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Evento de Adoção 
garante novo lar a 
animais abandonados
REGRA. Para a dotar é necessário necessário apresentar um 
documento com foto, comprovante de residência e a assinatu-
ra de um termo de responsabilidade.

DA REDAÇÃO

O Jardim de Mariana sediou 
no último dia 24, mais uma edição 
do Evento de Adoção de Animais, 
realizado pela Prefeitura de Maria-
na, em parceria com o CAA (Cen-
tro de Acolhimento de Animais) e 
a ONG IDDA (Instituto de Defe-
sa dos Direitos dos Animais). Esta 
edição contou com a presença de 
treze animais, dos quais nove en-
contraram um novo lar, sendo oito 
cachorros e um gato.

Os novos tutores receberam, 
além de um pacote de ração e uma 
camisa com a temática da causa 
animal, orientações quanto aos 
cuidados a serem tomados, infor-
mações sobre a microchipagem e 
o cartão de vacinas do novo ami-
go. Para realizarem a adoção, apre-
sentaram um documento com 
foto, comprovante de residência e 
a assinatura de um termo de res-
ponsabilidade, documentação ne-
cessária para efetivar o ato.

A tutora, Ângela Maria dos 
Santos, adotou mais um gato para 
fazer companhia aos outros três da 

sua casa. Ela frisou a importância 
da adoção, considerando a existên-
cia de muitos cachorros de rua que 
vivem machucados e pegam doen-
ças. Além disso, contou que na sua 
casa há um espaço adequado para 
seus animais e que, se mais pessoas 
adotassem, evitaria que os animais 
sofressem nas ruas.

Rayssa Silva encontrou a 
oportunidade de fazer não só 
um animalzinho feliz, mas tam-
bém seu irmão de onze anos. 
“Meu cão contraiu uma doença 
e, apesar das tentativas de trata-

mento, não resistiu. Meu irmão 
ficou muito triste”, compartilhou 
a adotante. Diante disso, Rayssa 
resolveu presenteá-lo com um 
novo amiguinho para trazer ale-
gria para sua casa!

Quem não conseguiu com-
parecer ao evento pode entrar 
em contato com o CAA através 
dos números (31) 99506-0720 
ou (31) 3557-9715, para agendar 
uma visita no espaço, localizado 
na Rua Córrego do Canela, s/n, 
no bairro Morro Santana, no pá-
tio da Transportadora Sobreira.

Quem não conseguiu comparecer ao evento pode entrar em 
contato com o CAA através dos números (31) 99506-0720 ou
(31) 3557-9715.
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Mães denunciam escola por falta de 
informação de suposto massacre
ESCLARECIMENTO. “A reunião é para tranquilizar e esclarecer aos pais que estamos dando apoio e 
monitorando a escola”.

DA REDAÇÃO

Mães de alunos da Escola 
Dom Luciano, no bairro Ro-
sário, denunciaram na Redação 
do Jornal Ponto Final a falta de 
informação por parte da esco-
la. Segundo elas, há um recado 
escrito na parede da escola que 
fala de um massacre que acon-
teceria no local. “Nós mães es-
tamos com medo de mandar 
nossos filhos para a escola, pois 
não temos segurança suficiente 
para isso, além do fato que nos-
sas crianças menores estão com 
medo de ir para a escola. Preci-
samos ter apoio da escola, o que 
no momento não estamos ten-
do de nenhuma forma. Temos 

medo que ocorra algum tipo 
de atentado a segurança ou até 
mesmo a vida de nossos filhos, 
não temos confiança para deixar 
nossas crianças na escola”.

O jornal entrou em conta-
to com a Secretaria de Educa-
ção através da Secretária Car-
lene e a mesma disse que uma 
reunião já estaria sendo orga-
nizada para esclarecimentos e 
tranquilizar os pais. “Esse tipo 
de escrita está acontecendo 
em várias unidades de ensino 
do Brasil, motivadas pelas re-
des sociais. A reunião é para 
tranquilizar e esclarecer aos 
pais que estamos dando apoio 
e monitorando a escola”. 

A Secretaria de Educação através da Secretária Carlene e a mesma disse que uma reunião 
já estaria sendo organizada para esclarecimentos e tranquilizar os pais.
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 O espaço possui Sala de Avaliação Médica e Pré-consulta, Equipamento de Auto-Refração.

Policlínica do bairro 
Cabanas agora 
conta com Consultório 
Oftalmológico
IMPLANTAÇÃO. A iniciativa é fomentada pela Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secretaria de Saúde.

DA REDAÇÃO

Através da Prefeitura de 
Mariana, a Secretaria de Saúde 
realizou a entrega do Consultó-
rio Oftalmológico na Unidade 
Básica do Cabanas. A UBS, que 
já contava com o Consultório 
de Odontologia e Fisioterapia, 
passou a ter uma sala exclusiva, 
agora, para a Oftalmologia. 

O espaço possui Sala de 

Avaliação Médica e Pré-consul-
ta, Equipamento de Auto-Refra-
ção e toda a estrutura necessária 
para a assistência médica espe-
cializada. A iniciativa é fomen-
tada pela Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
que tem tornado o município 
referência em serviços médicos. 

Cleunice do Carmo, Co-
ordenadora da Unidade, fala 

sobre a importância da im-
plementação do serviço no 
espaço. “Foi um excelente in-
vestimento, pois temos muitas 
demandas do bairro e, com 
o consultório, iremos acabar 
com a fila de espera, sem con-
tar que o atendimento é den-
tro da localidade, evitando que 
o paciente se desloque ao Cen-
tro, levando mais comodidade 
e conforto”, ressaltou. 
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Zema: Rompimento 
da barragem em 
Mariana terá acordo 
ainda este ano
RECUPERAÇÃO. Nova rodada de negociações aconteceu neste 
terça-feira (3), em Brasília.

DA REDAÇÃO

Deve ser definido em ju-
nho o novo acordo de Mariana, 
que trata da repactuação do Rio 
Doce e das ações de reparação 
e recuperação das áreas destru-
ídas em função do rompimento 
da barragem de Fundão, da em-
presa Samarco, no município, 
em 2015. 

O governador Romeu 
Zema esteve em Brasília nes-
ta terça-feira (3/5) para mais 
uma rodada de reuniões com 
as Defensorias Públicas de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e 
da União, além de Ministérios 
Públicos dos dois estados e do 
governo federal. “O acordo de 
Brumadinho é uma inspiração, 
um modelo para a renegociação 
de Mariana, que é mais comple-
xa, envolve número maior de 
municípios atingidos, dois es-
tados e a União. Demos mais 
alguns passos. Tudo indica que 
no mês que vem deveremos ter 
algum desfecho. Esta é a expec-
tativa”, disse Zema.

As partes envolvidas que-
rem acelerar e dar efetividade 
ao processo de reparação e 
recuperação da área atingida. 
Ao todo, 19 pessoas morre-
ram na tragédia em Mariana 
e milhares de quilômetros 
foram devastados entre Mi-
nas Gerais e o Espírito Santo 

acarretando sérios danos am-
bientais e socioeconômicos.

De lá pra cá, moradores 
e municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem 
cobram na justiça seus direi-
tos e ainda enfrentam conse-
quências. O processo pouco 
avançou.
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O espaço também contribui para a renda mensal de 
algumas famílias.

Feira Livre Municipal 
fortalece Produtores 
Rurais da região
RENDA. O espaço é destinado aos produtores rurais, para que 
possam escoar suas próprias produções.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, apoia a realização da 
Feira Livre Municipal, que acon-
tece todos os sábados, no Centro 
de Convenções, das 6h às 11h. O 
espaço é destinado aos produto-
res rurais, para que possam escoar 
suas próprias produções.

Júlio César Fortes, organizador 
e feirante, acredita que este espaço é 
importante tanto para os agriculto-
res quanto para os consumidores, já 
que são disponibilizados produtos 
de qualidade à população, ao mes-
mo tempo que valoriza o trabalho 
dos produtores da região. A feira, 
que acontece desde 1985, conta, 
atualmente, com 33 feirantes, sendo 
24 da cidade de Mariana.

