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¨ cidades

Iniciativa solidária visa beneficiar os menos comunidades carentes.

Turminha da Alegria 
faz ação solidária 
de Páscoa para 
os subdistritos 
CONTRIBUIÇÃO. Iniciativa solidária visa beneficiar os menos 
favorecidos.

DA REDAÇÃO

Idealizadora do proje-
to, Nadine Cassemiro, fala de 
como foi a criação da Turmi-
nha da Alegria, além de citar o 
nome de seus integrantes ini-
ciais: Cássio Oliveira, Franciana 
Cassemiro, Otávio Coutinho 
Silva, Erika Silva, Andreina Ja-
nuário e o Millian Cassemiro. 
De acordo com ela ‘A Turmi-
nha da Alegria’ surgiu com a 
ideia da Nadine e juntamente 
com o Otávio, fazendo peque-
nas doações de brinquedos, 
livros, roupas. Em setembro a 
idealizadora e a Franciana jun-
tamente com o Otávio e o Cás-
sio decidiram realizar o Natal 
Solidário com o intuito de levar 
um pouquinho de alegria para 
as crianças, com isso a Andrei-
na e Erika decidiram abraçar a 
ação e assim formamos a “tur-
minha da alegria nome decidi-
do por todo grupo”.

Em dezembro eles reali-
zaram o Natal Solidário nas 
comunidades carentes no dis-
trito de Furquim. Nadine fala 
de como foi essa ação: “com a 
divulgação da ação consegui-
mos o total de 5 mil reais em 
doações. E doamos o restante 
para outras localidades. Esta-
mos com um intuito de reali-
zar a ação em vários lugares 
e buscamos ajudas para con-
cluir essa vontade”.

A próxima iniciativa que 
a Turminha da Alegria está 
organizando gira em torno da 

Páscoa. Nadine explica como 
pretendem realizar essa ação, 
além de pedir colaboração 
dos demais “Iremos passar 
em um ponto específico em 
toda a comunidade a cará-
ter da páscoa. Precisamos de 
doações em ovos da páscoa, 
barra de chocolate ou qual-
quer outro incentivo finan-

ceiro”. As comunidades que 
serão beneficiadas serão al-
guns subdistritos de Furquim: 
Crasto, Cuiabá, Vila Margari-
da, Paraíso. Para dúvidas, ou 
sugestões interessados podem 
contatá-los pelos seguintes 
contatos: Cássio:997155656; 
Otávio:992083525 ou dama-
resnadine190@gmail.com.
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Campanha virtual de combate 
à violência contra mulher
CONSCIENTIZAÇÃO. Campanha voltada para a segurança da mulher ganha força no município.
DA REDAÇÃO

Na semana que antecede 
o Dia Internacional da Mu-
lher, a Prefeitura de Maria-
na, por meio do Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas), 
promoveu uma campanha 
virtual de combate à violên-
cia contra a mulher. O obje-
tivo foi mostrá-las que exis-
te uma rede de apoio com 
a qual elas podem contar, 
além de mobilizá-las sobre 
a prevenção e conscientiza-
ção, impulsionando assim 
mudanças comportamentais 
junto à sociedade.

A Campanha consiste na 
divulgação de artes e vídeos 
através das redes sociais da 
Prefeitura de Mariana, com 
conteúdo sobre os tipos de 
violência sofridos pelas mu-
lheres, como a violência fí-
sica, a psicológica, sexual, 
patrimonial e moral.  O ob-

jetivo é mostrar que elas não 
estão sozinhas, logo elas não 
só podem, mas também de-
vem contar com a rede de 

apoio do Creas, assim como 
outras políticas públicas que 
auxiliam no processo de lidar 
com o período após a violên-

cia, ou seja, a superação. 
Denúncias podem ser 

feitas através da central de 
atendimento à mulher em si-

tuação de violência, através 
do Disque 180, pelo Disque 
100 e também pelo telefone 
do Creas (31)3557-2913.
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O Sebrae Minas preparou uma programação de palestras 
especial emcomemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Sebrae Minas promove 
Semana DELAS com 
capacitações gratuitas 
REPRESENTATIVIDADE. Em comemoração ao Dia das Mulheres, 
palestras e debates on-line serão realizados de 8 a 12 de março.

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de ofere-
cer capacitação às mulheres, 
que representam um importan-
te papel no fortalecimento da 
economia e da sociedade, o Se-
brae Minas preparou uma pro-
gramação especial em 2021. De 
8 a 12 de março, será promo-
vida a Semana DELAS, com 
diversas palestras para empre-
sárias e mulheres que desejam 
empreender. As inscrições de-
vem ser feitas no site da Sympla  
e o número de vagas é limitado. 
As atividades serão on-line e 
totalmente gratuitas. 

Segundo a analista do Se-
brae Minas Daniela Ferreira, o 
empreendedorismo feminino 
promove a autonomia das mu-
lheres, proporcionando a elas a 
possibilidade de serem  donas 
de sua história: “Também am-
plia seu espaço e visibilidade, 
contribui para o rompimento 
de barreiras sociais e é uma for-
ma de garantir sustento, além 
de satisfação pessoal e profis-
sional para as mulheres.” 

De acordo com a pesqui-
sa GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor) de 2019, o 
número de mulheres empre-
endedoras no Brasil era de 26 
milhões naquele ano, muito 
próximo dos 29 milhões de 
homens. Em Juiz de Fora, dos 
38.685 MEIs formalizados até 
fevereiro 2021, 18.602 são mu-
lheres e 20.083 são homens. Já 
em estágio estabelecido, os em-
preendedores somavam maior 
número: eles eram 18,4%, en-
quanto as empreendedoras al-
cançavam 13,9%. “No passado, 
verificou-se uma participação 

maior de empreendedoras por 
necessidade, quando compa-
rada aos homens. Nesse caso, 
aparentemente, parte das mu-
lheres buscava o empreende-
dorismo como uma atividade 
temporária, em momentos de 
piora da renda familiar, mas 
abandonava posteriormente o 
negócio quando havia uma me-
lhora”, acrescenta a analista. 

  
Programação
da Semana DELAS 

 
08/03 
10h às 11h30: Como me 

tornar Microempreendedora 
Individual 

16h às 18h: Imagem e con-
teúdo digital (com a palestran-
te Cris Lucena, especialista em 
imagem pessoal e profissional) 

  
09/03 
13h30 às 15h30: Como me tornar 
Microempreendedora Individual 
16h às 17h: DELAS – acelera-

ção de negócios liderados por 
mulheres   
19h às 21h: Propósito – a ener-
gia que move 
 
10/03 
16h às 17h30: Como usar o Ins-
tagram aliado ao seu negócio 
19h às 21h: Finanças pessoais – 
bolsa de mulher 
 
11/03 
13h30 às 15h: Acesso a crédito 
– esse crédito é meu 
18h às 20h: LinkedIn para em-
preendedoras 
  
12/03 
15h às 16h30: Mindfulness para 
empreendedoras 
  
Serviço 
Data: 8 a 12 de março de 2021 
Informações: 0800 570 0800 / 
(31) 3314-2808 (WhatsApp) 
Inscrições: https://www.sym-
pla.com.br/semana-da-mulher-
sebrae__1129595 
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

8 de março, simboliza a luta das mulheres não apenas contra a desigualdade salarial, mas 
também contra o machismo e a violência.

8 de março, Dia 
Internacional 
da Mulher
LUTA. Hoje a data tornou-se um marco na história da Mulher e 
enfatiza a luta diária por igualdade.

DA REDAÇÃO

O Dia Internacional da Mu-
lher é uma data comemorativa 
que foi oficializada pela Orga-
nização das Nações Unidas na 
década de 1970. Essa data sim-
boliza a luta histórica das mulhe-
res para terem suas condições 
equiparadas às dos homens. 
Inicialmente, essa data remetia à 
reivindicação por igualdade sala-
rial, mas, atualmente, simboliza 
a luta das mulheres não apenas 
contra a desigualdade salarial, 
mas também contra o machis-
mo e a violência.

A construção dessa data 
está relacionada a uma sucessão 
de acontecimentos e relaciona-
da, enquanto data comemorati-
va, como resultado da luta das 
mulheres por meio de manifes-
tações, greves, comitês etc. Essa 
mobilização política, ao longo 
do século XX, deu importân-
cia para o 8 de março como um 
momento de reflexão e de luta

Uma primeira história que 
ficou muito conhecida como 
fundadora desse dia narra que, 
em 8 de março de 1857, 129 
operárias morreram carboniza-
das em um incêndio ocorrido 
nas instalações de uma fábrica 
têxtil na cidade de Nova York. 
Supostamente, esse incêndio 
teria sido intencional, causado 
pelo proprietário da fábrica, 
como forma de repressão extre-
ma às greves das operárias, por 
isso teria trancado suas funcio-

nárias na fábrica e ateado fogo 
nelas. Essa história, contudo, é 
falsa e, por isso, o 8 de março 
não está ligado a ela.

Existe, no entanto, outra 
história que remonta a um in-
cêndio que de fato aconteceu em 
Nova York, no dia 25 de março 
de 1911. Esse incêndio aconte-
ceu na Triangle Shirtwaist Com-
pany e vitimou 146 pessoas, 125 
mulheres e 21 homens, sendo a 
maioria dos mortos judeus. Essa 
história é considerada um dos 
marcos para o estabelecimento 
do Dia das Mulheres.

