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¨ cidades
Mariana realiza ação
de conscientização
sobre Coleta Seletiva

PALESTRA. A medida contou com o apoio da Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis (CAMAR).
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Meio
Ambiente, realizou uma ação
na Escola Municipal Aníbal de
Freitas, em Cachoeira do Brumado, para conscientizar as
crianças sobre a importância da
reciclagem e da coleta seletiva.
A medida contou com o apoio
da Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis (CAMAR), que auxiliou nas atividades e explicações.
Os alunos participaram de
dinâmicas sobre a separação
dos materiais e aprenderam
sobre as cores dos lixos e seus
significados, que ajudam na
hora de uma reciclagem mais
eficiente e eficaz. A Secretaria
também realizou uma palestra
sobre a importância de não
jogar lixo nas ruas e rios, indicando a forma correta de descartar e manter a cidade mais
limpa. As crianças que parti-

A Secretaria também realizou uma palestra sobre a
importância de não jogar lixo nas ruas e rios.
ciparam receberam sementes
para plantar em suas casas e
um folheto explicativo para
não se esquecerem dos cuidados com o planeta.
Para a Presidente da CAMAR, Maria da Conceição
Aparecida, o evento é uma
forma de conscientizar a todos

sobre como tomar melhores
atitudes, a fim de apoiar o município e a associação. “Essa
ação é muito importante para
o desenvolvimento da Coleta
Seletiva em Mariana. Através
desse projeto, mostramos para
a população a necessidade e o
valor da reciclagem”.
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Prefeito viaja à Inglaterra em busca
de justiça pelo desastre em Mariana

AÇÃO. Tribunal em Londres começou a avaliar nesta semana, o recurso dos atingidos pelo rompimento da
Barragem de Fundão em 2015.
DA REDAÇÃO
A frieza que a pandemia
do novo coronavírus levou aos
tribunais britânicos, vazios em
2020, sem o clamor de quem
teve a vida devastada e aguarda
há mais de seis anos por justiça,
ganhou uma nova esta semana
onde teve início em Londres, no
Tribunal de Apelação, o recurso sobre o julgamento da ação
internacional pelo rompimento
da Barragem do Fundão, em
Mariana. Nos primeiros processos, a pandemia impediu que
as histórias ecoassem das bocas
dos próprios atingidos, sem a
comoção da opinião pública local. Naquele período, brasileiros
e estrangeiros só podiam entrar

no Reino Unido após quarentena que chegou a 15 dias. Isso
mudou e a esperança dos afetados se reacendeu.
As vítimas estão sendo representadas pelo escritório PGMBM
contra a BHP Billiton (BHP Reino Unido e BHP Austrália), que é
uma das controladoras da Mineradora Samarco, ao lado da Vale.
A Samarco operava a Barragem
do Fundão quando esta se rompeu, em 5 de novembro de 2015,
matando 19 pessoas – um corpo
nunca foi encontrado – e devastando a Bacia Hidrográfica do
Rio Doce entre Mariana e a foz
no mar do Espírito Santo. A BHP
considera que o processo duplica
questões abrangidas no Brasil.

Será decidida a jurisdição,
definindo se a ação pode ser
julgada na Inglaterra ou se deve
permanecer no Brasil. O PGMBM responde pelos direitos
de cerca de 200 mil pessoas, a
maioria pessoas físicas atingidas
pelo rompimento, e também 25
municípios mineiros e capixabas, incluindo de Mariana, cinco
autarquias, seis instituições religiosas e 530 empresas de diferentes portes.
O Prefeito, Juliano Duarte,
viajou à Inglaterra para acompanhar de perto a ação e em uma
de suas redes sociais explicou
um pouco da dinânica. “estou
acompanhando a ação movida
por nós contra a maior minera-

As vítimas estão sendo representadas pelo escritório
PGMBM contra a BHP Billiton.
dora do mundo, a BHP Billinton, proprietária de 50% da
empresa Samarco, responsável
pelo rompimento da barragem
de Fundão, em 2015. Permanecemos com as apresentações
dos argumentos para o que seja

dado o devido prosseguimento
do processo. Queremos uma
realidade diferente e isso que
estamos buscando. Todos os
atingidos, as empresas e o nosso
município quer, de fato, justiça
e efetividade”, finalizou Juliano.

PREF MARIANA
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Prefeitura discute
sobre a criação de
um Geoparque entre
Mariana e Ouro Preto
PAISAGISMO. Espaços como este na região, visam gerenciar as
paisagens de significado geológico no município.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Cultura, realizou no Centro de
Atenção ao Turista (CAT), uma
reunião junto do Coordenador
de Turismo de Mariana, Silas
Sampaio, o Professor de Turismo da UFOP (Universidade
Federal de Ouro Preto), Marcos Knuppi, e o Professor de
Geologia da Universidade, Paulo de Tarso, a fim de debater
sobre a criação de um Geoparque envolvendo os municípios

de Mariana e Ouro Preto.
Espaços como este na
região, visam gerenciar as
paisagens de significado geológico no município, visando
uma proteção e principalmente um desenvolvimento
sustentável, com base nos
aspectos geológicos, na mineração histórica, cultura e
expressão artística do local.
Dessa forma, como abordado no Plano de Desenvolvimento do Turismo de Mariana,
o Desenvolvimento Econômi-

co, assim como a preservação
e valorização do turismo ecológico, são prioridades na atual
Gestão Pública Municipal. O
Geoparque, com a participação
da sociedade, do poder público e do setor empresarial, será
uma proposta para fortalecer a
sustentabilidade econômica e
ambiental, além de favorecer o
turismo regional.
O Geoparque será uma
proposta para fortalecer a
sustentabilidade econômica
e ambienta.

O Geoparque será uma proposta para fortalecer a sustentabilidade econômica e ambienta.
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Kits Escolares são entregues à
alunos da Rede Municipal de Ensino
INCENTIVO. Durante o mês de março, foram entregues 9.269 kits, no qual possuem itens essenciais para
um bom aprendizado dos estudantes.

Os dias e os horários das entregas serão comunicados antecipadamente pela escola.

DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria da Educação, iniciou o repasse dos materiais escolares nas unidades de
ensino do município. Durante o
mês de março, foram entregues
9.269 kits, na qual possuem
itens essenciais para um bom
aprendizado dos estudantes.
O conteúdo foi pensado
e adequado à necessidade dos
alunos de cada ano escolar.
Dentre os materiais ofertados a
cada ano, foi incluído mochila,
cadernos, canetas, lápis, apon-

tador, borracha, entre outros.
Já para os alunos da educação
infantil, além desses, receberam
também, massinha de modelar,
tinta guache e giz de cera, para
priorizar o estímulo à criatividade dos estudantes.
A diretora da Escola Municipal Monsenhor José Cotta,
Kátia Silene, reforçou a necessidade desse recurso na vida dos
alunos e das famílias, que em
muitos casos, não têm condições financeiras favoráveis para
garantir os itens básicos de estu-

do aos filhos. “Todo pai quando
traz o filho pra escola quer que
ele tenha um bom material para
estudar, e hoje, na nossa escola,
muitas famílias não têm as mesmas condições de aquisição. Um
material de qualidade vai ajudar
o aluno a se sentir bem motivado na escola.” declarou.
A secretária administrativa, Thatiely Vieira, contou o
que achou do kit que a filha,
Sofia, de seis anos, recebeu
“Gostei muito, acredito que
vai ser de grande ajuda para
todos os pais. Achei a mochila bem reforçada e bonita.
Além de ser bem completo,
vai ajudar bastante nas atividades escolares. A Prefeitura
de Mariana vem desenvolvendo um ótimo trabalho,
demonstrando uma grande
preocupação com toda a população”, ressaltou.
Os professores também
irão receber um kit que contém agenda, pincel para quadro, apagador, entre outros.
Estudantes que possuem algu-

ma deficiência (PCD), como
baixa visão ou cegueira total,
também receberão o kit de
acordo com a sua necessidade
para facilitar a aprendizagem e
tornar a educação mais acessível. Neste kit estará incluso:

