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¨ cidades

A iniciativa, implantada em 2017, ocorre de forma recorrente.

Processos 
Licitatórios do 
município são 
abertos à população
SELEÇÃO. As reuniões mostram o processo no qual a adminis-
tração municipal seleciona a proposta mais vantajosa para a 
contratação de um serviço.

DA REDAÇÃO

Os Processos Licita-
tórios da Prefeitura de 
Mariana continuam sendo 
transmitidos. A iniciati-
va, implantada em 2017, 
ocorre de forma recorren-
te, sendo disponibil izada 
para o público através do 
próprio site da Prefeitura, 
a fim de garantir a trans-
parência ativa dos investi-
mentos municipais. 

As reuniões mostram 
o processo no qual a ad-
ministração municipal se-
leciona a proposta mais 
vantajosa para a contrata-
ção de uma obra, serviço, 

compra de um produto, lo 
cação ou alienação. Des-
sa forma, as transmissões 
buscam integrar a comuni-
dade nesse processo, dei-
xando o mais transparente 
possível todos os investi-
mentos feitos na cidade. 

Dessa vez, a reunião 
contou com uma novida-
de essencial ,  tanto para 
os l icitantes, quanto para 
os representantes munici-
pais:  a implementação de 
um novo sistema adaptado 
para otimizar o processo. 
Essa modernização busca 
facil itar o entendimento 
do marianense que acom-

panha essas reuniões, ex-
tremamente importantes 
no que diz respeito ao que 
é gasto pelo município, 
além de melhorar a forma 
com que os l icitantes e ad-
ministradores trabalham.

A Prefeitura convida 
a todos para assistir as 
transmissões através do 
site: www.mariana.mg.gov.
br, e no caso de dúvidas, 
sugestões e manifestações 
o contato deve ser feito 
através do e-mail :  l icita-
caoprefeiturademariana@
gmail .com. Exerça o seu 
papel de cidadão e acom-
panhe de casa!
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Passagem de Mariana: Primeiro 
Distrito Criativo de Minas Gerais
CULTURA. A ação visa promover e estimular a inovação artística, cultural, econômica, além do avanço do 
turismo local e melhorias na qualidade de vida.

DA REDAÇÃO

Distrito de Passagem de 
Mariana é um lugar repleto de 
arte e cultura, a sua potenciali-
dade percorre por diversas ex-
pressões artísticas, sendo sede 
de bandas, corporações musi-
cais, instituições filantrópicas 
e diversos outros segmentos, 
todos esbanjando criatividade. 
Dessa maneira, foi proposta a 
Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 
2022, onde apresenta Passagem 
de Mariana como primeiro Dis-
trito Criativo.

A ação visa promover e 
estimular a inovação artísti-
ca, cultural, econômica, além 
do avanço do turismo local e 
melhorias na qualidade de vida 

dos moradores da região. O 
Distrito Criativo é um lugar 
onde a criatividade é o princí-
pio básico das atividades ali re-
alizadas, com isso, o incentivo 
ao desenvolvimento de ações 
sociais e o fortalecimento de 
expressões artístico-culturais 
são intensificadas. 

Para Antônio Caeiro, Só-
cio-Diretor do Planeta Cultura 
e Sustentabilidade e Mediador 
Técnico do Distrito Criativo de 
Passagem, ser o primeiro local 
de Minas Gerais a reconhecer 
um Distrito Criativo, coloca 
Mariana em posição de desta-
que e também de responsabi-
lidade, pois “a cidade poderá 
ser um exemplo para o estado, 

sobretudo, para as cidades his-
tóricas e mineradoras, sendo a 
oportunidade de ativar o po-
tencial da economia criativa e 
de abrir novas rotas de diversi-
ficação econômica e desenvol-
vimento local”, ressaltou.

“O Distrito Criativo de 
Passagem de Mariana será um 
laboratório vibrante, onde pre-
feitura, universidade, empresas 
e organizações da sociedade ci-
vil poderão colaborar de forma 
planejada, com objetivos cla-
ros, integrando educação, arte, 
cultura, meio ambiente e turis-
mo”, apontou Antônio. Além 
disso, o Sócio Diretor também 
destaca como a iniciativa é ape-
nas o primeiro passo, conside-

rando que a partir de agora ini-
cia-se um amplo engajamento 

da comunidade e de todas as 
partes interessadas.

Foi proposta a Lei Nº 3.570, de 24 de maio de 2022, onde 
apresenta Passagem de Mariana como primeiro Distrito Criativo.
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Obras estão sendo realizadas em atendimento a 
condicionante para a construção do reassentamento de 
Paracatu de Baixo.

Estação Ferroviária 
de Monsenhor Horta 
passa por restauração
INTERVENÇÃO. As intervenções são executadas pela Fundação 
Renova, em atendimento a uma condicionante ambiental deter-
minada pelo Conselho de Patrimônio de Mariana (Compat).

DA REDAÇÃO

Importante exemplar da 
arquitetura ferroviária mi-
neira, a Estação Ferroviária 
de Monsenhor Horta, dis-
trito de Mariana, está sendo 
restaurada. As intervenções, 
executadas pela Fundação 
Renova, permitirão a re-
cuperação das instalações 
para que o espaço possa ser 
aproveitado pelo municí-
pio. A conclusão das obras 
está prevista para janeiro de 
2023.

A restauração do espa-
ço, tombado pelo município 
e desativado desde a década 
de 1980, contará com a re-
cuperação da cobertura com 
telhas cerâmicas, dos pisos e 
dos forros de madeira, por-
tas e janelas da Estação Fer-
roviária também serão revi-
talizados, entre outras ações. 
A obra contempla, ainda, 
melhorias de acessibilidade, 
incluindo a construção de 
uma rampa de acesso.

A Estação foi construí-
da no início do século 20 e 
inaugurada no ano de 1923, 
como parte do ramal de 
Ponte Nova (MG). A estru-
tura foi fundamental para o 
desenvolvimento econômico 

do distrito de Monsenhor 
Horta e de Mariana, permi-
tindo o acesso dos mora-
dores da região à capital do 
estado. Atualmente, o trans-
porte de passageiros e car-
gas está desativado.

“O objetivo da restaura-
ção da Estação Ferroviária de 
Monsenhor Horta é garantir 
a integridade e preservação 
dessa edificação de grande 
importância histórica e cultu-
ral para o distrito, recuperan-
do-o e possibilitando a reutili-

zação desse equipamento pela 
comunidade e suas demandas 
atuais”, afirma Danielle Lima, 
especialista de licenciamento 
da Fundação Renova.

As intervenções são exe-
cutadas pela Fundação Re-
nova, em atendimento a uma 
condicionante ambiental 
determinada pelo Conselho 
de Patrimônio de Mariana 
(Compat) para compensar os 
impactos causados pela cons-
trução do reassentamento de 
Paracatu de Baixo.

PROCESSO SELETIVO

Mariana firma parceria com UFOP 
para cursos de graduação a distância 

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Universidade 
Aberta do Brasil, que possui 
polo de referência em Ma-
riana, ofertará, a partir de 
2023, cursos de graduação 
gratuitos à distância. O Pro-
cesso Seletivo será através 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM), e os 
inscritos neste ano poderão 
se candidatar para as vagas 

no próximo ano.
A parceria firmada com 

a Universidade Federal de 
Ouro Preto ofertará os cur-
sos de Bacharelado em Admi-
nistração Pública, Pedagogia 
e Especialização em Gestão 
Escolar. Para mais informa-
ções, os interessados devem 
entrar em contato através 
do e-mail polouabmariana@
gmail.com.

O município, referên-
cia em educação na região, 
tem um polo de ensino su-
perior à distância, a Uni-
versidade Aberta do Brasil 
(UAB). O polo está locali-
zado no prédio do Centro 
Vocacional Tecnológico 
(CVT), mesmo local onde 
funciona a UAITEC (Uni-
versidade Aberta e Inte-
grada de Minas Gerais).

DA REDAÇÃO
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Os jovens conquistam sua liberdade financeira para 
realizar sonhos e dar suporte à família.

Panorama financeiro 
de jovens e empresas 
marianenses é 
impactado pelo 
ProJovem
VULNERÁVEL. A iniciativa contempla jovens e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania 
em parceria com a Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, para criação do ProJo-
vem, mostra seus frutos na 
realidade econômica e na vida 
dos integrantes do progra-
ma. Como maneira de inser-
ção no mercado de trabalho, 
a iniciativa contempla jovens 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social que 
conseguem abraçar a oportu-
nidade de trabalhar em em-
presas das mais variadas áreas.