As causas desse incêndio 
foram as péssimas instalações 
elétricas associadas à compo-
sição do solo e das repartições 
da fábrica e, também, à grande 
quantidade de tecido presente 
no recinto, o que serviu de com-
bustível para o fogo. Além disso, 
alguns proprietários de fábricas 
da época, incluindo o da Trian-
gle, trancavam seus funcionários 
na fábrica durante o expediente 
como forma de conter motins e 
greves. No momento em que a 
Triangle pegou fogo, as portas 
estavam trancadas.
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Telhado da capela pertencente ao cemitério está quebrado 
e sem possibilidade de uso.

Moradores reclamam 
de descaso do 
cemitério de Furquim 
DENÚNCIA. Moradores pedem solução para situação do cemitério local.
DA REDAÇÃO

Em denúncia recebida 
pela Redação do Jornal Pon-
to Final, moradores relatam 
a situação atual do cemitério 
do distrito de Furquim como 
abandono. Conforme fotos 
tiradas e enviadas à nossa 
Redação, o telhado da cape-
la encontra-se danificado e 
caindo, e os túmulos envol-
tos por matos.

O Ponto Final entrou em 
contato com a Secretaria de 
Obras através da Assessoria 
de Comunicação da Prefei-
tura de Mariana para que 
pudesse ser feito o escla-
recimento solicitado pelos 
moradores do distrito bem 
como o reparo do telhado 
e capina do local, e segun-
do a prefeitura a secretaria 
responsável está fazendo um 
levantamento de pontos a 
serem restaurados no muni-
cípio, “a Secretaria de Obras 
está mapeando todas as edi-
ficações e pontos da cidade 
de distritos de Mariana que 
necessitam de intervenções 
e reformas. A situação do 
cemitério de Furquim foi 
vistoriado pela equipe da 
Secretaria de Obras e as de-
vidas ações já estão sendo 
planejadas. Assim que o pla-
nejamento das atividades es-
tiverem finalizadas, teremos 
as datas das intervenções”.

Túmulos encontram-se em meio ao mato crescente 
dificultando o acesso aos mesmos.+ Comente sobre esta 

reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Gabriel das Cabanas diz não ter trabalhado contra o Juliano Duarte pelo fato dele não ter 
sido candidato a prefeito.

Suposto “cala boca” é desmentido 
por Gabriel das Cabanas
ESCLARECIMENTOS: Gabriel responde questionamentos e explica sua atual posição política.
DA REDAÇÃO

Dando início ao programa 
“Ouvidoria do Jornal Ponto Fi-
nal”, o diretor do Jornal e TV 
Ponto Final, Rômulo Passos, 
recebeu Gabriel das Cabanas. 
Gabriel que é destaque em suas 
redes sociais por suas coloca-
ções enfáticas e polêmicas en-
volvendo questões políticas da 
cidade de Mariana.

Sobre sua trajetória política 
Gabriel explica como come-
çou. “Sou marianense, sou pai 
de dois filhos, comecei minha 
vida política aos 16 anos de ida-
de com o saudoso João Ramos, 
logo após fui para Ouro Preto e 
trabalhei nos dois mandatos de 
Ângelo Osvaldo, depois voltei 
para Mariana”.

Em suas colocações a res-
peito de suas postagens sem-
pre cobrando posição do exe-
cutivo e legislativo Gabriel é 
categórico “minhas postagens 

são de interesse como um todo 
e não possuem cunho pessoal, 
não tenho nada pessoal contra 
esses políticos”.

Sobre a possibilidade de 
trabalhar no governo de Juliano 
Duarte, na ouvidoria do bairro 

Cabanas, e com a forte especu-
lação de que proposta de em-
prego seria um cala-boca, Ga-
briel explica que “o Juliano me 
convidou sim, e eu aceitei sim. 
Eu não trabalhei contra o Julia-
no, ele não era candidato a pre-

feito. Trabalhei a favor do Celso 
Cota e isso não é segredo pra 
ninguém. Vou sim trabalhar no 
governo de Juliano e inclusive 
já fiz os exames para admissão. 
Vai ter uma diferença do Ga-
briel do governo do ex-prefeito 

Duarte e o Gabriel do governo 
do prefeito Juliano Duarte. Eu 
hoje recebendo uma denúncia 
já posso pegar aquela demanda 
e ir na secretaria e tentar resol-
ver  aquele problema, sem pre-
cisar ir às redes sociais para ver 
se o prefeito toma ciência, coisa 
que eu não tinha como fazer no 
governo de Du, eu não tinha 
essa liberdade. Exceto o Danilo 
que sempre me atendeu.” Ga-
briel explica que é preciso ter 
discernimento para entender 
que não será fácil “Não é por-
que estarei dentro do governo 
que conseguirei fazer tudo em 
um estalar dos dedos, nem tudo 
estará na minha mão, serei um 
simples funcionário e tentarei 
resolver as questões que me fo-
rem dadas” afirmou Gabriel.

A entrevista completa 
encontra-se no Facebook do 
Jornal Ponto Final, não dei-
xem de conferir.
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varejão popular

Devido à pandemia do COVID-19, a maior parte da programação será no formato online.

O Rotaract Club realiza uma
semana de eventos gratuitos

PROGRAMAÇÃO. Instituição oferta ações gratuitas que visam 
beneficiar a cidade de Mariana.

DA REDAÇÃO

O Rotaract Club de Ma-
riana é uma instituição sem 
fins lucrativos que visa desen-
volver jovens através de ações 
sociais. Essa instituição reali-
zará na próxima semana (07 
a 15 de março) algumas ações 
na cidade, e uma dessas ações 
seria uma explicação do que 
seria o Rotaract e o que esse 
grupo faz. Essa seria uma se-
mana mundial com a realiza-
ção de várias atividades.

Devido à pandemia do 
COVID-19, a maior parte da 
programação será no formato 
online (a divulgação do link 
será feita pelas redes sociais do 
projeto, nos dias próximos do 
evento), começando pelo fó-
rum interno no dia 7 voltado 
para os membros do clube. No 
dia 8 ocorrerá o projeto “mu-
lheres abrem oportunidades”, 

por meio de uma intervenção 
que vai ocorrer em passagem; 
no dia 9 haverá um incentivo à 
chegada de novas pessoas para 
o clube, com a ação “vem para 
o Rotaract” que ocorrerá pela 
cidade afora. Já no dia 10 será 
realizada a iniciativa “o desafio 
do bem” nas redes sociais, que 
consiste em desafiar nossos se-
guidores com ações aleatórias 
que farão o bem ao próximo; 
no dia 11 terá a “escadaversa-
ria” nesse dia uma escadaria da 
cidade de Mariana será grafita-
da com uma aldravia (um tipo 
de poesia) pra esse projeto será 
necessária a autorização da pre-
feitura municipal, por isso, ain-
da não se  tem um local exato. 

Na sexta-feira (12) terá a 
“live das oportunidades” que 
contará com palestras on-line 
sobre o tema; no dia 13 vai 

ocorrer o Replantando, para 
o futuro esse projeto vai dar 
continuidade a uma de nos-
sas maiores ações onde foram 
plantadas mais de 40 mudas na 
área de caminhada próxima ao 
CRIA, dessa vez será feita uma 
revisitação ao local, oferecen-
do manutenção às plantas e 
novas mudas serão plantadas; 
dia 14 será o “dia do convi-
dado” nesse dia haverá uma 
reunião on-line aberta a todos 
que tiverem interesse no clu-
be, além de que serão oferta-
das apresentações sobre o que 
é Rotaract, amostra de proje-
tos, dinâmicas e um bate-papo 
sobre anseios sociais e saúde 
mental; por fim no dia 15 “o 
dia da celebridade” será divul-
gado todo o trabalho feito por 
meio de programas de rádio, 
jornais e em outdoors.
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Diversas pessoas ainda não puderam iniciar o projeto das 
suas casas.

Renova atrasa reassentamento e pode 
ser multada em 1 milhão por dia 
ATRASO. A entrega dos reassentamentos às famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco, 
em Mariana (MG), mais uma vez é adiada.

DA REDAÇÃO

No sábado, 27 de feverei-
ro, venceu o prazo determi-
nado pela Justiça em primei-
ra instância para a entrega de 
moradias às famílias atingidas 
pelo crime das mineradoras 
Samarco, Vale e BHP, em 
Mariana (MG). As empresas 
deveriam entregar os reassen-
tamentos coletivos de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Bai-
xo, duas comunidades com-
pletamente devastadas pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, e diversos reassen-
tamentos familiares, destina-
dos principalmente às pessoas 
que tiveram suas proprieda-
des destruídas pelos rejeitos 
em seis comunidades da zona 
rural de Mariana. Entretanto, 
os atingidos, que já estão há 
cinco anos fora de suas casas, 
seguem sem casa.

Maria Geralda Oliveira da 
Silva, atingida de Paracatu de 
Baixo, relata que a perda da 
liberdade que tinha em sua 
comunidade é o que mais dói. 
Ela conta que antes do mar 
de lama destruir o distrito, 

seu pai era um homem forte e 
feliz, mas desde o rompimen-
to da barragem foi forçado 
a viver fora de sua casa e se 
mantém num estado de tris-
teza profunda. “Hoje meu pai 
tem 90 anos, já passaram cin-
co anos, e toda hora que olho 
para o meu pai ele está cho-
rando e me pergunta: ‘Eles já 
vão fazer a casa? Já estão fa-
zendo? ’. Eu fico sem respos-
ta e falo para ele ‘eles vão fa-
zer pai, vão fazer as casas. Vai 
demorar muito tempo não’” . 