Caderno com pauta ampliada,
plano inclinado, guia de escrita, régua de assinatura e punção para escrita em braile. Os
dias e os horários das entregas
serão comunicados antecipadamente pela escola.
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Atleta marianense
irá representar a
Primaz de Minas
em Mundial de MMA

TRANSMISSÃO. O evento será transmitido pelo canal Oktagon
e pode ser adquirido através do site oktagon.com.
DA REDAÇÃO
Mariana terá, pela primeira vez, um atleta representando a cidade em um Mundial
de MMA, que acontecerá nas
Ilhas Canárias, ainda neste
mês. No dia 23 de abril, Carlos Henrique Cruz irá disputar o cinturão na cidade de
Las Palmas, Espanha.
O atleta participará do
evento Strikers Cage Championship, um dos maiores
eventos de MMA da Europa. Carlos que é atleta de
MMA do Corinthians, campeão do maior evento de
MMA da Áustria, o Austrian
Fight Challegender, está na
cidade desde o ano passado
treinando na sede do Sindicato Metabase Mariana, em

O atleta participará do evento Strikers Cage Championship,
um dos maiores eventos de MMA da Europa.
parceria com a Libertas-Esporte de Combate.

Acompanhado por uma
equipe de peso, com nomes
como o de André Benkei, treinador físico e headcoach, mundialmente conhecido como o
“Mago da Balança”, e Yusmanis Despaigne, boxing coach,
com uma grande história na
trajetória do boxe em Cuba,
Carlos está preparado para representar e trazer o cinturão
para a cidade de Mariana.
O evento será transmitido pelo canal Oktagon e
pode ser adquirido através do
site oktagon.com, com horário previsto para começar às
16 horas, horário de Brasília.
De acordo com o Presidente do Sindicato Metabase
Mariana, Ângelo Eleutério,
“nossa instituição reconhece a importância do esporte para a sociedade, por isso
vem apoiando e incentivando os esportes de combate
em nossa cidade. Estamos
orgulhosos com essa conquista, que consideramos
uma grande vitória, levar o
nome da nossa instituição e
da nossa cidade para sermos
reconhecidos pelo trabalho
que vem sendo desenvolvido ao longo da nossa gestão
é a prova de que estamos no
caminho certo”.

Jornal Ponto Final
7 a 13 de abril de 2022

CIDADES| 07

Diretor do Jornal Ponto Final
rebate críticas feitas em Plenário
ANÁLISE. No Programa 2 Minutos com o Ponto Final, o diretor Rômulo Passos deixou claro que as
acusações proferidas ao jornal são inverídicas.

DA REDAÇÃO
Após “Notícia de Primeira Hora” divulgada no
último doming o (3) pela
TV Ponto Final, a respeito
de um requerimento que
seria lido em Plenário no
dia seguinte (segunda-feira - 4) que se referia a um
pedido dos vereadores,
Marcelo Macedo, José Sales, Ricardo Miranda, Pedrinho Salete, Maurício da
Saúde e Preto dos Cabanas. No requerimento enviado pelo Presidente da
Câmara, Ronaldo Bento,
ao diretor do Jor nal Ponto
Final Rômulo Passos, os
vereadores citados pediam

a autorização do aumento
no valor pag o dos alugueis
de gabinetes dos mesmos
para até R$4mil.
Diante da veiculação feita pelo Jornal Ponto
Final, na Reunião da Câmara de segunda-feira o vereador Manoel Douglas, alegou em Plenário que vídeo
circulado por este semanário teria sido tendencioso
na divulgação do vídeo.
No Programa 2 Minutos com o Ponto Final, o
diretor Rômulo Passos deixou claro que as acusações
proferidas ao jornal são
inverídicas. “Vou protocolar em documento para que

eu vá à Câmara dos Vereadores onde me coloco a
disposição em esclarecer
todos os fatos citados que
mencionam o Jornal Ponto Final, e principalmente
para que os edis em questão provem onde o jornal
foi mentiroso e tendencioso quando toda minha fala
foi baseada em informações passadas pelo Presidente Ronaldo. Quero que
me perguntem olho a olho
ou que me provem onde o
Jornal foi tendencioso. Não
admito quererem, em uma
tentativa frustrada, denegrir a imagem do jornal que
está há 30 anos em Maria-

na. Mantenho tudo que foi
veiculado no programa de
domingo e responsabilizo o senhor Presidente da
Câmara, Ronaldo Bento
por todas as informações
passadas. O nome dos seis
vereadores foi citado por
mim por estarem inclusos
no requerimento e se o
pedido foi para os quinze
vereadores, esse é um problema interno deles, mas os
nomes que constavam no
requerimento eram somente os seis nomes que foram
citados. Reafirmo que tudo
que eu falei eu ouvi do Presidente da Câmara, Ronaldo Bento quando o mesmo

PREF MARIANA

me ligou no sábado (2) e
ressalto que os vereadores
que aproveitaram a fala do
Preto, Marcelo Macedo, Ricardo Miranda e Zezinho
Salete chamando o Jornal
de mentiroso terão que
provar”, explicou Rômulo.
O vereador, Manoel
Douglas, o Preto dos Cabanas, informou ao jornal
que faria um vídeo retratando sua fala em Plenário,
mas até o fechamento desta
edição o vídeo prometido
não havia sido enviado.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Pesquisapara o Destaque Empresarial
2022 já estão sendo realizadas

POPULAÇÃO. Com a participação expressiva do comércio marianense, o Destaque Empresarial em
dezembro de 2021 foi um sucesso.
DA REDAÇÃO
O Destaque Empresarial
2022 já tem data agendada e
as pesquisas de voto popular
já estão sendo realizadas pelos
bairros de Mariana.
O evento que é realizado

em Mariana pelo Jornal Ponto
Final há 28 anos, em dezembro
de 2022, fez história no retorno dos eventos presenciais pós
pandemia. Realizado com todo
cuidado e dentro de todas as
exigências propostas pela Or-

ganização Mundial de Saúde
(OMS), o Destaque 2021 foi
um sucesso.
Não deixe de dar sua opinião, votando no segmento que melhor atende você
como cliente.
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Vereador parabeniza
colega de bancada
em Plenário

REUNIÃO. O representante da empresa de transporte, Transcotta,
Dr. Guilherme, esteve presente para esclarecimento em Plenário.