O espaço também contribui 
para a renda mensal de algumas fa-
mílias, como é o caso de Célia do 
Carmo, que vende verduras, legu-
mes, laticínios, pães e bolos caseiros. 
A agricultora vai ao Centro de Con-
venções todos os sábados para ven-
der sua produção, sendo esta a prin-

cipal fonte de renda de sua família. 
Já para Débora Ferreira, a 

feira é um importante espaço de 
socialização e identidade cultural. 
Ela aproveita o espaço para co-
mercializar café moído na hora, 
rapadura, açúcar mascavo, bana-
na, amendoim, frango, galinha 
caipira, ovos, feijões selecionados, 
mel, própolis, sabão de coada e 

biscoito de polvilho. 
Qualquer interessado em 

vender seus produtos, na Feira 
Livre Municipal, deve ser Pro-
dutor Rural, residir em Mariana 
ou região e realizar o cadastro na 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural. Desta forma, a pessoa fica-
rá na lista de espera para quando 
surgirem novas vagas. 
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PREF MARIANA

Segundo Pedrinho, “o objetivo é contribuir com o homem do campo de nossa região.

Executivo atende indicação ao 
Programa de Agricultura Familiar
DEMANDA. Atualmente essa indicação está sendo atendida pelo programa PAFS, Programa de Agricultura 
Familiar Social.

DA REDAÇÃO

O Vereador Pedrinho Salete 
realizou uma indicação na qual foi 
atendida pelo Executivo visando 
melhorias nas condições de vida 
dos trabalhadores rurais em situa-
ções de vulnerabilidade. Pensando 
no homem do campo e nas famí-
lias que não possuem renda ou es-
tão em situação de vulnerabilidade 
ele solicitou a possibilidade da cria-
ção de mecanismo para as pessoas 
plantarem e cultivarem alimentos 
orgânicos e fornecerem para o co-
mercio de Mariana. 

Segundo Pedrinho, “o                                                                                                 
objetivo é contribuir com o ho-
mem do campo de nossa região, 
pois, assim eles irão ter forte in-

fluência para geração de renda 
familiar para as pessoas que não 
tem condições e desenvolvimen-

to local e regional, preservando a 
economia do município e ajudan-
do quem precisa desse apoio”. 

Atualmente essa indicação 
está sendo atendida pelo progra-
ma PAFS, Programa de Agricul-

tura Familiar Social. Uma parce-
ria entre a Prefeitura de Mariana 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cidada-
nia, com a Secretaria de Desen-
volvimento Rural. No primeiro 
momento foi iniciado na Serra 
Teodoro e breve será expandido 
para outros distritos.

Sobre o programa o edil dis-
se: “Agradeço ao Executivo, em 
nome do Prefeito Juliano Du-
arte e todas secretarias respon-
sáveis. Tenho certeza que esse 
projeto beneficiará o homem do 
campo e todas as famílias dos 
produtores rurais. Auxiliando 
na renda familiar e na economia 
de nossa cidade.”



Jornal Ponto Final 
5 a 11 de maio de 202208| CIDADES

As caminhonetes 4x4 são apropriadas para as estradas da zona rural que não são asfaltadas.

PM recebe duas viaturas para agregar 
ao policiamento em Mariana 
PARCERIA. Veículos foram locados por meio de parceria com a Prefeitura Municipal.

DA REDAÇÃO

O 52º Batalhão de Polícia 
Militar (52º BPM), o “Sentinela 
da Região dos Inconfidentes”, 
recebeu duas viaturas locadas 
pela Prefeitura Municipal de 
Mariana (MG). A solenidade 
foi realizada na Praça São Pe-
dro para entrega das caminho-
netes S10, tração 4x4, que serão 
empregadas no policiamento 
da zona rural de Mariana, junto 
às outras viaturas da 239ª Cia 
PM do 52º BPM.

Receberam as chaves das 
duas viaturas o Comandante do 
52º Batalhão, Tenente-Coronel 
Joilson Fernandes Bittencourt, 
e a Comandante da 239ª Cia 
PM do 52º BPM, Capitão Marta 
Guido. “A parceria da Prefeitura 
de Mariana, por meio da desti-
nação das duas viaturas, reforça 
a importância do fomento à se-

gurança pública, a qual é dever 
do Estado, mas responsabili-
dade de todos”, afirmou o Co-
mandante do 52º Batalhão.

Segundo a Capitão PM 
Marta, o apoio da Prefeitura 
contribui para a continuidade 
da prestação de um serviço efi-
caz da Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG) à comunida-
de de Mariana. “Agradecemos 
o apoio do Prefeito interino, 
Juliano Duarte, pelas viaturas 
que serão de grande utilidade 
para incrementarmos o poli-
ciamento na zona rural do mu-
nicípio, a qual é muito xtensa. 
Além disso, as caminhonetes 
4x4 são apropriadas para as 
estradas da zona rural que não 
são asfaltadas.” O Prefeito Ju-
liano Duarte afirmou que os 
veículos irão integrar o quadro 
da Polícia Militar em Mariana, 

para aumento do patrulha-
mento na zona rural. “Maria-
na é um município de 1.200 
quilômetros quadrados, com 
onze distritos, muitos subdis-
tritos e localidades. E esses 
dois veículos estarão à dis-
posição para que a segurança 
pública possa cada vez mais 
estar presente na zona rural. 
O Poder público de Mariana 
está à disposição para todas as 
ações que forem necessárias 
na segurança pública da nossa 
cidade”, informou o Prefeito.

Os veículos serão empre-
gados junto às outras viatu-
ras utilizadas pelas equipes 
da Patrulha Rural da 239ª Cia 
PM do 52º BPM, tanto no po-
liciamento preventivo, como 
nas ocorrências de repressão 
qualificada, dos 11 distritos e 
localidades de Mariana. 
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“Se a Policlínica é 24horas ela precisa ser funcional em 
todos os aspectos as 24 horas.”

Médico é acusado de desrespeitar 
paciente em Policlínica de Mariana
REGRAS. Ao solicitar atendimento por outro médico a paciente foi informada pelas recepcionistas que era 
contra as regras internas da Policlínica.

DA REDAÇÃO

A Redação do Jornal Pon-
to Final recebeu na última 
sexta-feira (29) uma denúncia 
envolvendo um atendimento 
médico na Policlínica Central 
de Mariana.

Segundo a denunciante, 
Lúcia Gonçalves, após passar 
pela triagem relatou ter sido 
mal atendida pelo médico plan-
tonista, Leonardo Pimenta 
Adaixo de Deus. “Eu procu-
rei a emergência porque estava 
com a pressão alta, enjoo e com 
o lado esquerdo do meu corpo 
todo dormente, não consegui 
nem andar direito. Tinha rece-
bido também a notícia da perda 
de uma amiga querida. Quando 
entrei na sala do médico ele já 
estava visivelmente sem paciên-
cia. Ele mediu minha pressão 
novamente e ela estava mais 
baixa do que a aferição da tria-
gem (19/10) e ele disse que o 
aparelho usado na Policlínica 
era uma porcaria que ele con-
fiava no dele que era de marca. 
Minha filha, que me acompa-
nhava, perguntou a ele se ele 
faria medicação para abaixar a 
pressão e ele com arrogância 
e deboche disse que não, que 
me mandaria para casa e que 
estava tranquilo porque 15/8 
não era uma pressão alta. Ele 
não encostou em mim em mo-
mento algum, me perguntou o 
que eu esperava e queria que 
ele fizesse. Minha filha nova-
mente o questionou, pergun-
tando se ele me mandaria para 
casa mesmo com os sintomas 
relatados e nesse momento ele 
alterou a voz dizendo que não 
disse hora nenhuma que me 
mandaria para casa comple-
tamente desconexo. Foi arro-
gante, mal educado e desres-
peitoso e por esse motivo me 
retirei da sala e pedi que fosse 
avaliada por outro profissio-
nal” explicou Lúcia.