Assim como as demais fa-
mílias que vivem em moradias 
provisórias há mais de cin-
co anos, Maria Geralda sabe 
que os reassentamentos estão 
longe de serem finalizados. 
Diversas pessoas ainda não 
puderam iniciar o projeto das 
suas casas e outras tantas se-
guem sem saber se receberão 
suas moradias, pois sequer 
têm lote definido nos reassen-
tamentos. Para essas famílias, o 
descaso da Fundação Renova 
e das mineradoras que a con-
trolam é o que leva a repetidos 

descumprimentos de prazos. 
Para Gladston Figueire-

do, coordenador da Assessoria 
Técnica aos atingidos (Cáritas 
MG), as justificativas dadas 
para os descumprimentos são 
tacanhas e não correspondem 
à realidade. “A restituição do 
direito à moradia, elemento 
fundamental para a reparação 
integral, vem sendo negada aos 
atingidos desde o rompimento. 
Desde a compra dos terrenos 
as empresas responsáveis pelo 
crime sistematicamente adotam 
posturas que atrasam o proces-
so. E, sobretudo, aparentemen-
te visando redução de gastos, 
não dialogam com atingidos e 
tampouco consideram suas de-
mandas nas obras”. 

O primeiro prazo para en-
trega das obras, apresentado 
pela própria Fundação Reno-
va, foi 31 de março de 2019. 
O segundo, determinado pela 
Justiça, foi 27 de agosto de 
2020. E a data 27 de fevereiro 
de 2021 já é o terceiro prazo 
para entrega dos reassenta-
mentos, que seguem incon-
clusos. A Justiça determinou 
uma multa de R$ 1 milhão 
por dia de atraso a partir des-
te sábado. As mineradoras re-
correram da decisão alegando 
que os atrasos são causados 
pelos processos de participa-
ção das famílias nas decisões 
e por dificuldades devido à 
pandemia da Covid-19.  Ain-
da não há decisão do Tribu-
nal quanto ao pedido das mi-
neradoras. Vale lembrar que 
o lucro das empresas segue 
atingindo cifras bilionárias: 
a BHP teve lucro líquido de 
US$ 3,88 bilhões no segundo 
semestre de 2020 e, a Vale, de 
R$ 15,6 bilhões no terceiro 
trimestre de 2020.
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No período de chuva, os cooperados do CAMAR solicitam 
que a população realize a separação correta dos resíduos.

Prefeitura destaca a importância 
da coleta seletiva para a cidade
SUSTENTABILIDADE. O descarte sustentável de resíduos evita a proliferação de vetores causadores de doenças.
DA REDAÇÃO

A coleta seletiva de Ma-
riana é um importante ins-
trumento para o desenvol-
vimento socioeconômico de 
todo o município, além de ser 
relevante para a diminuição 
da poluição ambiental. É rea-
lizada pelo CAMAR (Centro 
de Aproveitamento de Mate-
riais Recicláveis), o serviço é 
ofertado semanalmente em 
toda cidade, trazendo grandes 
benefícios para a população e 
para os cooperados do Centro, 
que retiram seu sustento dire-
tamente da atividade.

Atualmente, a coleta é exe-
cutada porta a porta ou atra-
vés de entrega voluntária nos 
PEV’s (gaiolas) dispostos em 
alguns pontos do município. 
A população pode contribuir 
separando Para contribuir, é 
necessário que a população 
separe os materiais recicláveis 

e fiquem atentos aos horários 
da recolha em seu bairro. O 
restante dos resíduos (não re-
cicláveis) deverá ser dispostos 
e encaminhados para a coleta 
de lixo comum.

Os materiais que podem 
ser reciclados e revendidos são: 
papéis (jornais, revistas, ca-
dernos e papéis de embrulho, 
embalagens, caixas de papel 
e papelão), plásticos (garrafas 
de refrigerante, água, brinque-
dos, potes e frascos de produ-
tos), vidro (garrafas de água, 
refrigerante e cerveja, frascos 
de conservas) e metal (latas de 
alumínio, aço, pregos, parafu-
sos, arames, produtos de ferro, 
zinco e bronze).  O óleo de co-
zinha também pode ser coleta-
do, desde que seja devidamente 
colocado em garrafas PET. A 
separação correta destes itens 
torna o material economica-
mente viável para os integran-

tes da coleta seletiva.
No período de chuva, os 

cooperados do CAMAR soli-
citam que a população realize 
a separação correta dos resí-
duos a serem recolhidos e que, 
se possível, façam a limpeza 
do material antes da recolha. 
Diariamente, mais de uma to-
nelada de materiais é descar-
tada pelo Centro, devido à má 
destinação dos resíduos, que 
deveriam ser encaminhados ao 
aterro sanitário. Além disso, 
às pessoas infectadas pela co-
vid-19, é solicitada a realização 
de uma descontaminação e se-
paração dos materiais reciclá-
veis antes de os encaminharem 
ao CAMAR, para evitar dessa 
forma, o contágio dos coope-
rados que têm um contato di-
reto com os objetos.

O trabalho de Coleta Sele-
tiva no município de Mariana 
gera benefícios e contribui para 

a minimização de impactos am-
bientais, como a diminuição dos 
resíduos destinados ao Aterro 
Sanitário, contribuindo assim 
para aumento de sua vida útil e 
consequentemente para a dimi-
nuição do descarte irregular que 
possam trazer riscos à saúde, 
como a proliferação de vetores 
causadores de doenças. Além 

disso, permite a geração de ren-
da para os associados, contri-
buindo assim para o desenvolvi-
mento sustentável do município. 
Os horários de coleta seletiva 
realizada nos bairros são infor-
mados pelo site da Prefeitura de 
Mariana. O agendamento para 
coleta pode ser feito através do 
telefone:  35582971.

CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA
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CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA
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Imóvel, sede atual da ACIAM, se trata de locação para Casa 
do Empreendedor.

Contrato da 
prefeitura custeia 
aluguel da ACIAM
ILEGAL. Devido rejeição de contas pelo MP, contratos com o 
munícipio são ilegais.

DA REDAÇÃO

Após as contas da Aciam te-
rem sido parcialmente rejeitadas 
pelo Ministério Público devido a 
Expo Mariana, realizada no ano 
de 2012, a instituição fica proibi-
da de ter qualquer tipo de contra-
to ou convênio com a Prefeitura 
de Mariana. Baseada nesse fato, 
a Redação do Jornal Ponto Final 
em contato com a Assessoria de 
Comunicação da prefeitura, soli-
citou esclarecimentos envolven-
do uma denúncia feita, neste se-
manário, de que o prédio ao qual 
a Aciam tem sede atualmente, se-
ria paga em forma de contrato de 
locação de doze meses custeado 
pelo município marianense. 

Em resposta o secretário do 
desenvolvimento Econômico, 
Pedro Nunes, explicou que “não 

existe nenhuma relação do alu-
guel destinado a instalação da sala 
do Empreendedor com aluguel 
da Sede da ACIAM. Pois trata-se 
de locais e imóveis distintos. O 
que existe é um Termo de Acor-
do de cooperação técnica firma-
do em parceria com a ACIAM 
para a execução dos serviços a 
serem ofertados pela citada sala. 
Ocorre que o Município cele-
brou contrato de locação com 
Terceiros em 25 de novembro de 
2020, com duração prevista para 
12 meses pelo valor mensal de 
R$: 2.210,00 (dois mil duzentos 
e dez reais). Com a finalidade de 
se instalar exclusivamente a Sala 
do Empreendedor do Município 
em Parceria com a Associação 
Comercial Industrial e Agro-
pecuária de Mariana (ACIAM). 

Sendo pago pelo Município até 
o presente momento os alugueis 
referente aos meses de dezem-
bro/2020 e janeiro/2021”

Imóvel locado à rua André 
Corsino nº220 e 220/A no Cen-
tro da cidade, teria sido alugado, 
como mostra o contrato, para a 
“Casa do Empreendedor”, pro-
jeto do Governo de Duarte Eus-
táquio Júnior (Dú). O valor do 
contrato é R$2.210,00 e tem du-
ração de um ano. Nossa equipe 
de reportagem esteve no endere-
ço citado no contrato e constatou 
a existência da ACIAM no local, 
porém a placa da Associação foi 
retirada como ilustra a foto tirada 
pelo repórter, Tiago Souza.

Em contato com a diretoria 
da Aciam a mesma explicou que 
a placa caiu nas últimas chuvas 
que afetaram o município.

Após questionamentos, Pre-
feitura explicou em nota que 
“Conforme solicitação enviada 
por e-mail informamos que a 
secretaria de obras não soube in-
formar sobre os questionamen-
tos enviados como solicitado 
no ofício em anexo. Mediante 
a isso solicito que nos informe 
novamente para onde podemos 
encaminhar o questionamento 
para enviar a resposta da maneira 
mais clara possível ao seu veículo 
de comunicação, deixando claro 
que nosso objetivo sempre será 
esclarecer e responder com a 
maior clareza e lisura possível”.

Solicite o contrato na íntegra através do whatsApp do jornal (31) 98786-0584.
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Ministério Público solicita à 
justiça extinção da Renova 
INEFICIÊNCIA. Após apontar inúmeras irregularidades, justiça move ação contra a fundação.