Pedrinho Salete, parabenizou o Vereador João Bosco pela
constante cobrança de melhorias para nossa cidade.

DA REDAÇÃO

dendo ao pedido do Vereador
No último dia 4 na última Marcelo Macedo, o represenreunião ordinária da Câmara tante da empresa de transMunicipal de Mariana, aten- porte, Transcotta, Dr. Gui-

lherme, esteve presente para
esclarecimento em Plenário.
Durante sua fala em Plenário, o Vereador Pedrinho Salete, parabenizou o seu colega
de trabalho, o Vereador João
Bosco pela constante cobrança de melhorias para nossa
cidade e reforçou a cobrança
referente a possibilidade da
empresa Transcotta disponibilizar os agentes de bordo
para as linhas dos distritos.
“Considerando a grande
dificuldade que estas pessoas possuem, pois as mesmas
deslocam-se até Mariana e
muitas vezes realizam compras. Com a inclusão dos
agentes de bordo ajudando
os usuários, facilitará no momento de separar e organizar
os itens no compartimento do ônibus. Esta ação irá
gerar mais empregos para
nosso município’ explicou
Pedrinho. O Edil frisou que
este pedido vem sendo feito
pelo Vereador João Bosco e
o apoia nesta solicitação.
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Jovens participam de programa que
ajudaaconectaraoprimeiroemprego
PARCERIA. “Coletivo Online” é oferecido pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com a Coca-Cola
FEMSA Brasil.
DA REDAÇÃO
Jovens entre 16 e 25 anos
que moram em comunidades
urbanas de baixa renda e já
concluíram ou estão cursando o Ensino Médio e estão à
procura de qualificação para
conseguir oportunidades de
emprego podem se inscrever
no Coletivo Online. O curso,
gratuito e 100% digital, é oferecido pelo Instituto Coca-Cola
Brasil em parceria com a CocaCola FEMSA Brasil e está com
inscrições abertas em Mariana
pelo site: https://bit.ly/COLETIVOITABIRITO20221 e
as vagas são limitadas.
O formato do programa permite que o aluno faça
o curso de qualquer lugar, a
qualquer momento, por meio
do WhatsApp, aplicativo amplamente utilizado por jovens.

O conteúdo do Coletivo Online inclui 11 vídeo-aulas curtas
e objetivas, focadas em temas
do mundo do trabalho, elaboração de um plano de vida,
planejamento financeiro, construção de currículo e como
se preparar para entrevistas e
processos seletivos.
Os participantes terão até
quatro semanas para assistir às
vídeo-aulas e fazer as atividades
práticas. Ao final do curso, eles
poderão receber um certificado
de conclusão e se cadastrar nas
comunidades de vagas do programa, podendo se candidatar
aos processos seletivos de uma
rede de parceiros com mais de
400 empregadores.
A iniciativa faz parte da
Plataforma Coletivo Jovem,
que tem como foco a empre-

gabilidade de jovens, de 16 a
25 anos, em situação de vulnerabilidade social. Desde o
início da implementação, em
2009, a Plataforma, nos formatos presencial e on-line,
já impactou mais de 300 mil
jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos
os 26 estados do país e no
DF, chegando a 1.857 municípios. Do total de beneficiados, mais de 80 mil tiveram
acesso ao mercado de trabalho. A aceleração de iniciativas digitais está conectada
ao compromisso do Instituto
Coca-Cola Brasil de impactar milhões de jovens na temática de inclusão produtiva
como uma das alavancas de
transformação e crescimento
econômico para o país.
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Programa Arrumando a Casa segue
transformandoavidadosmarianenses

REFORMA. O Arrumando a Casa é um programa que tem como objetivo reformar os lares das pessoas que
são beneficiárias do projeto aluguel social.
DA REDAÇÃO
O programa, lançado em
abril de 2021, até hoje, entregou mais de 10 casas e proporcionou um ambiente digno
de moradia aos contemplados
pelo projeto. Desta vez, foi
Elaine Emenegildo, moradora
do distrito de Monsenhor Horta, quem recebeu as chaves da
nova casa.
Em entrevista, Elaine, mãe
de três filhos, compartilhou um
pouco de como é gratificante
passar por um momento como
esse: “achei uma benção, uma
maravilha, eu precisava muito
dessa reforma! Estou muito
feliz e não tenho palavras para
agradecer. Agora meus filhos

que dormiam comigo, poderão
cada um ter o seu cantinho”,
comemorou.
O Arrumando a Casa é um
programa realizado pela Prefeitura de Mariana, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania e tem como
objetivo reformar os lares das
pessoas que são beneficiárias
do projeto aluguel social, que
é uma outra medida realizada
pela prefeitura, a fim de amparar os moradores em condição
de vulnerabilidade, bem como
aquelas que são encaminhadas
após avaliação do departamento de Defesa Civil, que identifica as casas em situação de risco.

Desta vez uma moradora do distrito de Monsenhor Horta quee recebeu as chaves da nova casa.
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Noite dançante para
os idosos é realizada
pelo Recriavida

QUALIDADE. O Recriavida é um programa da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, que oferece diversas oficinas.
DA REDAÇÃO
Na última sexta-feira (01), a
Prefeitura de Mariana, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou mais uma noite dançante
para os idosos participantes do
Recriavida. É a segunda vez que
o evento acontece, e a partir de
agora, será oferecido uma vez
por mês, proporcionando para
a terceira idade um momento
de lazer, descontração e muita
música boa.
A participante das atividades, dona Santa Lúcia, de
62 anos, moradora do Bairro
Barro Preto, contou que ama
dançar e está muito feliz pela
consolidação do evento. “Foi
excelente, um momento para
distrair. Eu tenho certeza que
todos estão amando. Vivemos
em um mundo difícil, e vejo
momentos assim como forma
de amenizar os problemas que
enfrentamos. Estou ainda mais
feliz por saber que agora poderemos ‘arrastar o pé’ uma vez

O programa irá contar com aulas noturnas de dança e
atividade física.
por mês”, comemorou.
O Recriavida é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
que oferece diversas oficinas
com foco no bem-estar social
da terceira idade. As atividades
promovidas contribuem para
o processo de envelhecimento
ativo, saudável e autônomo do
idoso. Atualmente, o programa
atende mais de 600 idosos na

sede e nos distritos.
O programa irá contar com
aulas noturnas de dança e atividade física, destinada aos idosos que não conseguem participar durante o dia. Além da
nova oficina de alfabetização,
ofertada no período diurno.
O Recriavida está localizado
na Rua Dois de Outubro, s/n,
Vila Maquiné. Para mais informações, ligue (31) 3558-2375.
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PM recebe viaturas para emprego
operacionalnaRegiãodosInconfidentes
VIATURA. Veículos foram concedidos por meio de emendas do
Deputado Estadual Bruno Engler.

A Comandante da 239ª Cia PM, Capitão Marta, recebeu a viatura destinada a Mariana.