Rafaela Gomes, tem 19 
anos e foi contemplada pelo 
projeto em julho de 2021, 
em entrevista declarou que: 
“além de ajudar na liberda-
de financeira, o ProJovem 
foi um ponto de partida para 
desenvolvimento em várias 
áreas da minha vida. Graças 
ao programa agora estou na 
faculdade, cursando Admi-

nistração, e a equipe do Pro-
Jovem tem parte fundamen-
tal nisso, já que me ajudaram 
em várias questões burocrá-
ticas. Uma oportunidade úni-
ca para o início de uma nova 
vida”, ressaltou. 

Pelo lado empresarial, 
também são destacados di-

versos benefícios, como afir-
ma Mário de Oliveira, Coor-
denador de Relacionamento 
com o Cliente de uma das 
companhias inscritas no Pro-
jeto. “Além do ganho econô-
mico, a empresa por ter um 
custo menor com o colabo-
rador, também ganha mais 
tempo e liberdade para de-
senvolvê-lo e oferecer capa-
citações com uma efetividade 
maior”, ressaltou. 

Iniciativas como o Projo-
vem desenvolvem a economia 
em diversos aspectos. Os jo-
vens conquistam sua liberda-
de financeira para realizar so-
nhos e dar suporte à família 
enquanto as empresas ofere-
cem oportunidades de ingres-
so no mercado de trabalho 
com qualificações e bons trei-
namentos. 
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 O seminário teve o objetivo de esclarecer o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração.

Samarco realiza 
seminário orientativo 
sobre segurança 
das barragens 
INICIATIVA. Em Ponte do Gama, a comunidade soube mais sobre 
o andamento das obras de descaracterização da barragem e 
cava do Germano. 

DA REDAÇÃO

A Samarco, em parceria 
com a Defesa Civil de Ma-
riana, realizou um seminá-
rio orientativo sobre o Pla-
no de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração 
(PAEBM) de Germano, tendo 
como público-alvo a comuni-
dade de Ponte do Gama, loca-
lizada a cerca de cinco quilô-
metro do centro de Mariana.

O seminário ocorreu no 
Centro Comunitário e a ini-
ciativa teve o objetivo de es-
clarecer o Plano de Ação de 
Emergência para Barragens de 
Mineração (PAEBM) e orien-
tar para o caso de atuar em 
situações de emergência da 
estrutura, visando aumentar a 
capacidade de resposta na pre-
servação da vida.  

De acordo com a espe-
cialista em riscos da Samarco, 
Melissa Manger, o seminário é 
uma oportunidade de dialogar 
e apresentar às comunidades a 
forma com que a empresa ge-
rencia os processos de seguran-
ça geotécnica, e uma das bases 

para preparação dos simulados 
práticos de emergência. “É um 
passo importante para termos 
proximidade com a comuni-
dade, um momento de diálogo 
para comunicar sobre as áreas 
de risco, esclarecer as dúvidas, 
informar sobre a rotas de fuga 
e pontos de encontro, além de 
orientar sobre como preservar 
a sinalização. Como próximo 
passo, estamos nos preparando 
para a realização de simulados 
práticos nas comunidades, pre-
vistos para ocorrerem ainda 
neste ano”, afirmou Melissa. O 
seminário orientativo foi reali-
zado também no distrito de Ca-
margos, no dia 14 de maio. O 
próximo encontro está previsto 
para o dia 26 de junho, na co-
munidade de Padre Fialho, no 
município de Matipó.    

Em Ponte do Gama, a co-
munidade soube mais sobre o an-
damento das obras de descarac-
terização da barragem e cava do 
Germano, uma forma de reinte-
grar as estruturas inativas ao meio 
ambiente. Em estágio avançado, 
as obras priorizam a qualidade, a 

conformidade ambiental e a segu-
rança dos empregados (as) e con-
tratados (as) e das comunidades 
que vivem no entorno.     

Nos últimos anos, a Samar-
co ampliou o Sistema Integra-
do de Segurança com o Centro 
de Monitoramento e Inspeção 
(CMI), que monitora suas es-
truturas geotécnicas 24 horas 
por dia, sete dias por semana. 
O Centro conta com cerca de 
1500 equipamentos de última 
geração, que transmitem os 
dados em tempo real para uma 
equipe especializada, forma-
da por técnicos e engenheiros 
especialistas responsáveis por 
realizar inspeções visuais e in-
terpretação sistemática dos 
resultados dos instrumentos 
automáticos e manuais. O mo-
nitoramento geotécnico é rea-
lizado de acordo com as prin-
cipais práticas de segurança da 
engenharia e de forma integra-
da. As estruturas também são 
acompanhadas por auditorias 
independentes e possuem De-
claração de Condição de Esta-
bilidade (DCE).  
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Segundo vereador, no final do mês de maio houve um aci-
dente no qual abalou as estruturas das paredes.

Vereador solicita manutenção 
urgente na biblioteca municipal 
PEDIDO. Além do pedido Pedrinho Salete agradece as indicações atendidas no plenário.
DA REDAÇÃO

Durante a 19ª  Reunião 
Ordinária da Câmara Mu-
nicipal  de Mariana o Ve-
reador Pedrinho Salete 
real izou um ag radecimen-
to sobre o atendimento 
de suas demandas para a 
comunidade da Bar roca. 
Dentre elas está a indica-
ção de número 1207/2021 
sol ic i tando a colocação 
de guarda corpo na ponte 
que dá acesso ao distr i -
to,  e um ofíc io de núme-
ro 169/2022 sol ic i tando 
a insta lação de redutores 
de velocidade (quebra-
molas)  em toda extensão 
da Rua Salomão Neme, no 
distr i to da Bar roca. 

Pedrinho sol ic i tou 

apoio em caráter de ur-
gência ao Secretár io de 
Governo, Edvaldo Andra-
de,  a  Secretár ia  de educa-
ção Carlene Almeida,  e ao 
IPHAN para real izarem 
a manutenção e reparos 
na Bibl ioteca Municipal 
de Mariana.  No f inal  do 
mês de maio houve um 
acidente no qual  abalou 
as estruturas das paredes, 
segundo vereador,  o te-
lhado está com inf i l tração 
e prejudicando os l ivros. 
Algumas pratele iras estão 
cober tas por lona para 
proteção das obras.  “Uma 
coisa que me chamou a 
atenção foi  um l ivro an-
t igo que está sob anál ise 

de uma possível  ass ina-
tura de Dom Pedro.  E 
ta lvez este l ivro terá que 
sair  do nosso município 
por questões legais.  É im-
por tante fr isar  isso para 
o crescimento do tur ismo 
da nossa cidade.  Sol ic i te i 
uma aval iação da defe-
sa c ivi l ,  e  no local  t inha 
r isco de acontecer cur to 
circuito e pegar fogo na 
bibl ioteca.  Agradeço ao 
Tenente Freitas por aten-
der minha sol ic i tação”, 
f inal izou Pedrinho.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O programa, que completa 14 casas, desta vez contemplou 
Anelina Freitas.

Programa 
Arrumando a Casa 
transforma mais 
uma família 
em Mariana
SUSTENTABILIDADE. A nova moradia, que possui quatro 
quartos, sala conjugada com copa, cozinha, banheiro e área de 
serviço, também conta com a implantação de energia solar.

DA REDAÇÃO

Mais uma reforma do 
Projeto Arrumando a Casa foi 
entregue. O programa, que 
completa 14 casas, desta vez 
contemplou Anelina Freitas, 
no subdistrito de Pombal. A 
Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidada-
nia, concedeu para a mora-
dora, que dividia um único 
quarto com seus seis filhos, 
uma casa totalmente reforma-
da com um investimento total 
de 165 mil reais.

Anelina é avó de quatro 
netos, sofreu violência do-
méstica e cuidou de todos os 

filhos sozinha, conta que a an-
tiga casa era uma de suas di-
ficuldades diárias. “Não tinha 
banheiro direito para os meni-
nos tomarem banho, não tinha 
chuveiro, tinha que esquentar 
água, dar banho de balde, de 
caneco. Não tinha fogão den-
tro de casa, época de chuva e 
frio molhava tudo, a gente fi-
cava lá fora, porque o fogão fi-
cava lá, já que a casa era muito 
pequenininha”, relatou.

A nova moradia, que pos-
sui quatro quartos, sala con-
jugada com copa, cozinha, 
banheiro e área de serviço, 
também conta com a implan-
tação de energia solar, que 
além de ser completamente 
sustentável, reflete economi-
camente na vida de toda a fa-
mília. O investimento contou 
com materiais, mão de obra e 
no novo modelo de fonte de 
energia, incluso no progra-
ma pela primeira vez. “Estou 
muito feliz, eu nem acredito 
que essa casa é minha. Acho 
que estou sonhando”, declara 
Anelina, mais uma moradora 
de Mariana contemplada pelo 
programa Arrumando a Casa.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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 O roteiro percorre por lugares marcantes e traz visibilidade 
para os valores presentes na cidade.