Ao solicitar atendimento 
por outro médico, a filha da 
paciente foi informada pelas 
recepcionistas que não poderia 
porque era contra as regras in-
ternas da Policlínica. “O médi-
co apagou a luz, fechou a porta 
e deixou o consultório com a 
mochila nas costas. Minha filha 
só chamou a polícia por ter sido 
negado o direito de avaliação 
por outro médico. Eu não esta-
va escolhendo ser atendida por 

esse ou aquele médico, eu fui 
mal atendida, não fui avaliada 
e como cidadã tenho o direito 
de ser atendida com respeito e 
não da forma como fui, e após 
feito o Boletim de Ocorrência, 
deram um jeito que disseram 
que não podia, e fui atendida 
por outro médico que me co-
locou no soro com as medica-
ções prescritas por ele e que me 
tratou com respeito. Não dava 
para esperar o coordenador e 
nem a ouvidoria no dia seguin-
te (que era um sábado e a ou-
vidoria nem funciona), porque 
foi feito contato com o Elton 
e com o Danilo e não tivemos 
retorno naquele momento. Se 
a Policlínica é 24horas ela pre-
cisa ser funcional em todos os 
aspectos as 24 horas. Eu me 
senti constrangida, maltratada. 
O médico foi grosso e minha 
intenção em denunciar é para 
que ele trate os pacientes com 
respeito. Somos nós que paga-
mos o salário dele, é o mínimo. 
Não tenho o que reclamar da 
saúde de Mariana mas dessa 
vez o atendimento desde as re-
cepcionistas foi péssimo, sem 
empatia, com despreparo e dei-
xou a desejar” relatou a pacien-
te Lúcia Gonçalves.

O jornal Ponto Final en-
trou em contato com a Secreta-
ria de Saúde do Município que 
enviou a seguinte nota:

“Tendo como base a Reso-
lução no 2.079, de 14 de Agos-
to de 2014.

“Considerando a necessi-
dade de quantificar e qualificar 
a equipe média para atuar nas 
UPA’s e congêneres, de acordo 
com o número e perfil espera-
dos de pacientes a serem aten-
didos no local, de forma a ga-
rantir a autonomia do médico 
em seu exercício profissional.

Considerando as respon-
sabilidades do médico, ética, 
civil e criminal, como pessoais 
e intransferíveis...”  Segue res-
posta do Dr. Leonardo Pimen-
ta Adaixo de Deus, citado na 
denúncia.

“Meu nome é Leonardo. 
Sou médico desde 2014 pela 
prefeitura de Mariana.

Sou muito grato a cidade e 
o povo de Mariana pela opor-
tunidade do meu primeiro em-
prego, que foi nesta cidade. Te-
nho um carinho enorme pelo 
povo de Mariana.

Tenho muito prazer em 
servir está cidade. Portanto, 
sempre procuro atender todos 
os pacientes com muito respei-
to e atenção.  Ainda não enten-
do o porquê a acompanhante 
da senhora Terezinha se exal-
tou. E claro, não concordo pelo 
que estou sendo acusado.

Nesses 9 anos de prefeitu-
ra de Mariana e nos meus 34 
anos de idade nunca chamaram 
a polícia para a minha pessoa. 
Agradeço o direito de retrata-
ção. Obrigado”

Em cumprimento ao Art. 
6o da Resolução no 2.079, de 
14 de Agosto de 2014. “As di-
retorias clínica e técnica, bem 
como a direção administrativa, 
devem garantir qualidade e se-
gurança assistencial ao paciente 
e ao médico na UPA”, informo 
que o diretor clínico, o coorde-
nador geral e o gerente admi-
nistrativo possuem disponibi-
lidade extraturno para suprir 
toda e qualquer demanda que 
venham a surgir.

Por fim, em resposta ao 

questionamento sobre um “re-
gimento interno” cito que tal 
documento não existe, em res-
peito ao Art. 196 da Constitui-
ção Federal “A saúde é direito 
de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem 
à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” e ao 
trecho do Art. 7o, da Lei no 
8080 “IV - igualdade da assis-
tência à saúde, sem preconcei-
tos ou privilégios de qualquer 
espécie”.



10 | CIDADES Jornal Ponto Final
5 a 11 de maio de 2022

Abertura da Conferência Estadual 
sobre o Plano de Saneamento Básico
PRESENTE. A abertura da conferência contou com a participação de governantes, prefeitos e secretários 
de várias cidades do estado de Minas Gerais.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Maio Am-
biente de Mariana esteve pre-
sente na abertura da Confe-
rência Estadual Unindo Minas 
pelo Saneamento. O evento 
teve como objetivo apresentar 
os avanços na elaboração do 
Plano Estadual de Saneamento 
Básico, que visa a Universaliza-
ção do Saneamento Básico no 
Estado, destacando um passo 
muito importante na área que 
é fundamental para a saúde da 
sociedade e para a preservação 
do meio ambiente.

O Plano de Saneamento 
Básico está previsto na Lei 
Federal 11.445/2007. Em 

Minas, foi instituído pela Lei 
11.720 de 1994. Porém, após 
28 anos da publicação da lei, 
o Estado ainda não contava 
com seu plano de saneamen-
to. Quase 30 anos depois ele 
poderá se tornar realidade 
para a população mineira.

A abertura da conferência 
contou com a participação de 
governantes, prefeitos e secre-
tários de várias cidades do es-
tado de Minas Gerais, incluin-
do secretários de Mariana. A 
Conferência Estadual teve 
caráter informativo, partici-
pativo e deliberativo e contou 
com o apoio da sociedade, que 

pôde participar ativamente 
do debate. Delegados, eleitos 
em cada um dos sete Territó-
rios do Saneamento, também 
puderam participar e tiveram 
direito ao voto, representando 
órgãos públicos.

Agora, o plano será enca-
minhado à Assembleia Legisla-
tiva de Minas Gerais (ALMG) 
e, se aprovado pelo poder le-
gislativo, começará a ser im-
plementado ainda neste ano. 
As ações e metas previstas no 
documento serão implantadas 
ao longo de 20 anos, impac-
tando a qualidade de vida de 
todos os mineiros.

TURISMO

Associação do Circuito do Ouro, em 
Belo Horizonte recebe marianenses

Aconteceu no Auditório 
da Fecomércio, em Belo Ho-
rizonte, uma reunião de traba-
lho promovida pela Associa-
ção do Circuito do Ouro, com 
representantes de alguns dos 
municípios associados para 
seguir com o planejamento 
previsto para o ano de 2022. 
A reunião foi a primeira pre-
sencial da associação desde o 
início da pandemia.

O município de Mariana 
foi representado pelo coor-
denador do Departamento 

de Turismo, Silas Sampaio 
Teixeira. Na ocasião, dentre 
os diversos assuntos discu-
tidos, foi destacado o calen-
dário de eventos do Circuito 
no ano de 2022, no qual a ci-
dade de Mariana se encontra 
inserida como local para rea-
lização. Outro aspecto abor-
dado foram as propostas de 
fortalecimento do turismo 
local  e regional.

Durante o encontro, foi 
realizada a entrega simbólica 
do certificado de participação 
dos municípios associados. O 
documento é a comprovação 
do cumprimento das obriga-
ções estatutárias referentes ao 
ano de 2021. 

DA REDAÇÃO

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

O evento teve como objetivo propor um reconhecimento do 
poder público com as ações executadas pelos apoiadores da causa.

Cerimônia homenageia protetores e 
voluntários da causa animal em Mariana
CUIDADO. Os protagonistas da ação tomaram conta da praça chamando a atenção com o carinho que 
atribuíam aos seus tutores.

DA REDAÇÃO

A fim de memorar o Abril 
Laranja, mês da prevenção 
contra a crueldade animal, a 
Prefeitura de Mariana reali-
zou, na Praça Gomes Frei-
re, uma cerimônia simbólica 
para homenagear as pessoas 
do município que, de alguma 
forma, estão sempre partici-
pando e defendendo a causa 
animal. O evento teve como 
objetivo propor um reconhe-
cimento do poder público 
com as ações executadas pe-
los apoiadores da causa, ações 
que ocorrem diariamente por 
completa solidariedade e em-
patia com os animais.

Os homenageados, Juliano 

Magno Barbosa, Daisy Apare-
cida Nepomuceno de Oliveira, 
Polyana Daher dos Santos Sil-
va Almeida Costa, Emanuelle 
Reis Andrade, Deivson Arlin-
do de Souza, Ana Paula Lou-
renço, Gina Ferreira, Ricardo 
Miranda, Suely Oliveira, Lu-
ciana Sales, Wellington Ra-
mos e Raissa Alvarenga foram 
convidados a levarem seus 
animais para participarem do 
encontro, e os protagonistas 
da ação tomaram conta da 
praça chamando a atenção 
com o carinho que atribuíam 
aos seus tutores.

