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¨ cidades
Prefeitura segue
protocolodevacinação
para faixa etária
de 65 a 69 anos
DÚVIDAS. Em caso de dúvidas, a secretaria de saúde disponibilizou
um número para envio de mensagem via whatsapp.
DA REDAÇÃO
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) anunciou que vai entregar um lote com 5 milhões de
doses da vacina Oxford/AstraZeneca na sexta-feira (23).
A entrega estava prevista para
ocorrer em duas etapas, sendo que
uma primeira remessa seria despachada para o Ministério da Saúde
ainda nesta quarta-feira (21).
O adiamento que levará a
uma entrega única foi definida em
acordo com os responsáveis pelo
Programa Nacional de Imunização (PNI), segundo a Fundação.
Inicialmente, seriam 4,7 milhões
de doses, mas a mudança permitirá que sejam entregues mais 300
mil doses.

Em Mariana, a Prefeitura segue o protocolo de vacinação para
faixa etária de 65 a 69 anos por
meio do sistema de drive-thru. O
procedimento está sendo realizado de forma segura e com distanciamento social necessário para
a preservação da saúde de todos

os profissionais e idosos presentes
no local. A ação acontece até sexta-feira (23), de 8h às 15h, na Arena
Mariana. Em caso de dúvidas, a secretaria de saúde disponibilizou um
número para envio de mensagem
via whatsapp: Vacinação pelo número: (31) 99630-2741.
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Secretário classifica demissões
de médicos como Fake News
BOATOS. Secretário afirma que notícias que circularam em redes sociais, sobre demissões de médicos
insatisfeitos não passam de boatos.
DA REDAÇÃO
O secretário de saúde, Danilo Brito, esteve na redação
do Jornal Ponto Final, após
solicitação de uma entrevista para esclarecimentos sobre
alguns fatos que se sobressaíram nas redes sociais nos
últimos dias. Alguns comentários enfatizavam pedido de
demissão por parte de médico
por insatisfação salarial. Questionado sobre o fato, Danilo
classifica como Fake News, e
afirma não ser de seu conhecimento tais demissões. “Primeiramente quero dizer que
sempre existiu por parte da
nossa gestão, hoje com prefeito Juliano Duarte, carinho
e respeito não só com os médicos mas com todos os 744
profissionais que temos na
saúde e principalmente nesse
momento de pandemia estão

se duplicando e se reinventado porque não tem sido fácil.
Mas quando se fala em médico o assunto é muito complexo porque por trás desses
salários, dessas normas e leis
complementares, existe todo
um processo que passa pela
Câmara Municipal que são os
vereadores que são responsáveis pela aprovação das leis.
Mas quero deixar bem claro
para população, no que diz
respeito a médico nos estamos falando em ter níveis:
atenção primária, especialistas e plantonistas” explicou.
Danilo falou sobre o funcionamento da policlínica em
formato 24h e explicou atual
estrutura física de atendimentos e investimentos em salários. “É importante ressaltar
que a policlínica hoje funciona
24h em três estruturas: na po-

pref

liclínica, na fisioterapia onde
fica a internação covid e na
odontologia onde é feito o primeiro atendimento aos casos
suspeitos e a sala de internação. Para se ter uma ideia, no
município de Mariana, hoje
nós investimos o valor de 2,4
milhões por mês somente com
salários de médicos. Só por aí
já conseguimos demonstrar
que o município de Mariana,
no que diz respeito a atendimento médico, está assistindo
a população pode comparar
com todas as estruturas da região o número de médicos que
nós temos. Cidade nenhuma
da região se iguala as nossas
estruturas”, pontuou Brito.
Sobre a demissão de médicos insatisfeitos e pedidos de
demissões da classe, Danilo é
enfático ao dizer que não tem
conhecimento e que pedidos

nunca chegaram ao seu conhecimento. “Comigo nunca
houve. Eu dou liberdade até
pelo que foi decidido junto ao
prefeito, ao que cada médico
realmente recebe. Porque se
tratando de terceirização que é
o médico PJ, e eu quero deixar bem claro, essa prática de
pejotização reconhecida pelo
Conselho Federal de Medicina, reconhece que o Hospital
é 100% de Mariana, 100% terceirizado e nós estamos entrado em um consórcio que já
estão em 52 cidades. Eu recebi
um recomendação de Ouro
Preto e Itabirito para participarmos desse consórcio que
poderão ser revistos a qualquer momento. Os médicos
não estão saindo, porque a
imagem que fica é que estamos
jogando o salário do médico lá
embaixo. Estamos vivendo em

mundo de Fake News. A gente
precisa entender que essa terceirização por consórcio ela já
existe em Mariana.
O termo “pejotização”
citado pelo secretário é usado para se referir à contratação pessoal de serviços
por pessoas físicas, de modo
subordinado, não eventual e
oneroso, ou seja, aquela relação que estão presentes os
requisitos dos artigos 2º e 3º
da CLT, realizada por meio
de pessoa jurídica.
Para conferir entrevista
completa é só acessar aos canais
do Facebook, YouTube e Instagram do Jornal Ponto Final.

+

Comente sobre esta
reportagem no site

jornalpontofinal.com.br
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Preto das Cabanas
tem dificuldade
em criação de CPI
Investigativa

ACESSO. Vereadores alegam não ter conhecimento de
denúncias constadas em documento.
DA REDAÇÃO
Na reunião de Câmara da
última segunda-feira (19), o
vereador Preto do Mercado
questionou na palavra livre
os companheiros de bancada,
sobre a assinatura de uma CPI
investigativa envolvendo empreiteiras que prestam serviços para o município.
O vereador afirma possuir em mãos denúncias contra

Prefeitura e empreiteiras, que
segundo o mesmo, ainda não
possui as cinco assinaturas necessárias para criação de CPI.
Em sua fala disse ter conhecimento de pressão do executivo
à alguns colegas para não assinar, e foi rebatido pela vereadora Sônia Azzi que nega coação.
Os colegas de bancada alegaram não ter conhecimento
de documento e não saber o

teor das denúncias. A vereadora Sônia Azzi, em sua fala na
palavra livre, explicou que “não
foi procurada pelo colega para
que pudesse ter conhecimento
do que o edil tem em mão”.
O líder de governo, vereador Fernando Sampaio, afirmou que não teve acesso às denúncias e que acredita que após
tiver conhecimento não haverá
problema em assinar.