Programa Fatos em Foco
destaca belezas de Mariana
HISTÓRIA. As imagens exibidas demonstram a beleza de Mariana e toda a sua relevância para a história 
de Minas Gerais.

DA REDAÇÃO

O Jornalista José Luiz 
Magrão, apresentador do 
programa Fatos em Foco, 
exibido na Rede Mais e re-
conhecido pela Record Mi-
nas, esteve em Mariana para 
registrar, através de um pro-
duto audiovisual, a história 
e as características da cidade 
de Mariana, abordando di-
versos pontos culturais e tu-
rísticos. O trabalho resultou 

em dois especiais, com 40 
minutos cada, exibidos em 
21/05/2022 e 28/05/2022, 
na qual além de registrar a 
história marianense repre-
senta um excelente cartão 
de visitas para a cidade.

O apresentador, logo de 
início, relata como todas as 
suas expectativas, na qual 
esperava arte e cultura, fo-
ram superadas. “O que vo-
cês têm aqui em Mariana, 

manda um abraço para o 
mundo”, aponta. As grava-
ções tiveram sua abertura na 
Catedral de Nossa Senhora 
da Assunção, construída no 
século XVIII e que passa 
por uma restauração, regis-
trando a preservação do pa-
trimônio histórico.

Ao decorrer de todo o 
programa, as imagens exi-
bidas demonstram a beleza 
de Mariana e toda a sua re-
levância para a história de 
Minas Gerais e do Brasil. O 
roteiro percorre por lugares 
marcantes e traz visibilidade 
para os valores presentes na 
cidade. O trabalho do Jor-
nalista e de sua equipe, ofe-
rece para Mariana destaque 
e visibilidade, registrando 
todo o seu potencial histó-
rico-cultural e convidando 
a todos para conhecerem a 
Primaz de Minas. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Nos anos anteriores, o piso salarial era referente a formação 
de nível médio e técnico.

Salários de 
Conselheiros 
Tutelares são 
equiparados 
em Mariana
IGUALDADE. Essa ação tem como objetivo uma equiparação 
salarial entre os trabalhadores.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Administração, equiparou 
os salários dos funcionários da 
equipe do Conselho Tutelar, de 
acordo com o piso de servidores 
formados no Ensino Superior.

Nos anos anteriores, o piso 
salarial era referente a forma-
ção de nível médio e técnico, 
sendo de R$2.864,41, agora, 
eles já receberam R$4.128,88 
na última folha de pagamento, 
um aumento de cerca de 44% 
que representa a valorização de 
todo trabalho realizado com 
grande empenho. 

Essa ação tem como ob-
jetivo uma equiparação sala-
rial entre os trabalhadores e 

prevê mais um investimento e 
valorização dos profissionais, 
que realizam um serviço im-
portante no município e que, 

mensalmente, conseguem au-
xiliar na defesa dos direitos de 
mais de 150 crianças e adoles-
centes do município.
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Atleta da Libertas EC venceu por decisão unânime o 
sul-coreano Kim Kyung Lock.

Edson Pânico comemora primeira 
vitória no ONE Championship
VITÓRIA. Com a vitória no ONE Championship o atleta de 33 anos agora soma um cartel com 10 triunfos e 
apenas duas derrotas.

DA REDAÇÃO

Com uma atuação domi-
nante do começo ao fim, o 
lutador de MMA Edson “Pâ-
nico” Marques conquistou a 
sua primeira vitória no ONE 
Championship, maior evento 
de MMA da Ásia. No último 
dia 3, pelo ONE 158, o atleta 
da equipe Libertas Esportes 
de Combate, representando 
a cidade mineira de Mariana, 
derrotou o sul-coreano Kim 
Kyung Lock por decisão unâ-
nime dos juízes e deu fim a in-
cômoda sequência de duas der-
rotas na organização asiática. 
Apesar do grande desempenho, 
Pânico queria ter nocauteado o 
seu adversário.

“Achei a minha perfor-
mance incrível! Após a luta eu 
fiquei chateado porque queria 
ter nocauteado, mas quando 
assisti o combate cheguei à 
conclusão que a luta foi muito 
técnica. Dominei do começo 
ao fim, todos os rounds. Entrei 
no cage com esse sentimento 
de que estava pressionado. Eu 
tinha a obrigação de vencer 
esse combate. Eu tive várias 
oportunidades, mas me manti-
ve calmo e sempre escutando o 
meu córner para poder achar a 
distância correta e não ser sur-
preendido. Com essa vitória 
eu sinto que tirei um peso das 
costas. Estou muito orgulhoso 
e feliz. Finalmente fiz a minha 

estreia na organização. Eu pre-
cisava dessa vitória para voltar 
mais motivado para a próxima 
luta”, disse Edson.

Com a vitória no ONE 
Championship o atleta de 33 
anos agora soma um cartel 
com 10 triunfos e apenas duas 
derrotas. Essa foi a primeira 
vitória representando a equipe 
Libertas EC, que está sediada e 
tem o apoio do Sindicato Me-
tabase Mariana. Feliz com o 
resultado, Pânico garante que 
encontrou uma nova “casa” 
para dar seguimento a sua car-
reira profissional.

“A Libertas EC agora é a 
minha casa. Foi o lugar onde 
me senti muito acolhido. Foi 

graças a toda a equipe que con-
segui minha primeira vitória 
no ONE”, disse Pânico, que 
prometeu estar ainda melhor 

em sua próxima luta. “Vocês 
podem aguardar que vou ser o 
campeão dessa categoria. Volta-
rei muito mais forte”, concluiu.
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A ação visa ser um processo contínuo e progressivo para a 
melhoria das ações da vigilância no município.

Vigilância em Saúde 
divulga o Boletim 
Epidemiológico 
DADOS. Os dados consolidados nos Boletins Epidemiológicos 
mensais são retirados de um banco de dados dinâmico.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Vigilância em Saú-
de da Secretaria Municipal de 
Saúde, divulgou o Boletim Epi-
demiológico referente às notifi-
cações realizadas no período de 
01 a 30 de maio. A partir desse 
mês de junho, o informativo 
será divulgado mensalmente 
com o intuito de informar a 
população sobre a situação da 
saúde pública do município.

Os dados consolidados 
nos Boletins Epidemiológi-
cos mensais são retirados de 
um banco de dados dinâmi-
co, em que os profissionais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do município realizam 
essas notificações obrigató-
rias e podem servir para sub-
sidiar análises objetivas da 

situação sanitária de Mariana.
A ação visa ser um pro-

cesso contínuo e progressi-
vo para a melhoria das ações 
da vigilância no município, 

além de contribuir na orga-
nização e fortalecimento das 
equipes de vigilância em saú-
de de todo o território.
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varejao

Ao se registrar como MEI, um passo é dado para o sucesso 
do seu negócio.

Conheça a importância do Registro 
de MEI para atuação de um negócio
INSCRIÇÃO. Para realizar o cadastro, é necessário realizar a inscrição no portal do Governo Federal.

DA REDAÇÃO

De acordo com o SE-
BRAE, o Microempreendedor 
Individual é um profissional 
autônomo, que, quando realiza 
o cadastro, passa a ter CNPJ, 
possuindo assim facilidades na 
abertura de conta bancária, no 
pedido de empréstimos e na 
emissão de notas fiscais, além 
de ter obrigações e direitos se-
melhantes a uma pessoa jurídi-
ca. No município de Mariana, 
foi alcançada a marca de 3.514 
registros até o final do mês de 
maio, sendo 48 apenas no ano 
de 2022.

Além dos aspectos ante-
riormente citados, possuir um 
MEI garante outros benefícios, 
como licença maternidade, 
contribuição e acionamento do 
INSS e a contratação de fun-

cionários com registro CLT. 
Larissa Viana, proprietária da 
loja on-line Haus, em Maria-
na, declara que “o MEI é uma 
‘mão na roda’ para quem está 
iniciando com o empreendedo-
rismo, atualmente com o CPF 
eu também poderia fazer as 
minhas vendas, trabalhar, tirar 
nota fiscal, mas com o MEI 
tenho mais respaldo legal para 
prosseguir e até elevar a quali-
dade das minhas vendas, por-
que comecei com a revenda 
de produtos de uma marca re-
nomada e só pude comprar os 
produtos para revender porque 
tinha um CNPJ, só com o CPF 
isso não seria possível, então 
foi mais um benefício em prol 
de possuir um MEI”, destacou.

Ao se registrar como MEI, 

um passo é dado para o suces-
so do seu negócio, pois assim, 
o microempreendedor garante 
mais autonomia no desenvol-
vimento de empreendimentos, 
além de poder contar com ser-
viços oferecidos gratuitamente 
para quem possui o registro. 
“Sei que se eu tiver alguma di-
ficuldade, precisar de alguns 
serviços pontuais, posso pro-
curar a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
sem custo algum”, afirma La-
rissa a respeito do suporte ofe-
recido na cidade de Mariana.