Polyana Daher, protetora 
animal, voluntária da ONG 
Instituto de Defesa dos Di-

reitos dos Animais (IDDA) 
e ativa no Conselho Animal 
compartilhou sobre como 
funciona o apoio à causa.  
“Nós procuramos dar voz a 
esses animais, por tudo que 
eles precisam, das mazelas 
que eles se encontram. O mu-
nicípio, graças a Deus, evoluiu 
muito, é um município que 
abraça a causa. Nós, enquanto 
voluntários, estamos sempre 
envolvidos nas questões que 
são de mobilização para mu-
tirão de castração, de vacina-
ção e as políticas públicas, nós 
sempre estamos discutindo, 
criando projetos e buscando 
melhorias e crescimento para 
fortalecer”, ressaltou. 
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Câmara de OP discute 
a valorização dos 
Servidores Municipais 
em Educação 
SERVIDORES. O vereador Matheus Pacheco, presidente da 
sessão, ressaltou que a discussão gira em torno de todos os 
servidores da educação. 

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de Ouro 
Preto realizou a 9ª Audiência Pú-
blica de 2022, em atendimento ao 
requerimento do vereador Matheus 
Pacheco (PV), para debater sobre a 
valorização dos Servidores Munici-
pais em Educação de Ouro Preto.

Estiveram presentes na discus-
são representantes do Executivo 
Municipal, do Conselho Municipal 
de Educação, do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fun-
deb), do Sindicato dos Servidores e 
Funcionários Públicos Municipais 
de Ouro Preto (Sindsfop), do Sin-
dicato Único dos Trabalhadores em 
Educação (Sind-UTE) e de diversas 
entidades educacionais. Também 
participaram os vereadores Matheus 
Pacheco, Renato Zoroastro (MDB), 
Luciano Barbosa (MDB), Lilian 
França (PDT), e Kuruzu (PT).

O vereador Matheus Pacheco, 
presidente da sessão, ressaltou que 
a discussão gira em torno de todos 
os servidores da educação, sendo 
pautadas, principalmente, as ques-
tões do pagamento do Fundeb, 
piso salarial e plano de carreira. 
“Essa não é a primeira audiência 
pública para tratar do plano de car-
reira e ações gratificadas, nós ini-
ciamos essa discussão no ano pas-
sado. Promover esse debate hoje 
é reafirmar nosso compromisso 
com os servidores e servidoras da 
educação que creditam esperança 
nesta legislatura”, disse.

A representante do Fundeb, 
Aglae Olivia, informou sobre o pla-
no de carreira, apontando as prin-
cipais reivindicações dos servidores 
municipais da educação em relação 
ao pagamento do piso salarial. “O 
MEC define critérios para que as 
secretarias municipais peçam recur-
sos à União para complementar os 

recursos do Fundeb para o paga-
mento integral do piso”, destacou.

De acordo com a Secretária 
de Educação, Deborah Etrusco, a 
questão do piso salarial e do plano 
de carreira já começou a ser tra-
balhada pelo Executivo. “Como 
secretária, fiz um encaminhamen-
to para começar a discutir a ques-
tão do plano de carreira. Sobre 
a questão do piso, a gente teve a 
oportunidade de se reunir com o 
conselho do Fundeb, e em outras 
oportunidades o conselho já enca-
minhou questionamentos para a 
secretaria”, disse. 

Ainda segundo a  Secretária, o  
entendimento jurídico não impede 
que o diálogo e a construção da 
proposta se finalizem. “Se houver 
a possibilidade do município arcar 
com o pagamento, com o aumento, 
com uma remuneração mais sig-
nificativa, esse diálogo tem que ser 
permanente”, apontou.
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varejao

Sistema Indenizatório Simplificado 
é prorrogado para 30 de junho
PRORROGAÇÃO. Nova data-limite de ingresso no fluxo vale para 
atingidos de 45 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo.

DA REDAÇÃO

A Justiça prorrogou o pra-
zo de adesão ao Sistema In-
denizatório Simplificado para 
o dia 30 de junho de 2022. A 
sentença foi proferida nesta 
quinta-feira, 28 de abril, pela 
12ª Vara Federal. O prazo ante-
rior venceria no dia 30 de abril 
de 2022. A nova data-limite de 
ingresso no Sistema vale para 
os atingidos de 45 municípios.

Em Minas Gerais, podem 
ingressar no Sistema Indeni-
zatório Simplificado morado-
res de  Aimorés, Alpercata, 
Barra Longa, Belo Oriente, 
Bom Jesus do Galho, Bugre, 
Caratinga, Conselheiro Pena, 

Córrego Novo, Dionísio, Fer-
nandes Tourinho, Galileia, 
Governador Valadares, Iapu, 
Ipaba, Ipatinga, Itueta, Maria-
na, Marliéria, Naque, Periqui-
to, Pingo-d’Água, Ponte Nova, 
Raul Soares, Resplendor - in-
clusive a comunidade Ribeiri-
nha de Vila Crenaque e exceto 
o Povo Indígena -, Rio Casca, 
Rio Doce, Santa Cruz do Es-
calvado, Santana do Paraíso, 
São Domingos do Prata, São 
José do Goiabal, São Pedro dos 
Ferros, Sem-Peixe, Sobrália, Ti-
móteo e Tumiritinga.

No Espírito Santo, o aces-
so ao fluxo é liberado a mora-
dores de São Mateus, Linhares, 

Aracruz, Conceição da Barra, 
Baixo Guandu, Colatina, Mari-
lândia, Fundão e Serra.

Em agosto de 2020, por 
decisão judicial, a Fundação 
Renova implementou o Siste-
ma Indenizatório Simplificado 
e permitiu a inclusão de milha-
res de atingidos no processo 
indenizatório que pertencem 
a categorias muitas vezes in-
formais e também categorias 
formais.

Os valores das indeniza-
ções definidos pela Justiça, 
com quitação única e definitiva, 
variam de R$ 17 mil a R$ 567 
mil, de acordo com a categoria 
do dano.

Os valores das indenizações definidos pela Justiça, com quitação única e definitiva, variam 
de R$ 17 mil a R$ 567 mil.
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A nova regra vale tanto para o painel de preços quanto nos visores das bombas.

Postos têm até sábado 
para alterar forma 
de mostrar preços 
dos combustíveis
MUDANÇA. Displays devem passar a mostrar valores com 
apenas 2 casas decimais.

DA REDAÇÃO

Os postos de combustíveis 
vão precisar mostrar os preços 
com apenas duas casas decimais 
a partir do próximo sábado (7) 
– prazo final para adequação à 
regra da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). Hoje, o 
valor mostrado na bomba tem 

três casas decimais.
A nova regra vale tanto 

para o painel de preços quan-
to nos visores das bombas. 
Segundo a ANP, no entanto, 
a terceira casa decimal poderá 
ser mantida nas bombas, des-
de que seja zero e fique travada 
no momento do abastecimen-
to. Com isso, os postos não 

vão precisar trocar esses dis-
positivos, o que poderia acar-
retar gastos.

O objetivo da mudança é 
deixar o preço do combustí-
vel mais preciso e claro para o 
consumidor, além de estar ali-
nhado com a expressão numé-
rica da moeda brasileira”, diz a 
ANP em nota.
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¨ esporte

«A equipe Libertas tem orgulho de estar e representar a 
Primaz de Minas.»

Atletas representantes de Mariana 
trazem título para a Primaz de Minas
PARTICIPAÇÃO. Leonardo Genuíno ganhou a luta principal da 
noite, no 1° round por nocaute.

DA REDAÇÃO

Aconteceu no dia 30 de abril, 
o evento Savage MMA2, na capi-
tal mineira. Participaram do even-
to dois atletas representantes de 

Mariana, Leonardo Genuíno, na 
categoria peso pesado, e Shahin 
Najafi, na categoria 70kg. Leonar-
do Genuíno ganhou a luta prin-
cipal da noite, no 1° round por 

nocaute, e Shahin Najafi, ganhou 
a luta por decisão unânime.

Hoje, a Libertas Esportes 
de Combate, junto ao Sindica-
to Metabase Mariana contam 
com uma equipe de treinadores 
e atletas de ponta nos esportes 
de combate, trazendo títulos ex-
pressivos para a cidade de Ma-
riana, que sempre está represen-
tada por todos.