Governador anuncia repasse de R$ 46
milhões para financiamento de UTI
DA REDAÇÃO
Como forma de intensificar as ações de combate à
pandemia em Minas Gerais,
o governador Romeu Zema
anunciou, no ultimo dia 20, o
repasse de R$ 46 milhões para
financiamento de leitos de UTI
no mês de abril. A média mensal dos últimos meses foi de R$
21 milhões, somando leitos de
UTI para pacientes com covid-19, leitos de UTI de outras
destinações que também têm
sido utilizados no tratamento
de infectados pela doença e leitos de enfermaria.
O financiamento foi co-

municado durante reunião
com prefeitos das cidades que
possuem mais de 100 mil habitantes, consideradas “cidades
-polo”, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.
“Nos últimos meses, gastamos
pelo menos R$ 21 milhões
mensais com essa destinação.
Com o agravamento da pandemia, esse valor está chegando
a R$ 46 milhões em abril. O
Estado está aqui para devolver
para a população aquilo que
ela paga com tanto sacrifício
a título de impostos. Estamos
fazendo tudo o que é possível,

queremos ajudar no que estiver ao nosso alcance”, afirmou
o governador.
Zema também reafirmou o compromisso de
manter o diálogo com os
municípios, para entender
as principais necessidades
locais neste momento.
Entre os assuntos discutidos no encontro estão a
reposição de insumos para
os hospitais, os recursos no
enfrentamento da pandemia,
os recursos e dívidas relacionados à Saúde, a vacinação e
o auxílio emergencial.
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Essa queda de cabelo pode persistir por até seis meses após a doença, mas existem
tratamentos que podem regularizar o processo de crescimento.

Queda capilar
pós Covid-19
preocuparecuperados
SINTOMA. Cientistas apontam que o sintoma acomete cerca
de um terço dos infectados, mas é possível reverter o quadro.
DA REDAÇÃO
Apesar de completos um
ano da descoberta do novo coronavírus, o Sars-Cov-2, cientistas e pesquisadores ainda têm
muito a descobrir sobre a ação
do vírus, desenvolvimento da
Covid-19, e, principalmente, sobre as sequelas e sintomas pósdoença. Entre uma das queixas
que insiste em permanecer mesmo após a recuperação da doença está a queda de cabelo, que
atinge cerca de um terço dos
infectados e pode durar meses.
Cientistas explicam que o
cabelo possui três fases de crescimento: a anágena, de crescimento ativo, a catágena, que
representa o final da fase de
crescimento e entrada no período de repouso, e a telógena,
fase de queda natural dos fios.
“O que ocorre no pós-Covid é
que os fios que estavam em anágena, ou sejam, em crescimento ativo, migram precocemente
para a telógena, de queda, em
um processo que se denomina
eflúvio telógeno”.
Não se trata, porém, de um
sintoma exclusivo de Covid-19
— a queda de cabelo é comum às
doenças infecciosas que causam
estresse persistente e modificações metabólicas severas no organismo. “O menos preocupante
é que não se trata de uma doença que atacou o couro cabeludo,
mas uma condição transitória
devido ao estresse imunológico e
fisiológico que o vírus causou no
organismo”, tranquiliza.
Essa queda de cabelo pode

persistir por até seis meses após
a doença, mas existem tratamentos que podem regularizar
o processo de crescimento em
um espaço de tempo menor.
“É possível tratar o couro cabeludo com ativos locais, como
é o exemplo do extrato biotecnológico de café, que contém
substâncias capazes de estimular fisiologicamente o folículo
piloso, melhorando a circulação sanguínea e restabelecendo
o funcionamento do folículo
capilar”, explicam.

Além disso, o tratamento
também pode envolver suplementação vitamínica adequada e reposição de glutamina.
“Além de terapias utilizadas
diretamente no couro cabeludo, como é o caso do dermocosmético mencionado acima,
que terão absorção e ação local, restabelecendo o ciclo do
crescimento capilar. De qualquer forma, um médico qualificado precisa analisar o caso
para que o tratamento seja efetivo”, alertam.

TELE-ENTREGA: 98409-6524
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BH pode ter volta
às aulas, em escolas
particulares, a partir
desta segunda-feira

RETORNO. Sindicato estima que 90% dos pais vão autorizar o
retorno presencial dos filhos. Na rede pública, aulas voltam no dia 3.
DA REDAÇÃO
A partir da próxima segunda-feira (26), as escolas particulares de Belo Horizonte estão
autorizadas a retomar as aulas
presenciais para crianças de 0 a
5 anos e 8 meses. A informação
foi confirmada pela prefeitura,
que também liberou o retorno
às instituições públicas, a partir
de 3 de maio. Na capital mineira, os alunos estão afastados
das entidades de ensino desde
março de 2020 por causa da
pandemia.
O Sindicato das Escolas
Particulares de Minas Gerais
(Sinep) estima que 90% dos
pais vão autorizar que os estudantes voltem a frequentar as
escolas. Porém, o ensino remoto continuará sendo oferecido para aqueles que optarem
por manter os alunos em casa.
Presidente da entidade,
Zuleica Reis contou que os
representantes das escolas
se reuniram na manhã desta
quarta-feira (21), para concluir os protocolos de segurança que serão adotados para
impedir o contágio da Co-

Os professores e funcionários do grupo de risco continuarão
trabalhando de casa.
vid-19. “Muitas escolas já estão encaminhando às famílias
comunicados de como será o
retorno, o escalonamento de
horário e a distribuição das
turmas”, informa. Nas instituições privadas que ainda
não estão adaptadas para receber as crianças, o retorno
presencial ocorrerá em 3 de
maio. “As escolas estão preparadas e os professores estão entusiasmados com o re-

torno. Temos a expectativa de
que mais de 90% dos pais vão
aderir ao retorno presencial”,
estima Zuleica.
O Sinep garantiu que adotará todas as medidas sanitárias necessárias para evitar a
transmissão da Covid nas escolas. Em relação aos professores e funcionários do grupo
de risco, seja pela idade ou por
ter comorbidades, eles continuarão trabalhando de casa.