DA REDAÇÃO

O Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) ajuizou 
Ação Civil Pública pedindo a 
extinção da Fundação Renova, 
instituída em 2016 para gerir e 
executar medidas previstas nos 
programas socioeconômicos e 
socioambientais estabelecidos 
no Termo de Transação e Ajus-
tamento de Conduta (TTAC) em 
decorrência do maior desastre 
ambiental brasileiro e o maior do 
mundo: o rompimento da bar-
ragem da Samarco, em Mariana, 
ocorrida em novembro do ano 
anterior. Conforme a ação, a fun-
dação vem atuando muito mais 
como um instrumento de limi-
tação da responsabilidade das 
empresas mantenedoras (Vale 
e BHP Billiton) do que como 
agente de efetiva reparação hu-
mana, social e ambiental.

Devido aos problemas go-
vernamentais da entidade, tradu-
zidos em desvio de finalidade e 
ineficiência - a prestação de contas 
da fundação foi rejeitada por qua-
tro vezes -, o MPMG pede ainda, 
em caráter liminar, a intervenção 
judicial com a nomeação de uma 
junta interventora para exercer a 
função de conselho curador, in-
cluindo um desenho institucional 
de transição. “É urgente a situa-
ção de perigo e de risco ao resul-
tado útil do processo, em razão da 
ineficácia dos programas geridos 
pela entidade, dos desvios de fina-
lidade, como as propagandas en-
ganosas praticadas e outras práti-
cas ilícitas e inconstitucionais”, diz 
trecho da ação.

Na ação, o MPMG pede 
também que as empresas Sa-
marco, Vale e BHP sejam con-
denadas à reparação dos danos 
materiais causados no desvio de 
finalidade e nos ilícitos pratica-
dos dentro e por intermédio da 
fundação, com a frustração dos 
programas acordados no TTAC, 
além de condenação por danos 
morais no valor de R$10 bilhões.

De acordo com o MPMG, 
no modelo por intermédio do 
qual a fundação está estrutura-
da e em funcionamento, sem 
independência e autonomia e 
com práticas de desvios de fina-
lidades, é evidente a sua ilicitude 
constitucional e legal e impossí-
vel a sua manutenção. Para que 
se tenha ciência, as ações em cur-
so pela fundação consumiram 
até o momento um valor supe-
rior a R$10 bilhões, mas seguem 
sendo executadas com excessivo 
atraso e baixíssima eficácia. “É 
inconcebível que uma fundação 
funcione sem autonomia e in-
dependência, que são princípios 

que devem caracterizar a criação, 
a existência e o funcionamen-
to de uma Fundação. Era para 
a fundação funcionar como se 
fosse uma instituição social, au-
tônoma e independente, sem fins 
lucrativos, e canal de acesso à jus-
tiça na reparação e compensação 
dos gravíssimos danos sociais e 
ambientais causados pelo rom-
pimento da Barragem do Fun-
dão.”, diz trecho da ação.

Na prática, segundo o 
MPMG, a fundação, em suas 
decisões, é comandada pelas em-
presas responsáveis pelos ilícitos 
e pelos graves danos sociais e 
ambientais causados, Samarco, 
vale e BHP. “É como se fosse au-
torizado que os acusados no pro-
cesso penal e nos processos cole-
tivos em geral pudessem decidir 
e gerir os direitos e as garantias 
fundamentais das suas próprias 
vítimas” comparam os promoto-
res de Justiça que assinam a ação, 
Gregório Assagra e Valma Leite.

Além disso, não obstante os 
altos salários praticados na funda-
ção aos seus dirigentes, o que em 
tese deveria corresponder a um 
trabalho realizado com excelência, 
a entidade sempre teve dificulda-
des de gestão, até mesmo em ob-
servar simples regras previstas em 
seu estatuto fundacional, como o 
envio, dentro do prazo, de atas de 
reuniões de seus conselhos para 
análise e eventual aprovação pelo 
Ministério Público.

Se não bastassem as irregu-
laridades, a entidade ainda está 
veiculada à diversas propagandas 
nas mais diversas emissoras de 
televisão, rádio e sites enaltecen-
do os “resultados” da reparação 
dos danos, tendo celebrado con-
trato com uma agência de publi-
cidade no valor de R$ 17,4 mi-
lhões, propagando informações 
inverídicas. “Faltam resultados, 
falta reparação, falta boa vonta-
de das empresas: falta empatia e 
humanidade para com as pessoas 
atingidas. Cinco anos depois, as 
duas maiores empresas de mi-
neração em todo o mundo não 

conseguiram reconstruir um úni-
co distrito”, conclui a ação.

No dia 2 de março de 2016, 
os entes federativos União, Es-
tado do Espírito Santo e Estado 
de Minas Gerais firmaram, com 
as empresas Samarco Mineração 
S/A, Vale S/A e BHP Billiton 
Brasil Ltda., o Termo de Transa-
ção e Ajustamento de Conduta 
(TTAC). O termo estabeleceu 42 
programas voltados à reparação 
socioambiental e socioeconômi-
ca dos territórios afetados em 
40 municípios em um trecho de 
aproximadamente 650 km de ex-
tensão, o que foi ratificado pelo 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC Governança), assinado 
em 2018 entre os signatários 
do TTAC, o Ministério Público 
Federal, os Ministérios Públicos 
Estaduais de Minas Gerais e Es-
pírito Santo, as Defensorias Pú-
blicas da União e dos Estados de 
Minas Gerais e do Espírito San-
to. Foi a partir do TTAC que o 
Poder Público e as empresas res-
ponsáveis pelo dano instituíram 
a Fundação Renova. 

O desastre, ocorrido em 5 
de novembro de 2015, foi capaz 
de despejar mais de 44 milhões 
de m³ de rejeitos de mineração 
na bacia do rio Doce, que segui-
ram o curso dos rios Gualaxo do 
Norte, Carmo, Piranga e Doce, 
em uma avalanche que, além de 
provocar a morte de 19 pessoas, 
arrasou rios e nascentes, dizimou 
parte da flora e fauna, destruiu 
vilas e comunidades, incluindo 
casas, empresas, hotéis, patrimô-
nios públicos e históricos. Fo-
ram atingidos 680 quilômetros 
percorridos desde o subdistrito 
de Bento Rodrigues, em Minas 
Gerais, até o mar de Regência, 
no litoral capixaba e, no Espírito 
Santo, a lama, em seu amálgama 
com rejeitos de mineração, se 
espalhou, acabando com toda a 
vida marinha numa área de 40 
quilômetros quadrados, deixan-
do danos sociais e ambientais 
com extensão inédita no país e 
no mundo.
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O secretário, Marlon Figueiredo, apresentou a receita 
arrecadada no último quadrimestre de 2020. 

Aberta as inscrições para vagas do 
Educação de Jovens Adultos (EJA)
EDUCAÇÃO. Jovens acima de 18 anos podem completar seus estudos na educação básica.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, abriu as inscrições para 
as vagas remanescentes para os 
estudantes que desejam con-
cluir o Ensino Fundamental e 
Médio por meio da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

Os alunos que tenham, no 
mínimo, 18 anos completos e 
desejam finalizar seus estudos, 
deverão procurar as escolas 
municipais para realizar a inscri-
ção, sem necessidade de agen-

damento prévio. A seleção será 
de acordo com o zoneamento 
e contemplará três unidades de 
ensino na cidade, sendo elas a 
escolas Monsenhor José Cota 
(Cabanas), Centro de Educação 
Municipal Padre Avelar CEM-
PA (Colina) e a escola Dom Lu-
ciano (Rosário). Essas escolas 
atenderão os interessados den-
tro do horário de funcionamen-
to, de 7h às 17h.

É necessária a apresenta-
ção de documentos como: có-

pia da Certidão de Nascimen-
to ou Casamento; Carteira de 
Identidade e CP, comprovante 
de residência atualizada, com 
o endereço da atual residência 
do aluno, declaração de trans-
ferência ou histórico escolar e 
duas fotos 3X4. Todos deverão 
apresentar, além das cópias, os 
documentos originais. Devi-
do à pandemia da COVID-19 
e seguindo as recomendações 
do Minas Consciente, as aulas 
acontecerão de forma remota.

RESULTADOS

Município presta contas do 
3º Quadrimestre de 2020

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Planejamento, Suprimento e 
Transparência, realizou na últi-
ma semana, no dia (25), a pres-
tação de contas referente ao 3º 
quadrimestre de 2020. Durante 
a prestação, foi apresentada a 
receita arrecadada no último 
quadrimestre de 2020, o com-
parativo entre arrecadação to-
tal e despesa total, evolução da 
arrecadação de 2012 até 2020, 
o balancete da receita do qua-
drimestre, entre outros dados 
que compõem a organização 
das contas públicas. Também 
foi apresentada a disponibili-
dade de caixa, concluindo que 
a cidade de Mariana se mostrou 

superavitária em 2020.
Por se tratar de uma Au-

diência Pública, realizada por 
meio virtual, perguntas, dúvi-
das, sugestões, críticas e demais 
manifestações serão recebidas 
e respondidas aos cidadãos 

através do e-mail orcamento@
mariana.mg.gov.br e do telefo-
ne 31-3557-9020. A ação foi 
apresentada por meio de trans-
missão ao vivo pelo canal da 
Secretaria de Planejamento de 
Mariana no canal do YouTube.

DA REDAÇÃO
CRÉDITO: REGIANE BARBOSA
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¨esporte

 O objetivo do projeto é reconhecer e valorizar o trabalho 
desenvolvido pelos esportistas marianenses.