O presidente do Sindica-
to Metabase Mariana, Ânge-
lo Eleutério, junto ao André 
Benkei, headcoach da equipe 
ressaltam a importância da re-
presentatividade da cidade nos 
eventos e campeonatos que vem 
acontecendo, “Mariana precisa 
e merece ser reconhecida por 
tudo o que é e representa, uma 
história de luta e superação, le-
var o nome de Mariana e mudar 
a forma como ela vinha sendo 
vista é extremamente importan-
te e o esporte é uma forma de 
fazer como a cidade volte aos 
holofotes nacionais e interna-
cionais. A equipe Libertas tem 
orgulho de estar e representar a 
Primaz de Minas”.
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O ponto de encontro e partida será a Rua Mestre Nicanor, na 
ponte de tábua, subida para o bairro Rosário.

Próximo Mariana 
Aventura já tem 
percurso definido
DURAÇÃO. As inscrições estão disponíveis até quinta-feira 13 
de maio e o tempo de ida e volta é aproximadamente de 5h.

DA REDAÇÃO

A 11ª edição do Mariana 
Aventura está com as inscri-
ções abertas. Os participantes 
irão fazer novamente o percur-
so Cemitério dos Ingleses x Ca-
pela de Santa Edwiges no dia 
15 de maio, domingo. O pon-
to de encontro e partida será a 
Rua Mestre Nicanor, na ponte 
de tábua, subida para o bairro 
Rosário, às 7h. As inscrições es-
tão disponíveis até quinta-feira 
13 de maio. 

O percurso conta com um 
total de 14 km de trilha mode-
rada e extensa, com todas as 
irregularidades de uma trilha 
em montanha. O tempo de ida 
e volta é aproximadamente de 

5h. A chegada prevista no cen-
tro histórico será por volta das 

13h, dependendo do desempe-
nho dos trilheiros.

COMPETIÇÕES

Município investe 300 mil reais 
em materiais esportivos

A Secretaria de Esportes e 
Eventos de Mariana realizou o re-
passe de diversos materiais esporti-
vos para as Associações, Conselhos 
Comunitários Esportivos e Projetos 
Sociais apoiados pela administração 
municipal. Na ocasião, foram en-
tregues materiais como bolas, redes, 
uniformes e chuteiras que, juntos, so-
mam cerca de 300 mil reais em inves-

timentos, valor capaz de contemplar, 
em média, 3.000 beneficiários. 

A entrega permite o auxílio na 
organização e gestão das quadras e 
ginásios, além da atuação dos atletas 
em campeonatos,  proporcionando, 
assim, condições mais adequadas 
para a prática esportiva de qualidade 
no município. 

Para Wallace Bastos, Técnico 
do Time Órion Futsal, “os materiais 

foram recebidos com muito entu-
siasmo e alegria pelos atletas e comis-
são técnica. Esses itens nos ajudam 
muito para que a equipe continue 
com os treinamentos em alto nível, 
visando as competições que disputa-
mos durante todo o ano. O material 
é de muita qualidade! Sabemos o 
compromisso que a administração 
municipal tem com o esporte, e agra-
decemos muito”, ressaltou.

DA REDAÇÃO
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Mais uma edição do 
Desafio 5K será 
realizada na
Arena Badaró
LARGADA.  O evento, na modalidade corrida, tem a primeira 
largada a partir das 7h e seguirá de acordo com cada categoria.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Esportes e Eventos, irá pro-
mover, no dia 12 de junho, 
mais uma edição do desafio 
5K, no complexo esportivo 
Arena Badaró. Podem par-
ticipar atletas acima dos 15 
anos. O evento, na modali-
dade corrida, tem a primei-
ra largada a partir das 7h e 
seguirá de acordo com cada 
categoria. A programação 
completa, contendo os ho-
rários de cada largada, será 
divulgada no dia 10 de ju-
nho, sexta-feira.

As inscrições que es-
tão abertas desde o dia 2 
de maio poderá ser reali-
zada, até o dia 26 de maio, 
quinta-feira, através do site 
www.cronochip.com.br. O 
1° lote, limitado a 100 ins-
critos, será no valor de R$ 
20,00 + taxa do site, já o 2°, 
limitado a 150 atletas, será 
no valor de R$ 30,00 + taxa. 
Os valores serão revertidos 
para o fundo municipal de 
esporte. Não será possível 
realizar inscrições após o 
prazo. 

É obrigatório a utiliza-
ção do número de inscrição 
a todos os atletas devida-
mente inscritos na prova, 
que deve ficar corretamen-
te fixado e aberto na parte 
frontal da camiseta. A reti-
rada do número, pelo atleta, 
deverá ser feita a partir das 
6h30 no dia 1° de agosto, 

segunda-feira, na Arena Ba-
daró, através da apresenta-
ção da ficha de inscrição ou 

de um documento de identi-
ficação oficial com foto.

A premiação seguirá 
as normas da Confedera-
ção Brasileira de Atletis-
mo (CBAT), considerando 
a ordem de chegada como 
critério para definir os ven-
cedores. Todos os inscritos 
serão contemplados com 
medalhas de participação. 
Os 5 primeiros de cada ca-
tegoria receberão, também, 
uma medalha, sendo essa, 
de premiação. Não haverá 
premiação em duplicidade.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Os astros conspiram a seu favor e mandam 
avisar que a semana tem tudo para ser 
maravilinda, meu docinho de carambola! 
Tô vendo aqui que a sorte vai soprar em 
sua direção e pode pintar uma mudança 
signifi cativa com refl exo direto na sua 
situação fi nanceira. 

Taí uma semaninha indicada para agilizar 
trabalhos, botar a casa em ordem, somar com 
parentes e ganhar dinheiro. Os astros dão um belo 
incentivo para quem tem negócio ou interesses 
ligados a aluguel, compra ou venda de imóvel. As 
chances de prosperar aumentam com apoio da 
família e você pode ter novidades com pessoas 
que não via há muito tempo.

A primeira semana de maio começa com “s” de 
sorte e sucesso, Caprica! Com sua capacidade 
realizadora, inteligência e energia mental em alta, 
você vai vender seu peixe, convencer os outros, 
lacrar e lucrar. É hora de multiplicar sua rede de 
relações e atrair adeptos para as suas ideias, que 
estarão mais criativas do que nunca.

Me conta aí qual é o seu maior desejo para 
esse período, aquariane? Conhecer alguém 
especial, encontrar um trampo maneiro, encher 
a carteira de grana? Olha, não duvido nada que 
consiga realizar esses e outros desejos e você 
nem vai precisar fazer reza braba porque o 
astral tá tranquilo, tá favorável, meu cristalzinho! 

O que os ventos de maio estão soprando 
para os peixinhos e as peixinhas? Só coisa 
boa, bebê! Pode glorifi car em pé porque 
tudo indica que você vai curtir um período 
de alegrias, conquistas e realizações. Pode 
esperar apoio de pessoas infl uentes, mais 
velhas ou amizades antigas para alcançar 
seus objetivos.

A escalação dos astros nessa semana só 
tem fera jogando no seu time e quem vai 
bater um bolaço é você, meu cristalzinho! 
O Sol segue lindo e poderoso aí no seu 
signo e fecha parceria com Urano e Marte, 
destacando suas qualidades e seu espírito 
de liderança.

Tá sabendo da última, geminiangel? Vênus 
acaba de desembarcar num setor mega 
favorável para a realização dos seus ideais 
e também troca vibes espetaculares com 
Mercúrio, que segue o baile no seu signo. 
O que isso signifi ca, João? Sorte em dobro 
no amor e com dinheiro, meu docinho! 

Caranguejinho é o mestre da marcha à ré? 
Mentira! Quem fala isso queima a língua nessa 
semana, pois você só vai andar pra frente, 
colhendo flores, louros e vitórias pelo caminho. 
Sucesso é o que te espera nesses dias em que os 
seus planos ficam pra lá de protegidos e os astros 
conspiram a seu favor, bebê!

Coraçãozinho tá batendo mais forte do que 
bateria da Mangueira, minha consagrada? Não 
é pra menos! Com as novidades de Vênus e as 
boas vibes dessa semana, pode ficar preparada 
para curtir alegrias e viver emoções intensas com 
pessoas queridas.

A primeira semana de maio vem repleta de 
notícias boas, meu cristalzinho, e as melhores 
vão favorecer diretamente sua vida pessoal. Os 
astros mandam um baita incentivo para suas 
relações, iluminando e protegendo os contatos 
com a família, o mozão e a gente que encontra 
sempre. 

