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¨ cidades
Prefeitura comunica
retorno das
atividades
ofertadas pelo CRIA
OPORTUNIDADE. Crianças e adolescentes, previamente
cadastrados, poderão realizar as aulas ofertadas.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania comunicou o retorno
das oficinas do Centro de Referência à Criança e ao Adolescente (CRIA).
Crianças e adolescentes, previamente cadastrados, poderão realizar aulas de
Taekwondo, danças, capoeira,
natação, informática, música,
percussão, artesanato, esportes, cidadania, Muay Thai, reforço escolar e Padaria Escola.
As aulas acontecem de segunda a sexta, de 7h às 10h40
e de 13h às 16h40. O CRIA
fica localizado na Rua Dois de
Outubro, 210, Vila Maquiné.
Para mais informações, ligue

O CRIA acolhe crianças e adolescentes, de 06 a 17 anos, no
período contraturno.
(31) 99855-7054 e/ou mande
um e-mail para o endereço cria.
juventude.mariana@gmail.com
O CRIA acolhe crianças e
adolescentes, de 06 a 17 anos,
no período contraturno, através
de atividades socioeducativas, re-

creativas, esportivas e culturais. O
objetivo do espaço é promover a
formação cidadã e o protagonismo juvenil para desenvolver o
potencial de cada um, além de
fortalecer o vínculo com a família, a escola e a comunidade.
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Projeto Arte na Praça leva cultura e
lazer para a população de Mariana

CRIAÇÃO. O projeto foi criado em 2014, pelo artista plástico Geraldino Pereira da Silva, durante uma conversa
informal com seu primo.
DA REDAÇÃO
Aconteceu em Mariana o
Projeto Arte na Praça, no Bairro Rosário. O evento contou
com diversas atrações em sua
programação, como palestra
educativa e cultural, apresentação do Congado de Nossa
Senhora do Rosário, roda de
capoeira, oficina de pintura,
Street Dance, batalha de rap e
show de encerramento.
A proposta de levar cultura,
arte e lazer para as crianças contou com o apoio da Prefeitura
de Mariana e de empresas do
setor privado, assim, o Arte na
Praça proporcionou piscina de
bolinha, cama elástica, escorregador inflável, pipoca, algodão

doce, oficina de pintura e diversas atrações culturais de maneira gratuita para a população de
Mariana e seus visitantes.
Um dos apoiadores do
evento, Jefferson Melo, contou sobre a importância do
evento: “o Arte na Praça é
muito importante para reunir
a família, proporcionar entretenimento para as crianças
e atrações diferenciadas para
os bairros. São em momentos
como esses que se fortalecem
as relações entre pais, filhos e
comunidade”, ressaltou.
A população participante
também destacou sobre o valor
dessa ação. Como o caso da marianense, Silvana de Paula, mãe

da Helena Cristina, que já esteve presente em outras edições e
relatou gostar e valorizar muito
momentos como esse.

SOBRE O PROJETO

O projeto foi criado em
2014, pelo artista plástico Geraldino Pereira da Silva, durante uma conversa informal com
seu primo, Maurício Anselmo.
Na oportunidade, os dois discutiam alternativas para evitar
situações de violência na Praça Gomes Freire (Jardim) e na
cidade de Mariana. A ideia se
iniciou com alguns cavaletes e
tintas espalhadas pela Praça e
contou com a participação de
diversas crianças.

A proposta de levar cultura, arte e lazer para as crianças
contou com o apoio da Prefeitura de Mariana.

PREF MARIANA
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Câmara orienta sobreos cuidados com
os gatos: a prevenção de doenças

ORIENTAÇÃO. O médico veterinário também destacou a relevância da conscientização social.
DA REDAÇÃO
A Câmara de Mariana recebeu o veterinário Haroldo Matos
para uma conversa com a Comissão Permanente de Proteção

e Defesa dos Animais.
Haroldo ressaltou a importância de orientar sobre as doenças destacadas durante a sessão, visto que elas têm caráter

zoonótico, ou seja, que pode ser
transmissível de um animal ao
homem. O médico veterinário
também destacou a relevância da
conscientização social, dado que
os donos sabendo dessas orientações apresentarão maiores
cuidados e, assim, poderão prevenir os felinos do contágio com
as doenças. Ele pontuou que os
gatos necessitam ter um ambiente adequado e uma alimentação
apropriada para evitar que saiam
das suas residências. A castração
do animal oferece diversos benefícios, como a redução de contato com outros gatos que não
possuem os mesmo cuidados.
O vice-presidente e a secretária da Comissão, vereadores Ricardo Miranda e Sônia Azzi, participaram ativamente das discussões e
tiraram diversas dúvidas. Os vereadores Marcelo Monteiro Macedo,
José Sales e Adimar Cota também
participaram do encontro.

A castração do animal oferece diversos benefícios.
O vereador Ricardo Miranda
destacou, entre as ações do município em favor da causa animal,
o Projeto de Lei nº 21/2022, de
autoria do prefeito interino Juliano
Duarte, que institui o “Abril La-

ranja” como mês dedicado à campanha de prevenção da crueldade
contra os animais no município
de Mariana, que foi aprovado pela
Câmara no mesmo dia, durante a
reunião ordinária dos vereadores.

PRÁTICA

Projeto Alongavida retorna com as
atividades presenciais
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Saúde,
anuncia o retorno das atividades
do Alongavida. A prática acontecerá no Centro de Vivências
Del Rey, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 12h, a depender da
turma. Os interessados deverão
preencher o formulário on-line que está disponível até o dia
31 de março. Posteriormente, a
equipe entrará em contato para

agendar a avaliação.
O serviço é ofertado pelo
setor de Fisioterapia aos pacientes que estão na fase final
da reabilitação e que necessitam
de orientação para realizar os
exercícios para que, em seguida, possam receber alta e realizar a prática de esportes. As
inscrições estão disponíveis em
https://forms.gle/zUjedEWupjhYJ9y2A. Para mais informações, ligue (31) 3557-9733.

O Alongavida é um projeto
de extensão da fisioterapia que
funciona como um segmento da
reabilitação física. As atividades,
que foram interrompidas em razão da pandemia, são destinadas
aos pacientes da especialidade e
que estão na fase final da reabilitação, contemplando as pessoas entre 18 e 59 anos - os interessados
e que estiverem acima da faixa-etária contemplada, podem participar das atividades do RECRIA.
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Município assina a Ordem de Serviço
obras Capela de Santo Antônio
RESTAURAÇÃO. O local, onde foi realizada a primeira missa no município, no ano de 1696, será completamente reformado.
DA REDAÇÃO
Foi assinada, no último dia
28 de março, a Ordem de Serviço para início das Obras de
Restauro da Capela de Santo
Antônio, o primeiro templo religioso de Mariana e do Estado
de Minas Gerais. O local, onde
foi realizada a primeira missa
no município, no ano de 1696,
será completamente reformado, desde sua estrutura até o
largo da capela, que receberá
um espaço de convivência para
os moradores da região.
A capela, construída em
1701, por Salvador Fernandes
Furtado, fundador de Mariana, recebeu para a intervenção um investimento no valor
de 1,5 milhão de reais, com
apoio do Fundo de Direitos
Difusos (FDD), Ministério da
Justiça e projetos elaborados
com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Mariana
e do IPHAN (Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional), através do PAC de
Cidades Históricas. O telhado,