MELHORA

Queda na ocupação de hospitais
ajuda a reduzir problema
da falta de medicamentos
DA REDAÇÃO
Levantamento feito na
última terça-feira, 20, pela
Associação Nacional de
Hospitais Privados (Anahp)
indica leve melhora em relação à falta de medicamentos
para tratamento de pacientes
com covid. O “kit intubação”, composto por anestésicos, sedativos e relaxantes
musculares, ainda é o item
mais crítico. Dos 65 hospitais
que responderam à pesquisa,
18,5% seguem com estoque
no alerta vermelho. Ou seja,

com duração de até cinco
dias, ante uma amostra de
31% na semana passada.
De acordo com o diretor
-executivo da associação, Antônio Britto, o cenário se deve
ao menor número de pacientes internados, o que reduziu o
consumo dos insumos. “Vale
destacar os esforços feitos por
nossos hospitais, que seguem na
busca incessante pela importação desses medicamentos”, disse. “Ainda que o abastecimento
esteja ocorrendo a conta-gotas,
a organização e o planejamento

já mostram resultado.”
Sobre a falta de anestésicos, os números também tiveram leve melhora.
A pesquisa mostrou que 9
hospitais ainda em fase crítica, com estoque inferior ou
igual a 5 dias, contra 20 instituições na semana passada.
Eles estão localizados nas cidades de São Paulo (SP), Atibaia (SP), Porto Alegre (RS),
Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG),
Uberlândia (MG), João Pessoa (PB) e Cuiabá (MT).
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Cemig divulga campanha com
condições especiais de parcelamento
CONDIÇÃO. Além das condições especiais de parcelamento, clientes baixa renda inscritos na Tarifa Social
de Energia Elétrica já estão sendo beneficiados.
também em 12 parcelas iguais
e sem juros.

Como fazer o
parcelamento

A Cemig está realizando uma série de ações em benefício
dos clientes.

DA REDAÇÃO
A Cemig suspendeu os cortes por inadimplência dos consumidores de baixa renda cadastrados no Programa de Tarifa
Social de Energia (TSEE) e está
oferecendo parcelamento das
faturas em atraso, que poderão
ter seu valor dividido em até 24
parcelas mensais, sem juros, nas
condições acessíveis no portal
www.cemig.com.br.
Em função do agravamento da pandemia da Covid-19 e
da dificuldade financeira em
que muitas famílias mineiras
se encontram, a Cemig está
realizando uma série de ações
em benefício dos clientes da
companhia fortemente impactados pela crise.
A suspensão dos cortes
para os beneficiados com a
TSEE foi adotada pela companhia e pelo Governo de Minas
Gerais desde o agravamento da
pandemia no estado, e será mantida até o dia 30 de junho.
Atualmente, a Cemig possui mais de 900 mil famílias
cadastradas na TSSE em todo
o estado, que são beneficiadas
com redução no valor da tarifa de energia, de acordo com a
quantidade de kwh consumidos.
No Portal Cemig é possível en-

contrar todas as informações de
cadastramento para ser beneficiado com a TSEE. “As condições excepcionais, diante do
momento em que vivemos, possibilita a essas famílias a retomada em seu fluxo de pagamentos,
com isenção de juros de financiamento”, afirma o gerente de
Arrecadação e Adimplência da
Cemig, Wellington Cancian.
Atenta também à necessidade de apoiar a classe comercial e os prestadores de
serviços, duramente afetados
pela pandemia, a Cemig está
oferecendo condições de parcelamento especiais. Portanto,
restaurantes, bares, padarias,
casas de material de construção e diversos outros comércios de pequeno e médio
porte, além de prestadores de
serviços como chaveiros e salões de beleza e estética, por
exemplo, poderão solicitar o
parcelamento de seus débitos em até 12 vezes iguais e
sem juros, desde que tenham
a energia fornecida em baixa
tensão, ou seja, até 220 volts.
O pagamento também
poderá ser realizado por meio
de cartão de débito ou de crédito (neste caso, mesmo que
exista financiamento ativo),

As opções de parcelamento
estão disponíveis no portal da
companhia (www.cemig.com.
br) ou por meio de contato
pelo WhatsApp (31 3506-1160),
onde o cliente deve enviar um
“Oi” e escolher a opção “Parcelar Meus Débitos”. A empresa
orienta para que os clientes prefiram os canais digitais, que são
uma forma rápida e segura para
efetivar a negociação.
Pelo portal Cemig, basta
realizar o login, selecionar a instalação que possui débito em
aberto e, posteriormente, o serviço “Segunda Via e Pagamento de Contas”. Em seguida, o
cliente poderá verificar se existe
a opção de seleção de débitos
e a possibilidade de realizar o
pagamento com a utilização de
cartão de crédito ou débito.
Outra informação importante: continua, até o dia 30/04, a
parceria entre a Cemig e o sistema
de cashback (dinheiro de volta)
PicPay, que dá a possibilidade de,
ao parcelar as contas de luz, ainda
ter retorno de parte do dinheiro
pago. As condições podem ser
conferidas no site da Cemig.
Além das opções citadas, há
também um telefone específico
para o parcelamento de débitos:
0800-721-7003, que atende das
9 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e das 9 às 15 horas, aos
sábados. “Contudo, é importante que os interessados consultem as condições de parcelamento e dêem preferência aos
nossos canais digitais, onde as
condições são mais facilitadas”,
destaca Cancian.
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A empresa baniu as hashtags usadas para promover perfis com conteúdos ofensivos e está
excluindo os vídeos impróprios.