DA REDAÇÃO
O 52º Batalhão de Polícia
Militar (52º BPM), o “Sentinela
da Região dos Inconfidentes”,
promoveu solenidade, na tarde da
segunda-feira, dia 4 de abril para o
recebimento de três viaturas destinadas ao emprego operacional
em Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Os veículos Renault Duster, quatro rodas, modelo 2022,
foram concedidos ao 52º Batalhão por meio de emendas parlamentares do Deputado Estadual
Bruno Engler (PRTB). O evento
ocorreu na Praça Tiradentes, no
centro de Ouro Preto (MG).
Segundo o Comandante do
52º Batalhão, Tenente-Coronel
Joilson Fernandes Bittencourt, a

viatura destinada a Ouro Preto
será empregada no serviço de
Prevenção à Violência Doméstica (PVD), realizado pela 3ª Cia
PVD Independente. “Agradecemos o apoio do Deputado Estadual Bruno Engler pela cessão
das três viaturas, as quais serão
de grande utilidade para continuarmos prestando um serviço
eficaz à comunidade. Com esta
importante aquisição podemos
entregar aos policiais militares
da ponta da linha equipamentos
novos, para serem utilizados nas
atividades de repreensão de crimes e também na prevenção e
patrulhamento”, afirmou o Comadante do 52º BPM.

Segundo o Deputado Bruno Engler, lideranças locais lhe
repassaram a demanda da destinação, por meio de emenda parlamentar, das três viaturas para a
Região dos Inconfidentes, objetivando incrementar a segurança
nos três municípios. O Comandante da 248ª Cia PM, Capitão
Christófori, recebeu a viatura
destinada a Ouro Preto e que foi
empregada na PVD. A Comandante da 239ª Cia PM, Capitão
Marta, recebeu a viatura destinada a Mariana; e o 2º Tenente
Ulisses representou o Comandante da 250ª Cia PM, Tenente
Veríssimo, ao receber a chave da
viatura destinada para Itabirito.

varejao
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Recoloca Rio Doce
promove capacitações
para o mercado de
trabalho em Mariana

VAGAS. Serão disponibilizadas 100 vagas gratuitas para o
treinamento presencial, que acontece a partir de 5 de abril.
DA REDAÇÃO
A plataforma Recoloca
Rio Doce irá realizar treinamentos presenciais e gratuitos com o tema: “Como
se preparar para o mercado de trabalho?”, nos municípios de Mariana, Barra
Longa, Rio Doce e Santa
Cruz do Escalvado.
A ferramenta on-line e
gratuita, desenvolvida pela
Fundação Renova em parceria com a CPHO Consultoria, é um canal disponibilizado para as pessoas de
comunidades atingidas pelo
rompimento da barragem de
Fundão (MG) que buscam
inserção no mercado de trabalho. O objetivo é formar
um banco de currículos qualificado, no qual as empresas encontram profissionais
conforme suas demandas.
A capacitação ofertada
pela iniciativa contará com
assuntos que envolvem a
elaboração do currículo
profissional, a preparação

para entrevistas de emprego, a realização do cadastro
na plataforma e candidatura para vagas de emprego
na região.
Serão disponibilizadas
25 vag as g ratuitas para
cada local, de acordo com
a ordem de inscrição, que
deverá ser realizada por
meio do site: https://recolocariodoce.com.br/
treinamentos/.
O treinamento vai seguir os protocolos de saúde
e segurança de prevenção à
Covid-19. No dia do evento, também será necessária
a apresentação do comprovante de vacinação contra o
coronavír us.
O Recoloca Rio Doce
faz parte da estratégia que
vem sendo desenvolvida
pela Fundação Renova com
objetivo de estimular a retomada do desenvolvimento
econômico na região atingida.
Com o uso da platafor-

ma, os currículos impressos
não serão mais considerados nos processos seletivos
de fornecedores e parceiros
da Fundação Renova. Os
documentos digitais, unificados na plataforma, possibilitam um maior alcance
e acesso às vagas, já que as
necessidades das empresas
são mapeadas e os candidatos, direcionados de acordo
com as demandas de cada
empreendimento.
Além disso, o Recoloca
Rio Doce também oferece
capacitações para o mercado de trabalho, como treinamentos e videoaulas sobre
elaboração de currículos, o
que possibilita o aprimoramento das habilidades dos
profissionais. Esses treinamentos estão disponíveis na
plataforma e podem acessados no site do Recoloca Rio
Doce.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Câmara de OP debate sobre a
qualidade do transporte público
DEBATE. De acordo com o representante jurídico do sindicato de taxistas, o serviço de táxi lotação foi
muito afetado pelo aumento do preço.

Para o presidente da sessão, o debate sobre o transporte público não deve se limitar
apenas às épocas de provável aumento.

DA REDAÇÃO
A Câmara Municipal de
Ouro Preto realizou a 5ª Audiência Pública de 2022, continuando o debate sobre a
qualidade do serviço de transporte coletivo prestado pela
empresa Rota Real.
Estiveram presentes na
discussão o secretário de Defesa Social e presidente do
Conselho Municipal de Trânsito, Juscelino Gonçalves; o
representante do Consórcio
Rota Real, Guilherme Schulz;
o representante do sindicato
dos taxistas, Alcione Castro;
o representante da OuroTran,
Jorge Kassis, e a representante da Rede Andorinhas, Patrícia Valim. Também estiveram presentes os vereadores
Kuruzu (PT), Luciano Barbosa (MDB), Júlio Gori (PSC),
Lilian França (PDT), Renato
Zoroastro (MDB), Alessandro Sandrinho (Republicanos), Alex Brito (Cidadania),
Vantuir (PSDB) e Matheus
Pacheco (PV).
Para o vereador Kuruzu,
presidente da sessão, o debate a respeito do transporte
público não deve se limitar
apenas às épocas de provável
aumento, sendo necessário
discutir a qualidade da mobilidade urbana sempre que
oportuno. “A Câmara funciona como uma espécie de
agência reguladora, em termos de receber as demandas

da população. Agora, a prefeitura também teria que ter
uma agência reguladora para
regular o sistema de transporte coletivo. Fiscalizar um
sistema tão complexo como
esse, precisaria de uma estrutura mais robusta”, ressaltou.
De acordo com o representante jurídico do sindicato
de taxistas, Alcione Castro,
assim como os demais setores, o serviço de táxi lotação foi muito afetado pelo
aumento do preço dos combustíveis, gerando uma defasagem no preço da passagem.
“Durante o período de pandemia, durante o período das

chuvas, Ouro Preto passou
por tragédias, catástrofes, e o
táxi lotação se manteve firme.
Tiveram que ser feitos inúmeros desvios por diferentes rotas para que a população tivesse mobilidade. Entretanto, o
táxi lotação manteve-se firme.
Aumentamos nossos trajetos,
aumentamos nossas despesas,
mas, entendemos que naquele
momento também tínhamos
função social dentro da cidade.
Dessa forma, entendemos que
é justo que o mesmo equilíbrio
contratual que está sendo proposto para a Rota Real acerte
as contas, também atinja a categoria de táxi”, apontou.
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FAOP e Secretaria
de Cultura e Turismo
inauguram
exposição fotográfica