Com a previsão de entrega estimada para oito meses, a sociedade local receberá um espaço completamente novo.
piso, forro, parte elétrica, proteção contra incêndios e todo o
largo da capela serão completamente reformados.
Com a previsão de entrega
estimada para oito meses, a so-

ciedade local receberá um espaço completamente novo, enaltecendo as características deste
marcante templo da cidade de
Mariana. “Estamos restaurando diversos patrimônios no

município, não podíamos deixar a Capela de Santo Antônio
de fora deste conjunto. Apreciamos o esforço da comunidade em manter esta capela,
assim, o projeto visa valorizar

a comunidade de Santo Antônio e valorizar nossa história,
restaurando toda a estrutura
do templo, assim como o seu
largo e iluminação”, declarou a
Arquiteta, Anna de Grammont.
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Município distribui mudas e
sementes no Dia Mundial da Água

FUNÇÃO. O Dia Internacional das Florestas também reforçou a importância do cuidado e do papel
fundamental que as árvores realizam no planeta.
DA REDAÇÃO
Em comemoração ao
Dia Mundial da Água e promovendo uma ação de conscientização em favor do meio
ambiente, no último dia 22, a

Prefeitura de Mariana, em parceria com a Secretaria de Meio
Ambiente, realizou uma distribuição de mudas e sementes
em frente ao Centro de Convenções do município.

A ação contou com o
apoio de diversas organizações, como o Instituto Espinhaço, Polícia Militar de Meio
Ambiente, Samarco Mineração, SAAE Mariana e Zeladoria do Planeta. Ao todo foram
distribuídas 300 mudas e sementes, entre elas, mudas de
Ipê Amarelo, Ipê Roxo, Goiaba, Cedro Rosa, Aroeira, Quaresmeira, Jacarandá, Açoita
Cavalo, Canudo-de-Pito e sementes de Urucum, Bolsa-de

-Pastor e Pimenta de Macaco.
Para a estudante, Isabela
Ferreira, a ação é muito importante para toda a população.
“Fiquei muito feliz em receber
a minha muda, espero que todos plantem e que essas árvores floresçam para melhorar a
nossa qualidade de vida. Com
certeza ações como essa são essenciais para a conscientização
de todos”, ressaltou.
Na semana, também foi
comemorado o Dia Inter-

A ação contou com o apoio de diversas organizações.

nacional das Florestas, reforçando a importância do
cuidado e do papel fundamental que as árvores realizam no planeta, contribuindo de inúmeras formas com
o ecossistema, auxiliando na
diminuição da temperatura,
retenção da água da chuva,
evitando a erosão do solo,
purificando o ar, além de
revitalizarem a área urbana
e deixarem o ambiente mais
bonito e agradável.
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Comunidadedo Paneleiro recebeobra
para instalação de rede de esgoto
SOLICITAÇÃO. Após indicação do Vereador Pedrinho Salete equipe do SAAE esteve no distrito para
realização das obras.
DA REDAÇÃO
No último dia 23 o Vereador Pedrinho Salete esteve na comunidade do
Paneleiro, no Distrito de
Barroca junto com o diretor
do SAAE, Ronaldo Camelo.
O edil acompanhou o serviço de instalação da rede de
esgoto que era uma obra cobrada por ele já há um tempo, e através de sua indicação de número 1209/2021
solicitando a rede de esgoto
para a comunidade o pedido
foi atendido.
A rede de esgoto interligará a todas as redes coletoras e atenderá mais de
12 famílias da comunidade.

Pedrinho Salete conversou
com a Sra. Maria, moradora
do local, e segundo ela há
mais de 40 anos não tinha
água encanada e rede de esgoto. Através de seu mandato, Pedrinho atendeu estas
duas demandas com apoio
do SAAE e do Executivo,
tornando realidade o pedido dos moradores do paneleiro do distrito da Barroca.
Pedrinho Salete agradeceu ao Prefeito Juliano Duarte e ao Diretor do SAAE,
Ronaldo Camelo, por atender mais uma indicação de
sua autoria. “Posteriormente a minha indicação o
SAAE se empenhou para

atender toda comunidade
do paneleiro. Agradeço o
Diretor do SAAE Ronaldo
Camelo, ao executivo na
pessoa do Prefeito Juliano
Duarte, por ter atendido a
minha indicação de número 1209/2021, parabenizo também toda equipe do
SAAE por não medir esforços em ajudar a realizar
os sonhos dos moradores
do Paneleiro do distrito da
Barroca. Agradeço também
a Sra. Maria, pelo seu depoimento. Seguimos firmes
trabalhando,
fiscalizando
e buscando melhorias para
nossa cidade e nossos distritos”, finalizou.

A rede de esgoto interligará a todas as redes coletoras e
atenderá mais de 12 famílias da comunidade.

PREF MARIANA
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População ouro-pretana reivindica
melhorias na educação em Plenário

SITUAÇÃO. O vereador e professor Matheus Pacheco (PV) falou sobre a situação da escola e da educação no município.
DA REDAÇÃO
Durante a 14ª Reunião
Ordinária da Câmara de Ouro
Preto, representantes da educação municipal fizeram uso da
Tribuna Livre para falar sobre
a situação das obras da escola
Monsenhor João Castilho Barbosa e sobre a greve dos profissionais da educação da rede estadual em prol do piso salarial.
As obras na Escola Monsenhor Castilho Barbosa foram
iniciadas com o intuito de readequar o ambiente, melhorando o espaço de aprendizagem
para os alunos e professores.
Porém, diante da irregularidade no cronograma de obras e
falta de informação sobre o andamento da reforma por parte
do Executivo Municipal, pais
de alunos da instituição fizeram
uso da Tribuna para cobrar respostas.
Conforme a representante da comunidade escolar da
Barra, Ingrid Borges, os alunos
estão sem estudar presencialmente desde novembro e algumas famílias não possuem a
estrutura adequada para continuar efetivamente como ensino
remoto. “A gente precisa saber
quando que essa obra vai acabar. Se ela for demorar mais um
tempo, queremos saber qual
será a solução para as crianças.
A aula on-line tem sido uma
carga para as famílias. A maioria das atividades presenciais
voltaram, as crianças precisam
do convívio”, apontou.
De acordo o vereador Alex
Brito (Cidadania), uma possí-

Conforme a representante da comunidade escolar da Barra,
Ingrid Borges, os alunos estão sem estudar presencialmente
desde novembro.
vel realocação dos alunos para
um outro espaço, para que
sejam realizadas aulas presenciais como medida provisória
ajudaria, ainda que momentaneamente, a garantir um melhor ensino para os estudantes
durante a reforma da escola.
“Eu deixo aqui essa sugestão,
estou à disposição de vocês,
para gente montar um grupo
de trabalho e ir até o Executivo
para que nós voltemos já para
as aulas presenciais”, disse.
O vereador e professor Matheus Pacheco (PV) falou sobre
a situação da escola e da educação no município. “As salas
estão sem os pisos, está faltando telhado, parte elétrica. Pre-