Para realizar o cadastro, é 
necessário realizar a inscrição 
no portal do Governo Fede-
ral. Para isso, é necessário ter 
em mãos documento de iden-
tidade, CPF, comprovante de 
residência e da empresa, título 
de eleitor e número da declara-
ção de imposto de renda. No 
município, além dos serviços 
oferecidos na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
também contamos com o apoio 
da Agência de Desenvolvimen-
to Econômico e Social dos In-
confidentes e Alto Paraopeba 
(ADESIAP) que, em sua nova 
sede, localizada na Rua Antô-
nio Olinto, 123, Centro, pres-
ta serviços como consultorias 
para o microempreendedor.

Em caso de dúvida e para 
mais informações, entre em 
contato com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, através do número: (31) 
3558-2209.
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Vereadores cobram 
medidas sobre 
contrato e cobranças 
tarifárias em OP 
INSASTISFAÇÃO. O assunto foi foco da sessão, após a conces-
sionária informar em seu site oficial que iniciará a cobrança de 
água por consumo de residência a partir do mês de julho.  

DA REDAÇÃO

Durante a 35ª Reunião Or-
dinária de 2022foram aprova-
dos documentos solicitando 
diversas avaliações e medidas ao 
Executivo Municipal em relação 
ao contrato de concessão da 
empresa Saneouro. O assunto 
foi foco da sessão, após a con-
cessionária informar em seu site 
oficial que iniciará a cobrança de 
água por consumo de residência 
a partir do mês de julho. 

Nesse sentido, foi aprovada 
a Indicação Nº 206/2022, de 
autoria do vereador Matheus 
Pacheco (PV), encaminhada à 
Prefeitura Municipal e à Pre-
sidência da Câmara Municipal 
de Ouro Preto, solicitando que 
ambas instituições abram Con-
sulta Pública para que a popu-
lação possa se manifestar em 
relação à Saneouro.

Conforme o vereador, a 
Consulta Pública se torna uma 
maneira democrática de com-
preender o desejo da comuni-
dade ouro-pretana, tendo tam-

bém a intenção de conhecer se 
a população é favorável ou não 
à permanência da empresa na 
cidade. “É necessário entender 
o que a população ouro-preta-
na, nos distritos, na sede, nas 
localidades, tem a nos dizer em 
relação a essa empresa. Além 
disso, é importante que as pes-
soas possam se manifestar em 
relação ao entendimento sobre 
as questões relacionadas ao tra-
tamento de água e esgoto em 
nossa cidade”, apontou.

No mesmo viés, a Indica-
ção Nº 213/2022, de autoria do 
vereador Júlio Gori (PSC), enca-
minhada ao prefeito municipal, 
sugere a encampação do contrato 
de concessão da Saneouro pelo 
Executivo Municipal.

De acordo com o vereador, 
tendo em vista a melhora na ar-
recadação do município, e ain-
da probabilidade de entrada de 
mais recursos financeiros nos 
cofres públicos provenientes de 
repasses de empresas privadas, 
esta é uma ocasião propícia para 

tomada de decisões importantes 
relacionadas à empresa por par-
te do Executivo. “Eu vejo que 
essa encampação sem lucros 
cessantes é a melhor alternativa, 
a gente pagar somente o que foi 
investido”, destacou.

Já o Requerimento Nº 
183/2022, de autoria do verea-
dor Kuruzu (PT), requer que seja 
convocado ou convidado, con-
forme orientação da Assessoria 
Jurídica da Câmara Municipal, a 
comparecer a esta Casa o supe-
rintendente da empresa Saneou-
ro, Evaristo Bellini, para prestar 
esclarecimentos sobre a execução 
do contrato firmado entre o Con-
sórcio e a Prefeitura.

Segundo o parlamentar, a po-
pulação está altamente insatisfeita 
com a operação da Saneouro no 
município, sendo necessário uma 
explicação aprofundada da empresa 
sobre o Consórcio firmado. “A pró-
pria Saneouro informa que, devido à 
resistência de bairros e distritos, cerca 
de 15% do município ainda não foi 
hidrometrado”, informou.
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30 startups de Minas 
Gerais participam 
do Programa Capital 
Empreendedor 
SELEÇÃO. Na Região Central, há projetos de BH, Betim, 
Congonhas, Nova Lima, Ouro Preto e Sete Lagoas.

DA REDAÇÃO

Trinta startups de Minas Ge-
rais foram selecionadas para a se-
gunda etapa do Programa Capital 
Empreendedor e participam, en-
tre de 27 junho e 15 de julho, do 
workshop de Empreendedores e 
Oficina de Pitch, série de 11 en-
contros on-line. Nesta fase, os em-
preendedores receberão dicas prá-
ticas para conquistar investidores, 
vão conhecer experiências de em-
presas investidas e se aproximarão 
de players do ecossistema nacional 
e local de capital de risco. No final 
dessa etapa, as startups participam 
de uma banca de investidores.  

Em todo o Brasil, 931 star-
tups se inscreveram para participar 
do programa, sendo 61 de Minas 
Gerais. “Ficamos impressionados 
com a qualidade dos projetos e 
com o número de inscritos. Será 
uma ótima oportunidade para as 
startups se preparem ainda mais 
para buscarem investidores de 
risco e se conectarem com esse 
ecossistema”, avalia Igor Martins, 
analista do Sebrae Minas. 

Segundo ele, as startups se-
lecionadas têm em comum um 

nível de maturidade mais avança-
do, além dos projetos inovadores. 
“Elas estão em fase de escala, no 
momento adequado para buscar 
investimentos” completa Igor. 
Um outro ponto que chamou a 
atenção no perfil das startups sele-
cionadas, segundo o analista, é que 
quase metade delas têm mulheres 
como fundadoras.   

É o caso da SportTI, que de-
senvolve tecnologias para gestão 
e marketing esportivo. Criada em 
agosto de 2016 e formalizada dois 
anos depois, a startup tem 10 cola-
boradores e atua em todo o Brasil. 
São três sócios-fundadores, entre 
eles Sandrelise Chaves, de 35 anos. 
Formada em Direito, ela tem qua-
tro pós-graduações, um mestrado 
e se especializou em inovação e re-
lacionamento estratégico.   

A seleção da SporTI no pro-
grama Capital Empreendedor, 
segundo Sandrelise, acontece em 
um momento estratégico, em que 
a empresa está lançando uma linha 
de produtos voltada para o espor-
te eletrônico. “Nossa expectativa é 
que o programa Capital Empreen-
dedor nos ajude a entender melhor 

o que está acontecendo no merca-
do e a ter um olhar diferenciado 
para o momento atual”, diz. 

A empreendedora conta que, 
antes da pandemia, a startup ti-
nha 16 vertentes de negócios 
mapeadas. “Selecionamos três 
para trabalhar em 2020, todas 
presenciais. Nosso faturamento 
foi a zero”, lembra. Foi quando 
decidiram se voltar para o espor-
te eletrônico. Em menos de um 
mês, a SporTI saiu de 600 para 
10 mil atletas inscritos na plata-
forma. “Já tínhamos tecnologia 
pronta, mas durante dois anos ti-
vemos que aprender muito para 
estar nesse mercado”, diz.  

A SporTI tem mais de 150 
mil usuários em sua plataforma, 40 
clientes ativos e atende organiza-
ções de todos os portes, de escolas 
e prefeituras a grandes empresas. 
“Entregamos desde softwa rede 
marketing a gestão de eventos es-
portivos, tanto para competições 
quanto para escolas. “Hoje esta-
mos maduros, até porque conse-
guimos sobreviver aos desafios da 
pandemia de forma sustentável”, 
comemora Sandrelise. 
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O governo federal criou uma sala de situação para 
acompanhar o avanço da doença e no mundo.

Terceiro caso 
de varíola dos 
macacos é 
confirmado no Brasil
CONFIRMAÇÃO. Caso confirmado é o de um homem de 51 
anos que mora em Porto Alegre (RS).

DA REDAÇÃO

O Ministério da Saúde 
confirmou o terceiro caso de 
varíola dos macacos confirma-
do no Brasil. O paciente é um 
homem de 51 anos que mora 
em Porto Alegre (RS).

O homem tem histórico de 
viagem para Portugal, com retor-
no ao Brasil no dia 10 deste mês. 
Ele está em isolamento domici-
liar, junto com os seus contatos, 
apresenta quadro clínico estável, 
sem complicações e está sendo 
monitorado pelas secretarias de 
Saúde do estado e do município. 
“Todas as medidas de contenção 
e controle foram adotadas ime-
diatamente após a comunicação 
de que se tratava de um caso 
suspeito de monkeypox, com o 
isolamento do paciente e rastre-
amento dos seus contatos, tanto 
nacionalmente quanto do voo 
internacional, que contou com 
o apoio da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária)”, 
afirmou a pasta, em nota.