IDEIA. “Um olhar sobre o seu lugar” surgiu de um projeto com
estudantes do ensino fundamental do município.
DA REDAÇÃO
A Fundação de Arte de
Ouro Preto|FAOP e a Secretaria de Cultura e Turismo de
Paracatu inauguram a exposição “Um olhar sobre o seu lugar”. A mostra de fotografias e
de textos aconteceu na sede da
FAOP no município localizado
na região Noroeste do estado.
A exposição surgiu a partir
do projeto “Um Olhar sobre
Paracatu”, idealizado pela professora de história Maria do
Carmo Ramos, na Escola Municipal Ada Santana Ribeiro,
que fica na comunidade rural
de São Sebastião. A empreitada levou estudantes do sexto
ao nono ano do Ensino Fundamental às ruas da cidade. O
fotógrafo José Luiz Ruas Neiva
acompanhou os estudantes, registrou as cenas indicadas por
eles, e o resultado poderá ser
conferido na mostra.
De acordo com a professora Maria do Carmo, o objetivo do projeto foi revelar as
diferentes perspectivas que os
alunos e alunas têm sobre o
território onde vivem. “Quero
explorar o olhar que eles têm
sobre a cidade, sobre os lugares
e não só sobre grandes monumentos ou construções, mas as

O objetivo do projeto foi revelar as diferentes perspectivas
que os alunos e alunas têm sobre o território onde vivem.
coisas que agradam o olhar deles”, explica.
A professora conta ainda que a ideia de levar a ideia
para a galeria da Faop Paracatu surgiu durante visita a outra
exposição que estava em cartaz
no local, o Projeto Colônia de
Férias. A partir do contato com
Elisângela Caldas, coordenadora da sede da FAOP - Paracatu, a professora decidiu doar
as imagens produzidas em seu
projeto para o acervo da Fundação.
“Espero que a exposição
traga uma oportunidade para
que o visitante tenha um olhar
mais profundo sobre esse lugar.

E que esse olhar possa trazer
um incentivo para cuidar desse espaço que é tão importante
para nós”, diz Elisângela Caldas.
A criadora da iniciativa
também reconhece sua positiva
aceitação. “Quero que eles sejam protagonistas da história,
dos trabalhos e das vivências, e
se sintam incluídos”, diz.
A meta agora da professora
Maria do Carmo e do fotógrafo
José Luiz é levar os estudantes
a explorarem a própria comunidade da qual fazem parte, a
São Sebastião. Dessa vez, serão
os próprios alunos que irão registrar as cenas.
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Secretaria de saúde de MG distribui
vacinas para 4ª dose em idosos

IMUNIZAÇÃO. As 533 mil doses são suficientes para imunizar todas as pessoas com 80 anos ou mais de idade.

A distribuição começou após acondicionamento e conferência dos imunobiológicos.

DA REDAÇÃO
O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de

Estado de Saúde (SES-MG),
iniciou Na última terça-feira
(29) a distribuição de 533.305

vacinas contra a covid-19 da
AstraZeneca.
A remessa é destinada à
aplicação de quarta dose (segunda dose de reforço) em
pessoas com 80 ou mais anos
de idade. Esse quantitativo é
suficiente para imunizar todo
o público-alvo no estado, estimado em 531.564 pessoas,
segundo dados da Fundação
João Pinheiro (FJP).
Este é o 98º lote de vacinas do Ministério da Saúde e
foi entregue no fim da tarde
da segunda-feira (28/3), por
via terrestre, à Central Estadual de Rede de Frio, na capital mineira.
A distribuição começou
após acondicionamento e
conferência dos imunobiológicos. As Unidades Regionais

TEMPO

Mariana irá receber o Super Games
neste mês de abril
DA REDAÇÃO
Está chegando em Mariana
inúmeras exposições interativas
e visuais, com temáticas diversificadas que encantarão a todos que visitarem a cidade. Para
começar, se inicia no dia 10 de
abril, até o dia 10 de maio, a exposição do Super Games, com
muitas opções de video games,
marcas e jogos para todos aqueles que gostam de tecnologia.
A exposição irá contar com
mais de 40 consoles originais,
de diversos modelos e marcas,
que estarão à disposição dos visitantes para se divertirem com
os amigos. Entre as opções,
teremos uma cronologia, com
opções de aparelhos tradicionais, antigos até os mais modernos existentes no mercado. Os
famosos Super Mário, Sonic,
Pacman e muito mais estarão

presentes!
As visitas serão limitadas
de 20 a 25 pessoas, com 20
minutos de duração para cada
grupo. A Feira de Games ficará
disponível no período de um
mês na nossa cidade.

Data: 10 de abril a 10 de maio.
Local: Centro de Convenções.
Horário: segunda-feira à sextafeira - 17h às 21h
sábados e domingos - 12h às
20h

de Saúde (URSs) de Belo Horizonte e de Governador Valadares já retiraram as doses
referentes aos municípios de

sua abrangência, bem como a
própria capital do estado. As
demais URSs estão agendando
a retirada nos próximos dias.
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HORÓSCOPO

AMANHÃ É
PARA SEMPRE SBT

ÁRIES - 21/03 a 20/04

SEGUNDA-FEIRA
Adriano se surpreende ao ver Fernanda
chorando. Antes de apresentar Vênus
a Camilo, Steve lembra a ela o trato
que ﬁzeram e aﬁrma que, por motivo
algum poderá se apaixonar por ele,
pois o objetivo é lhe dar uma lição.
Bárbara lembra a Adriano que um de
seus planos é levar Fernanda para
uma viagem. Diante dos comentários
desagradáveis de Camilo, “Franco”
diz que a festa é para anunciar seu
compromisso com Érika. Fernanda não
consegue esconder o ciúme quando
Érika comenta que durante a desta
Franco vai anunciar o noivado. “Franco”
pergunta a Camilo por que pensa que o
carro de seu pai está com ele.

Tenório celebra uma missa em homenagem
a Fonseca e aos soldados que se foram na
guerra. Abílio teme pela vida de Bento. Davi
devolve o colar de Augusta. Olívia confessa
seu amor por Tenório. Gaspar procura
Rafael, e se surpreende ao ver que é Davi.
Benê e Fátima confortam Olívia. Davi conta
sua história para Gaspar, que promete
afastar Joaquim do ex-colega de cela. Davi
revela a Augusta que Joaquim mandou
matá-lo. Joaquim aﬁrma a Eugênio e Úrsula
que irá ao jantar na casa de Violeta. Davi
provoca uma crise em Matias. Joaquim se
choca ao ver que Rafael continua vivo.

Flávia/Guilherme avisa a Guilherme/Flávia
que falará com Roni. Neném/Paula explica
para Paula/Neném como agir na reunião
com Carmem. Osvaldo leva Neném/Paula
para se apresentar ao Flamengo. Rose
estranha o comportamento de Paula/
Neném. Flávia/Guilherme proíbe Roni de
colocar máquinas caça-níqueis na padaria
de Juca. Celina acompanha Guilherme/
Flávia na conversa com Juca e Teca
chama sua atenção. Daniel decide fazer
uma despedida de solteiro para o ﬁlho.
Cora ameaça Flávia/Guilherme. Neném/
Paula impede que Roni fale com Tina.