cisamos reverter esse cenário o
quanto antes. E a preocupação
de onde será a escola provisória
é de quem está lá executando.
Nós precisamos efetivar essas
ações. Infelizmente quem executa não é a Câmara, mas a cobrança vai partir daqui. Pensando de forma pragmática, o que
nós queremos um cronograma
de obras correto. É necessário
evidenciar a educação como,
realmente, um agente que
transforma a vida das pessoas
na sociedade”, destacou.
Sobre a greve dos professores da rede estadual, segundo Rosane Maria Gonçalves,
representante do Sindicato
Único dos Trabalhadores em
Educação (Sind-UTE), apesar
do Piso Salarial ter sido aprovado em 2008, os profissionais
da educação nunca foram contemplados com a medida.
Para o vereador Naércio
Ferreira (Republicanos), a greve é uma forma legítima para
pressionar o governo Estadual
a cumprir a adesão ao piso salarial.
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Outono faz disparar
doenças respiratórias,
e MG alerta sobre
cuidados com Covid
PRECAUÇÃO. Além da vacinação, Estado pede que medidas
sanitárias sejam redobradas para evitar novos surtos do coronavírus.
DA REDAÇÃO
O outono, normalmente
marcado por baixas temperaturas e clima seco, faz disparar os
casos de doenças respiratórias.
Por isso, Minas Gerais alerta
sobre os cuidados com a Covid.
Com a circulação maior do vírus, o temor é de novos surtos
da doença. Por isso, a Secretaria
de Estado de Saúde (SES) reforça que, apesar da pandemia
controlada, é preciso seguir as
medidas sanitárias para evitar o
aumento de casos do novo coronavírus.
Secretário de saúde do Estado, o médico Fábio Baccheretti analisa o cenário. “Em um
momento em que muitos países
do Hemisfério Norte registraram crescimento de casos no
fim do inverno, no Hemisfério

Sul o outono traz consigo o
período de sazonalidade de doenças respiratórias, entre elas a
Covid-19”, explicou.
“Por isso é tão importante
que os adultos completem o
esquema vacinal, e levem suas
crianças para serem imunizadas, para termos certeza de que
os mineiros estão protegidos”,
acrescenta o secretário. Em Minas, desde 12 de março, todos
os 853 municípios estão autorizados a abolir o uso de máscaras em locais abertos. Mas,
apesar da flexibilização, ainda é
importante manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro e a
higienização das mãos, além da
etiqueta respiratória.
Além da chegada de estrangeiros em aeroportos de Minas,
a SES segue acompanhando

de perto a situação das cidades
que autorizaram a retirada da
proteção facial. A atual média
móvel de cerca de 2.700 novos
casos de Covid por dia e 24
óbitos pela doença mostram
uma redução dos indicadores.
Mas não significa que a situação deixe de ser monitorada,
para que os avanços de flexibilização não resultem em necessidade de regredir futuramente.
O índice de transmissão
por infectado (RT), calculado
com base no número de pacientes internados diariamente
com suspeita ou diagnóstico de
Covid, atingiu 0,76 na última
quinta-feira (24), em Minas Gerais. Esse indicador já chegou a
1,18 em 28 de janeiro, com a
alta de casos provocada pela
variante ômicron.
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SEBRAE: Pequenos negócios mineiros
seguem confiantes em 2022
MICROEMPREENDEDORES. Pesquisa ISCON, do Sebrae Minas, aponta um cenário de otimismo para o 2º
trimestre deste ano.
DA REDAÇÃO
Em fevereiro, a pesquisa
Índice Sebrae de Confiança
dos Pequenos Negócios (ISCON), apontou um aumento
de 3 pontos em relação ao primeiro mês do ano, variando de
115 para 118. O ISCON acima
de 100 pontos indica tendência de expansão da atividade,
igual a 100, de estabilidade e,
menor que 100, de retração. A
pesquisa foi realizada entre os
dias 8 e 20 de fevereiro, com
1.146 donos de micro e pequenas empresas (MPE) e microempreendedores individuais
(MEI). A margem de erro é de
2,9 pontos percentuais.
A confiança registrada em
fevereiro é resultado da melhor expectativa dos empresários em relação à situação
econômica do país para os
próximos três meses. Segundo a pesquisa, o Índice de
Situação Esperada (ISE) aumentou 6 pontos em relação
ao mês anterior (de 132 para
138). Por outro lado, o Índice de Situação Recente (ISR)
caiu 2 pontos (de 81 para 79).
O ISR e o ISE são subíndices
do ISCON, mas o segundo
tem peso duas vezes maior na
composição do índice. “Também temos que considerar
que no período da realização
da pesquisa, a guerra entre a
Rússia e a Ucrânia ainda não
havia sido iniciada. Por isso,
a expectativa para o 2º tri-

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 20 de fevereiro,
com 1.146 donos de micro e pequenas empresas (MPE) e
microempreendedores individuais (MEI).
mestre do ano pode ser frustrada mediante os impactos
negativos deste conflito. Vale
lembrar que, como consequência da guerra, o Brasil vem
enfrentando a alta nos preços
dos combustíveis e alimentos,
além da redução da oferta de
fertilizantes”, explica o superintendente do Sebrae Minas,
Afonso Maria Rocha.
Mantendo-se no primeiro lugar no quesito confiança
está a Construção Civil, mas
sem apresentar alteração no

ISCON (124) em relação a
janeiro. O setor havia sofrido
uma queda de 6 pontos do indicador no primeiro mês do
ano. “Apesar de ter se mantido como o setor mais confiante, essa desaceleração nos
últimos dois meses pode ter
sido provocada pelos efeitos
do aumento da inflação e das
incertezas da situação macroeconômica do país”, diz o superintendente do Sebrae Minas.
Com um ISCON (120) de
6 pontos a mais que em janeiro, o Comércio foi o setor
com maior aumento da confiança. “O controle da pandemia e o avanço da vacinação podem ter impulsionado
positivamente as expectativas
do setor para os próximos
meses. O Comércio foi um
dos setores mais impactados
pelas medidas restritivas para
evitar a propagação da Covid-19, culminando na queda
acentuada do faturamento e
no fechamento de muitos negócios”, justifica Rocha.
Os Serviços também registraram um aumento no ISCON,
porém mais modesto, de 3 pontos (de 116 a 118). Já a Indústria, que havia sofrido uma queda significativa de 6 pontos no
ISCON em janeiro, em fevereiro, teve um aumento de 2 pontos (111 para 113) no indicador.
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Segundoassessoria,Valedesembolsou
R$ $ 32,8 bilhões em MG

ESTIMATIVA. Compras com fornecedores locais totalizaram R$ 21 bilhões e contribuíram para fortalecer a
economia dos municípios da área de atuação da empresa.

DA REDAÇÃO
A Vale desembolsou R$
32,8 bilhões em Minas Gerais
em 2021, considerando investimentos e custeio. O montante
inclui ações sociais e ambientais, tanto voluntárias quanto
obrigatórias. As compras com
fornecedores locais totalizaram
R$ 21 bilhões, movimentando a
economia dos municípios onde
a empresa atua. Os números
fazem parte do Balanço Vale+,
relatório com informações sobre sua atuação econômica, social e ambiental.
As operações da empresa
em Minas Gerais empregam
em torno de 41 mil pessoas,
considerando mão de obra
própria e terceirizada. A soma

de todas as remunerações e
benefícios pagos para empregados próprios em 2021, que
ficou em circulação na economia mineira, é de R$ 2,6 bilhões. A produção de minério
de ferro no período foi de cerca de 124 milhões de toneladas. Além disso, foram repassados R$ 4 bilhões em tributos
para os governos municipal,
estadual e federal, referente a
Cfem, ICMS, ICMS Importação, TFRM, TRFH e ISS.
Os investimentos ambientais e sociais da Vale no estado, incluindo os voluntários e
obrigatórios, somaram R$ 2,5
bilhões e R$ 1,2 bilhão, respectivamente. Foram realizadas
diversas iniciativas com o ob-

jetivo de contribuir para o desenvolvimento dos territórios e
a melhoria da vida das pessoas,
em frentes como saúde, cultura
e geração de trabalho e renda.
A Vale também continuou
atuando para ajudar o Brasil
no enfrentamento da pandemia da Covid-19 ao longo de
2021, com doação de 50 milhões de seringas ao Ministério
da Saúde, 400 mil EPIs para
proteção de profissionais na
linha de frente da vacinação e
3,7 milhões de medicamentos
para intubação, comprados em
parceria com outras empresas.
Além disso, apoiou a conclusão das obras de expansão do
Centro de Produção de Vacinas do Butantan.
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Cemig destina
R$10 milhões para
incentivo de projetos
artísticos e culturais