No momento, o Brasil re-
gistra três casos confirmados, 
sendo dois em São Paulo e um 
no Rio Grande do Sul. Estão 
em investigação outros seis ca-
sos, todos seguem isolados e em 
monitoramento.

O governo federal criou 
uma sala de situação para acom-

panhar o avanço da doença e no 
mundo, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) contabiliza 
mais de 1.000 casos confirmados 
em 29 países. Nenhuma morte 
foi registrada.

A doença é causada pelo 
monkeypox, um vírus do gênero 
Orthopoxvirus. Outro patógeno 
que também é desse gênero é o 
que acarreta a varíola, doença er-
radicada em 1980.

Embora tenham suas seme-
lhanças, existem diferenças entre 
as duas doenças. Uma delas é a 
letalidade: a varíola matava cerca 
de 30% dos infectados. Já a varí-
ola dos macacos conta com uma 
taxa de mortalidade entre 3% a 
6%, segundo a OMS.

Os sintomas mais comuns 
aparecem dentro de seis a 13 dias 
após a exposição, mas podem 

levar até três semanas. As pes-
soas que adoecem geralmente 
apresentam febre, dor de cabeça, 
dor nas costas e nos músculos, 
inchaço dos gânglios linfáticos e 
exaustão geral.

Cerca de um a três dias 
após a febre, a maioria das pes-
soas também desenvolve uma 
erupção cutânea dolorosa ca-
racterística desse gênero de ví-
rus. A erupção pode começar 
no rosto, nas mãos, nos pés, no 
interior da boca ou nos órgãos 
genitais do paciente e progredir 
para o resto do corpo.

A doença já era conhecida, 
mas vinha sendo registrada prin-
cipalmente em países africanos. 
O que deixou a comunidade 
científica em alerta foi a dissemi-
nação rápida do vírus para ou-
tros países fora da África. 
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Alta de casos de 
Covid desperta 
alerta para aulas 
presenciais 
CUIDADO. Infectologistas defendem que ambiente escolar é 
seguro, mas adultos precisam reforçar o uso de máscara e 
protocolos sanitários. 

DA REDAÇÃO

Nas últimas semanas, a mé-
dia móvel dos casos de Covid-19 
voltou a subir no país, chegando 
mais de 30 mil casos por dia no 
começo de junho. Muitas cida-
des voltaram a recomendar o 
uso da máscara e alguns muni-
cípios voltaram a exigir o uso da 
proteção em locais fechados e 
com aglomeração.

Mais recentemente, um le-
vantamento feito pelo sindicato 
que representa os professores 
da rede estadual mostrou que os 
casos de Covid-19 aumentaram 
mais de 300% nas últimas sema-
nas. Isso tem feito pais e respon-
sáveis se questionarem se é ou 
não é seguro mandar os filhos 
para as aulas presenciais.

O pediatra e infectologista 
Marcelo Otsuka é categórico e 
diz que crianças sem comorbi-
dades ou outros impedimen-
tos médicos devem continuar 
frequentando as aulas. Para o 
especialista, que é coordena-
dor do Comitê de Infectologia 
Pediátrica da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI), o 
que precisa de atenção neste 
momento é a manutenção dos 
protocolos sanitários, especial-
mente por parte dos adultos 
que estão em volta das crianças.

“Precisamos ter em men-
te que os adultos ainda são os 
principais responsáveis por 
transmitir o vírus para as crian-
ças, portanto devemos manter 
os cuidados que já conhecemos. 
Assim, as crianças podem per-
manecer frequentando a escola, 
que é onde devem estar”.

Marcelo Otsuka reforça que 
nem todas as crianças devem 
frequentar o ambiente escolar 
indiscriminadamente, uma vez 
que certos casos demandam 
análise médica. Da mesma ma-
neira, o aluno que está com sin-
tomas de Covid ou tem alguém 
na família com o vírus deve per-

manecer em casa pelo período 
de isolamento.

Renato Kfouri, pediatra e 
infectologista que preside o De-
partamento de Imunizações da 
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria, concorda que os responsá-
veis devem continuar estimulan-
do as crianças a irem à escola. 
“Neste momento, o risco edu-
cacional de ficar fora da escola 
é maior para o aluno. Os pre-
juízos pedagógicos observados 
nos últimos anos e o atual mo-
mento pandêmico mostram que 
a escola é o melhor lugar para as 
crianças”, diz o especialista.

Segundo ele, considerar a 
suspenção das aulas presenciais 
e voltar com as atividades re-
motas é infundado se os demais 
estabelecimentos continuarem 
abertos e funcionando sem 
restrições. “Não faz sentido 
estarmos com estádios de fu-
tebol, comércio e academias 
abertos e fechar as escolas. 
Se for uma situação de lock-
down, aí, sim, é recomendado 
que as aulas presenciais sejam 

suspensas”, explica.
Além disso, completar o 

esquema vacinal contra a Covid 
é fundamental, de acordo com 
o especialista. “O que fez com 
que essas novas ondas tivessem 
menos casos graves e menos 
mortes foi a vacinação. É essa 
medida que vai impedir que as 
crianças -- e os adultos também 
-- adoeçam do vírus”, finaliza.

A pedagoga Salete Ohana é 
especialista em gestão escolar e 
acredita que é preciso cuidado e 
atenção neste momento. Ela de-
fende que é necessário analisar 
as mudanças sutis na pandemia, 
em especial no ambiente escolar. 
“Com casos de Covid aumen-
tando, é indispensável que as 
autoridades fiquem atentas para 
tomar as devidas precauções. O 
objetivo principal deve ser ga-
rantir a segurança dos alunos e 
diminuir os impactos ao apren-
dizado”, analisa. Para Ohana, o 
formato de aula presenciai é a 
melhor opção, desde que as au-
toridades sanitárias mantenham 
os protocolos para garantir a 
tranquilidade nas escolas.
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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.

Metade do mês já foi e o salário tá no osso, 
minha consagrada? Se liga no recado dos 
astros! Eles avisam que você tem tudo para 
farejar boas oportunidades de negociações 
e ganhos. Mercúrio ativa o seu tino 
comercial e boas novas podem surgir para 
suas fi nanças a partir do dia 14, com a Lua 
Cheia em sua Casa da Fortuna. 

Paradeira não é a sua praia e você pode mesmo 
esperar uma semaninha bem agitada em suas 
relações pessoais e profissionais, viu meu 
bombonzinho de pitaia?  Mercúrio anima seus 
contatos a partir do dia 13 e dá carta branca para 
você consolidar parcerias e acordos importantes 
que podem te levar mais longe. As boas novas 
continuam no dia 14 e a Lua Cheia no seu signo 
vai turbinar seus instintos.

Preocupada com as responsabilidades no trabalho, 
minha filha? Fica sussa porque de acordo com as 
vibes astrais você vai dar conta do recado. Mercúrio 
muda de cenário e manda bons estímulos para 
colocar tudo em ordem no serviço. Sol e Saturno 
reforçam as indicações de uma semana focada 
no trampo e seus esforços devem render bons 
ganhos, principalmente a partir de quinta-feira.

Quem está com tudo para ter uma semana 
com “s” de sorte e sucesso? Siim, é você, meu 
cristalzinho! Mercúrio desembarca no setor 
mais positivo do seu Horóscopo e traz ótimas 
energias para você mandar bem nesses dias. 
Sua criatividade fi ca no modo turbo e as coisas 
devem fl uir com facilidade na vida profi ssional.

Semana agitada na vida pessoal, minha 
consagrada! Quem dá o toque é Mercúrio, 
que promete mais disposição para cuidar 
dos assuntos domésticos, agilizar interesses 
com parentes e pessoas queridas. O 
trabalho também fi ca turbinado com a Lua 
Cheia mandando vibes poderosas para 
você se destacar em suas atividades. 

Pronta para lacrar e lucrar, minha 
consagrada? É, se depender dos astros 
você tem tudo para encher o cofrinho 
nessa semana. Logo na segunda-feira 
Mercúrio ingressa em sua Casa da Bufunfa 
e impulsiona seus ganhos. Para melhorar, 
a Lua Cheia manda um baita incentivo para 
negociações a partir de terça e o Sol reforça 
a sua sorte com dinheiro em pleno feriado. 

Quem está com tudo e pode tirar a sorte 
grande nesses dias? Duvi-de-o-dó que 
não se sentiu o máximo, geminiangel, e 
pode mesmo se achar porque seu astral tá 
turbinado nessa semana! Depois de testar 
bastante sua paciência, Mercúrio vem 
suave na nave, aterrissa no seu signo e se 
torna um dos seus maiores aliados. 