UsuáriosdoappTiktok
denunciam conteúdo
inapropriado

AÇÃO. Administradores do aplicativo agem para apagar
conteúdos e banir usuários de contas suspeitas.
DA REDAÇÃO
Conhecido com o aplicativo febre do momento , o TikTok está banindo usuários que
têm postado conteúdos proibidos por meio da publicação de
vídeos pornográficos e violentos como imagens de perfil.
A BBC News alertou o
aplicativo sobre a febre “não
pesquise isso”, que se espalha
pelo TikTok e já acumula quase 50 milhões de visualizações.
A empresa baniu as hashtags usadas para promover
perfis com conteúdos ofensivos e está excluindo os vídeos
impróprios. Usuários ouvidos
pela reportagem dizem que
a tendência tem incentivado
perfis a postarem os materiais
mais ofensivos e nojentos que
puderem encontrar. A BBC
News viu, por exemplo, clipes
de pornografia pesada apare-

cendo como imagens de perfil
no aplicativo, bem como um
vídeo do grupo autodenominado Estado Islâmico que
mostra o assassinato do piloto jordaniano Muadh al-Kasasbeh, que foi queimado até
a morte em uma espécie de
gaiola em 2015.
Um adolecente da Alemanha que foi o primeiro a entrar em contato com a BBC
para falar do assunto, disse
que encontrou diversos vídeos mostrando sangue e atos
pornográficos. A BBC News
identificou publicações do
tipo em ingês e espanhol.
As contas ofensivas costumam ser nomeadas com uma
mistura aleatória de caracteres
e palavras e não têm vídeos reais do TikTok em suas páginas,
exceto dentro da caixa de imagem de perfil. Algumas dessas

varejão popular

contas têm dezenas de milhares
de seguidores que ficam esperando que a imagem do perfil
seja alterada para algo ainda
mais chocante. Os usuários
comuns conseguem encontrar
essas contas assistindo a vídeos
que anunciam nomes de usuário que as pessoas “não deveriam pesquisar” para encontrar
conteúdos chocantes.
E o problema vai além:
esses vídeos estão sendo recomendados pelo algoritmo do
TikTok na página “Para Você”,
que indica conteúdos de acordo com os gostos do usuário.
Especialistas dizem que a tendência é única e revela uma
vulnerabilidade desconhecida
no TikTok. “Claramente, o TikTok está trabalhando para interromper essa tendência - mas,
para os usuários, como sempre,
a vigilância é a chave.”
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Entulhossãodescartadospormoradores
em Parque Arqueológico no Gogô
DENÚNCIA. Após denúncia feita ao Jornal Ponto Final, executivo fará limpeza do local dentro de oito dias.
DA REDAÇÃO
O Parque Arqueológico do Mor ro Santana,
situado no bair ro Mor ro
Santa em Mariana, possui
r uínas de um complexo
de mineração datado da
época colonial, constr uído com pedras de cang a, e considerado um dos
maiores parques arqueológicos do período colonial do Brasil.
Na quinta-feira (15),
nossa redação recebeu
uma denúncia referente ao
Parque onde os moradores dos ar redores do local
estaria dispensando entulhos e lixos. Segundo o
denunciante, o descar te de
resíduos ocor re há muitos
anos. “Obras de constr ução civil ou derivados e
os próprios moradores fa-

zem isso. O ideal seria que
a prefeitura fizesse uma
limpeza e colocasse placas
conscientizando para que
não haja mais esse descarte”, finaliza.
Baseada na denúncia
recebida, o Jor nal Ponto
Final entrou em contato
com a prefeitura de Mariana infor mando o ocor rido.
Como resposta o executivo respondeu que lamenta
o fato e que dentro de oito
dias a limpeza será realizada. “A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável infor ma que lamenta o ocor rido, pois o Sítio
Arqueológico do Mor ro
Santana (Gogô) é de relevante impor tância histórica e cultural para o Município de Mariana. Infor ma

também que já inseriu em
seu cronog rama a execução da limpeza no local
através do Depar tamento de Limpeza Urbana do
Município. A previsão é
de que a execução do serviço seja iniciada em até
08 dias. Ressaltamos que
encaminharemos as fotos
do local após a conclusão
da limpeza” finalizou.

Segundo denunciante, há
muitos anos ocorre esse
descarte de resíduos.

+
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Empresa paralisada
pela Prefeitura
volta às atividades
através de liminar

DRENAGEM. Segundo a assessoria jurídica da empresa VGX,
não foi feita nenhuma obra de drenagem do solo.
DA REDAÇÃO
No último dia 15 a Prefeitura de Mariana suspendeu as atividades da empresa VGX, que
atua na comunidade de Pombal.
A medida aconteceu após, segundo a prefeitura, a empresa
se negar a realizar ações de reparos nas estradas, que estão em
estado precário devido ao grande fluxo de caminhões pesados,
colocando em risco a população
que faz uso da via.
Em contato com a
empresa, o Jornal Ponto Final
teve como resposta que a mesma tem um relacionamento
respeitoso tanto com a Prefeitura quanto com a comunidade
em questão e a empresa segue
respeitando todas as regras de
tráfego de veículos da região.
“A empresa iniciou suas atividades apenas em agosto de
2020 e possui todas as licenças
e autorizações necessárias para
seu funcionamento. É uma
mineração de bauxita, muito
pequena, enquadrada na categoria de pequeno porte pela
legislação ambiental. Sempre
tivemos um relacionamento
muito respeitoso com a Prefeitura de Mariana e com a comunidade de Pombal (Vargem).
Após o início das atividades a
comunidade se queixou a respeito do trânsito de veículos
pesados na região. A empresa
possui uma mina que está localizada a 30km da cidade de Mariana. Esse percurso de 30km é
quase todo de terra e uma pequena parcela asfaltada. Sensível às reclamações da comunidade a empresa se reuniu com
a Prefeitura e representantes
da Comunidade em janeiro
2021 e assumiu o compromisso de assumir a manutenção
diária da parcela de terra, com
a condição de que a Prefeitura, como não poderia deixar de
ser, realizasse a manutenção da
parcela de asfalto. Desde então
a empresa vem se esforçando
para manter a estrada de terra
em boas condições, o que pode
inclusive ser confirmado facilmente em uma visita à região.
Ocorre que o asfalto se deteriorou de forma muito rápida,