Pode esperar sorte com grana e uma semana 
gloriosa no trabalho, librinha!  A saúde também se 
fortalece e tudo indica que você vai resolver uma 
preocupação antiga.  Agora, a principal novidade 
chega de Vênus e seu regente avisa que 
alianças, parcerias e relações, sejam pessoais 
ou profi ssionais, terão papel superbenéfi co na 
sua vida.

Plutarco chama Rebeca de traidora. Eduardo 
diz ter uma gravação onde Liliana, em pleno 
uso de suas faculdades mentais, lhe acusa 
de ter matado sua mãe e que jamais esteve 
louca. Rebeca tenta se defender, mas 
Eduardo insiste que ela foi a responsável 
pela internação de Liliana e pela morte de 
Montserrat. Priscila, furiosa, pede a Damião 
que a ajude a se livrar de Vladimir por que ele 
ameaçou gritar aos quatro ventos que é o pai 
do fi lho que ela espera.

Rebeca deixa o dinheiro na lancha e, por 
telefone, avisa o Dr. Plutarco que parte desse 
dinheiro é seu. Flor conta para Fernanda 
que Vladimir foi preparado para ganhar sua 
confi ança, ter acesso aos documentos da 
empresa e conta sobre o beijo de Vladimir 
e Priscila. Fernanda pede ao irmão que 
demita Vladimir por ter proposto a Adriano 
um negócio que prejudicaria a empresa. 
Aníbal pergunta se Adriano está disposto 
a sustentar a acusação. Bárbara fi ca sem 
reação quando Franco a leva onde está 
o Dr. Plutarco e se depara com o médico 
amarrado em uma árvore.

Rose e Tina se animam ao ver que 
Tigrão e Neném se entenderam. Paula 
pega o celular de Flávia. Neném se 
entristece quando Rose diz que voltará 
para Paris. Ingrid ajuda Paula no plano 
contra Carmem. Tigrão se entende com 
Guilherme. Carmem observa a conversa 
entre Paula e Marcelo. Ingrid recebe 
várias ofensas pela internet e Flávia tenta 
consolá-la. Tina termina com Gabriel.  
Paula convence Nilton a se disfarçar 
como Santiago Pachamanca. Gabriel 
tenta afastar Ingrid da banda. Tucão 
chega ao hospital para ser atendido por 
Guilherme. Neném decide ir com Rose 
para Paris.

Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. 
Paula se assusta ao encontrar Carmem em 
seu quarto. Flávia, Ingrid e Vanda montam um 
trio. Paula engana Carmem. Tina se declara 
para Tigrão e Soraia a surpreende. Guilherme 
enfrenta Celina para atender vários pacientes 
na clínica. Roni e Cora fi cam apreensivos 
com a fuga de Tucão. Carmem chega até 
Santiago Pachamanca na Terrare. Joana 
conta para Flávia que Guilherme salvou a vida 
de Tucão. Tucão pede para Roni resgatá-lo 
na clínica de Guilherme. Nilton se atrapalha 
ao falar com Carmem e Paula se desespera.

Liliana diz ao fantasma de Ciro que 
Eduardo virá resgatá-la. Artêmio 
presencia o momento e diz à ela que 
isso não será possível, pois Eduardo 
está morto. Santiago comenta com 
Fernanda que, com Liliana em casa, ele 
irá atrás de Aurora e diz que bárbara 
se ofereceu para ajudá-lo. Fernanda o 
aconselha a não acreditar em Bárbara 
e afi rma ter motivos sufi cientes para 
isso.  Camilo e “Lovely” comunicam o 
casamento a Steve, que fi nge surpresa 
e pergunta para ela o que pretende 
fazer com o compromisso que tem com 
Abdul Hazam, o príncipe herdeiro de 
uma fortuna de diamantes. Interessado 
a usufruir da suposta herança.

Trindade chega à fazenda de José 
Leôncio. Juma pede para ir embora, 
e Jove se irrita. Trindade explica para 
Tadeu e Tibério como salvou o Velho do 
Rio. José Leôncio desconfi a da história 
de Muda. Guta acompanha Alcides 
até a tapera de Juma. Juma ameaça 
Madeleine, e Zaquieu tenta acalmar a 
moça. Muda fala sobre o Velho do Rio 
para Filó. Guta e Alcides veem uma sucuri 
numa canoa à deriva no rio. Nayara pensa 
em se vingar de Jove. Tenório se explica 
para José Leôncio e o questiona sobre o 
futuro de seus negócios. Trindade afi rma 
que a sucuri na canoa é o Velho do Rio. 

José Leôncio fi ca intrigado com a sucuri 
navegando na canoa. Tenório avisa a Guta 
que se tornou sócio de José Leôncio. José 
Leôncio reage ao menosprezo de Tenório por 
Tadeu. Maria Bruaca desconfi a das viagens 
de Tenório. Mariana manda Jove voltar ao 
Pantanal para lutar por seus direitos. Jove 
se declara a Juma. José Leôncio suspende 
as remessas de dinheiro para Jove. Irma 
se magoa com Jove. Gustavo pede para 
Madeleine conversar com Nayara. Zaquieu 
alerta sobre o comportamento de Juma e 
Jove.

Paula impede Odete de falar com Flávia. 
Paula fi nge passar mal na frente de 
Flávia. Tigrão se revolta contra Guilherme. 
Neném vai com Rose encontrar Tigrão. 
Flávia estranha o comportamento de 
Paula. Madame Lu engana Carmem. 
Tigrão e Tina se beijam. Neném conta 
para a família sobre Tigrão. Paula procura 
o celular de Flávia. Rose conversa com 
Tigrão. Flávia conforta Guilherme. Deusa 
não deixa Paula pegar o celular de Flávia. 
Neném e Tigrão se encontram.

Rebeca fi ca furiosa ao saber que “Franco” 
vai acompanhá-la até o local onde 
entregará a recompensa pelo resgate de 
Liliana. Priscila pede a Vladimir que saia 
de sua vida e garante que o fi lho que 
espera é de Aníbal. Bárbara (Rebeca) 
e Franco (Eduardo) discutem na beira 
do rio e trocam acusações sobre uso de 
falsa identidade. Fernanda é informada 
por Adriano que Vladimir propõe investir 
os fundos da empresa em aplicações de 
alto risco sem que Aníbal fi que sabendo.

Pablo aceita o convite de Rafael, que 
comemora com Augusta a chance de 
desmascarar Iolanda. A modelo de Isadora 
tem um acidente, e Joaquim sugere que 
ela desfi le nu lugar. Tenório se culpa pelo 
afastamento de Olívia. Abílio sofre com a 
suposta morte de Bento. Silvana propõe 
uma viagem com Bento. Giovanna observa 
Letícia consolar Lorenzo. Davi afi rma a Ícaro 
que conseguirá Isadora de volta. Margô se 
insinua para Constantino. Leopoldo se irrita 
com a disputa de Mariana e Arminda por 
Inácio. Pablo encontra Iolanda. Joaquim 
beija Isadora, que o repreende. Davi 
questiona Iolanda sobre a paternidade de 
Toninho.  

Davi tenta convencer Iolanda a revelar a 
verdade sobre a paternidade de Toninho. 
Ícaro pede que Davi ajude Sirius com 
seus truques de mágica. Arminda alerta 
Inácio sobre as intenções de Leopoldo. 
Leônidas planeja encontrar a fi lha de 
Heloísa para se aproximar dela. Tenório 
recebe notícias de Olívia. Isadora e 
Violeta conversam sobre suas dores 
de amor. Geraldo garante a Julinha 
que Constantino não se envolverá 
com Margô. Matias sabota a água de 
Leônidas com um remédio que furtou 
de Dr. Elias. Pablo rouba pertences de 
Rafael. Heloísa, Isadora e Leônidas 
descobrem que Matias sequestrou 
Violeta.

Eugênio se desespera com o sequestro de 
Violeta. Em surto, Matias atenta contra a vida 
de Violeta no cativeiro. Davi hipnotiza Pablo 
com a ajuda de Ícaro. Violeta consegue 
conversar com Matias e acalmá-lo. Margô 
beija Constantino, e Geraldo vê. Mariana 
chantageia Leopoldo para ter seu programa 
de volta na rádio. Constantino afi rma para 
Margô que ama Julinha. Davi faz com que 
Pablo devolva tudo o que lhe roubou. Julinha 
confronta Margô e Constantino. Tenório 
pede que Fátima se recupere para buscar 
Olívia. Leônidas e Eugênio chegam ao 
cativeiro em que Matias prendeu Violeta.