Muita calma nessa hora, caranguejinha, porque 
a semana tem umas ciladas e você precisa se 
ligar para não pisar em falso. A arapuca astral tá 
armada no signo anterior ao seu e pode afetar 
suas finanças, portanto, olhão aberto para não 
gastar à toa nem cair no conto do bilhete premiado. 

Quer notícia boa, leãozinho? Então toma! 
Mercúrio muda de signo e cenário no dia de Santo 
Antônio e revela que você pode realizar um ideal, 
principalmente se envolve dinheiro.  As amizades 
e os contatinhos também ficam animadaços 
nessa semana e sucesso é o que te espera, meu 
cristalzinho! 

Precisando de uma injeção de ânimo, minha 
consagrada? Não seja por isso! Seu regente 
Mercúrio traz novidades logo na segunda-feira 
e manda uma dose extra de energia, elevando 
a sua vitalidade ao topo. A Lua Cheia também 
dá aquela força nessa semana e ajuda a agilizar 
assuntos domésticos, interesses com parentes e 
amigos de longa data. 

Salve, salve, librinha querida que espera 
mudanças e boas notícias! O astral tá do jeito 
que você pediu aos céus e as novidades com as 
quais vem sonhando chegam já no dia 13. É dia 
de Santo Antônio, mas quem pode atender seus 
desejos é Mercúrio, que ingressa em Gêmeos e 
promete novos horizontes na sua vida.

Eita que a semana tá movimentada pra mais de 
metro, arianjos e arianjas! Agito é o que promete 
a Lua Cheia e ela convida a sair da rotina. Pode ir 
mexendo os seus pauzinhos porque uma viagem 
ou passeio que há tempos você deseja fazer pode 
dar certo. Também pode visitar ou rever parentes 
distantes e se entusiasmar com ideia de mudar de 
casa.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Artêmio, furioso, encara Eduardo e diz que 
todos devem continuar acreditando que ele 
é Franco Santoro, pois só assim conseguirá 
evitar que Rebeca parta, levando sua fi lha 
e seu neto. Santiago e Fernanda chegam à 
conclusão de que Bárbara matou o caseiro. 
Gonçalo sofre um infarto quando seu 
advogado comunica que Rebeca Sanchez 
acusou Camilo de ter violentado sua fi lha, 
Aurora. Na prisão, Adriano pede a Bárbara 
que convença Fernanda de visitá-lo e talvez 
dizer aonde está Aurora. Bárbara procura por 
Artêmio Bravo e sugere que se unam para 
recuperar Aurora. Artêmio aceita o trato e vai 
até o hospital dizer a Gonçalo que é seu meio-
irmão.

Santiago, furioso, exige que Bárbara lhe 
entregue Aurora. Franco diz que Bárbara 
desconhece o paradeiro dela. Bárbara diz 
a “Franco” que não precisa de sua ajuda e 
nada nem ninguém a impedirá de ir embora 
com ela. Gonçalo conta a Fernanda que 
já encontraram Liliana e que Camilo está 
disposto a reconhecer o fi lho que Aurora 
está esperando. Santiago afi rma que o 
fi lho é dele e conta que Camilo a violentou. 
Bárbara, se identifi cando como Rebeca 
Sanchez, denuncia Camilo por ter violentado 
sua fi lha.

Lucas se oferece para acompanhar 
Anita até a clínica. Paulo se interessa 
pelas informações que consegue com 
Samuel. Martha chama Ítalo para voltar 
a trabalhar na empresa.. Pat estranha 
que o médico de Alfredo tenha retirado 
a medicação e pedido um novo exame 
para o marido. Duarte teme aceitar a 
proposta de Danilo, que oferece uma 
vida de luxo em troca de Bob Wright 
atuar como um ‘laranja’ nos negócios 
do empresário. Ítalo dá um treinamento 
de parkour para Rico. Duarte pensa em 
contar para Jéssica sobre sua conversa 
com Danilo. 

Andréa tenta despistar o interesse de Moa 
em suas fotos. Ítalo explica a Rico por que 
não quer voltar a trabalhar na siderúrgica. Lou 
conta para Olivia que ela e Pat criaram uma 
coreografi a para a apresentação que farão 
juntas na dança vertical. Andréa observa seu 
broche em forma de fl or, igual ao de Clarice, 
e se lembra de quando ela o colocou em 
sua roupa. Pat sorri ao ver Moa chegar para 
assistir à apresentação na noite do leilão.  
Andréa se consulta com uma cartomante 
e acredita que Moa é o homem de suas 
previsões. Regina se encontra com o primo, 
Ângelo. O pescador comenta que Samuel viu 
Anita na rua achando que era Clarice e está 
em estado de choque. 

Adriano diz a Vladimir que Priscila é 
igual a todos os Elizaldes e está sendo 
enganado por ela. Chelsie mostra a 
Érika uma foto de Fernanda e Franco 
juntos. Artêmio diz a Bárbara que assim 
que lhe entregar o documento em que 
Gonçalo lhe cede sua fortuna, devolverá 
Liliana Elizalde para que faça o que 
quiser com ela.  Fernanda se emociona 
com a notícia de que será tia, mas afi rma 
que Bárbara não disse nada a Santiago. 
Fernanda fi ca chocada quando Aurora 
conta que Camilo a drogou para abusar 
dele e que Bárbara o fl agrou. Eduardo, 
emocionado, pede a Liliana que não vá 
embora sem se despedir dele.

José Lucas critica Jove para Juma, e o 
Velho do Rio o reprova. Renato cogita 
para os irmãos que Tenório possa ter 
vergonha dos fi lhos por serem pretos. 
Filó demonstra para Muda que duvida do 
amor de Juma por Jove. Jove diz a José 
Leôncio que talvez não seja a pessoa 
indicada para tocar os negócios do pai. 
Trindade diz a Tibério que vê morte cair 
sobre a casa de José Leôncio. Roberto 
sugere a Zuleica que pressione Tenório 
para fazer uma escolha. Maria Bruaca 
procura Alcides. Juma não gosta das 
insinuações de Irma a respeito de José 
Lucas. Guta pensa em mandar Alcides 
embora. Marcelo escuta Tenório falando 
sobre Guta com Zuleica.

Zaquieu incentiva Mariana a ir ao casamento 
de Jove. Tibério beija Muda. Jove critica 
o relatório feito por Davi e Matilde, que 
não considera a sustentabilidade como 
referência. Irma se incomoda ao ver Juma 
conversando com José Lucas. Marcelo 
pressiona Tenório ao propor investimento na 
fazenda do Pantanal. Filó comenta com Irma 
sobre sua preocupação com o interesse de 
José Lucas por Juma. Alcides pede emprego 
a Tadeu na fazenda de José Leôncio. Guta 
dá conselhos para Maria Bruaca. Filó não vê 
com bons olhos a reconciliação de Tadeu e 
Guta. José Lucas fala para Juma que Jove é 
fraco. Trindade tenta seduzir Irma.

Anita deixa o bar, e Samuel a segue. 
Andréa Pratini se insinua para Moa. Anita 
consegue se esconder de Samuel. Danilo 
convida Bob para trabalhar para ele. Moa 
se incomoda com a brincadeira de Rico 
sobre os ciúmes de Pat. Leonardo pensa 
em uma estratégia para se aproximar do 
casal de dublês. Martha comenta com 
Vini sobre sua desconfi ança a respeito 
de Regina. Leonardo se opõe ao pedido 
de Martha sobre a volta de Ítalo como 
segurança da empresa. Pat não deixa 
Moa falar sobre seu encontro com Andréa. 
Moa, Rico e Pat convidam Ítalo para 
entrar na sociedade da Coragem.com. O 
investigador Paulo procura Samuel. Ítalo é 
chamado para uma reunião na SG. 

Vênus confessam a Fernanda que Lovely 
foi inventada para dar uma lição em 
Camilo. Bárbara, desesperada, pede a 
“Franco” que a ajude a encontrar Aurora. 
Ele concorda, mas impõe duas condições: 
Que Aurora decida com quem quer fi car, e 
que continue ao lado de Gonçalo Elizalde. 
Lúcio entra em contato com Bárbara para 
dizer que seu chefe, Adriano, está com 
Aurora e se quiser negociar terá que ir 
até a cadeia. Fernanda, furiosa, exige 
que “Franco” lhe explique por que tanta 
preocupação em ajudar sua família. Ele 
responde que faz tudo isso porque a ama 
e pede perdão por ir embora sem lhe 
confessar seu segredo.

Isadora não acredita nas acusações 
de Rafael contra Joaquim. Eugênio fi ca 
desnorteado ao ver Dirce. Fátima e Benê 
contam a história da adoção de Olívia. 
Francisco sugere que Leopoldo se interne 
em uma clínica. Cipriano desabafa com 
Giovanna sobre Emília, que comemora sua 
fortuna. Joaquim exige que Eugênio demita 
Rafael. Violeta pede que Rafael esqueça 
as acusações contra Joaquim. Dirce afi rma 
a Eugênio que Úrsula é uma vigarista. 
Tenório repreende Benê por não contar 
toda a verdade para Olívia. Davi avista 
Joaquim com uma mulher.