principalmente no mês de fevereiro de 2021, em decorrência
das fortes chuvas na região”.
Segundo a assessoria
jurídica da empresa, não foi
feita nenhuma obra de drenagem do solo e que a prefeitura
teria passado informações de
que o asfalto colocado não seria apropriado para tráfego de
caminhões. “Em visita ao local
em que o asfalto se deteriorou
a empresa diagnosticou que
não fora feito no local obras
de drenagem do solo e canalização de água das chuvas, o
que contribuiu para a rápida
deterioração do asfalto. Além
disso, nos foi informado pela
Prefeitura Municipal que a
qualidade do asfalto utilizada
no local é apropriada para veículos de passeio e não caminhões. Não obstante essas informações, a empresa recebeu
em meados de Março de 2021
uma notificação extrajudicial,
enviada pela Prefeitura de Mariana, acusando a empresa de
ser a responsável pela deterioração do asfalto, sob o argumento de que a empresa transitava com excesso de peso. Essa
notificação foi prontamente
respondida, oportunidade em
que a empresa negou que utilize veículos com excesso de
peso (não há qualquer prova
da Prefeitura nesse sentido) e
negou também que essa seria
a causa da deterioração do asfalto. Em 09/04/21 a empresa foi surpreendida com uma
visita do Prefeito Municipal,
inclusive postada em seu instagram, determinando a suspensão das atividades da empresa
por prazo indeterminado, sem
qualquer fundamento. Inconformada com a decisão do
Executivo Municipal a VGX
distribuiu um Mandado de Segurança, oportunidade em que
lhe foi concedida uma decisão
judicial liminar, autorizando o
retorno das atividades regulares da empresa. Independentemente da decisão judicial,
datada de 13/04/2021, a empresa se reuniu com a Prefeitura, nesta mesma data, com o
objetivo de firmar um Termo

de Ajustamento de Conduta,
apresentando a proposta para
que os caminhões da empresa
passem a transitar por outra
via (Estrada do Sibrão). Esta
proposta está sendo avaliada
pela Prefeitura e seus técnicos.
No dia 15/04/21 houve uma
visita do Secretário de Obras
na Estrada do Sibrão, em conjunto com representantes da
empresa, com o objetivo de
documentar quais as intervenções serão necessários nessa
nova via para que os caminhões da empresa possam circular por ela. Hoje a empresa
possui autorização do TJMG
para transitar por qualquer via.
Ressaltamos que a empresa
possui porte muito pequeno
e possui apenas 5 caminhões
trafegando pela via objeto da
discussão. Em 15/04/21 a
VGX participou de uma audiência pública na Câmara
Municipal de Mariana, com a
presença de representantes da
Comunidade e da Prefeitura,
oportunidade em que reafirmou seu compromisso social,
a lisura de suas atividades e
se colocou à disposição das
autoridades e da Comunidade
para que o transporte de suas
cargas se dê da forma menos
prejudicial e mais pacífica possível. Neste sentido, a empresa continua negociando com
a Procuradoria Municipal os
termos deste TAC e a alteração de sua rota para a Estrada
do Sibrão, com a esperança de
que essa alteração pacifique o
assunto. Hoje está agendada
uma conversa entre os sócios
da empresa e representantes
da Comunidade, com o mesmo objetivo. A empresa segue
respeitando todas as regras de
tráfego de veículos da região.
Todos os seus caminhões são
pesados e possuem tacógrafos. Os caminhões são todos
de pequeno porte, não sendo
possível o transporte com carretas” finalizou.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Programa “Arrumando a Casa”
realizou primeira entrega

PROJETO. Programa tem como principal objetivo reformar os lares das pessoas que são beneficiárias do
projeto aluguel social.
DA REDAÇÃO
O início de um sonho de
uma casa totalmente reformada começou a se tornar realidade através do Arrumando a
Casa, um programa realizado
pela Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. Na noite desta segunda
(19), a primeira casa que teve
a intervenção do programa foi
entregue a Joana Celles, moradora do bairro Cabanas, que
agora conta com um espaço
digno de moradia.
O Arrumando a Casa tem
como principal objetivo reformar os lares das pessoas que
são beneficiárias do projeto
aluguel social, que é uma outra
medida realizada pela prefeitura para amparar os moradores
em condição de vulnerabilidade, bem como aquelas que são

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA

encaminhadas após avaliação
do departamento de Defesa
Civil, que identifica as casas
em situação de risco.
O município investe anualmente cerca de 1,5 milhões
de reais em repasses do auxílio voltado ao aluguel social e
programas como o Arrumando a Casa, geram um impacto diretamente na diminuição
deste valor. As famílias retornam aos seus lares de origem,
conquistando novamente o
seu espaço e vivendo com
mais dignidade.
Para Joana, que estava há
cinco anos sendo uma das beneficiárias do programa aluguel
social, a entrega da obra foi um As famílias retornam aos seus lares de origem, conquistando novamente o seu espaço e
momento de grande emoção. vivendo com mais dignidade.
“Eu não tinha recursos para
reformar minha casa. Desde dade e hoje estou muito feliz memorou. Além desta, mais gues aos moradores para que
que entrei no programa, vinha por ter a minha casa de volta. três casas estão na fase final de também possam sentir a mesaguardando com muita ansie- Foi um sonho realizado”, co- acabamento e logo serão entre- ma alegria da dona Joana.

pref mariana
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CAA resgata e acolhe animais como
forma de controle de animais nas ruas

PASSAGEIRO. O abrigo é um local de passagem, não sendo considerado uma solução permanente.
DA REDAÇÃO
O Centro de Acolhimento
de Animais (CAA) é um local
de triagem, cuidado e encaminhamento de animais para
adoções. As atividades do CAA
ocorrem de forma harmonizada com políticas públicas
importantíssimas de controle
populacional de animais de rua,
por meio de ações de castração,
registro e identificação, além de
medidas de proteção, bem-estar e saúde animal. O abrigo é
um local de passagem, não sendo considerado uma solução
permanente para a crescente
população de animais que se
encontram nas vias públicas da
cidade e não deve ser pensado
como um local para recolhimento ativo de animais em situação aparente de rua.
O resgate de um animal

ocorre de forma seletiva e, para
isso, é necessário que a situação
em que ele se encontra atenda
alguns critérios que são determinados pela Legislação Estadual. Serão recolhidos animais
doentes, cadelas prenhas, filhotes incapazes de sobreviver
sozinhos, vítimas de atropelamento ou animais que estejam
oferecendo riscos à sociedade.
Além disso, é importante
frisar que as diretrizes estaduais
que regem a legislação do CAA
não permitem que animais tutorados (ou seja, que já tenham
sido recolhidos/adotados por
alguém) sejam levados até o
Centro. Um animal será recolhido de uma residência apenas
em caso de maus tratos, crime previsto pela lei municipal
3267/2019, e com a presença
da Guarda Municipal, ou da

Polícia Civil ou Militar. Para
isso, é preciso registrar denúncia na Guarda Municipal, para
que a situação seja averiguada
e, caso se confirme o crime de
maus tratos, seja solicitada a
presença do CAA para o resgate. Para denunciar, basta telefonar no número 153.
Dentre os principais
objetivos de um Centro de
Acolhimento, estão: ofertar um
local seguro para os animais,
funcionar como um local de
passagem, buscando sempre a
recolocação desses animais em
lares definitivos e ser um núcleo de referência em cuidado,
manejo e bem-estar animal. O
CAA é uma estrutura própria
voltada ao controle populacional, aos cuidados e à proteção
do animal.

