christian/Renato foi esfaqueado e está no 
hospital. Lara fi ca sabendo por Mimi que 
Christian/Renato será operado. Bárbara 
reage com hostilidade ao ver Lara no 
hospital. Rebeca percebe a preocupação de 
Ravi com Christian/Renato. Bárbara decide 
não denunciar mais Christian/Renato. Noca 
procura Aníbal e os dois se beijam. Elenice 
tem uma crise de ansiedade ao saber que o 
fi lho corre risco de morte. 

Rebeca informa a Santiago que Christian/
Renato está fora de perigo. Santiago 
considera Christian/Renato um herói por 
ter salvado Inácia. Christian/Renato diz 
a Bárbara que seu nome não é Renato. 
A enfermeira afi rma a Bárbara que a 
oscilação de consciência de Christian/
Renato é normal. Bárbara questiona 
Elenice se o irmão de Christian/Renato 
era seu gêmeo idêntico. Santiago conta a 
Rebeca que descobriu que Túlio e Ruth o 
roubavam há anos.

Inácia resolve mudar de cidade com Mimi 
e Anderson. Túlio diz a Ruth que desconfia 
de que Santiago possa ter descoberto as 
falcatruas que fizeram na empresa. Júlia diz a 
Felipe que não pode morar com Ana Virgínia. 
Nicole fica desconcertada ao ver Paco com a 
nova namorada. Túlio garante a Ruth que fará 
Christian/Renato assumir a autoria do plano de 
desvio de dinheiro da Redentor.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT
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Gratuidade não é sinal de bagunça
Há dezesseis dias o município de Mariana foi contemplado com 

o Programa Tarifa Zero que assegura transporte público gratuito 
aos cidadãos marianenses, além de proporcionar maior facilidade e 
mobilidade na cidade e nos distritos. É um projeto que contribui no 
crescimento econômico, comercial e turístico da cidade. 

É um grande feito em prol do município, mas tem sido alvo 
de questionamentos e críticas e o principal ponto questionado é a 
falta de fiscalização efetiva dentro dos veículos que hoje prestam 
serviço para a prefeitura de Mariana. Devemos levar em considera-
ção a fala do prefeito, Juliano Duarte, quando enfatiza que todo e 
qualquer ajuste que se fizer necessário dentro do tempo estipulado, 
será feito.

Mas o que a população precisa entender é que gratuidade não é 
sinal de bagunça. Antes da isenção da passagem, os ônibus andavam 
cheios, porém, cheios de pessoas que necessitavam do transporte 
para seus afazeres pessoais. Hoje os ônibus andam em superlotação 
de pessoas que estão utilizando o transporte a passeio, como brin-
cadeira e até mesmo por crianças que trafegam de bairro a bairro 
simplesmente por que é de graça.

É dever do cidadão cobrar, exigir e fiscalizar toda e qualquer 
ação do município que não esteja de acordo com a Lei, mas é dever 
do cidadão também, zelar pelos benefícios oferecidos.

Respeito e bom senso também fazem parte da cidadania.

Charge

FOLGADOS/ CRITÉRIOS/ 
PREJUÍZOS.

Mariana é uma cidade 
onde temos polemica todos 
os dias, até mesmo por um 
pum mal dado.

 A polemica da vez é 
quanto a fala do secretário 
de saúde, que segundo ouvir 
comentários, nos chamou de 
folgados. Ao meu ver pela po-
sição dele pegou muito mal e 
não poderia jamais citar uma 
bobagem desta. Seria melhor 
p/ ele ter expressado de outra 
forma, talvez, como mal acos-
tumados dentro daquilo  que 
criaram na cidade ,numa he-
rança maldita herdada e man-
tida por eles mesmos.