Município faz 
pagamento da 
primeira parcela 
do Bolsa Atleta
BENEFÍCIO. Projeto promove reconhecimento de atletas marianenses.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
porte e Eventos, realizou na 
última quarta-feira (03), a ce-
rimônia de entrega da primei-
ra parcela do Bolsa Atleta, na 
Arena Mariana. O objetivo do 
projeto é reconhecer e valorizar 
o trabalho desenvolvido pelos 
esportistas marianenses. Vinte 
e nove atletas foram aprovados 
e serão contemplados pelo pro-
grama, que realizou este ano, 
um investimento de mais ou 
menos 90 mil reais.

O programa, concedido 
pela Lei 3.204, é destinado 
a custear os treinamentos, 
equipamentos, viagens e de-
mais despesas relacionadas 

ao preparo e participação em 
competições esportivas dos 
atletas, além de praticantes de 
modalidades esportivas com 
grande reconhecimento no 

município. Todos os atletas 
que participaram de provas e 
competições, e inscreveram-
se cumprindo os requisitos, 
irão receber o benefício.

RECONHECIMENTO

Marianense entra para gestão 
esportiva estadual

  No último dia 27, ocorreu 
na cidade de Ipatinga, a elei-
ção da Federação Mineira de 
Handebol. O marianense Prof° 
Ítalo Oliveira, foi eleito como 
1° Vice-presidente da entidade 
máxima do handebol mineiro. 

A chapa composta pelo 

Luiz Fernando (presidente) e 
Phabius Santiago (2° vice-pre-
sidente) assume a federação 
pelos próximos 4 anos. É a pri-
meira vez que um Marianense 
ocupa um cargo tão relevante 
na gestão esportiva estadual. 
“É um orgulho imenso fazer 
parte de uma instituição que 

sempre participei e representar 
o esporte Marianense a nível 
estadual. Vamos trabalhar mui-
to pela modalidade e faremos 
grandes parcerias buscando o 
crescimento do esporte no nos-
so município e no estado. Agra-
deço a todos pelas mensagens 
de carinho e reconhecimento”.

DA REDAÇÃO
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câmara mariana

Associação Mineira de Esporte Contato 
se destaque na 32ª Copa Mult Figth 
esporte. Atletas marianenses filiados à Associação Mineira de Esporte Contato (AMEC) se sobressaem 
em Copa Mult Fight.

DA REDAÇÃO

No último final de semana 
do mês de fevereiro (dia 27), 
aconteceu a 32ª Copa Mult Fi-
gth na cidade de Vitória - ES. 
O evento ocorreu no Ginásio 
Tranquedão e foi organizado 
pela Federação Capixaba de 
Esporte Contato, ele reuniu 
também, diversos atletas dos es-
tados de Minas Gerais, Espírito 
Santo e Bahia. Atletas marianen-
ses filiados à Associação Minei-
ra de Esporte Contato (AMEC) 
mostraram muita garra e muita 
determinação ao entrarem no 
ringue, onde colocaram todo 
o trabalho que vinham reali-
zando. A AMEC foi represen-
tada por 3 grandes atletas que 
conseguiram chegar até a final 
do campeonato, sendo eles, Jú-
lia Isabele, Maicom dos Reis e 
Luiz Henrique de Oliveira. 

A atleta Júlia Isabele se con-

sagrou campeã (1º lugar) na ca-
tegoria feminina de Fullcontact 
até 64kg, como atleta estreante 
da equipe. A competidora ven-
ceu os três round por unanimi-
dade. O atleta Maicon dos Reis 
se consagrou campeão (1º lugar) 
na categoria masculina de Boxe, 
trazendo para casa uma incrível 
vitória ao nocautear o seu opo-
nente no primeiro round. O 
atleta Luiz Henrique de Oliveira, 
por sua vez disputou a categoria 
masculina de Fullcontact, onde 
conseguiu a posição de 2º lugar. 

Diante de todos os resulta-
dos conquistados, os diretores e 
técnicos da associação estão con-
fiantes na equipe, e já estão pen-
sando nas novas estratégias de 
lutas para os próximos eventos, 
que vão acontecer em Santa Ca-
tarina, no dia 29 de Maio e dia 18 
de Maio na cidade de Colatina. 
O mestre Marciano Anderson, 

responsável pela equipe do Cen-
tro de Treinamentos Marciano 
(CTM) e atual diretor técnico da 
AMEC, fala sobre a importância 
dos eventos interestaduais para o 
esporte marcial no estado de Mi-
nas Gerais, e principalmente na 
cidade de Mariana.

Todos os técnicos e dirigentes 
da AMEC reconhecem e agrade-
cem a todos os parceiros e colabo-
radores do esporte. “Agradecemos 
o empenho do Bruno Freitas, em 
atender o ofício da AMEC e ter 
disponibilizado o transporte. Agra-
decemos ao prefeito interino Julia-
no Duarte, a Empresa Diamante 
Vidro que custeou parte da hos-
pedagem dos atletas e o Conselho 
Municipal De Esporte da cidade 
de Mariana na pessoa do prof. 
Gustavo Gomides, que sem medir 
esforços, nos direciona sempre em 
relação à saúde física dos nossos 
atletas.  Agradecemos a treinadora 

Deysiane de Jesus Oliveira faixa 
preta 4º DAN em Kickboxing, 
pela sua brilhante atuação como 

técnica dos nossos atletas. Agra-
decemos também a todos atletas e 
amigos do esporte”. 
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¨polícia

Revólver apreendido pela Polícia Militar em Mariana.

Ocorrência no bairro 
Santa Clara acaba com 
apreensão de revólver 
APREENSÃO. Arma apreendida foi entregue na Delegacia de 
Polícia Civil de plantão, para serem tomadas as demais providências.

DA REDAÇÃO

Em operação realizada pela 
Polícia Militar no bairro Caba-
nas, na noite da segunda-feira, 
dia 1º de março, quando rece-
beu informações de que dois 
indivíduos estariam em atitude 
suspeita no bairro Santa Clara.

Por volta de 23h, os mili-
tares se deslocaram para a rua 
apontada, quando visualizaram 
dois homens com característi-
cas semelhantes às informadas, 
evadindo por uma mata de difí-
cil acesso. Os policiais fizeram 
buscas pelo local, obtendo êxi-
to em encontrarem uma sacola 
contendo um revólver do cali-
bre 22 dentro. 

flagrante

Polícia Militar prende homem 
por posse ilegal de arma 

Na noite da terça-feira, dia 
2 de março, a Polícia Militar re-
cebeu informações de que um 
morador do bairro São Sebas-
tião, em Mariana (MG), havia 
adquirido uma arma de fogo.

Foram feitas diligências, 

quando, por volta de 20h, os 
policiais localizaram o rapaz 
denunciado, que tem 19 anos, 
e afirmou ter comprado uma 
arma, que estaria em um sítio. 

No local, os militares apre-
enderam um revólver de calibre 
38. O autor foi, então, preso em 

flagrante e conduzido para a De-
legacia de Polícia Civil de plantão, 
onde foi entregue a arma apreen-
dida pela Polícia Militar.

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Funcionário da Atapem surta, 
esfaqueia cunhado e atropela vizinho
DEFERIMENTO. Cidadão esfaqueou cunhado e atropelou vizinho após discussão de família.
DA REDAÇÃO

Em averiguação de ocor-
rências na cidade de Mariana, 
na última quarta-feira (3), a 
Redação do Jornal Ponto Final 
obteve informações de uma 
tentativa de homicídio envol-
vendo duas pessoas de uma 
mesma família. 

O fato ocorreu por motivo 
torpe e acabou com duas pes-
soas feridas no bairro Colina. 
O cidadão em questão, conhe-
cido como Aender Mafra, é 
funcionário da Atapem e teria 
deferido golpe de faca em seu 
cunhado, Cristiano Gomides. 
Em contato com o advogado 
da vítima, Cristiano Henrique 
de Oliveira, o mesmo trata o 
ocorrido como surto “o meu 
cliente assustou com uma faca 
caindo no chão, e logo após seu 
cunhado desceu em sua casa e 
pegou mais duas facas. Meu 
cliente teve medo de atingir a 
esposa e recebeu o golpe na 
barriga. Logo após, o Aender 
pegou na rua de baixo, a am-
bulância da Atapem e jogou a 
ambulância em cima do Cris-
tiano, vindo a acertar uma tes-
temunha que presenciava tudo. 
Não houve uma discussão que 
pudesse caracterizar um de-
sentendimento no local, ele 

surtou”. Advogado afirma que 
os cunhados tinham uma briga 
antiga mas que no dia ocorrido 
não houve nenhuma discussão 
que pudesse justificar.

Ouvido por nossa Reda-
ção, o Tenente Mota, explicou 
que “o funcionário da ATA-
PEM, entrou em conflito com 
o vizinho, por motivos desco-
nhecidos e desse conflito esse 
cidadão teria buscado uma faca 
e agredido seu vizinho desfe-
rindo um golpe na barriga. Pos-
teriormente esse vizinho, que a 
vítima da ocorrência afirma ser 
funcionário da Atapem, não sa-
tisfeito com o deferimento da 
facada veio a pegar uma ambu-
lância de propriedade da Ata-
pem e direcionar o veículo  de 
modo a tentar atropelá-lo, no 
entanto ele não conseguiu atro-
pelar e esse cidadão acabou por 
acertar a perna de um terceiro, 
provocando lesão corporal. O 
rapaz ferido é vizinho de am-
bos e nada tinha haver com o 
problema que os envolvia. Na 
versão do autor a esposa dele 
estava com o vidro do carro 
quebrado e eles imaginaram ter 
sido a vítima, então foram até 
a casa da vítima para descobrir 
o que ocorreu e foi recepcio-
nado de forma agressiva com 

um cabo de vassoura e neste 
momento ele de posse da faca 
efetuou a facada de modo a se 
defender e posteriormente ele 
teria pego o veículo para se des-
locar à Atapem, momento em 
que a vítima teria aparecido em 
sua frente e ele nervoso perdeu 
o controle do veículo batendo 
no muro da casa da vítima. A 

testemunha alega que conhece 
ambos e que nunca teve pro-
blema com o autor e que não 
sabe o motivo do ocorrido” ex-
plicou Mota.