Violeta disfarça e afi rma que não foi 
sequestrada por Matias. Leônidas dá um 
ultimato em Matias. Eugênio pede que 
Leônidas não deixe Matias a sós com 
Violeta. Darcy Vargas encomenda um 
vestido a Isadora. Arminda chantageia 
Constantino para retomar o controle da 
rádio. Joaquim pede ajuda a Úrsula para 
destruir o vestido de Isadora. Arminda 
protege Leopoldo de Mariana. Giovanna 
afi rma a Emília que Lorenzo está sofrendo. 
Bento agradece a ajuda de Silvana. Sirius 
passa mal, e Davi, vestido de Mandrake 
Mascarado, se apresenta em seu lugar. 
Úrsula sabota as medidas de Darcy 
Vargas para prejudicar a confecção do 
vestido. 

Davi desmente Pablo e afi rma que é 
pai de Toninho. Iolanda beija Rafael, 
e Isadora sofre. Tenório encontra 
Olívia. Isadora decide pedir demissão 
da fábrica. Heloísa questiona Violeta 
sobre seu suposto passeio com Matias. 
Arminda sustenta para Constantino 
que é namorada de Leopoldo. Julinha 
perdoa Constantino. Iolanda se encanta 
com a proteção de Rafael com Toninho. 
Letícia revela a Arminda que Marcos 
sofreu um acidente aéreo na guerra. 
Pressionado, Lorenzo confessa a 
Abílio que Bento está vivo. Darcy se 
decepciona com o trabalho de Isadora. 
Dr. Elias desconfi a de que Fátima esteja 
com malária. Iolanda se declara para 
Rafael.

Rafael garante a Iolanda que jamais deixará 
de amar Isadora. Enrico convence Emília 
a dar golpes com fi chas falsas do cassino. 
Lorenzo volta atrás e disfarça sua confi ssão 
sobre Bento, mas Giovanna desconfi a. 
Rafael pede que Iolanda deixe a cidade 
com Toninho. Isadora chora nos braços de 
Heloísa. Filipa aconselha Silvana sobre seu 
amor por Bento. Constantino sofre com 
dores na coluna. Matias tenta se aproximar 
de Isadora, mas acaba tendo um novo surto. 
Inês apresenta Nelsinho a Isadora. Joaquim 
e Davi sentem ciúmes ao ver Isadora com 
Nelsinho.

Paula tenta ajudar Nilton com Carmem. Roni 
manda seus capangas eliminarem Tucão. 
Osvaldo avisa a Paula que Neném vai 
embora com Rose. Tucão foge e pega Flávia 
e Guilherme como reféns. Paula implora para 
Neném não ir embora com Rose. Tucão 
ameaça Guilherme e Flávia. Guilherme tenta 
salvar a vida de Tucão novamente. Ingrid 
termina com Murilo e Paula a consola. Tucão 
liberta Guilherme e Flávia e ameaça Roni. 
Rose desiste de ir para Paris para fi car com 
Neném.

Três meses se passam. Neném e Rose 
arrumam os móveis de seu apartamento. 
Os funcionários da clínica exigem a saída de 
Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e Paula fazem 
a campanha da Terrare. Daniel pede para 
Guilherme reassumir a clínica. Tina e Soraia 
discutem em campo e Neném as suspende. 
Carmem descobre que foi enganada por 
Paula. Guilherme volta para a clínica. Odete 
sugere que Flávia surpreenda Paula com 
a visita de Juca. Rose faz um teste numa 
redação de TV. Tina exige que Neném retire 
Soraia do time da escola. Paula se assusta 
com a chegada de Flávia, Juca e Odete a sua 
casa. 

Ingrid reconhece a roupa de Paula em 
Odete. Flávia estranha que Paula saiba o 
nome de seu pai. Tina é hostil com Neném. 
Guilherme e Tigrão impedem Nedda 
de atacar Celina. Tina se encontra com 
Roni e Cora fi ca irritada. Daniel questiona 
Guilherme sobre seu encontro com a Morte. 
Paula oferece dinheiro para Odete. Flávia 
estranha a relação entre Paula e Odete. 
Tina confronta Neném. Juca reconhece 
Paula. Rose passa no teste da redação 
de TV. Tina chega para o jogo e questiona 
Neném sobre a escolha da jogadora. Juca 
pergunta se Paula é Eliete. Guilherme 
sente-se mal enquanto dirige ao lado de 
Flávia.

Semana zero bagaça, zero perrengue, minha filha! 
Sol, Urano e Marte mandam avisar que o período 
pode ser maravilgold para as suas finanças, ainda 
mais se seguir seus instintos ao negociar e lidar 
com dinheiro. Com o radarzinho da intuição ligado 
e sua expertise, você tem tudo para transformar 
promessas em ganhos e encher o bolso. 

“Franco” diz a Bárbara que vai contar 
para Gonçalo que é a assassina 
de sua esposa e que é amante de 
Adriano. Rebeca ameaça acabar com 
a vida de Liliana se ele fi zer o que 
está prometendo. Gonçalo, Fernanda 
e Santiago se decepcionam quando 
Franco e Bárbara chegam sem Liliana. 
Eles juram que fi zeram tudo que foi 
possível, porém foram enganados 
pelo Dr. Oregon que foi embora com 
o dinheiro. Camilo, em plena reunião, 
anuncia seu compromisso com Lovely. 
Priscila fi ca sabendo que Adriano 
enganou uma mulher e o fi lho dela 
reabrirá o caso. 

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério 
conta a Tadeu que pensa em se casar com 
Muda. Madeleine tenta convencer Jove de 
que a relação do fi lho com Juma não dará 
certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um 
confronto direto com Jove. Jove deixa claro 
para Nayara que ama Juma, e dá permissão à 
ex-namorada para dizer aos seus seguidores 
que os dois permanecem juntos. Levi sente 
ciúmes de Muda com Tibério. José Leôncio 
se decepciona com uma decisão de Tadeu. 
Filó alerta Tibério para fi car de olho em Muda. 
Tibério fl agra Levi assediando Muda.

Tibério protege Muda de Levi. Tadeu escuta 
José Leôncio dizer que não deveria tê-lo 
colocado à frente da venda dos bois. Jove 
procura Gustavo para saber a verdade 
sobre a separação de seus pais. Jove chega 
a tempo de impedir Mariana de mandar 
Juma para casa e avisa à avó que ambos 
voltarão para o Pantanal. Tadeu resolve ir 
com Tibério para Aquidauana desfazer a 
venda dos bois sem avisar a José Leôncio. 
Juma fi ca surpresa ao ver que Muda está 
falando. Jove deixa José Leôncio estarrecido 
ao avisar ao pai que voltou para o Pantanal 
para fi car com Juma.

Jove questiona a história que Muda conta 
para justifi car a recuperação da voz. José 
Leôncio comenta com Filó que Tadeu não 
tem tino para os negócios. Tadeu se sente 
vitorioso ao conseguir desfazer o contrato da 
venda dos bois. Tenório esconde de Guta 
seus negócios escusos. Levi diz a Muda que 
enfrenta Tibério pelo amor que sente por 
ela. Juma tenta convencer Jove a montar a 
cavalo. Guta se entristece ao saber que Jove 
está morando com Juma. Juma desconfi a 
de Muda. Madeleine dispensa Nayara. José 
Leôncio se surpreende com o desempenho 
de Tadeu e Tibério. Trindade diz a José 
Leôncio que viu a imagem do patrão nos 
olhos do Velho do Rio.

Trindade diz a José Leôncio que o Velho 
do Rio poder ser Joventino. José Leôncio 
conta para Tibério a história que viveu com 
Generosa. O Velho do Rio observa José 
Leôncio. Trindade alerta Levi sobre Tibério. 
Nayara posta uma mensagem sincera em 
seu perfi l, que repercute na rede social. 
Os funcionários de Mariana reclamam do 
salário. Juma avisa a Jove que ele está livre 
para ir embora. Filó diz a José Leôncio que 
o fazendeiro deveria agradecer por ter dois 
fi lhos que não brigam por herança. O Velho 
do Rio chama Jove de neto. Jove deixa Juma, 
José Leôncio, Muda e Tibério estupefatos ao 
aparecer galopando sobre um cavalo.
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Dia das Mães!
O Dia das Mães é uma das datas comemorativas mais importantes no Brasil. 