SELEÇÃO. As propostas escolhidas deverão ser executadas nos
774 municípios mineiros da área de concessão da Cemig.
DA REDAÇÃO
Com o objetivo de fomentar, reconhecer e fortalecer a
cultura em Minas Gerais, a
Cemig publicou um edital de
chamamento público para a
seleção de projetos artísticos
e culturais, aprovados na Lei
Estadual de Incentivo à Cultura, que serão incentivados
pela Companhia. Ao todo, serão destinados R$10 milhões
para o desenvolvimento das
propostas aprovadas.
Podem ser inscritas iniciativas que envolvam teatro,
dança, música, literatura, artes
plásticas, artesanato, fotografia
e preservação do patrimônio
imaterial, entre outras atividades. As propostas escolhidas
deverão ser executadas nos 774
municípios mineiros da área de
concessão da Cemig. Os proje-

tos aprovados serão realizados
no conjunto de atividades dos
70 anos da Companhia.
As inscrições são gratuitas e vão do dia 23 de março
até as 18 horas do dia 30 de
junho. O cadastro deve feito
diretamente no link disponível no texto do edital. O documento completo com todas
as informações está no site da
Cemig, no endereço eletrônico www.cemig.com.br.
Podem participar empreendedores - pessoa física e/
ou jurídica, com ou sem fins
lucrativos -, que já tenham
projetos aprovados ou, ainda,
aqueles que inscreverem as
suas propostas na Plataforma Digital da Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo
(Secult-MG) e que tiverem
aprovação até a data de encer-

ramento das inscrições. Além
disso, é importante que estejam de acordo com todos os
critérios e requisitos estabelecidos em edital.
As inscrições no chamamento público ficarão abertas por 100 dias corridos,
entre os dias 23/03 e 30/06.
A seleção de projetos acontecerá ao longo dos meses de
março, abril, maio, junho e
julho. A divulgação dos aprovados será feita no dia 10 de
cada mês, a partir de abril, no
site da Cemig. No entanto, é
importante destacar que, se
antes mesmo do término do
período previsto de realização do chamamento público
a Cemig selecionar projetos
que atinjam o limite de R$ 10
milhões, a Companhia poderá
encerrar o edital.
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Chás naturais para emagrecimento
podem gerar danos à saúde
COMPLICAÇÕES. Vendidos como substâncias naturais, bebidas e suplementos podem causar problemas hepáticos e renais que levam à morte.

Segundo a Anvisa, chás devem ser vendidos como um alimento, e não como um medicamento.

DA REDAÇÃO
No início de fevereiro, a
enfermeira Mara Abreu foi internada com um quadro de hepatite fulminante relacionado
ao consumo de cápsulas de um
chá emagrecedor de 50 ervas.
Submetida a um transplante de
fígado, rejeitado pelo organismo, ela, que tinha 42 anos, não
resistiu às complicações.
Dias depois, o país acompanhou com apreensão o
caso da cantora Paulinha
Abelha, que, depois de dez
dias sob cuidados médicos,
faleceu após rápida deterioração de seu quadro de saúde. Os profissionais que cuidaram da vocalista do grupo
Calcinha Preta suspeitam que

as causas da morte tenham
sido problemas renais e hepáticos decorrentes do uso
de remédios e bebidas por
infusão para emagrecer, ficar alerta e ganhar definição
muscular. Exames divulgados
neste mês reforçaram a tese,
indicando que o fígado dela
foi lesionado por essas substâncias. Ela tinha 43 anos.
Chás naturais, cápsulas
e suplementos como os que
foram utilizados por Mara e
por Paulinha podem ser encontrados facilmente em sites e lojas físicas, de salões
de beleza a academias e clínicas de estética. Um comércio
que, muitas das vezes, desobedece à legislação.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), chás devem ser
vendidos como um alimento,
e não como um medicamento. Evidentemente, tais bebidas não podem conter substância farmacêutica, mesmo
que de origem fitoterápica. Já
os produtos fitoterápicos –
ou seja, fabricados com matéria-prima vegetal, como raízes, folhas, sementes, ceras,
óleos e extratos que tenham
alguma ação terapêutica –,
para serem comercializados,
precisam ser registrados na
Anvisa, comprovando serem
seguros para o consumo humano, assim como ocorre no
caso de medicamentos. Vale
registrar que, após a morte
de Mara Abreu, a agência reguladora proibiu a venda de
140 cápsulas emagrecedoras,
muitas delas com composição similar à do produto
utilizado pela enfermeira.
Contudo, apesar do veto, alguns dos produtos listados
pela Anvisa continuam sendo anunciados livremente na
internet, Embora fartamente ofertados, medicamentos
não devem ser usados sem
que haja recomendação de
especialistas habilitados.

+

varejao

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Minas Gerais confirma
celebrações
presenciais durante
a Semana Santa

TRADIÇÃO. Acompanhe nossa série sobre a festividade em Ouro
Preto, Mariana, Congonhas, Sabará, São João del-Rei e Tiradentes.
DA REDAÇÃO
Tradições seculares retornam às ruas das cidades históricas a partir do dia 10 de
abril. Depois de dois anos de
celebrações virtuais, Minas
Gerais é novamente o principal palco da Semana Santa.
Com o abrandamento das
restrições contra a Covid-19
em várias cidades, inclusive
com flexibilização do uso de
máscara, destinos historicamente turísticos nesta época
do ano, como Ouro Preto,
Mariana, Congonhas, São
João del-Rei, Tiradentes, Santa Luzia e Sabará, se dizem
preparados para receber fiéis
e turistas para a festividade
religiosa.
“As atividades voltam ao
que eram antes de pandemia,
mas com todos os cuidados
necessários”, afirma o padre Adilson Luiz Umbelino
Couto, pároco da Basílica de
Nossa Senhora do Pilar, em
Ouro Preto.
Em Ouro Preto, logo
após o feriado de Carnaval,

começou a mobilização para
a Semana Santa, com a celebração da via-sacra às quartas
e quintas-feiras e a adoração
do Santíssimo às sextas, seguida do Setenário das Dores (ritual litúrgico em latim,
com cânticos compostos nos
séculos XVIII e XIX, acompanhando as sete dores vividas por Maria ao longo da
vida de Jesus), finalizando no
dia 8 de abril.
Neste ano, ainda por
causa da pandemia, a Arquidiocese de Mariana aumentou o número de missas nas
paróquias para distanciar os
fiéis. A celebração também
continua a ser transmitida
pela internet. “Ela foi nossa
aliada na pandemia”, destaca o sacerdote, enfatizando
o alcance das mídias digitais
para quem não pode participar dos ritos, como idosos e
enfer mos.
Segundo reza a tradição,
os moradores enfeitam as
janelas com toalhas vermelhas no Domingo de Ramos

e no Sábado de Aleluia; roxas, na Sexta-Feira da Paixão;
e brancas, no Domingo da
Ressurreição. Neste ano, uma
novidade é que 14 mulheres
da comunidade usarão vestimentas na cor prata e asas de
anjos em todas as procissões.
Em Ouro Preto, as igrejas com imagens e talhas esculpidas por mestres como
Aleijadinho atraem e emocionam os turistas. Para o padre
Adilson, essa retomada da
fé é muito importante, porque é uma oportunidade de
abastecer o coração. E essa
retomada se repetirá neste
ano em cidades como Mariana, Congonhas, Sabará, Santa
Luzia, São João del-Rei e Tiradentes, cada com suas particularidades. mas revivendo
uma tradição secular, quiçá
milenar.