Davi se irrita com Iolanda. Heloísa 
sente um mal-estar. Davi conta para 
Isadora que Joaquim está fi nanciando 
um espetáculo de Iolanda. Isadora pede 
para fazer o fi gurino da peça de Iolanda. 
Lucinha/Lúcio chega para jogar futebol 
com o time da fábrica. Leônidas afi rma 
a Matias que provará que Olívia é a 
fi lha de Heloísa. Eugênio descobre que 
Dirce falou a verdade sobre a suposta 
traição inventada por Úrsula. Leopoldo 
confronta Francisco. Emília confessa 
a Cipriano que voltou a apostar no 
cassino. Davi se aproxima de Sueli, a 
mulher que saiu com Joaquim. Francisco 
arma contra Leopoldo, e Mariana ouve. 
Sueli pede uma alta quantia para aceitar 
o plano de Davi. 

Davi decide dar a joia que comprou para 
Iolanda como pagamento a Sueli. Eugênio 
anuncia que fará uma viagem e Úrsula fi ca 
com medo. Mariana revela a Leopoldo, 
Arminda e Isadora os planos de Francisco 
contra o fi lho. Joaquim se recusa a participar 
da ideia de Isadora para salvar Leopoldo 
e Plínio, e Davi se oferece para ajudar a 
amada. Sueli garante a Rafael que contará 
para Isadora de seu relacionamento com 
Joaquim. Giovanna gosta quando Cipriano 
afi rma que não ama mais Emília. Lorenzo 
declara seu amor por Letícia. Sueli alerta 
Joaquim para os planos de Rafael contra ele.

Leopoldo despista Francisco e consegue 
fugir com a ajuda de amigos. Letícia 
confessa a Lorenzo que está confusa com 
seus sentimentos e pede um tempo. Danilo 
Dantas revela a Eugênio que nunca teve 
um caso com Dirce e que ele caiu em um 
golpe de Úrsula. Bento consegue mover 
suas pernas e acredita que conseguirá 
voltar para o Brasil. Cipriano arma um 
escândalo no cassino e retira Emília do 
local. Matias questiona a ausência de 
Violeta, que viajou com Eugênio. Heloísa 
sente enjoos. Olívia revela a Leônidas que 
foi adotada. Sueli e Joaquim armam contra 
Rafael na presença de Isadora.

Davi acusa Joaquim de ter um caso com 
Sueli e Isadora fi ca confusa. Eugênio 
expulsa Úrsula de casa. Matias tenta 
destruir o sapatinho da fi lha de Heloísa 
e Leônidas a ajuda. Matias ameaça 
Leônidas. Úrsula sugere que Joaquim 
tenha uma amante única. Margô 
aconselha Úrsula. Bento consegue fi car 
de pé e Silvana se emociona. Letícia 
aceita namorar Lorenzo. Iolanda não 
se abala com a vingança armada por 
Isadora. Úrsula afi rma a Eugênio que 
está grávida. Leônidas revela a Fátima 
que Heloísa é a mãe biológica de Olívia. 
Joaquim beija Iolanda.

Joaquim propõe que ele e Iolanda sejam 
amantes e aliados. Leônidas afi rma que, 
caso Fátima não revele a verdade sobre 
Olívia para Heloísa, ele mesmo o fará. 
Davi ajuda Isadora, que é questionada 
pela imprensa sobre o fi asco do fi gurino do 
espetáculo. Benê confessa a Fátima que 
mentiu para a esposa sobre a origem de 
Olívia. Heloísa acredita que está grávida. 
Joaquim presenteia Iolanda e seduz a atriz. 
Constantino informa a Arminda que Julinha 
administrará a rádio. Heloísa confi rma sua 
gravidez em consulta com Dr. Ambrósio. 
Abel machuca Lucinha/Lúcio durante os 
treinos de futebol. O verdadeiro Rafael 
Antunes começa a despertar do coma.

Anita apaga diversas fotos de Clarice com 
Samuel. Regina manda Ângelo sumir com 
Samuel do Rio. Renan muda a ordem das 
apresentações, e Lou fi ca insegura. Ângelo 
avisa a Regina que sua mãe, Dagmar, não 
está bem de saúde. Ela não se importa com 
a notícia. Olívia dá um ultimato em Joca. A 
apresentação de Lou e Pat no leilão é um 
sucesso. Jarbas avisa a Ítalo que Paulo e 
Marcela estão empenhados no caso de 
Clarice. Moa comunica a Pat que Andréa 
pediu ao diretor uma dublê para substituí-la. 
Samuel encontra Regina falando com Ângelo.

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em 
não aceitar o trabalho com Andréa por causa 
de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, 
que encontra uma chave no túmulo do pai de 
Clarice. Leonardo tenta persuadir Martha para 
fi car com a presidência da SG. Lou fi ca tensa 
quando Nadir pede para conhecer Olívia. Moa 
tem um ataque de pânico dentro do cemitério. 
Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta 
de Danilo.  Andréa se irrita com Moa por 
causa de Pat.  Ítalo tenta decifrar a origem da 
chave. Dalva, a dona do brechó, questiona 
Anita sobre a origem das roupas chiques que 
a massoterapeuta deixa no estabelecimento.

Anita despista Dalva. Moa fala para Pat que 
desistiu de fazer o trabalho com Andréa. 
Rebeca conversa com a diretora do colégio 
de Chiquinho. Ítalo fala com Rico sobre a 
chave que encontrou no túmulo do pai de 
Clarice. Renan consegue manipular Lou 
novamente. Martha termina seu romance 
com Vini, que vai embora. Ítalo mostra a 
chave e a foto de Clarice com o grupo de 
mulheres para Martha. Samuel aparece 
para falar com Anita e a beija. Moa e Andréa 
se beijam, e Pat fi ca mexida ao ver os dois. 
Samuel chama Anita de Clarice. Anita se 
lembra de quando conheceu Clarice. 

Ele revela que, pelo diário de sua mãe, 
descobriu que ela era muito jovem 
quando foi seduzida pelo patrão, 
engravidou e foi abandonada por ele. 
Por isso, ele e a mãe tiveram que viver 
na pobreza. Artêmio diz que Bárbara 
Greco é sua aliada e afi rma que ela 
assassinou Montserrat. Gonçalo 
entra em choque. Padre Bosco diz a 
Fernanda que Adriano exige que toda 
negociação sobre o paradeiro de Aurora 
seja feita com ela e para isso terá que 
ir até a cadeia. Artêmio diz a Gonçalo 
que Liliana nunca esteve louca e disse a 
verdade quando acusou Bárbara de ter 
assassinado sua mãe.

Irma não acredita no pacto que Trindade 
afi rma ter feito. Maria Bruaca pede a Zefa que 
não conte nada a Tenório sobre ela e Alcides. 
Renato diz a Zuleica que parece que Tenório 
está fugindo da polícia. Renato não entende o 
motivo de Zuleica defender Tenório e enfrenta 
a mãe perguntando se ela realmente não 
esconde algo dos fi lhos. Maria Bruaca pede 
para Alcides esquecê-la, e o peão ameaça 
contar tudo para Tenório. Juma sente que 
Jove voltou diferente da viagem que fez com 
o pai. José Leôncio não gosta de saber que 
Tadeu voltou a namorar Guta. Juma atira nos 
pés de Jove e o manda deixar a tapera.

Juma avisa a Jove que não vai mais se 
casar com ele. Tibério fi ca apreensivo 
com o interesse de José Lucas por Juma.  
Tenório avisa a Guta que, se José Leôncio 
não pedir a mão da fi lha em nome de 
Tadeu, não haverá casamento. Irma pede 
a Jove para convencer Mariana a morar no 
Pantanal. José Leôncio e Filó deixam claro 
para Tenório que não concordam com o 
namoro de Tadeu com Guta. Irma comenta 
com Mariana sobre as mudanças de Jove. 
Alcides diz a Tadeu que ele não deveria 
brigar com José Leôncio por causa da 
Guta. Tenório pergunta a Tadeu como eles 
resolverão a situação.

Tadeu elogia as cabeças de gado de 
Tenório, sem saber que o pai de Guta 
roubou os animais da fazenda de José 
Leôncio. Mariana não aceita o convite de 
Irma para ir ao Pantanal. Nayara e Gustavo 
voltam para casa. Guta diz aos pais que não 
vai se casar com Tadeu. Tadeu discute com 
José Leôncio. Trindade garante a Tibério 
que Irma não gosta mais de José Lucas. 
Irma e Gustavo conversam sobre a situação 
de Mariana. Juma recusa a visita de José 
Lucas a sua tapera. Zefa afi rma a Tadeu que 
Guta não o ama e que o interesse de Tenório 
é pelos bois de José Leôncio. Tenório diz a 
Maria Bruaca que o casamento de Guta não 
dará certo.