É importante frisar que as diretrizes estaduais que regem a legislação do CAA não permitem
que animais tutorados sejam levados até o Centro.
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Capitã fala das
tentativas de
homicídios causadas
por brigas de
relacionamentos
OCORRÊNCIAS. A Capitã da Polícia Militar, Marta Guido, também
fala sobre outros homicídios e imunização contra a covid-19.
DA REDAÇÃO
Nos últimos dias a quantidade de tentativas de homicídios, vem assustando moradores da Primaz de Minas,
pensando nisso, o Jornal e TV
Ponto Final trouxe em sua redação a Capitã Marta Guido,
que atua na cidade há mais de
vinte anos, para alguns esclarecimentos à população. Marta falou sobre sua experiência
na Polícia Militar e a oportunidade de voltar a comandar
a cidade. “Tenho 33 anos de
Polícia Militar e essa experiência em Mariana é muito
gratificante, fui contemplada
em poder voltar a comandar
a cidade que eu moro que me
acolheu tão bem há mais de
vinte anos atrás” pontuou.
Perguntada pelo apresentador do Jornal e TV Ponto
Final, Rômulo Passos, sobre o
quadro atual em que vivemos
diante da pandemia, a Capitã
explicou que “a Polícia Militar esteve presente desde o
primeiro dia até hoje lidando
com essa nova situação para
todo mundo e também para
a segurança pública. Aqui em
Mariana, graças a Deus, nós
tivemos policiais militares que
já passaram pelo covid mas
sem gravidade. Em Diogo de
Vasconcelos, que também é

Em relação as vacinas contra a covid-19, a Capitã Marta
Guido agradece ao secretário de saúde e a Ana Paula.
minha responsabilidade, tivemos um caso de internação
mas que já está recuperado”.
Sobre a vacinação, Marta
Guido disse que “foi decidido
que as forças de seguranças
seriam contempladas com a
imunização. Na semana passada começamos a imunizar
aqui em Mariana a Polícia
Militar, Polícia Civil, Guardas
Municipais, Agentes e Bombeiros. Eu até agradeço aqui
o secretário de saúde e a Ana
Paula”, explicou Marta.
Sobre os homicídios ocorridos na cidade nos últimos
dias, a Capitã relata que ocorrências foram em contextos
diferentes e fala sobre homicídio ocorrido no bairro Cabanas no último domingo (18).
“Tivemos nos últimos quinze

dias, ocorrências de homicídios tentados. Foram duas
tentativas, uma no Rosário e
uma no bairro Cabanas. Foram situações que envolveram
questões de relacionamentos
entre homens e mulheres e
mais duas tentativas de homicídio em contextos totalmente diferentes. O homicídio de
domingo (18), a autora que já
era vítima de violência doméstica, inclusive a vítima tinha um
mandado de prisão em aberto
por descumprimento de medida
protetiva e nessa sequência de
acontecimentos, foi até a casa
da autora, invadiu a casa dela,
teve agressão e ao sair, já na rua,
ela então efetuou o disparo com
a arma de fogo. Até o ocorrido
a Polícia Militar age, após já é a
Polícia Civil”, finalizou.
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Ato Simbólico comemorou Dia
da Inconfidência em Ouro Preto
HOMENAGEM. O Museu da Inconfidência e a Estátua de Tiradentes foram iluminados de verde, em
referência aos profissionais de saúde.
DA REDAÇÃO
O Dia da Inconfidência foi comemorado no início do ultimo dia
21, em Ouro Preto, pela segunda
vez por meio de Ato Solene Simbólico, na Praça Tiradentes, sem
participação de público e agraciados, devido à pandemia do novo
coronavírus. Neste ano, o Museu
da Inconfidência e a Estátua de Tiradentes foram iluminados de verde, em referência aos profissionais
de saúde que atuam no combate à
COVID-19 em todo estado.
Durante o Ato Simbólico, que
substituiu a tradicional cerimônia
de entrega da Medalha da Inconfidência, a Capital de Minas Gerais
foi transferida, simbolicamente,

para Ouro Preto.
Um Dragão da Inconfidência
marchou sozinho, em um tradicional tapete feito de serragem,
levando uma coroa de flores do
Museu da Inconfidência até a
estátua de Tiradentes, onde foi
feita a sua aposição. Um corneteiro da Banda Sinfônica do Corpo
de Bombeiro Militar executou o
Toque de Silêncio. E um Cadete
do Corpo de Bombeiro Militar
entregou o fogo simbólico para
um Cadete da Polícia Militar, que
acendeu a Pira da Liberdade, aos
pés da Estátua de Tiradentes.
A data marca o dia de homenagem aos Inconfidentes, com
destaque para o Alferes Joaquim

José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é Patrono da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O
Comandante do 52º Batalhão de
Polícia Militar, Tenente-Coronel
PM Joilson Fernandes Bittencourt
comandou o policiamento do Ato
Simbólico. “O Ato marca a importância de Tiradentes para os cidadãos da Região dos Inconfidentes
e, ainda que realizada de forma
diferenciada, a homenagem é relevante pelo simbolismo de referência à Inconfidência Mineira”, ressaltou o Tenente-Coronel Joilson.
Também estiveram presentes o Comandante do Corpo de
Bombeiros de Ouro Preto, Capitão BM Márcio Guerra de Toledo,

Mais uma vez, a entrega da Medalha da Inconfidência foi
suspensa por meio de Decreto do Governo do Estado.
e o Prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo. Mais uma vez, a entrega da Medalha da Inconfidência
foi suspensa por meio de Decreto
do Governo do Estado. A comenda é a maior honraria concedida

a entidades e personalidades que
prestaram relevantes serviços, contribuindo para o desenvolvimento
de Minas. A homenagem foi criada
no ano de 1952, pelo então Governador Juscelino Kubitschek.
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¨polícia
Polícia Militar prende traficante
no distrito de Monsenhor Horta

FUGA. Cidadão tentou fugir mas foi alcançado pelo policiais militares.