Curta a página do Ponto
Final no Facebook

facebook.com/jornalpontofinal
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¨ polícia
Latrocínio é desvendado pela
Polícia Civil em Mariana

NATURALIDADE. Autor, natural de Pernambuco, prestava serviço a uma empresa terceirada de uma
mineradora local.

Através do “Olho Vivo”monitorado pela Guarda Municipal
foi possível identificar o autor.

DA REDAÇÃO
Um dos crimes ocorridos na
cidade de Mariana nos últimos
quinze dias teve seu desfecho
realizado pela Polícia Civil de
Mariana através de intensa investigação. O crime que ocorreu no
bairro Colina, não tinha testemunhas e vitimou um senhor de 52
anos em sua residência. Achado coberto por penas, o corpo
apresentava ferimentos causados
possivelmente por uma faca.
Através do “Olho Vivo”,
sistema de câmera e segurança
instalado por toda cidade e mo-

nitorado pela Guarda Municipal
local, foi possível identificar o
exato momento da entrada do
autor na residência com uma
mochila vazia assim como sua
saída já a mochila cheia. Segundo
o Delegado de Polícia Civil, Dr.
Cristiano Castelucci, a partir das
imagens do “Olho Vivo” foi possível chegar até o autor. “Como
havia dito já anteriormente, nós
estávamos diligenciando e conseguimos identificar o autor daquele crime, que a princípio, nós
tratávamos como homicídio,
mas agora com o decorrer da in-

vestigação vimos que foi um crime de latrocínio, que é o roubo
seguido de morte. Essa pessoa
foi identificada, ele é natural do
estado de Pernambuco e prestava serviço em uma terceirizada de uma mineradora aqui. O
crime ocorreu no bairro Colina
onde um senhor de 52 aos foi
encontrado em sua residência
sem vida e com várias marcas
de facadas pelo corpo. O corpo estava coberto com penas,
provavelmente de um travesseiro. Não havia nenhuma testemunha e com uma ajuda de
grande utilidade do Olho Vivo
da Prefeitura Municipal de Mariana conseguimos chegar até o
autor’, explicou Castelucci.
Segundo o delegado, o autor que já havia trazido a mulher
e os três filhos do casal. Estava
programado para fugir e já havia
vendido parte dos móveis a um
topa tudo da cidade. “Se não tivéssemos feito a prisão do indivíduo, muito possivelmente no dia
seguinte já não o encontraríamos
em Mariana”, finalizou.
Curta a página do Ponto
Final no Facebook

facebook.com/jornalpontofinal

ESTUPRO

Sobe número de casos de estupro
de vulnerável em Mariana
DA REDAÇÃO
Em entrevista ao Jornal
Ponto Final, o Delegado de
Polícia Civil, Dr. Cristiano
Castelucci, relatou que casos
de estupro de vulnerável tem
crescido em Mariana e região. “Os números de casos
tem crescido. Recentemente
fizemos a prisão do autor de
um crime de estupro a uma
criança de 12 anos. Nós concluímos a investigação desse
inquérito policial onde foi indiciada junto com o autor, a
pessoa que cuidava da criança,

a babá. A mesma foi indiciada
porque ela poderia ter agido
de forma diferente para que o
crime fosse evitado e ela nada
fez e deixou a criança ser abusada, então ela também foi
responsabilizada pelo crime
de estupro de vulnerável” explicou o delegado.
Dr. Cristiano falou de outro
caso que está sendo investigado
e sobre a estrutura de apoio que
a cidade de Mariana oferece às
vítimas e seus familiares. “Tem
também outro caso com uma
criança de 11 anos que está

sendo investigado. Temos em
Mariana uma rede muito bem
estruturada com psicólogos, assistentes sociais que fazem todo
o acompanhamento da criança
(vítima) e da família para que de
alguma forma seja amenizado
esse trauma que fica após o abuso”, relatou Castelucci.
Em conversa, o delegado
deixou claro a importância da
participação efetiva da população na resolução dos últimos
casos e enfatizou que a população marianense tem feito o seu
papel participativo.
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Informações sobre o autor podem ser repassadas para a Polícia Militar, de forma anônima.

Joalheria em Ouro
Preto sofre tentativa
de assalto e PM
é acionada

FUGA. Equipes policiais efetuaram rastreamento com o
objetivo de capturar o autor.
DA REDAÇÃO
Na manhã do último sábado,
dia 26 de março, a Polícia Militar
foi acionada devido a uma tentativa de roubo à joalheria, no centro
de Ouro Preto (MG). De acordo
com as vítimas - proprietário e
funcionários do estabelecimento
- o autor entrou no local, simulando ter interesse de compra, mas
logo em seguida, ao visualizar os
itens solicitados, anunciou o delito, portando uma arma de fogo.

Em seguida, ele teria ordenado
que as vítimas fossem para o fundo da loja, momento em que uma
delas conseguiu se desvencilhar e
se trancar em um cômodo.
O proprietário da loja, então,
se dirigiu para fora da joalheria,
pedindo socorro a transeuntes,
quando o autor - aparentando
nervosismo - correu no mesmo
sentido e evadiu, sentido ao bairro Antônio Dias. Durante a fuga,
ele deixou a mochila preta que

carregava no estabelecimento, a
qual foi apreendida.
Equipes policiais efetuaram
rastreamento com o objetivo de
capturar o autor, durante o qual
foi constatado que ele evadiu
- por meio do bairro Antônio
Dias - no sentido do bairro Alto
da Cruz. Informações sobre o
autor podem ser repassadas para
a Polícia Militar, de forma anônima, pelos telefones 190 e 181
(Disque-Denúncia).
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¨ esporte
28ª Corrida São Sebastião retorna
movimentandoastrilhasdomunicípio

REGRAS. A premiação seguiu as normas da Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAT) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

A chegada das duas modalidades aconteceu no distrito de
Cláudio Manoel (2).

DA REDAÇÃO
No último domingo (27),
a Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Esportes e Eventos, promoveu
a 28ª Edição da Corrida São
Sebastião, agitando as trilhas
do município, com a presença
de mais de 200 participantes,
nas duas modalidades. Além
da presença dos familiares e
prestigiadores do esporte.
O evento teve início nos
dias 24 e 25 de março, na
Arena Mariana, onde os esportistas puderam adquirir o
kit que continha uma camisa
personalizada e o número de
inscrição, de uso obrigatório
por todos os participantes. Já
a competição teve início na
manhã de domingo, às 08h,
na garagem da Univale, com
os atletas da modalidade do
Mountain Bike, que partiram em um percurso de 55
km até o distrito de Cláudio
Manoel. Logo em seguida, às
09h, foi dada a largada, no
distrito de Águas Claras, para
os competidores da Corrida
Rústica, que percorreram um
total de 6,5 km com subidas
e descidas, objetivando testar
suas habilidades.
A chegada das duas modalidades aconteceu no distrito de Cláudio Manoel. Após

a corrida, enquanto aguardavam a premiação, que aconteceu às 11h15, os participantes puderam usufruir de um
lanche reforçado e hidratação. Todos os participantes
foram contemplados com
uma medalha de participação, além disso, os três pri-

meiros lugares de cada faixa
etária receberam também as
medalhas de acordo com o
pódio, enquanto os primeiros
colocados, foram contemplados também com troféus. A
premiação seguiu as normas
da Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAT) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), considerando
a ordem de chegada como
critério para definir os vencedores, e não o tempo líquido
do atleta.
O município, que é referência do Mountain Bike no
Brasil, elevou, ainda mais, o
seu nome com o desempenho dos atletas marianenses.
Diariamente, mais de 400
pessoas percorrem as ruas
da cidade de bicicleta e correndo a pé, o que incentiva
a prática do esporte, além de
promover mais qualidade de
vida e saúde aos praticantes.
Os trabalhos da Guarda
Civil Municipal (GCM) foram
fundamentais para a realização do evento, contribuindo
com o patrulhamento na escolta das largadas e o acompanhamento na retaguarda.
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HORÓSCOPO