Nossa redação entrou em 
contato com a Atapem que não 
comentou o caso. Segundo in-
formações repassadas pelo ad-
vogado da vítima, “Aender  está 

preso e foi transferido para o 
Ceresp Gameleira, pois, no pe-
ríodo de pandemia, as pessoas 
presas em flagrante delito, são 
para lá transferidos para preven-
ção da COVID-19, e ocorrerá 
audiência de custódia, para se 
analisada a legalidade do Auto 
de Prisão em Flagrante” afir-
mou Dr. Cristiano Henrique.

Suposto autor usa carro da ATAPEM e bate em muro da casa 
da vítima.

Aender foi preso em 
flagrante e aguarda 
audiência de custódia.
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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.

Março começa com novidades de Marte, 
corregente do seu signo, que ingressa em sua 
8ª Casa na quarta-feira, indicando um período 
pontuado por transformações no trabalho e nas 
finanças. Talvez você tenha que superar desafios e 
mudar a rota do que não está dando certo, mas vai 
contar com sua determinação e coragem para se 
livrar de zicas e ir atrás dos seus interesses. 

Vênus despeja ótimas energias em seu Horóscopo 
ao formar ângulo positivo com Urano neste começo 
de mês, sinal de que os caminhos estarão abertos 
no trabalho e não vai faltar proteção para sua 
saúde. Seus talentos naturais vão brilhar e você 
pode ampliar a sua produtividade, principalmente 
se lida com vendas, compras, encomendas, 
comércio virtual ou se realiza alguma atividade de 
forma remota em sua casa. 

Março começa com vibes maravilindas de Vênus, 
que segue o baile em Peixes e troca energias 
superpositivas com Urano nesta semana. Esses 
astros indicam um período de sorte, fluência nos 
contatos, nos estudos, boas novas com grana e 
nos assuntos do coração. A paquera fica cheia de 
estímulos e há belas chances de conquistar o crush. 

Bons ventos sopram em sua direção neste início 
de mês e os melhores chegam de Marte, que 
começa a brilhar em seu paraíso na quarta-feira, 
dia 3 de março. O planeta da paixão garante um 
período animado e movimentado em seus contatos 
amorosos e deixa a sua seducência tinindo – você 
vai atrair quem deseja em dois tempos. 

Vênus continua em seu signo na virada do 
mês e começa março em sintonia com Urano, 
despejando vibes generosas e positivas em 
sua vida amorosa. O convívio com o mozão 
promete alegrias e, se está só, uma declaração 
inesperada pode fazer seu coração transbordar 
felicidade. Na quarta, dia 3, Marte migra para o 
setor familiar do seu Horóscopo e deixa o astral 
muito agitado em seu lar.

Marte se despede do seu signo nesta primeira 
semana de março e ingressa em sua Casa 
do Dinheiro no dia 3, quarta-feira. Ao se 
movimentar nesse setor, Marte eleva sua 
coragem e torna seu jeito mais audacioso ao 
lidar com os assuntos de grana. Você terá 
mais ousadia e garra para defender seus 
interesses materiais e pode impulsionar seus 
ganhos, só não convém se precipitar. 

Boas novas chegam com o mês de março 
e seu astral vai fi car nas alturas graças à 
entrada de Marte em seu signo na quarta-
feira, dia 3. O planeta da ação vai deixar seu 
comportamento mais destemido, ousado e 
guerreiro, pronto para enfrentar as batalhas 
da vida e vencer desafi os.  Interesses e 
objetivos em comum com pessoas do seu 
círculo de amizades vão animar a semana e 
podem acelerar a conquista de algum ideal.

Março começa redondinho para o seu signo com 
as energias generosas do Sol pisciano, que realça 
suas esperanças e sua fé em tempos melhores. 
No dia 3, Vênus troca likes com Urano e reverbera 
os bons fluidos, principalmente nos assuntos 
do coração. Interesse por alguém que admira e 
partilha afinidades pode rumar rapidamente para 
uma relação mais firme. Se está só, há chance de 
conhecer um crush especial e se encantar logo 
de cara.

Os sonhos que você acalenta vão receber um 
aliado de peso logo no começo de março e 
quem avisa é Marte, que passa a circular em sua 
11ª Casa a partir de quarta-feira, dia 3. O astro 
guerreiro vai dar todo apoio para você correr atrás 
dos seus ideais, fortalecerá seu lado dinâmico, 
sociável e destacará sua capacidade de liderança. 

O novo mês chega com ótimas vibes de 
Vênus, que segue o rolê no lado oposto do seu 
Horóscopo e forma um belo sextil com Urano 
na quarta, dia 3 de março. Isso quer dizer que 
você vai contar com ótimas perspectivas nas 
fi nanças e pode descolar alternativas rentáveis 
para ampliar sua renda – anote todas as ideias!

Seu planeta regente Vênus troca ótimas 
energias com Urano logo nos primeiros dias 
de março, anunciando um período perfeito sem 
defeitos para mostrar seus múltiplos talentos 
no trabalho e atrair melhorias, inclusive nas 
fi nanças. A paixão também recebe boas vibes 
dessa dupla e envolvimento com um crush que 
encontra sempre pode esquentar.

Jade fi ca furiosa com Bianca e deixa a 
festa. Cobra encontra Jade na praça e pede 
para levá-la em casa. Karina fl agra Bianca 
e Duca juntos no quarto. Pedro e Guta se 
beijam. Zé e Marcão veem Cobra com Jade 
e desconfi am que o rapaz está agredindo a 
menina. Sol dispensa Wallace, mas sente 
ciúmes ao vê-lo dançar com Bárbara. Pedro 
gosta do cartaz que vê no quarto de Karina. 
Wallace e Bárbara se beijam. Mari desmaia. 
Lucrécia vê Jade chegar em casa com seu 
vestido manchado.

João não se interessa pela história de Ana. 
Jade reclama dos elogios de Lucrécia para 
Bianca. Lincoln vê Mari e Jeff juntos e se 
orgulha do fi lho. Jade pega o vestido de 
Lucrécia para ir à festa. Marcelo e Delma 
vão ao teatro. Lírio aposta com Jade 
que conseguirá fi car com Karina. Pedro, 
Tomtom e João chegam à festa. Wallace 
e Jeff esperam por Sol. Karina percebe 
a tentativa de Lírio e se afasta do rapaz. 
Jade se insinua para Duca. Karina e Pedro 
se surpreendem ao descobrirem que 
gostam da mesma música. Bianca vê Jade 
próxima de Duca e derruba uma bebida 
em seu vestido intencionalmente. 

Carmela tenta se afastar de Shirlei. 
Vitória se preocupa com a possibilidade 
de ser descoberta. Epaminondas 
decide viajar com Safi ra. Carmela se 
descontrola e revela por que sente 
raiva de Shirlei. Carol questiona Isabel 
sobre a guarda defi nitiva de sua família. 
Leozinho e Agilson compram o ponto 
da barraca de feira de Francesca. 
Bruna decide levar Giovanni para seu 
chalé após o casamento de Tancinha. 
Shirlei pede para falar com Carmela 
antes de denunciá-la. Henrique leva 
Penélope para conhecer sua mãe. 
Apolo pressiona Flávia para descobrir 
a verdade sobre a noite que passaram 
juntos.

Apolo encurrala Flávia e a obriga a contar 
tudo que aconteceu para Tancinha. Beto 
não se aguenta de culpa e procura Tancinha 
para contar tudo o que fez, mas Francesca 
o impede de ver a noiva antes do casório. 
Apolo aparece com Flávia no altar. Henrique 
convida Penélope para conhecer sua mãe. 
Rebeca pede que Teodora a ajude a dar 
uma lição em Aparício. Teodora e Safi ra 
disputam Tarzan. Felipe e Rodrigo sugerem a 
Francesca e Shirlei que façam um casamento 
conjunto. Enéas desconfi a das mentiras 
de Bruna. Camila tem novas e reveladoras 
lembranças.

Lobão provoca René, e Bianca vê. René 
garante a Bianca que não teve um caso 
com Ana. João pede para conversar 
com Bianca depois da aula, mas ela não 
dá atenção. Gael exige que René não se 
aproxime de sua família. Bianca insiste 
em conseguir um namorado para Karina. 
Dalva sugere que Sol venda bolos para 
arrecadar mais dinheiro. Pedro pensa 
uma forma de juntar dinheiro para sua 
banda. Nando autoriza a contratação 
de René na Ribalta. Roberta se insinua 
para Marcelo, e Delma sente ciúmes. 
Os alunos se animam com a aula de 
Edgard. René procura Lobão. Pedro 
encontra Karina no ônibus. 

Bibi pede roupas a Heleninha para seu 
brechó e se assusta com as contas para 
pagar. Rubinho avisa a Carine que vai 
sair durante um indulto e afi rma que 
dará o barraco de Bibi para ela. Mira é 
presa. O agiota ameaça Silvana. Bibi é 
absolvida do processo de associação ao 
tráfi co. Bibi encontra Rubinho no morro e 
o manda sair de seu caminho. 