DA REDAÇÃO
Ao realizarem patrulhamento de rotina no distrito de Monsenhor Horta no último dia 18,
policiais militares perceberam
atitude suspeita de um cidadão.
Ao perceber a presença da
viatura o indivíduo tentou evadir
e no trajeto dispensou dois objetos ao solo. Ele foi perseguido
e capturado pelos policiais, e os
objetos, duas barras de maconha, foram apreendidos.
O autor, que tem 32 anos,
foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia
Civil de plantão, onde foi entregue a droga apreendida pela Polícia Militar.

Droga apreendida pela Polícia Militar no último dia 18.

OPERAÇÃO

Drogassão apreendidasno bairro MeuSítio
DA REDAÇÃO
A Polícia Militar efetuou
uma operação no final da manhã do dia 20, terça-feira,
para averiguar informações
recebidas via Disque Denúncia
Unificado (DDU), sobre tráfico de drogas no bairro Meu Sítio, em Itabirito (MG).
Com a chegada da equipe
policial na rua indicada, indivíduos evadiram no sentido
da estrada de terra às margens do Rio Itabirito, local de
difícil acesso. Após fazerem

As drogas apreendidas foram entregues na Delegacia de
Polícia Civil.
buscas nas proximidades,
os militares obtiveram êxito em encontrar e aprender:
66 (sessenta e seis) buchas e
3 (três) pedaços de maconha

na forma prensada.
As drogas apreendidas foram entregues na Delegacia de
Polícia Civil, para serem tomadas as demais providências.
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Após ameaças e sob medida
protetiva, mulher mata ex-marido
AMEAÇA. Após violação de medida protetiva e ameaças ocorridas em sua residência mulher atira em
ex-companheiro.

A arma do crime, um revólver do calibre 32, foi apreendida
pelos policiais militares na casa da autora.

DA REDAÇÃO
A Polícia Militar de Mariana prendeu no último domingo (18) autora de homicídio
tentado, no bairro Cabanas.
Arma do crime foi apreendida. A Polícia Militar foi acionada por volta de 14h30.
Homicídio ocorreu na rua

Lavras, onde a equipe policial
encontrou a vítima, um homem de 47 anos, caído ao solo.
Rapaz era morador do mesmo
bairro. Ao seu lado, estava uma
motocicleta Yamaha Factor, de
cor vermelha.
Ele se encontrava com
uma perfuração na região da

cabeça, mas apresentava sinais vitais, sendo socorrido
pelos militares para a Policlínica da cidade, de onde foi
transferido para o Hospital
João XXIII, em Belo Horizonte (MG), devido ao seu
grave estado clínico.
Após diligências, os militares constataram que a vítima havia violado medida
protetiva contra a ex-companheira, de 34 anos, entrando
em sua residência. A mulher
afirmou aos policiais ter sido
ameaçada pela vítima e que,
após discussão, buscou uma
arma de fogo ilegal no quarto,
efetuando um disparo contra
seu ex-companheiro na via
pública, o qual já estava na
moto Yamaha.
Posteriormente, um homem de 39 anos afirmou aos
policiais que estava na casa
da autora, no momento do
crime, e que presenciou o
momento em que o ex-companheiro dela entrou na residência e discutiram, antes da
autora cometer o crime.
A arma do crime - um
revólver do calibre 32 - foi

apreendida pelos policiais
militares na casa da autora,
assim como 5 munições intactas e um cartucho deflagrado do calibre 32. Também foram apreendidos o
aparelho celular da vítima e
seu chaveiro, que continha 2
(duas) chaves da residência
da ex-companheira. A autora

foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia de
Polícia Civil de plantão, onde
foram entregues a arma e demais materiais apreendidos
pela Polícia Militar.
Curta a página do Ponto
Final no Facebook

facebook.com/jornalpontofinal
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HORÓSCOPO

SEGUNDA-FEIRA
Bianca enfrenta Jade. Marcelo se sente
culpado por ﬁcar com Roberta. Duca e
Bianca sofrem pensando um no outro.
Jade aﬁrma a Edgard que gosta de
Cobra e pede sigilo sobre seu namoro.
René incentiva João a se aproximar
de Bianca. Santiago, um empresário
musical amigo de Nando, se encanta
com Sol. Lobão e Heideguer desaﬁam
Cobra a enfrentar Ducano campeonato
de muay thai. Pedro e Nando lembram
a Sol que a banda deve ser sua
prioridade. Gael e os atletas se atrasam
para o campeonato por causa de um
incidente. Karina decide se passar por
Pedro para poder lutar.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

Manuela se emociona com a formatura
de Rodrigo. Jonas marca um encontro
com Nanda. Iná tem um pressentimento
com Ana. Nanda conhece Tiago. Dora
se decepciona com a maneira como
Olívia fala de Soﬁa e Bárbara. Manuela
deixa Francisco ajudá-la na cozinha e se
surpreende com seu desempenho. Renato
tira fotos de Alice e faz perguntas sobre ela
para um amigo. Rodrigo diz a Lourenço que
Manuela é a responsável pela felicidade
deles. Ana abre os olhos e balbucia o nome
de Júlia para Eva.

Luna desabafa com Kyra e acredita que
sua relação com Juan chegou ao ﬁm. Juan
conversa com Mário, que aconselha o
amigo a esquecer Luna. Luna confessa a
Kyra que gosta de Téo. Helena parabeniza
Micaela pela conclusão do restaurante.
Petra não tem bom desempenho na
novela. Alexia/Josimara revela a Marieta
que está apaixonada por Zezinho.
Tarantino defende Bia de Erick e Tammy.
Téo se declara para Luna/Fiona e os dois
se beijam.

Maria Marta convence Cristina a aceitar
a sua oferta e entrega um cheque para
ela em troca de uma carta renunciando
o parentesco com José Alfredo. Cora
ﬁca nervosa com a sobrinha por ela
aﬁrmar que cumprirá a promessa que fez
a Maria Marta. Cristina comemora com
Xana e Naná a possibilidade de resolver
os problemas de sua família. Maria Marta
mostra a carta escrita por Cristina para
José Alfredo. José Alfredo guarda a carta
escrita por Cristina em seu cofre. José
Alfredo anuncia à família que ninguém o
substituirá na empresa.