No Pantanal, Irma ameaça Filó quando
descobre sobre Tadeu. José Leôncio
se surpreende ao ver sua cunhada. Filó
discute com José Leôncio por causa de
Irma. Irma conta a José Leôncio que Jove
acha que ele está morto. Irma seduz José
Leôncio. Mariana se enfurece ao saber
que Irma foi para o Pantanal. A irmã
de Madeleine vai embora do Pantanal.
Madeleine cobra uma explicação da irmã.
Jove se alegra com as histórias sobre
José Leôncio. Antero consola Irma. Jove
joga pôquer com Antero. José Leôncio e
Filó namoram. Antero tem um mal súbito
e Joventino se apavora.

Sabe aquela guinada que você tanto quer na
vida? Chegou a hora! Planos e mudanças que
deseja realizar recebem sinal verde e a sua estrela
vai brilhar no trabalho. Mas, tome cuidado dobrado
com a grana e não confie tanto nos outros porque
tô vendo risco de perdas e preju, viu bebê?

TOURO - 21/04 a 20/05
Se liga aí, meu cristalzinho, porque os
assuntos sociais e as amizades terão muita
importância em sua vida, seja no lado
pessoal, familiar ou no proﬁssional. O recado
é de Vênus e seu regente também me conta
que surpresinhas boas podem rolar.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
TERÇA-FEIRA
Impressionado com a beleza de Lovely,
Camilo a convida para sair. Gonçalo diz
a Bárbara que está disposta a pagar o
que for preciso ao Dr. Obregon para que
lhe devolva Liliana. O pai de Érika, diz a
“Franco” que se sente orgulhoso de tê-lo
como genro. Fernanda diz a Adriano que,
apesar de todas as explicações, ainda não
conseguiu entender por que fugiu sem lhe
dizer nada e a demora para telefonar. Ele
se defende dizendo que nunca teve seu
apoio. Depois que todos os convidados
se retiraram, Steve diz a Vênus que fez
um excelente trabalho. Aurora ouve mais
uma vez ruídos em seu quarto e, ao entrar
no banheiro, vê a palavra socorro escrita
com sangue no espelho.

Joaquim deixa o jantar de Violeta. Emília
aposta no cassino para comprar a
bicicleta que Jojô pediu. Enrico conhece
Emília. Úrsula vê quando Eugênio e
Violeta se beijam. Gaspar ameaça
Joaquim para nunca mais atentar contra
Rafael. Arminda se encanta com Inácio
e Santa incentiva a neta a se envolver
com o rapaz. Úrsula se desespera ao
chegar em casa e ver Joaquim ferido.
Joaquim conta a Úrsula que foi atacado
por Gaspar. Violeta confessa a Heloísa
seu amor por Eugênio. Joaquim ﬁnge
apoiar o novo romance de Isadora,
mas insinua que ninguém sabe sobre o
passado de Rafael.

Roni observa Neném/Paula com Tina.
Flávia/Guilherme toma a faca de Cora
e ameaça a vilã. Carmem questiona
Paula/Neném sobre as mudanças em
seu comportamento. Guilherme/Flávia é
irônico ao falar com Paula/Neném sobre
Rose. Neném/Paula é agarrado por fãs
durante o treino. Celina arma com Teca
para atrapalhar o casamento do ﬁlho.
Juca e Odete chegam para o jantar na
mansão de Guilherme. Paula/Neném
repreende Neném/Paula por deixar as
fãs o agarrarem.

Mariana sofre com a morte de Antero.
Joventino questiona Irma sobre a mentira
que seu avô disse que a família contou para
ele. Passam-se vinte anos. José Leôncio
contrata Tibério para comandar os peões.
Lúcio tenta convencer Muda a esquecer sua
vingança contra Gil e Maria. Madeleine culpa
Irma por ser má inﬂuência para Joventino.
Lúcio desiste de ajudar com a vingança
de Muda. Tadeu reclama de não ter sido
escolhido para administrar a fazenda. Maria
Marruá encontra Muda perdida em frente a
sua tapera.

QUARTA-FEIRA
Eduardo encontra as cartas que Fernanda
lhe escreveu durante os quinze anos
que estiveram separados. Fernanda se
surpreende quando Adriano pergunta se no
tempo em que esteve longe ela teve contato
com outro homem. Bárbara diz a Gonçalo
que o Dr. Obregon entrou em contato com
ela para dizer que Liliana está com ele e que
logo ligará para estipular o valor do resgate.
Bárbara convence Gonçalo a não comentar
com ninguém sobre o sequestro. Ubaldo,
um conhecido de Vladimir, diz para Jaime
que irá ajudá-lo a recuperar seu emprego
na Prolasa. Eduardo revela a Steve que
Fernanda sempre lhe escreveu.

Davi liga para Romana. Felicidade volta
para casa e Onofre descarta suas bebidas
alcoólicas. Bento adoece e Lorenzo toma seu
lugar no voo com Marcos. Arminda comenta
sobre Inácio com Isadora, que aﬁrma que
a amiga e o garçom estão apaixonados.
Matias proíbe Violeta de trabalhar e convoca
a polícia para garantir seu direito. Giovanna
tem um mau pressentimento. Marcos avisa
que o avião foi atingido e Bento perde o
contato com o piloto. Por um passe de
mágica, Rafael consegue uma autorização
de Matias para Violeta trabalhar. Eugênio
e Violeta discutem. Mariana segue Santa e
descobre seu segredo.

Marcelo mostra a foto de Neném/Paula
rodeado de fãs para Rose. Paula/Neném
se irrita quando Rose aﬁrma que não ﬁcou
com ciúmes de Neném. Odete relembra de
conversa que teve com Eliete. Paula/Neném
é escolhida como convidada de honra de
um grande evento da indústria mundial
de cosméticos e Carmem se enfurece.
Guilherme e Flávia veem a Morte na igreja.

Muda ﬁnge não falar e Juma pede para que
a mãe não atire nela. José Leôncio avisa a
Tibério para se manter afastado de Maria
Marruá. Lúcio decide ﬁcar no Pantanal por
causa de Muda. Maria Marruá ﬂagra Muda
tentando pegar sua espingarda. Madeleine
leva Joventino a um terapeuta e ele estranha
o comportamento da mãe. Maria Marruá
some e Juma desconﬁa de Muda. Lúcio
luta contra a onça Marruá. Tibério e Tadeu
encontram o jagunço quase morto na beira do
rio. Madeleine convida Gustavo para jantar.
Mariana ﬂagra Nayara e Joventino juntos.
Juma enterra a mãe. Joventino encontra
cartas de José Leôncio no quarto de Irma.

QUINTA-FEIRA
Bárbara comenta com Gonçalo que Dr.
Obregon entrou em contato com e disse
que Liliana está com ele e que logo ligará
para pedir o resgate. Ubaldo, conhecido
de Vladimir, diz a Jaime que vai ajudá-lo a
recuperar seu emprego na Prolasa. Eduardo
diz a Steve que, durante muito tempo odiou
Fernanda, pela falta de comunicação entre
eles e agora descobriu que ela sempre lhe
escreveu. Orlando se surpreende quando
Jaime diz que foi Flor quem ofereceu os
documentos da Lactos e não comentou nada
por saber que ele é um homem honesto.
Orlando liga para Gonçalo e diz que já
descobriu quem traiu sua conﬁança.