Sabiá oferece outro morro para Bibi 
gerenciar, mas ela não aceita. Zeca 
descobre que é pai de Ruyzinho. Ivan vê 
Claudio na praia e fi ca nervoso, mas não 
é visto. A família de Ruy fi ca atônita com a 
notícia de que Ruy não é pai de Ruyzinho. 

Bibi descobre que Caio foi quem deu a 
casa para ela. Eurico reconhece Nonato 
travestido durante um show. Bibi confessa 
a Dantas que foi ela quem pôs fogo em seu 
restaurante. Carine assume lugar de Bibi.

Apolo decide continuar o namoro com 
Tamara. Dulce avisa a Tancinha que lutará 
para fi car com a guarda de Bia. Giovanni 
não consegue se entender com Guido. 
Bruna fi nge ter uma crise para que Enéas 
continue acreditando nela. Apolo comenta 
com Tancinha ter encontrado a mulher 
que supostamente esteve com ele na noite 
anterior a seu casamento. Felipe e Shirlei 
confi rmam o envolvimento de Carmela 
e Jéssica. Bruna compra um chalé em 
uma montanha com documentos falsos. 
Rebeca procura Aparício. Shirlei confronta 
Carmela.

Pedro e Tomtom elogiam a beleza de 
Karina. Mari passa mal novamente, e Jeff 
se preocupa. Lobão conta para Cobra 
sua versão sobre o que aconteceu com 
Ana. Gael autoriza Bianca a promover 
a festa, mas avisa que estará presente. 
Marcão leva um fora de Karina, e Zé o 
ironiza. Jade fi ca curiosa para saber a 
história de Ana. Delma fala para Marcelo 
que Roberta e Nando estão namorando. 
João beija Bianca de surpresa e leva um 
fora. Cobra comenta com João que René 
procurou Lobão. 

Eva mostra para Ana a certidã o de 
nascimento de Jú lia. Vitó ria fecha uma 
campanha publicitá ria para Ana. Manuela 
tenta acalmar Iná  depois dela ter um 
pesadelo. Ana pensa em Rodrigo. Cris 
pensa em engravidar de Jonas. Ana, Jú lia 
e Eva voltam para o Brasil. Manuela se 
revolta com Eva por ter registrado Jú lia 
como sua fi lha. Alice fi ca admirada ao 
saber que Ana decidiu fi car com a fi lha. 
Manuela avisa a Rodrigo que a irmã  voltou 
para o Brasil. Marcos avisa Vitó ria que uma 
amiga de Sofi a irá visitá -los, mas ela nã o dá  
atenç ã o. Ana vai com Jú lia à  pracinha e se 
surpreende ao encontrar Rodrigo.

Ana fala para Rodrigo que Jú lia é  sua 
irmã  e vai embora abalada. Rodrigo 
conta para Nanda que Eva teve uma 
fi lha enquanto esteve na Patagô nia. 
Cris fi ca inconsolá vel ao descobrir que 
o marido fez vasectomia. Ana discute 
com Eva por causa de Jú lia. Moema 
conta para Iná  que terá  que cuidar do 
marido doente. Iná  visita suas netas. 
Ana apresenta Jú lia para a avó . Jonas 
manda Clé ber suspender o pagamento 
da pensã o para a ex-mulher. Iná  
desconfi a da histó ria que Ana e Manuela 
contam sobre Jú lia.

Eva e Iná  discutem. Ana vai com Manuela 
à  faculdade encontrar Alice. Rodrigo troca 
olhares com Nina durante a aula. Laudelino 
consola Iná . Vivi fala para Cris que existem 
casos de vasectomia que podem ser 
revertidos. Ana fi ca abalada ao ver Rodrigo e 
Nina juntos na faculdade. Eva comenta com 
Ana que ela precisa se dedicar à  carreira para 
sustentar Jú lia. Vitó ria humilha Ana depois 
do treino. Dora convence Sofi a a fazer a 
aula de nataç ã o. Vitó ria se desentende com 
Marcos. Ana perde em sua estreia no torneio 
e todos reclamam de sua atuaç ã o no jogo. A 
tenista discute com Vitó ria e acaba falando 
sobre Alice. 

Ana acusa Vitó ria de querer que ela 
abandone sua fi lha como ela fez com 
Alice. Manuela vê  Rodrigo e Nina se 
beijando. Vitó ria procura a fi cha de sua 
fi lha na secretaria do curso de tê nis. 
Ana combina com Manuela de ir à  
faculdade para falar com Alice. Vitó ria 
nã o dá  importâ ncia à  preocupaç ã o de 
Marcos para contar que o hamster de 
Sofi a morreu. Ana vê  Rodrigo e Nina 
de mã os dadas. Rodrigo comenta que 
fi cou mexido ao ver Ana na faculdade. 
Iná  e Josias penduram uma faixa 
para anunciar o baile. Alice percebe o 
interesse de Felipe em Manuela. Dora 
compra um novo hamster para Sofi a. 
Vitó ria procura Alice.

Vitó ria é  simpá tica com Alice e a 
convida para almoç ar. Cris reclama de 
ter que sair com Jonas. Marcos discute 
mais uma vez com a esposa em casa. 
Ana se esforç a no treino de tê nis, mas 
nã o consegue satisfazer sua treinadora. 
Laudelino comenta com Iná  que colocou 
Wilson para tomar conta de sua ofi cina.  
Iná  combina com Josias uma forma 
para que Moema possa ir ao baile. Alice 
fi ca revoltada quando Vitó ria diz que 
nã o quer que ela conheç a sua famí lia. 
Ana se irrita ao saber que Eva colocou 
Jú lia em uma creche. Manuela fi ca 
com a sobrinha enquanto a irmã  vai se 
encontrar com Rodrigo.

Ana procura Rodrigo e fi ca abalada quando 
Nina chega. Alice é  grosseira ao falar com 
Manuela sobre seu almoç o com Vitó ria. 
Iná  avisa a Moema que conseguiu uma 
enfermeira para cuidar de seu marido para 
que ela possa ir ao baile. Rodrigo fala com 
Lourenç o que vai terminar seu namoro com 
Nina. Manuela se preocupa com a demora 
de Ana. Cris reclama de Jonas para Vivi. 
Vitó ria se impressiona com o desempenho 
de Ana no treino. Moema e Wilson danç am 
no baile. Suzana repreende Alice pela 
forma como cortou e pintou seu cabelo. 
Jonas fi ca abismado com a quantidade de 
compras feita por Cris. Rodrigo vê  quando 
Ana discute com a mã e sobre Jú lia.

Apolo leva Flávia para falar com Tancinha. 
Beto tenta se confessar com o padre. Bia 
se apavora ao ver Dulce na igreja, e Isabel 
tenta acalmá-la. Alexsander fl erta com Nair. 
Felipe e Shirlei pensam em seu casamento. 
Teodora fl agra Epaminondas com Safi ra. 
Lucrécia leva Fedora ao clube das mulheres. 
Safi ra ameaça contar o segredo de Teodora 
se ela não deixar Tarzan. Camila se desculpa 
com Enéas por todas as humilhações. Apolo 
leva Flávia até a igreja. Beto conta a Tancinha 
tudo o que fez para fi car com ela. Camila 
garante a Enéas que Bruna tem problemas 
psiquiátricos. Apolo encontra Tancinha e 
Beto.

Tancinha revela a Apolo que Beto armou 
contra os dois. Beto diz a Apolo que ele 
deveria se casar com Tancinha. Angelina 
provoca Penélope. Tancinha decide se 
casar com Beto por causa de Bia. Tancinha 
e Beto se casam. Bruna engana Giovanni e 
o sequestra. Agilson e Leozinho sentem falta 
de Lucrécia e Fedora. Tancinha e Beto fi cam 
em quartos separados no hotel. Tancinha 
sofre pensando em Apolo. Penélope tenta 
consolar Beto. Tamara volta mais cedo de 
viagem e surpreende Apolo. Beto tenta 
conversar com Tancinha. Camila estranha o 
sumiço de Giovanni. Giovanni descobre que 
foi sequestrado por Bruna.

Giovanni fica inconformado com a armação de 
Bruna. Tancinha afirma a Beto que só ficará 
com ele por três meses. Apolo diz a Nair que 
não quer se afastar de Tamara. Lucrécia e 
Fedora vão à feira livre ver Agilson e Leozinho. 
Dulce visita Bia, que fica amedrontada. 
Henrique consola Beto. Rodrigo oferece um 
jantar para Guido. Safira dispensa Ariovaldo 
e coloca Teodora em seu lugar. Rodrigo 
convida Francesca para jantar. Marieta flagra 
Agilson com Lucrécia e Leozinho com Fedora. 
Shirlei decide procurar Carmela. Francesca se 
encontra com Guido. Beto prepara um jantar 
para Apolo e Tancinha.

Março já começa com mudanças importantes e 
a primeira novidade quem traz é Marte. Seu astro 
começa a brilhar em Gêmeos na quarta, dia 3, 
indicando um período movimentado em seus 
contatos. Um clima mais animado deve tomar 
conta do convívio com irmãos, primos, parentes, 
colegas e vizinhos. 

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo.