AMANHÃ É
PARA SEMPRE SBT

ÁRIES - 21/03 a 20/04

SEGUNDA-FEIRA
Bárbara intervém e diz ter provas de
que Adriano não roubou o dinheiro.
Eduardo visita padre Bosco e mostra a
ele a certidão de nascimento de Artêmio
Bravo. O religioso diz que infelizmente
não pode ajudá-lo, mas sugere que ele
procure por Silvestre, o ferreiro. Bárbara
tranquiliza Fernanda dizendo que seu
pai vai reparar o dano que causaram
a Adriano. Lembrando das ameaças
de Artêmio Bravo, padre Bosco pede a
Eduardo que nunca mais o procure.

Violeta questiona Isadora sobre seu medo
de se envolver com Rafael. Joaquim
aﬁrma a Eugênio que sabe de sua paixão
por Violeta. Onofre chantageia Joaquim
e Davi pede que Iara ﬁque de olho nos
dois. Marcos, Bento, Lorenzo e Silvana
conversam sobre a guerra. Eugênio
confessa a Constantino que ama Violeta.
Joaquim pede perdão a Isadora e promete
que será um noivo melhor. Arminda
comenta com Julinha sua desconﬁança
sobre Mariana. Augusta alerta Davi sobre
Joaquim e Onofre.

Guilherme/Flávia entrega a aliança
para Flávia/Guilherme, que a atira no
mar. Paula/Neném reivindica as ações
da Wollinger. Nedda tenta manter a
integridade do almoço. Rose comenta,
animada, com Joana sobre o encontro que
terá com Neném. Guilherme/Flávia aceita
sair de barco com Flávia/Guilherme. Roni
pede para Nedda morar com ele. Soraia
provoca Tina. Valdirene ameaça Celina
para demitir Deusa. Paula/Neném chega à
casa de Nedda.

Irma ﬁnge não entender o motivo dos
ciúmes de Madeleine. Filó reclama da
ausência de José Leôncio. Madeleine
compra roupas para o noivo. Tião e Quim
se preocupam com a possibilidade de
uma onça estar atacando o rebanho.
Chega o dia do casamento. Antero faz um
brinde emocionado para José Leôncio.
Maria e Gil fazem amor. Antero se diverte
com as mentiras que contou para os
convidados na festa. Madeleine aﬁrma
que não vai para o Pantanal e Antero se
preocupa quando José Leôncio diz que
vai desfazer o casamento. Mariana pensa
em conversar com Gustavo.

Querendo uma semana com “s” de sorte e
sucesso, bebê? Se depender dos astros, seus
desejos serão atendidos, meu cristalzinho! Seu
signo recebe várias visitas planetárias importantes
e algumas delas serão decisivas para as suas
conquistas.

TOURO - 21/04 a 20/05
O novo mês chega com boas promessas
proﬁssionais, mas já adianto que não dá
pra ﬁngir que tá tudo lindo porque desaﬁos
também vão pintar, viu bebê? Dinheiro e
vida familiar são os assuntos mais zicados e
abacaxis não estão descartados.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
TERÇA-FEIRA
Adriano diz a ela que ﬁcou provado que
é inocente e voltará a viver na fazenda.
Em troca do silêncio sobre a paternidade
de seu ﬁlho, precisará que ela faça
tudo que ele mandar. Aurora, mais uma
vez, leva um susto na fazenda e pede
ajuda de Bárbara que, cinicamente, diz
que já sofreu com essas alucinações
e a aconselha recorrer à bruxaria. Flor
descobre que Adriano está escondido no
apartamento de Vladimir.

Joaquim explica seu plano para Úrsula.
Constantino permite que Julinha volte
para a LBA. Julinha se irrita com
Mariana por ter a atenção de Darcy
Vargas. Arminda e Julinha armam para
desmascarar Mariana diante de Darcy.
Julinha retoma o posto de diretora da
LBA de Campos. Uma peça da máquina
da fábrica quebra e Davi pede que Iara
vigie Joaquim. Heloísa incentiva Isadora
a se envolver com Rafael. Iara vê
quando Joaquim não embarca no trem
para o Rio de Janeiro.

Todos na casa de Nedda começam
a discutir. Tina briga com Tigrão por
causa de Soraia. Neném/Paula revela
que Roni é pai de Tina. Bianca e Tina
vão com Cabeça e Denis para o bar de
Gabriel. Neném/Paula manda Paula/
Neném se encontrar com Rose. Celina
demite Deusa. Gabriel conhece Tina.
Carmem descobre que foi enganada e
ﬁca furiosa. Paula/Neném convida Rose
para participar da campanha da Terrare
Wollinger.

Davi garante a Iara que Joaquim está
no evento e pede que a moça o procure.
Mariana sabota o vestido de Arminda.
Felicidade comenta com Letícia sobre o
envolvimento de Onofre com a quebra da
máquina da fábrica. O locutor do evento
anuncia Violeta como esposa de Eugênio,
e Matias tem uma crise ao ouvir pela rádio.
Inácio tranca Mariana em um quarto com
roupas antigas.

Osvaldo chama a polícia e Roni é preso.
Tina se desespera ao saber que não é ﬁlha
de Neném. Paula/Neném fala para Rose
do amor que Neném sente por ela. Flávia/
Guilherme e Guilherme/Flávia voltam para
casa. Daniel ﬁca intrigado com as crises de
Celina. Paula/Neném sofre por causa de Tina,
que se recusa a falar com Neném/Paula.
Neném/Paula vai com Paula/Neném para a
reunião na Terrare. Roni rejeita Nedda.

Isadora abre mão de seu prêmio para
comprovar a lisura do concurso da fábrica.
Arminda avisa a Inácio que Mariana
tem alergia a naftalina. Mariana passa
mal e aﬁrma que prestará queixa contra
Inácio e Arminda. Matias invade a festa
do concurso e ameaça Eugênio. Isadora
confessa seu amor por Rafael. Matias tem
um surto e acaba machucando Leônidas.
Eugênio conforta Violeta. Davi e Isadora
se beijam, e Manuela vê. Heloísa e Matias
discutem sobre seu passado. Eugênio se
declara para Violeta e os dois se beijam.

Roni corta relações com Nedda. Neném/
Paula conduz a reunião e Carmem ﬁca
irritada. Rose tenta consolar Tina. Juca
ﬁca feliz com o casamento da ﬁlha. Paula/
Neném fala com Tina. Rose beija Neném/
Paula. Joana cai e bate o corpo no meio-ﬁo
e Marcelo a leva para clínica de Guilherme.
Carmem ameaça Paula/Neném. Tina visita
Roni na cadeia. Joana desmaia nos braços
de Flávia/Guilherme.