Como o próprio nome sugere, trata-se de uma data que homenageia as mães e que 
foi estabelecida no Brasil de maneira oficial, por um decreto emitido pelo presiden-
te Getúlio Vargas. Sua origem moderna remonta aos Estados Unidos, no começo 
do século XX.

Não existe uma associação direta entre a celebração moderna e a realizada na 
Antiguidade, mas os historiadores pontuam-nas em diálogo para demonstrar que 
festivais em homenagem à figura materna não são uma exclusividade do mundo 
contemporâneo. Na Grécia, por exemplo, celebrava-se Reia, a mãe dos deuses

A popularização dessa data nos Estados Unidos fez com que ela eventual-
mente chegasse ao Brasil. Os historiadores falam que a primeira celebração do 
tipo aconteceu aqui em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul. Essa primeira vez foi promovida pela Associação Cristã dos Moços do Rio 
Grande do Sul.

Uma vez criada a data comemorativa, a prática de celebrar o Dia das Mães foi 
crescendo e tornou-se uma das celebrações mais importantes do ano. Atualmente, 
o Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais importante para o comércio 
brasileiro, ficando atrás apenas do Natal.

Mas deixando a economia de lado é preciso dar importância ao sentimento 
fraterno a que essa data remete. A empatia pelos que não mais podem celebrar esse 
dia ao lado de suas mães e vice-versa... depois de uma pandemia extensa e de lon-
gos dias de angústias estamos vivendo a luz no fim do túnel. É tempo de celebrar 
à vida e a saúde dos que aqui estão.

Charge

ESGOTO PELA RUA/ MENTALIDADES 
ATRASADAS E CHEIRAS BUNDAS.
PODEM AGUARDAR.

Mariana é uma cidade 
engraçada onde vc não pode 
reivindicar nada ou recla-
mar, mesmo sendo seu di-
reito. Isto é,  para a maioria 
de nós moradores filhos da 
terra, pois aqueles que che-
gam de fora já chegam quase 
sempre ocupando os melho-
res lugares e boquinhas den-
tro daquela máxima de que ‘’ 
a cidade é uma mãe para os 
de fora e uma madrasta para 
com os filhos seus.’’.

Mas isto faz parte da 
nossa cultura e o problema 
maior são aqueles filhos da-
qui mesmo,  os conhecidos 
por muitos como os cheiras 
bundas. Caramba, vc não 
pode reivindicar nada que 
eles interpretam como politi-
cagem e coisas mais. O mais 
triste é saber ainda,  que isto 
acontece até com as pessoas 
que julgamos inteligentes 
mas que preferem adotar  as 
mentalidades daqueles de 
300 anos atrás.

 Fiz este roteiro todo para 
chegar no meu comentário 
de hj. Pois bem vejamos. A 
uma semana estamos con-
vivendo com um mal cheiro 
insuportável devido a uma 
água de esgoto, ou melhor 
BOSTA mesmo,que jorra pela 
rua afora. Rua imbuia. Liga 
para os setores responsáveis 
e como sempre nada e nunca 
tem funcionários para aten-
der. Um dia, dois dias, tres 
dias.é tolerável. Mas uma 
semana, já é incompetencia. 
Interessante que para fisca-
lizar água tem uma equipe 
apropriada p/ isto, o que de-
veria ter tbm p/ estes casos. 
Concordam.  Deixo claro, que 
os funcionários que colocam 
as mãos na massa não tem 
nada haver com estas falhas.
Por isso coloquei no inicio.
PODEM AGUARDAR as justi-
ficativas dos cheiras bundas. 
Mas eu sei porque.

Waldemar Malta

Por favor, um amor que saiba 
responder a vida sorrindo

Desde que eu era crian-
ça, minha mãe sempre me 
dizia para me relacionar com 
alguém que me fizesse sor-
rir. Não somente sorrir, mas 
rir também. Rir no semáforo 
enquanto colocamos algu-
ma música brega para tocar; 
rir no dentista pois morro 
de medo dos barulhos que 
aquelas bugigangas fazem; 
rir no cinema de qualquer 
coisa, seja Woody Allen, seja 
Debi & Loide; rir no restau-
rante quando a gente não 
sabe como comer algo chi-
que, e aí, logo após, rir por-
que a gente pediu um prato 
caro e não tem dinheiro para 
pagar, mas depois a gente 
pensa nisso... Dá para pagar 
com risos? Ver alguém garga-
lhar é uma sobremesa que a 
gente economiza para comer 
aos pouquinhos. É muita ale-
gria para acabar tão rápido. 
E se for quem a gente ama 
então...

Convenhamos: namorar, 
casar, dividir o leito ou só dar 
uns beijos com gosto de bala 
de hortelã – pois, você quis 
vê-la rapidinho no intervalo 
da aula da faculdade, mas 
está com mau hálito porque 
passou o dia inteiro na cor-
reria e não come faz horas – 
com quem te faz rir é um pas-
satempo que não se repete. 
Todo riso é novo, todo beijo 
tem alegria, toda risada tem 
beijo.

Beijar rindo é muito bom. 
É gostosinho, é simples, é 
grande de tão pequeno.

Lembrando agora das 
relações que tive, fico pen-
sando como consegui ficar 
com tantas pessoas que não 
me faziam rir... E a gente 
fica insistindo, achando que 
podemos ceder um pouco 
mais, ver outras qualidades, 

ajeitar aqui ou acolá. Mas, in-
felizmente, não é assim que 
as coisas funcionam. Rir é 
indispensável! É uma quali-
dade que vem com contrato 
vitalício. Pessoas enjoadas, 
que reclamam do sol e da 
sombra, do beijo e da falta 
do beijo, da maneira como 
os outros riem ou não riem, 
são fardos pesados demais 
para se carregar nos frágeis 
ombros da vida.

Diferente de muitos, eu 
quero um amor para rir de 
doer a barriga! Rir sem ver-
gonha da altura da risada, do 
local ou de alguém achar que 
a gente é idiota, até porque a 
gente é! Quando se ama e se 
consegue rir com o outro, a 
vida fica leve, fácil, vira plu-
ma, flui, flutua... Ter ao lado 
alguém que nos faça rir é ter 
um remédio diário para nos 
curar da crise no amor, na 
economia, no coração, e na 
confusão que há dentro de 
nós.

Desconfio de pessoas 
que pensam demais para rir. 
Para rir não precisa de pu-
dor, de escolha, de saber o 
que “merece” a sua risada ou 
não. Deixa de ser besta, ri aí! 
Se solta, relaxa, dança, passa 
vergonha, vem com a gente! 
A gente sabe viver, amar e 
responder a vida sorrindo! 
Então, só ri, que o resto a 
gente decide amanhã...

PS: Tudo bem, também 
não precisa acordar rindo. 
Seria demais. Pessoas que 
acordam rindo, sem dúvida 
têm algum pacto demoníaco 
evidente. Pessoas normais 
acordam sofrendo, mal, não 
querendo levantar, ficando 
em posição quando se abrem 
as janelas. Temos limites.

Fred Elboni



A Dona Leonídia Maria comemora seus 90 anos de muita 
sabedoria e saúde neste domingo (8). Que Deus abençoe 
grandiosamente. Feliz aniversário!

Rômulo Passos teve o prazer de encontrar com o Newton 
Godoy e o Sr. Prisco em Furquim, na inauguração do Posto 
Policial. Ê trio, hein?!
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Nosso amigo Humberto, da Confraria Capim Canela, com sua 
digníssima noiva Fran. Grande abraço para vocês!

Grandes empresárias em nossa cidade, as irmãs Rosymere 
e Meyre, das lojas Lorenzo Materiais de Construções e Mu-
rici Máquinas e Equipamentos, enfeitando nossa coluna 
social. Abraços, parceiras!

A equipe da Atrativa Móveis, Gessica , Inácio , Juninho, Jail-
son e Giselle, espera por vocês, com pagamento facilitado. 
Essa turma é show, hein?!

Geisa, da Papelaria Aquarela,  acompanhada do maridão Van-
der, e os filhos Vitória e Viniícius, dando um passeio no Jardim 
de Mariana. Abraços!

Olha só quem está de volta, nossa amiga Mayra Marafelli. 
Seja bem-vinda novamente. Que Deus abençoe a sua 
trajetória. 