A saber, pela falta de crité-
rios estabelecidos e valorização 
daqueles que realmente tra-
balha. A anulação de eventos 
vem prejudicando visivelmen-
te aqueles que necessitam  de 
trabalhar enquanto no jardim 
ou em outras praças o resto do 
nosso povo  desconhece tais de-

cretos, não utilizando máscaras 
de proteções e nenhuma medi-
da de prevenção. Os onibus su-
per lotados. As filas dos bancos 
idem . O nosso encontro dos 
Malta mesmo foi prejudicado 
por termos de cumprir várias 
restrições para o nosso próprio 
bem. Mas afinal quais estes cri-
térios estabelecidos como por 
exemplo na entrega das chaves 
dos prédios. De muitas cestas 
básicas, etc.Me lembro qdo tra-
balhava ainda na Alcan muitos 
me zombavam devido os nos-
sos citados pobrezinhos já te-
rem carros, antenas parabólicas 
. E hoje mudou alguma coisa. 
Nada. Os pobrezinhos de hoje 
tem status de primeira, celula-
res de primeira com crédito e 
com direito a internet e todos 
previlégios da tecnologia. Vai 
entender. 

 Hoje tbm nem vou perguntar.

Waldemar Malta

Conversando com
meus problemas

Parece que os aconteci-
mentos tristes e inexplicáveis 
da vida costumam vir em cas-
cata, um atrás do outro, repe-
tidamente, sem nos dar ne-
nhum instante de respiro. E, 
como solução, sinto como se 
devêssemos ficar em inércia, 
esperando a forte e ininterrup-
ta queda-d’água terminar de 
despejar em nossa cabeça toda 
a sua fúria, para depois anali-
sarmos os estragos e, só então, 
repará-los.

Muitas vezes, deitado no 
silêncio do meu quarto, com 
as luzes apagadas, peço, de pés 
cobertos, que o sono leve para 
longe esses acontecimentos 
tristes e inexplicáveis. Mas, in-
felizmente, existem adversida-

des que o sono não consegue 
dissolver. Acordar sob o peso 
de um dia desesperançoso é de-
salentador. Buscar ânimo pela 
manhã para continuar o hoje 
sem avistar indícios de boas 
notícias é sufocante.

Ficar questionando por 
que a vida está desandando em 
aspectos que fogem do nosso 
controle é como dar murro em 
ponta de faca. As coisas sim-
plesmente acontecem, e, por 
mais que aparentem ser difíceis 
de resolver, só nos resta con-
tinuar acreditando que a vida 
saberá distribuir sabiamente 
também os momentos de ale-
gria. E, honestamente, espero 
que ela saiba…

Fred Elboni

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO



Olha só quem está marcando presença em nossa coluna 
social, o Jefferson, da Tabacaria Vovozona, com sua esposa 
Karina, da Boutique Áurea, com seus filhos Matheus, Maria 
Rita e Marina. Linda família. Deus abençoe vocês!

No último sábado (12) foi dia da grande inauguração da Eco 
Solar Conectando Vidas. Rômulo Passos teve o prazer de 
prestigiar o empresário Igor Gomes com sua equipe. Muito 
sucesso para vocês!
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Quinta-feira (17), é dia da Josiane. Seu esposo Diney e 
sua filha Júlia desejam um feliz aniversário. Tenha um 
aniversário muito especial; rodeie-se de sensações posi-
tivas. Feliz aniversário!

Soraia Miranda foi aniversariante do último domingo (13). 
Desejamos muita paz, amor e alegria. Parabéns!

Ana Elisa completou  seus 15 anos na última segunda-feira 
(14). Os pais vereador Pinico e Flávia se enchem de orguho. 
Viva com sabedoria e muita dignidade os seus 15 anos, Ana 
Elisa. Felicidades!

Nosso parceiro Alexandre, da loja Murici Máquinas e Equi-
pamentos, em evento de lançamento dos novos produtos 
Stihl 2022, em Foz do Iguaçu. Sucesso!

Que família linda! Emília e seu esposo Raul com as lindas 
filhas Sophia, Alice e Rauane. Grande abraço para vocês!