Mariana insiste em dizer que não vai para o 
Pantanal. José Lucas comenta com José 
Leôncio que ele foi muito duro com Tadeu. 
Zuleica fi ca estarrecida quando Marcelo 
revela que sabe que Guta é sua irmã. Jove 
discute com José Lucas por causa de Juma. 
Tenório instiga Tadeu a brigar com José 
Leôncio e exigir do pai sua parte da herança 
em bois, prometendo ao peão parte das terras 
de sua fazenda. José Lucas diz a Tibério 
que irá tirar Juma da cabeça. Alcides acusa 
Tenório de querer se aproveitar de Tadeu 
para ganhar dinheiro. Guta ameaça deixar 
Tadeu se o peão romper com José Leôncio.
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O incentivo à Cultura
A atividade turística é uma das mais importantes no setor econômico e da geração 

de emprego e renda, assim como a criação de novos negócios e aumento da produção de 
bens e serviços, uma vez que traz com ela, desenvolvimento às localidades, e possíveis 
melhorias na infraestrutura, trazendo benefícios aos turistas e à comunidade local.

O setor representa 7,9% do PIB nacional e é responsável por 6,59 milhões de em-
pregos.

Com a implantação do Turismo nas localidades, é possível se desenvolver ainda que 
basicamente equipamentos de apoio e infraestrutura, criação de novos meios de hos-
pedagem, entretenimento, mão de obra qualificada, meios de transporte, oportunidade 
de expansão dos empreendimentos e serviços alimentares, como bares, lanchonetes e 
restaurantes, melhorias e adequações na saúde pública, saneamento, vias de acesso e 
segurança, dentre outros dos quais os turistas buscam e necessitam destes, gerando be-
nefícios na qualidade de vida para a própria população local.

Esta atividade também auxilia na valorização dos atributos locais como os atrativos 
culturais, naturais e sociais. Todavia, é notória a importância de um planejamento es-
tratégico para o setor, a administração pública e a iniciativa privada devem se organizar 
para criar mecanismos para potencializar o crescimento do setor e assim, juntos, pro-
moverem políticas de fomento do desenvolvimento sustentável.

A construção de um planejamento estratégico para o turismo nacional, regional e ou 
local, deve ser prioridade para todos os envolvidos na atividade: poder público, iniciati-
va privada, associações, turismólogos e a comunidade.

Por fim estabelecer uma atividade turística sustentável para todos, é necessário a 
integração e cooperação de todos, inclusive da população. População esta que tem re-
cebido de braços abertos os projetos de entretenimentos trazidos à Mariana pela gestão 
atual. O incentivo à Cultura e Turismo precisa ser fomentado e levado a sério.

Charge

EDITAIS
Processo de Usucapião: 5001674-31.2021.8.13.0461, tramitando na 2ª Vara Cível.

COMARCA DE OURO PRETO-MG–EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO – DE 20 (vin-
te) DIAS – Dra. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, MM. Juíza de Direito 
da 2a Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, em 
pleno exercício do seu cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedi-
do dos autos no 5001674-31.2021.8.13.0461, AÇÃO DE USUCAPIÃO, pro-
posta por JOSEANE MENDES TEIXEIRA, brasileira, solteira, inscrita no 
CPF: 075.240.966-23, RG: 12139091 SSP/MG, RAFAEL MENDES TEIXEIRA, 
brasileiro inscrito do CPF: 064.879.616-71, RG: MG 11.989.124 SSP/MG, ex-
pedida em 14/07/15, casado com Sheila Alves Moreira de Paula sob o Re-
gime de Separação Total de Bens, identificada pela RG: 11.989.124, SSP/
MG e ANA PAULA MENDES TEIXEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF: 
097.151.806-80, RG: MG-12.142.241 SSP/MG expedida em 02/03/2016, 
todos residentes na Rua Adelaide Ansaloni no: 58, bairro Saramenha de 
Cima, nesta cidade de Ouro Preto/MG, do seguinte imóvel: URBANO, com 
área de 556,86m2, constituído por uma casa com área de 321,26m2, situa-
do na Rua Adelaide Ansaloni e Avenida Rennê Gianetti, no 58, bairro Sara-
menha, município de Ouro Preto/MG com a seguinte descrição: Inicia-se 
a descrição deste IMÓVEL Constituído com uma casa de área construída 
de 321,26 m2 ,segue a descrição desse perímetro no vértice V-1, de coor-
denadas N 7.742.425,666 m. e E 653.752,718 m., situado no limite com O 
IMÓVEL DE RAIMUNDO ALOISO MENDES E IMÓVEL DE MARLENE DA SILVA 
RIOGA deste, segue confrontando com a com azimute de 109°26’19” e 
distância de 13,61 m., até o vértice V-2 de coordenadas N 7.742.421,137 
m. e E 653.765,550 m.; deste, segue com azimute de 104°20’08” e distân-
cia de 4,59 m., até o vértice V-3 de coordenadas N 7.742.420,000 m. e E 
653.770,000 m.; deste, segue confrontando com A AVENIDA RENNE GIAN-
NETTI com azimute de 190°10’14” e distância de 7,51 m., até o vértice V-4, 
de coordenadas N 7.742.412,613 m. e E 653.768,675 m.; deste, segue com 
azimute de 190°39’28” e distância de 23,13 m., até o vértice V-5, de coor-
denadas N 7.742.389,884 m. e E 653.764,397 m.; deste, segue com azimute 
de 200°32’50” e distância de 10,40 m., até o vértice V-6, de coordenadas 
N 7.742.380,147 m. e E 653.760,748 m.; deste, segue confrontando com A 
RUA ADELAIDE ANSALONI com azimute de 357°06’48” e distância de 8,80 
m., até o vértice V-7, de coordenadas N 7.742.388,935 m. e E 653.760,305 
m.; deste, segue com azimute de 347°41’41” e distância de 3,42 m., até o 
vértice V-8, de coordenadas N 7.742.392,278 m. e E653.759,575 m.; deste, 
segue com azimute de 324°17’49” e distância de 4,54 m., até o vértice V-9, 
de coordenadas N 7.742.395,965 m. e E 653.756,926 m.; deste, segue com 
azimute de 309°35’32” e distância de 15,20 m., até o vértice V-10, de coor-
denadas N 7.742.405,650 m. e E 653.745,215 m.; deste, segue confrontando 
com o IMÓVEL DE RAIMUNDO ALOISO MENDES com azimute de 20°33’03” 
e distância de 21,38 m., até o vértice V-1, de coordenadas N 7.742.425,666 
m. e E 653.752,718 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodési-
co Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referencia-
das ao Meridiano Central 45WGr/ EGr, tendo como o Datum Sirgas 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 
plano de projeção UTM.. E, por este edital CITA todos os que se encontram 
em lugar incerto e não sabido, bem como os eventuais interessados, para, 
querendo, vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 
sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos, como verdadeiros, os 
fatos alegados na inicial E, para que ninguém alegue ignorância, mandou a 
MM. Juíza de Direito, Ana Paula Lobo Pereira de Freitas, expedir o presente 
edital que será publicado no “Diário do Judiciário” e afixado em local de 
costume deste Fórum. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ouro 
Preto, Estado de Minas Gerais aos 12 de fevereiro de 2022. Eu(a), Rosângela 
Cassiano, Gerente da Secretaria da Segunda Vara, em substituição, subs-
crevi. Ana Paula Lobo Pereira de Freitas - Juíza de Direito



O arraial de ofertas da loja Atrativa Móveis está um sucesso.  
A Rita e o maridão também aproveitaram as ofertas. 
Parabéns pela aquisição.
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
16 a 22 de junho de 2022

Nossos parceiros Fernanda e Matheus, da loja Smart Cell, 
marcando presença em nossa coluna social. 
Grande abraço!

Olha só que caipira mais linda. A Stella Luiza arrasou na Festa 
Junina da Escola Teixeira Dias. Brilhou hein, gatinha?!

Atena Seguros comemora 9 anos de excelência em 
atendimento na Região  dos Inconfidentes. Equipe Ate-
na: Samara, Gabriella, Kenny Murta, César e Silvana. 
Parabéns!

Nosso amigo Arlindo, conhecido por muitos anos de servi-
ços prestados ao Posto do Catete, teve festa de despedida. 
Agora vai curtir a vida aproveitando a sua aposentadoria. 

Tive o prazer de receber o Danilo Assis, do MASTER MIND, na 
sede do jornal Ponto Final, em que fui contemplado com o livro 
“O poder do Master Mind”. Danilo é um dos homenageados do 
Destaque Empresarial 2022.