Lucrécia humilha Jade. Mari se 
recupera, e Jeff decide levá-la para 
casa. Sol tenta acabar com o encontro 
entre Wallace e Bárbara. Mari confessa 
para Jeff que pode estar grávida. Gael 
acaba com a festa. Karina discute com 
Bianca. Wallace faz uma declaração 
para Sol. Sol comenta com Wallace que 
acha que Mari está grávida. Pedro diz a 
Marcelo que precisa conseguir dinheiro 
para gravar o CD demo da banda. Dalva 
diz a Duca e Bianca que acha que 
Karina e Pedro são apaixonados um 
pelo outro. Jeff procura Mari. Mari faz 
um teste de gravidez.
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Uma carta às mulheres!
Neste dia 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher, um dia de luta e busca por 

um mundo mais igualitário e solidário com as mulheres. Porém, nós já sabemos que isso não é feito 
do dia para a noite, é preciso um movimento inteiro para nos levar à uma mudança de mentalidade 
tão grande como essa (por mais que ela pareça quase que obrigatória) — portanto, é imprescindível 
que todo mundo faça o melhor para fortalecer as mulheres, incluindo nós mesmas e essa mudança 
começa aqui e aí, principalmente dentro de cada uma de nós.

Sei que você já ouviu por aí o discurso que é preciso ter amor próprio e tal. E eu estou aqui para 
enfatizar isso de uma forma diferente, é que eu não tenho a ilusão de que irá terminar esse texto se 
amando mais, porém, se terminar pensando melhor sobre isso, aí terei alcançado minha meta e a 
minha meta hoje é te fazer enxergar o porquê é importante se amar. Meu objetivo é te fazer sorrir 
para si. E meu obstáculo é você mesma. Ironia né? Eu chamo de realidade.

Pra mim a felicidade é feito um bichinho de estimação que temos grudado o tempo todo em 
nós, e que por vezes reclamamos de seu barulho, o trabalho que dá e a insistência com qual nos 
imploram atenção e não percebemos e por vezes até ignoramos. A felicidade pra mim está sempre 
aqui, rodeando a gente e não damos importância. E o que fazemos para que nossa felicidade esteja 
em dia? É valido ressaltar que não estou falando do seu cuidado externo, unha cabelo etc. e tal, 
não é isso. O autocuidado é sim sobre o cuidado externo, mas muito mais sobre o nosso cuidado 
interno. É a paz que quando ausente, faz com que traumas e feridas venham à tona. Inseguranças, 
receios e outros detalhes que estão aí preenchendo um espaço que deveria ser dedicado somente a 
você e ninguém mais.

Pode parecer estranho colocar isso em um editorial, é que a vida vai passando e se amar é ato 
revolucionário, é ato engrandecedor, é reconhecer seu espaço, seu lugar de fala na vida e no mundo. 
Se amar é saber exatamente onde está e onde quer chegar. É reconhecer desde suas necessidades até 
suas vontades, é literalmente entender seu espaço. Ninguém pinta uma tela sem conhecer as cores. 
Ninguém ama sem se amar em primeiro lugar, ninguém fica de pé sem antes sentar. É preciso se 
amar para entender sobre amor. Entender que no amor não existem migalhas nem metades. O amor 
é sempre inteiro, sincero e racional. Se amar é crescer menina! É permitir que a mulher que existe 
em você domine o seu mundo. É entender que você pode e pode muito, realizar sonhos e alcançar 
metas. É olhar pra si e reconhecer suas forças, vencer cada um de seus obstáculos reconhecidos, é 
saber que o brilho nos nossos olhos exalam somente quando identificamos o amor que sentimos e 
damos a nós mesmas. Hoje eu encerro pedindo insistência em você. 

Não desista de você. Tente quantas vezes necessário for, até que seu coração esteja pronto 
para dizer sim a si mesma. Uma mulher só precisa do seu próprio sim para dominar o mundo que 
deseja. Jamais duvide disso. Cuide do seu eu interno, é difícil e ninguém falou que seria fácil, mas 
não é impossível. Dê a você a importância que dá aos outros, se priorize. Que neste dia 8 de março 
façamos mais por nós mesmas, lembrando sempre que revolucionar o externo precisa vir de dentro. 

Charge

Por que a Inteligência 
Emocional é mais 
necessária do que nunca

Nos fim dos anos 1990, o jornalista Daniel Goleman 
popularizou o conceito da inteligência emocional, definida 
pelos psicólogos Peter Salovey e John D. Mayer como “a ca-
pacidade de perceber e expressar emoções, assimilás-la ao 
pensamento, compreender e raciocinar com elas, e saber re-
gulá-las em si próprio e nos outros”. Goleman define o con-
ceito como a união de cinco habilidades:

Autoconhecimento: ter uma percepção aguçada das pró-
prias emoções e sentimentos e do impacto que eles têm em 
você e nos outros;

Autorregulação: saber administrar com os sentimentos de 
acordo à situação (ao invés de ser regido por eles);

Competência social: cultivar bons relacionamentos;
Empatia: reconhecer e levar em consideração as emoções 

e os sentimentos dos outros;
Motivação: conectar-se com a motivação intrínseca.
Cinco anos atrás, o Fórum Ecônomico Mundial listou a 

inteligência emocional como uma das habilidades essenciais 
para 2020, em sexto lugar. Hoje, há um ano vivendo numa 
realidade de isolamento social, incertezas e falta de controle, 
eu diria que a inteligência emocional deveria estar entre as 
três mais importantes habilidades.

Sem autoconhecimento e autorregulação das nossas emo-
ções, viramos presas fáceis da polarização e julgamentos que 
tornam a vida em sociedade cada dia mais pesada e desagra-
dável.

Quem viu o documentário O dilema das redes (Netflix) 
sabe que os algoritmos nos conhecem tão bem que nos ma-
nipulam, despertando emoções fortes como raiva e repulsa, 
que por sua vez nos atrapalha a ter empatia e cultivar bons 
relacionamentos. Sem isso, ficamos isolados – sozinhos mes-
mo, ou restritos a uma tribo que pode, a qualquer momento, 
por qualquer deslize, nos “cancelar”. E, por fim, sem uma 
conexão com nossa motivação intrínseca, sem próposito, a 
vida perde a cor, a preguiça e a inação vencem.

Por isso, é mais importante do que nunca sair do car-
rossel de hábitos e atitudes que nos deixam emocionalmente 
anestesiados e, francamente, desconectados de nós mesmos 
e dos outros. 

Aqui vão três ideias para começar:
1. Conheça-se de verdade: na terapia, através da escrita, sen-
do radicalmente honesto e corajoso com si mesmo.
2. Escute mais, fale menos: aprenda a ficar confortável no 
silêncio, não interrompa o outro, demonstre mais curiosidade 
e menos julgamento.
3. Pause antes de agir: antes de retrucar ou reagir a algo, faça 
uma pausa. Pergunte-se: “o que está motivando minha atitu-
de? Vai ajudar ou atrapalhar?”

Você concorda comigo que é urgente desenvolvermos e 
valorizarmos a Inteligência Emocional? Quais outras estraté-
gias você sugere como ponto de partida?

Fred Elboni

Gestos de amor 
carência afetiva

Saiba identificar a diferença entre gestos de amor e carência afetiva
Quem de nós nunca se viu perdido frente a um sentimento? Essa 
é uma das grandes lutas do ser humano: aprender a amar de verda-
de. Até que ponto meu sentimento é equilibrado nesse relaciona-
mento? Estou amando ou estou só preenchendo minha carência?
     Quando amo, minhas ações e atitudes surgem impulsionadas 
pelo desejo de doar-me, de construir o outro, mesmo que isso exija 
muito de mim. A felicidade do amar está em dar-se e perceber que, 
ao me dar, sou mais completo. No amor verdadeiro, não há posse 
nem ciúme, pois, o outro não é meu domínio, não há isolamento.
     O amor não exige resposta, não é determinado pelo que se 
recebe em troca. O amor é gratuito, não precisa ser pago, por isso 
posso amar, mesmo quando o outro não merece, e posso perdoar 
quando o outro não consegue responder com amor. O amor me 
faz fiel, confiável, solícito, paciente e bondoso; ele inclui o outro 
na minha verdade, na minha intimidade, sem exigir exclusividade 
ou permanência eterna. Só o amor verdadeiro nasce da liberdade.

@interser_psicoterapia
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Marcela Tryvellato, da Espaço Odonto, sua mãe Rita 
Matta e sua irmã Paula Trivellato marcando presença em 
nossa coluna social. Maravilhosas!

Essa é a nossa 
amiga Raquel 
Pereira, da loja 
VHS Vendas 
e Assistência 
Técnica, que ani-
versariou nesta 
quarta-feira (3). 
Felicidades!

O árbito marianense Henrique Modesto é o 
aniversariante desta quinta-feira (4). Desejamos 
muito sucesso e felicidades sempre. Parabéns!

Tive o prazer de receber o vereador, e agora líder de 
governo, Fernando Sampaio. Como vice-líder ficou a 
vereadora Sônia Azzi. Grande abraço para vocês!

Nesta semana recebi representantes da Agência Sicredi,  o 
Douglas Luís, gerente, e a Cristina Alves, assistente e 
gerente. Foi um prazer recebê-los! Sejam sempre muito 
bem vindos.

Dia Internacional da Mulher chegando, e nada mais 
justo que uma linda mulher para ser destaque em nossa 
sociais. Nossa amiga Bárbara Ohana comemora mais um 
aniversário neste domingo (7). Que Deus te abençoe e te 
dê forças para aturar o maridão Eric Modesto. Aaaabre o 
olho hein, colega?! Rsrsrs...