Joaquim se declara inimigo de Onofre.
Davi surge com a peça para a máquina
da fábrica e Joaquim se enfurece.
Mariana chantageia Arminda e Julinha.
Letícia e Giovanna veem a reportagem
com Bento e Lorenzo. Fonseca anuncia
que Bento, Lorenzo e os soldados terão
seu batismo de fogo. Isadora termina
o noivado com Joaquim e se assusta
com a reação do rapaz. Joaquim e Davi
travam um confronto. Eugênio e Violeta
se beijam novamente. Darcy estranha o
retorno de Mariana à LBA.

Flávia/Guilherme decide operar Joana.
Carmem desiste de atacar Paula/Neném.
Roni tenta ser carinhoso com Tina. Prado
avisa a Jandira sobre Tina e Neném/Paula
vai à delegacia. Carmem pede ajuda a Paula/
Neném. Rose conta para Tigrão sobre o pai
de Tina e se preocupa com a reação do ﬁlho.
Tina pede para Neném/Paula tirar Roni da
cadeia. Neném/Paula exige que Roni não se
aproxime de Tina. Rose ﬂagra Neném/Paula
e Paula/Neném se beijando.

Mariana acusa Antero de ter vendido
Madeleine. José Leôncio aproveita a viagem
de chalana com a esposa. Mariana pega
todo o dinheiro que o marido recebeu para
honrar as dívidas. Gustavo desabafa com
Irma. José Leôncio chega em casa com
Madeleine e Filó ﬁca estarrecida. Mariana
estranha que Irma tenha conversado
tanto com o cunhado. Filó se incomoda
com perguntas que Madeleine faz sobre a
paternidade de Tadeu.

QUARTA-FEIRA
Fernanda também questiona Adriano
sobre sua mudança de atitude em relação
a Bárbara, a quem havia apontado como
culpada pelo desfalque na empresa.
Gonçalo diz a Fernanda que a festa de
Franco Santoro é um bom lugar para
demonstrar que Adriano é inocente pelo
desfalque. Eduardo se irrita por Fernanda
não atender suas ligações. Bárbara leva
Aurora até Rosenda, uma feiticeira que irá
expulsar os espíritos que a atormentam.

Quim e Tião falam para José Leôncio sobre
o que viram no mato. Gil perde o rastro de
Maria e se desespera. Quim e Tião aﬁrmam
para José Leôncio que o que viram no mato
não era bicho. Madeleine pede para o marido
não passar a noite na mata. José Leôncio vai
ao jirau e acredita que foi o pai quem soltou
a isca para onça. Gil retira Maria de dentro
do rio. Madeleine diz que quer ter seu ﬁlho
no Rio de Janeiro e Filó a repreende por seu
comportamento. Quim e Tião pensam em
pedir demissão.

QUINTA-FEIRA
Dominga assusta Aurora dizendo que, se
não revelar o segredo que guarda, continuará
sendo atormentada pelo espírito do mal.
Santiago não gosta nada dos comentários
grosseiros de Camilo e exige que se afaste
de Aurora. Começa a festa oferecida por
“Franco Santoro” em sua fazenda. Eduardo
ﬁca enciumado ao ver Fernanda chegar com
Adriano. Aurora ouve ruídos estranhos em
seu quarto.

Quim, Tião e Filó parabenizam José Leôncio
pelo nascimento do ﬁlho. Madeleine destrata
o marido e se desespera quando ele leva o
ﬁlho para andar a cavalo. José Leôncio sente
a presença do pai e seu ﬁlho se assusta
com o barulho de um trovão. Quim e Tião
juntam os peões para festejar o nascimento
de Joventino. Passa-se um mês. Madeleine
não deixa José Leôncio pegar o ﬁlho no
colo. Tião e Quim convencem o patrão a
conversar com a esposa antes de partirem
em comitiva.

SEXTA-FEIRA
Vênus se arruma para participar da
festa oferecida por Franco Santoro
e confessa a Marina que está muito
nervosa, pois não sabe como se
comportará diante de Camilo Elizalde.
Santiago conta para Aurora que logo
após a morte da mãe, seu pai se casou
com Bárbara e ninguém da família dela
participou da festa. Steve se surpreende
ao ver Vênus toda arrumada. Aníbal
diz a Adriano que não acredita na sua
inocência e, por isso, ﬁcará atento
a todos seus movimentos. Érika,
emocionada, apresenta Franco para
seus pais.

Maria luta com a sucuri e vira onça para
salvar Juma. Madeleine é rude com Filó.
Irma pensa no beijo de Gustavo. Mariana
pega a carta que Irma mostrou para
Gustavo. Madeleine faz insinuações a
Filó, que rebate ferida. Mariana convence
Gustavo a ‘resgatar’ Madeleine. Dois
jagunços perguntam por Gil para Eugênio.
Gil questiona Maria sobre o que aconteceu
no dia do nascimento de Juma.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Pensando em largar tudo, jogar emprego pro alto
e vender badulaques na praia, meu docinho?
Pode até ir, mas já adianto que vale a pena ficar
e insistir. Trago notícias superanimadoras para
a sua vida profissional e aqueles interesses que
você não vê a hora de realizar vão contar com um
baita apoio do céu.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Me conta, docinho, tá armando trocentos planos
para abril? Então aproveita essa fase de energia
plena e vai com tudo, porque você pode agilizar
uma porção de assunto nesse início de mês. O
caminho ﬁca escancarado para dar as guinadas
com as quais vem sonhando na vida e até
mudança de casa ou cidade pode rolar.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Estabilidade é sua praia e nem sempre você
vê transformações em sua vida com bons
olhos, mas agora não dá para tapar o sol com
a peneira e o negócio é encarar. Coragem, meu
cristalzinho, porque virginianjos têm disciplina,
organização e dedicação de sobra para triunfar.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Quer notícia boa, librinha? Então toma! Pode
esperar uma semana produtiva em suas
atividades, sorte tinindo com dinheiro e muito
pique para realizar mudanças. A virada de
mês traz energias renovadoras, mais vitalidade
física e mental, sem falar nos poderosos
estímulos em suas relações proﬁssionais e
pessoais.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Sonhando com uma virada de mês mais
maneira e sem tanta responsa, bebê?
Sonhar é bom e não paga imposto, mas
vamos falar na real e o que vem pela frente
é trabalho, muito trabalho! Agora, os astros
também me contam que se pegar ﬁrme no
serviço o retorno pode ser bem generoso.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Pode levantar a mão para o alto e agradecer,
Sagita! Como se não bastasse a presença do
Sol, agora Mercúrio também brilha no setor mais
positivo do seu Horóscopo. E o que isso quer
dizer? As coisas vão fluir na maior boa para o
seu lado e a sorte monta guarda em diversos
assuntos, inclusive no trabalho e com grana.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Interesses domésticos e familiares roubam a cena
e as atenções nesta semana, mas você também
pode ter surpresa boa com assunto de grana
antes de março acabar. Aí vi vantagem e ao que
tudo indica vai ser algo ligado a vitória profissional
ou investimento bem-sucedido. Você entende do
babado e terá boas chances de explorar o que
sabe nesses dias.

SÁBADO

Não há exibição.

Eita, geminianjo, é agora que você retoma
aqueles planos engavetados na pandemia
e muda de vida! O cenário dessa semana
tá maravigold para acelerar o passo no
trabalho, agilizar planos e realizar sonhos
que antes pareciam fora do seu alcance,
lá na Sibéria.