Violeta decide se afastar de Eugênio. Após
saltar de paraquedas, Lorenzo se esconde
em dos inimigos em uma mata. Joaquim
conhece Shirley, que lhe conta sobre
Rafael. Matias briga com Violeta e Heloísa
ajuda a irmã. Joaquim tenta conquistar
Margô e Iolanda. Violeta procura Eugênio
e os dois se amam. Davi apresenta
Romana a Isadora. Matias tem uma crise
e Leônidas o conforta, sob os olhares de
Heloísa. Romana se surpreende com a
semelhança entre Isadora e Elisa. Iolanda
revela a Joaquim que Rafael não assumiu
seu compromisso com ela. Mariana
chantageia Santa.

Paula/Neném convida Rose para ir a
um coquetel e Carmem ﬁca enciumada.
Neném/Paula foge do treino com a ajuda
de Guilherme/Flávia. Cora descobre que a
padaria está no nome de Flávia/Guilherme e
tem uma ideia para se vingar de Pink. Teca
descobre o local da despedida de solteiro e
avisa a Celina. Paula/Neném se encanta ao
ver Rose com as crianças na clínica. Tigrão
ﬂagra Tina e Gabriel se beijando. Edson
volta a morar na casa de Nedda e Osvaldo
ﬁca furioso. Teca se insinua para Guilherme/
Flávia no Bar do Karaokê. Um homem bate
no carro de Rose e Paula/Neném a defende.

Irma tenta se explicar para Joventino e
incentiva o rapaz a escrever para o pai.
Tibério e Tadeu desconﬁam da história de
Lúcio. Madeleine descobre que Joventino
escreveu para o pai. Juma ouve uma onça
perto da casa e acredita ser sua mãe.
Lúcio aparece na casa de Juma e Muda
manda ele ir embora. Madeleine confronta
Joventino. Guta chega à casa de Tenório
e tem um embate com Alcides. Tibério
questiona Lúcio, que ﬁca intimidado. O
jagunço ameaça Muda para matar Juma.
Guta enfrenta Tenório. Juma sofre com a
perda da mãe e Muda a consola. Ari leva
a carta de Joventino para José Leôncio. O
Velho do Rio aparece para Lúcio.

Paula/Neném e Rose discutem com o
motorista do carro. Neném/Paula vê Teca
se insinuar para Guilherme/Flávia. Flávia/
Guilherme tenta conversar com Celina. Paula/
Neném leva Rose para sua casa. Roni, Cora
e seus capangas invadem a padaria de Juca.
Celina ﬁnge se divertir com Flávia/Guilherme
e Deusa. Carmem discute com Gabriel.
Joana e Marcelo se amam. Cora denuncia
a padaria de Juca à polícia. Paula/Neném
chama Rose para morar com ela.

Lúcio morre. José Leôncio visita a fazenda
de Tenório. Alcides corre pelos campos atrás
de Guta. José Leôncio se emociona com a
carta de Joventino e Tadeu não consegue
esconder o ciúme. Joventino acerta os
detalhes de sua ida para o Pantanal. José
Leôncio decide fazer uma festa para receber
o ﬁlho. Mariana teme ﬁcar sem o dinheiro
que recebe do genro e Irma fala com o
sobrinho. Tibério vai à casa de Maria Marruá
e descobre que ela foi assassinada. José
Leôncio manda limparem a sela que era
de seu pai e Tadeu se oferece para fazer o
serviço.

SEXTA-FEIRA
Eduardo e Steve chegam à conclusão
que foi Fernanda quem deixou as cartas
no seu quarto e deve saber quem é ele
na realidade. Santiago diz a Aurora que
é melhor que procurem uma casa onde
possam viver sozinhos. Eduardo diz a
Steve que precisa visitar o Sr. Silvestre,
pois segundo padre Bosco, ele é o único
que pode lhe dar informações sobre
Ana Gregória Bravo. Adriano pergunta a
Bárbara com que propósito o inocentou
e Bárbara responde que precisa dele
a seu lado para evitar que, por amor
a Fernanda, entregue a empresa a
Franco Santoro. Eduardo se surpreende
quando Silvestre diz que conhece
Ana Gregória Bravo tanto quanto ele
conhece Eduardo Juarez.

Bento aﬁrma a Padilha que irá atrás de
Lorenzo e pede ajuda a Silvana. Inácio
e Arminda se beijam. Arminda desconﬁa
das atitudes de Mariana com Santa.
Iolanda se irrita com Joaquim. Arminda
arma contra Mariana para ajudar Santa.
No cassino, Enrico se une a Emília
nas apostas contra Heitor e Gilberto.
Joaquim sonda Reinaldo sobre Rafael
e descobre que o rival pode ser pai de
Toninho. Margô desconﬁa do interesse
de Joaquim sobre Rafael. Enrico beija
Emília. Santa conta sobre Enrico
para Arminda. Violeta se esconde de
Úrsula, mas perde seu broche no quarto
de Eugênio. Emília pede segredo a
Giovanna sobre o jogo.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Jogou na mega e não acertou nem o cesto de
lixo, bebê? Você, a torcida do BBB e o Zodíaco
inteiro! Mas, em vez de derrubar cancerilágrimas,
o negócio é abrir o zoião para aproveitar as vibes
superestimulantes que os astros trazem nessa
semana e não é pouca coisa, não! Seu conceito
vai subir com a chefia, transformações positivas
podem rolar na carreira e dinheiro deve entrar.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Semana estimulante para você formar parcerias
vantajosas no trabalho, nas finanças e na vida
pessoal, leãozinho! Novos horizontes se abrem
e você vai mandar muito bem se tiver mais de
ousadia e ideias arrojadas. Se somar forças com
as pessoas certas, pode atrair aliados importantes,
ampliar seus ganhos e conseguir algo que deseja
há bastante tempo, então, se liga!

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Mudanças seguem em curso e os
acontecimentos dessa semana vão impactar a
sua situação ﬁnanceira, meu cristalzinho. Mas,
não se preocupe porque tudo indica que terá
resultados positivos, principalmente ao tratar
de contrato, papelada, inventário, herança ou
empréstimo.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Librianjos são especialistas na arte de se
relacionar e isso ﬁca cristalino nessa semana.
Com “ene” oportunidades para mostrar a
simpatia, habilidade conciliadora e os dons que
possui, você tem tudo para cativar as pessoas
e se destacar. Vai fazer bonito no serviço e
marcar pontos com cheﬁa, sem falar na maré
positiva para começar coisas novas, criativas e
diferentes, o que pode incrementar seus ganhos.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Bora levantar esse astral e partir com
tudo em busca dos seus sonhos porque a
semana traz promessas de sorte e boas
vibes para realizar seus planos, sejam
pessoais, proﬁssionais ou ﬁnanceiros.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Sonhando com mudanças e novidades, meu
bombonzinho trufado? Se depender das estrelas,
a semana tem tudo para surpreender e você pode
impulsionar uma porção de interesses. Aposte no
seu carisma, alegria e comunicação esperta para
convencer as pessoas das suas ideias, por mais
ousadas e diferentonas que elas sejam.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Tô vendo aqui vibes bem generosas para as suas
finanças, Caprica, e você pode tirar a barriga da
miséria se souber aproveitar as oportunidades.
Quem pensa em tocar algo por conta própria
recebe um baita incentivo e negócio caseiro tem
boas chances de prosperar.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

SÁBADO

Não há exibição.