Fonseca é atingido por uma granada e
morre nos braços de Lorenzo. Davi revela
a Olívia sobre seu namoro com Isadora.
Eugênio conforta Joaquim. Matias aﬁrma
a Leônidas que voltará a ser o chefe de
sua família. Joaquim vê quando Rafael e
Isadora se beijam, e tem uma crise. Julinha
confessa a Arminda que perdeu no jogo o
dinheiro doado por Darcy à LBA.

Neném/Paula vai atrás de Rose. Roni
avisa que Juca terá que colocar máquinas
caça-níqueis na padaria. Flávia/Guilherme
comenta com Guilherme/Flávia que eles
precisam falar com a Morte. Rose convida
Neném/Paula para jantar em sua casa.
Rose não aceita bem o pedido de tempo de
Neném/Paula. Tigrão ﬁca com ciúmes de
Tina com Gabriel.

A sucuri mata um dos jagunços. Madeleine
escreve uma carta para José Leôncio. Filó
se indigna com a decisão de Madeleine
de ir embora da fazenda. Eugênio observa
Madeleine e Gustavo na travessia da
chalana. Maria mata o jagunço que atirou em
Gil e sofre pela morte do marido. José Leôncio
volta para casa e se enfurece ao saber que
Madeleine foi embora com seu ﬁlho.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Bora lacrar e lucrar, meu cristalzinho! Março
termina com ótimas promessas e você já vai
entrar no novo mês com disposição de sobra
para fazer e acontecer. Sua comunicação e
suas ideias inventivas ﬁcam empoderadas e
a semana será maravilgold para todo tipo de
contato.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Pensando em como vai fazer para driblar a
chuva de boleto, peixinho? Ixxquenta não,
porque se depender dos astros é agora que
você vê a cor do dinheiro.
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Editorial

Doces acordes da voz
de meus filhos...

Combustível x Refinaria

Acredito que todos que utilizam produtos e serviços ligados ao combustível, tenham percebido o aumento significativo no preço da gasolina. Até quem não possui veículos, certamente já
notou o aumento nos preços do combustível nos postos de gasolina ou já viram em noticiários.
Não é por menos que o conjunto de palavras gasolina e preço, de agosto de 2021 a março
de 2022, bateram um recorde de buscas no Google, que não era atingido desde 2015. O petróleo
é uma commodity utilizada mundialmente, e vale a pena ressaltar que commodity nada mais é
que matéria prima. Normalmente as commodities possuem uma produção em grande escala e
podem ser estocadas. Além disso, as commodities são precificadas de acordo com a oferta e
demanda. Dito isso fica mais fácil de esclarecer sobre o preço do petróleo, já que ele também é
uma commodity.
Existem diversos tipos de petróleo, e eles se diferenciam principalmente pela sua composição. É necessário entender que o Brasil pode ser auto suficiente quando o assunto é produção de
petróleo, ou seja, a produção de petróleo no Brasil é superior ao seu consumo. Porém não basta
que o petróleo seja extraído, ele precisa ser refinado até chegar em seus derivados.
É aí que não possuímos auto suficiência e precisamos importar parte dos derivados e como
consequência, exportar petróleo. Um dos motivos dessa importação é pelo fato das nossas refinarias não possuírem tecnologia suficiente para refinar o petróleo que é extraído no país.
Quando há uma elevação na demanda por derivados do petróleo, há maior necessidade de
produção da commodity, e consequentemente seu preço aumentará.
De forma resumida, vem acontecido recentemente foi uma baixa demanda por petróleo
devido a pandemia que atingiu o mundo inteiro. Com a paralisação da econômica global, as
empresas encomendaram menos petróleo, as companhias aéreas não utilizaram suas frotas e os
consumidores pouco utilizavam seus veículos. Tudo isso gerou um aumento do estoque de petróleo. Assim, o aumento recente está ligado, sobretudo à alta global do preço do petróleo, que é
piorada no Brasil pela desvalorização do real. Mesmo antes da guerra, em 2021, os combustíveis
já lideraram a alta da inflação.

Charge

Poetas, seresteiros, namorados,
correi
É chegada a hora de escrever
e cantar
Talvez as derradeiras noites de
luar
(Gilberto Gil)
Por certo você não se lembra, mas havia ali, na Praça do
Jardim, quando a praça era dos
namorados, uma bar que ao
passante se chamava “Casarão”, aos frequentadores, Bar
da Maria Pirraça. Espaço de
poetas, cantadores, namorados
que se juntavam às sextas-feiras
para uma seresta à luz de velas.
Tempos outros em que a paz
nos encontrava...
Chiquinho Alfaiate e seu
saxofone, Crispim e um cavaquinho, violão de Antônio Fofoca e a voz de Lurdinha Walter
(perdoe-me se me esqueço de
algum outro), embalavam idílios em canções onde versos
de Ari Barroso, Pixinguinha e
Noel Rosa se somavam à poesia nascente dos jovens que ali
se reuniam.
A discoteca agonizava em
novos ritmos: punk, funk, new
wave... e o rock nacional explodia nos acordes de Lulu Santos
e Paralamas do Sucesso, mas
ali, naquele ponto de encontro,
às sextas-feiras, tendo ou não
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tendo uma lua cheia, a seresta
era quem mandava... E mandava bem!
Chiquinho se foi. Antes
dele, havia partido Antônio Fofoca e Mariana perdeu grande
parte do seu patrimônio imaterial. A quem recorrer nas noites de lua cheia de junho, nas
madrugadas cinzentas que nos
abraçavam como se as nuvens
descessem à terra para nos inebriar com seu ar molhado?
O casarão fechou as portas
e a praça... bem, a praça “renovada” não tem mais o mesmo
romantismo daqueles dias. Faltam as rosas de Cartola... As
rosas não falam... e eu volto
ao jardim, na certeza que devo
chorar...
No entanto, um dia desses,
passando de carro por uma rua
da cidade, ouvi um chorinho
que vinha de um alpendre, toque mágico de João Relojoeiro
e a voz aveludada de Terezinha
Morango. Era noite de quintafeira.
A canção me levou de volta
aos versos de Moacir Franco,
sempre cantados a meu pedido
no velho Bar da Maria Pirraça ao fim da noite... “quando
anoitecer e a saudade doer, tu
hás de me encontrar na velha
canção...”
Israel Quirino
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¨sociais

com Rômulo Passos e Tiago Souza

Quem entrou para a turma dos casados foram Edivaldo e
Ellen, gerente do Restaurante Casa Nova. Uniram-se em
matrimônio no último dia 26. Desejamos muitas felicidade
ao casal. Que Deus os abençoe!

Tiaguinho Trelelê com o nosso amigo Sidney do SAAE numa boa
prosa. Grande abraço!

Duarte Júnior em uma bela foto com sua família. Esposa Regiane e seus filhos Cecília, Otávio e Heitor. Essa foto merece
ir para o porta-retrato, hein?! Forte abraço.

Nosso amigo e parceiro Dênis Almeida da Contad Assessoria
recebendo a visita do Tiaguinho Trelelê.

O time de futebol Real Madruga fazendo bonito em mais um
jogo. Será que Tiaguinho Trelelê deu conta de jogar gente?!
Rsrsrs... Sucesso para vocês!

A pequena Cecília comemorou seu 1º aninho em grande
estilo no novo espaço da Tindolelê Festas. O papai Rubens e
mamãe Izabela mandaram super bem na escolha do lugar.