Semaninha bem ao gosto geminiano,
pontuada por novidades e promessas de
mudanças. Vejo aqui vibes positivas e boa
sorte, inclusive com pessoas e interesses
ligados a outras cidades. Se trabalha
com vendas, importados, aplicativos de
compras ou mantém relações proﬁssionais
e comerciais com gente distante, pode
esperar sucesso.

Joaquim inventa uma história para a
diretora do orfanato. Violeta confessa seu
sentimento de culpa a Heloísa. Úrsula
reconhece o broche de Violeta embaixo da
cama de Eugênio. Joaquim pensa em um
plano contra Rafael. Santa promete comprar
uma rádio para Enrico e apresentá-lo a sua
família. Lorenzo é ajudado por um lavrador
italiano. Para procurar por Lorenzo, Silvana
disfarça Bento como um padre franciscano.
Matias melhora com o tratamento de
Leônidas. Joaquim faz uma proposta a
Iolanda e Margô. Matias reconhece Romana,
e Augusta salva Davi. Isadora não gosta de
saber que Rafael já teve um grande amor.

Guilherme/Flávia se sente mal e é
amparado por Teca. Ingrid avisa a Neném/
Paula da presença de Rose em sua casa.
Neném/Paula beija Paula/Neném na frente
de Rose. Paula/Neném tenta convencer
Rose do amor de Neném. Torres e Prado
encontram as máquinas caça-níqueis na
padaria de Juca. Carmem ouve Paula/
Neném e Neném/Paula conversando e ﬁca
espantada. Chega o dia do casamento de
Guilherme/Flávia e Flávia/Guilherme.

José Leôncio conta histórias sobre o seu pai
em volta da fogueira. Levi tenta intrigar Tadeu
com o irmão. Joventino chama Irma para ir
com ele para o Pantanal. José Leôncio avisa a
Filó que não quer que o ﬁlho saiba que tem um
irmão. Guta decide sair e Alcides se prepara
para ir com ela. Tenório pensa em juntar a
ﬁlha com Joventino. Tadeu leva Joventino
para a fazenda. Juma se assusta ao ver o
avião. Joventino e Zé Leôncio se abraçam
emocionados. Madeleine se lamenta com
Gustavo. Joventino e José Leôncio começam
a perceber suas diferenças.

Semana começando com “s” de sorte e
sucesso, bebê! Com seu carisma, ousadia
e inteligência no modo turbo, você não terá
diﬁculdade para realizar mudanças, abrir novas
portas e mandar bem em tudo que ﬁzer.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Sexto sentido tinindo, radar ligado nas
oportunidades e ótimas chances de lucros,
meu cristalzinho! Isso e muito mais os
astros anunciam para a sua semana e você
está com a faca e o queijo na mão para
turbinar seus ganhos materiais. Período
estável e produtivo no trabalho e boas vibes
na saúde.
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Editorial

EDITAIS

Queda do Dólar: Investir ou Viajar?

O dólar em queda desde o início deste ano tem suscitado muitas dúvidas no pequeno investidor. É hora de comprar a moeda? Investir em ativos dolarizados? Vai ter Disney ou aquela
viagem tão sonhada?
Para tirar conclusões e ter suas próprias respostas a essas questões, é preciso compreender
que a economia é feita de ciclos de alta e de baixa e que, obviamente, você não muda todo o seu
planejamento a cada ciclo.
O pequeno investidor tende a ser muito imediatista e tomar decisões pautadas exclusivamente em notícias. Isso é muito arriscado, pois as notícias são apenas fotos momentâneas do
mercado. Commodities em alta e dólar em queda são uma oportunidade para você fazer aquelas mudanças em suas alocações que já estavam previstas e no aguardo do melhor momento
para serem implementadas. Se você investe com planejamento, as oportunidades o pegam bem
preparado. Sendo assim, o que a queda do dólar possibilita é que você faça adequações que o
ajudem a seguir o plano e não modificá-lo totalmente. Para isso, é necessário compreender as
razões e os desdobramentos desse movimento de mercado. O dólar deve chegar ao final de 2022
valendo em torno de R$ 5,30. Nessa perspectiva, comprar a moeda no atual câmbio é uma boa
oportunidade.
De janeiro até agora, o dólar já caiu mais de 11%, e essa queda tem entre seus principais
motivos o forte fluxo de entrada de capital estrangeiro na bolsa de valores brasileira. Se você tem
alguma viagem prevista ou tem dinheiro disponível para fazer uma reserva em espécie, este é um
bom momento para a compra da moeda americana.
Mas é preciso observar questões que envolvem uma série de aspectos que vão além do dólar,
como a situação sanitária no país que você pretende visitar ou, sendo o seu destino a Europa,
uma guerra em curso ainda sem previsão de término, entre outras coisas.
Entretanto, pensando exclusivamente em termos de câmbio, a desvalorização da moeda
norte-americana diante do real torna o momento propício para aqueles que já tinham planos de
viagens internacionais para este ano.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
DE LAJEADO – SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG
CNPJ n.º 91.159.764/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado - Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo,
que nesta data somam 65 (sessenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, às 17
(dezessete) horas, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Piraí, n.º 97,
bairro São Cristóvão, nesta cidade de Lajeado – RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados
mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com
a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2021, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
c) demonstrativo das sobras;
d) parecer da auditoria;
e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.

Charge

3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença aos membros do Conselho
Fiscal.
5. Homologação do Regulamento do Pertencer.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
Lajeado/RS, 04 de abril de 2022.
Adilson Carlos Metz
Presidente
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

O designer Marcus Emivis, está passando uma temporada
aqui em nossa cidade. E está fazendo projetos incríveis e
exclusivos na loja Vó Marina Decoração. Não deixem de ir lá
para conhecê-lo e ainda pegar várias dicas!

Prefeito Juliano Duarte em participação na corte de apelação inglesa sobre a Ação Mariana, contra a empresa BHP
Billinton na Inglaterra ao lado de dois atingidos Mônica e
Mauro.

O destaque dessa semana é a Amanda Luísa, que completa seus 18 anos nesta quinta-feira (07). Toda sua equipe
de trabalho do 31 Motorista deseja felicidades. Parabéns,
garota!

Cheia de charme e simpatia, Ana enfeita nossa coluna social.
Estamos sabendo que está arrasando no vocal, hein?! Quem
sabe na próxima teremos o prazer de prestigiar...

Pensa em um casal empreendedor e gente boa! São eles, a
Bianca e o João do Chef House Pizza | Burguer. O amor pelo
empreendimento é tão grande que tatuaram nos braços.
Sucesso sempre pra vocês...

A vendedora Gessica, arrasando nas vendas da loja Atrativa
Móveis. Na foto, com seus clientes Lilico e Eliane. Grande
abraço!