TOURO - 21/04 a 20/05
Um dos melhores períodos do ano para o
seu signo começa agora e as boas vibes
são em dose dupla: você vai conta com as
companhias do Sol e de Mercúrio a partir de
segunda, dia 19, sinal de que seu astral estará
blindado e muita coisa boa pode rolar na sua
vida. A saúde ganha um reforço considerável,

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA
Karina se passa por menino e consegue
se inscrever no campeonato, e Pedro
teme a reação de Gael. Santiago tenta
convencer Sol a priorizar sua carreira
solo. Cobra reconhece Karina no ringue
e ajuda a menina a vencer a luta. Lobão
decide colocar Diego para enfrentar
Karina, e Cobra se preocupa. Diego
bate em Karina, que cai desmaiada.
João descobre o gravador com a voz do
suposto fantasma de Norma, e Nando
promete vingança contra Edgard. Gael se
desespera e leva Karina para casa. Com
o atraso de Sol, BB se oferece para ﬁlmar
a luta de Wallace. Nat tenta falar com
Duca, mas Lobão a interrompe.

Nesta semana, seu foco se volta para os assuntos
de grana e você saberá se virar nos trinta para
reforçar a sua renda. Sol e Mercúrio dão todo apoio
astral para você batalhar por seus interesses e
também reforçam a sua sorte. Se gosta de arriscar
palpites em jogos e sorteios, há chance de ganhar
um dinheirinho nesses dias.

Lúcio se emociona ao conﬁrmar que
Ana está se recuperando. Rodrigo avisa
a Manuela que eles irão viajar. Manuela
conversa com Iná sobre seu casamento
com Rodrigo. Rodrigo orienta Maria
a cuidar dos negócios enquanto ele
estiver viajando. Eva mente para
Lúcio e diz que avisou à família sobre
a recuperação de Ana. Renato se
aproxima de Alice. Lúcio conta para
Manuela e Iná sobre a recuperação de
Ana.

Luna/Fiona ﬁca desconcertada com
o beijo de Téo, e decide se afastar
do rapaz. Úrsula chega à casa do
namorado. Isaac aparta a briga entre
Tarantino e Erick. Kyra incentiva Luna a
ﬁcar com Téo e investigar Helena. Rafael
conversa com Renzo sobre Alexia/
Josimara e são fotografados por um
paparazzi. Helena decide seguir Luna/
Fiona. Bel aconselha Alexia/Josimara a
revelar o que sente por Zezinho. Edu diz
a Dominique que Renzo não serve para
trabalhar com ela. Helena aparece na
casa de Ermelinda e surpreende Luna/
Fiona.

Maria Marta diz a José Pedro para esperar a
hora certa de assumir seu lugar na empresa.
Maria Marta manda Merival tirar o irmão de
Cristina da prisão. Cristina conversa com
Merival sobre o seu irmão. Cora conversa
com Cristina e reclama do dinheiro que ela
acertou com Maria Marta. Marisa entrega a
José Pedro o relatório de despesas do último
mês. José Alfredo elogia Maria Clara por
seu trabalho como designer de joias. José
Alfredo chega ao restaurante de Enrico e
Vicente aﬁrma que pode fazer a comida
pedida pelo Comendador.

A Lua entra na fase Crescente em sua 3ª
Casa, levanta o seu astral, realça o seu poder
de comunicação e age como uma importante
aliada, ajudando a espantar as instabilidades
desta semana. A recomendação é focar nos
assuntos que realmente importam e não ﬁcar
criando caraminholas na cabeça.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Grandes novidades chegam das estrelas e
seu signo será um dos mais privilegiados pelas
energias generosas do Sol e de Mercúrio, que
passam a brilhar em sua 11ª Casa. Esses
astros prometem um tempo de mais esperança,
determinação e oportunidades para realizar seus
ideais.

LEÃO - 22/07 a 22/08
QUARTA-FEIRA

Nat disfarça e ﬁnge estar provocando
Duca. João, Nando e a turma da banda
preparam a vingança contra Edgard.
Wallace vence Luiz. Sol perde a luta
de Wallace, que expressa sua mágoa
para a menina. Pedro se declara para
Karina. Duca descobre que Nat é Leo,
ex-namorada de Alan, e Dalva pede que
o neto se concentre em sua luta. Sol tira
satisfações com BB sobre Wallace. Delma
seduz Marcelo, que desiste de encontrar
Roberta. Indira repreende Roberta por
assediar Marcelo. Lobão provoca Gael ao
falar de Karina. Começa a luta entre Duca
e Cobra.

Lúcio explica para Manuela e Iná como será́
a rotina da recuperação de Ana. Vitória leva
Bárbara para a casa de Marcos, e ele desiste
de sair com Dora. Manuela confessa à Iná
que está com medo de contar para Ana
sobre seu relacionamento com Rodrigo. Ana
tenta balbuciar o nome de Manuela. Lúcio
pede que Eva não deixe Ana presenciar
nenhuma crise familiar. Alice desconﬁa de
Renato. Lúcio leva Manuela para ver Ana.

Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua
mãe. Helena se arrepende de ter ido à casa
de Luna/Fiona e ﬁca desconcertada quando
a ﬁsioterapeuta deixa claro que deseja o bem
de Téo e o da empresária. Ignácio, Alan e
família conversam sobre a viagem ao Rio.
Disfarçado, Zezinho chega com Alexia à
rodoviária. Bia surpreende Tarantino com
um jantar à luz de velas. Kyra conversa com
Filipa sobre Alan e Rafael. Zezinho explica a
farsa para Alexia, e os dois se beijam. Alexia
e Zezinho desembarcam em Judas do
Norte. Alexia se prepara para se declarar a
Zezinho, quando vê o sutiã que ele usou em
seu disfarce e questiona se o rapaz está com
outra mulher.

José Alfredo elogia a entrada servida no
restaurante de Enrico. Lorraine aguarda
ansiosa pela encomenda de Maria Marta.
Xana conta para Juliane que Antoninho
já foi garimpeiro. Merival diz para Elivaldo
que consegue relaxar a prisão dele. Maria
Clara conversa com José Alfredo sobre a
ambição dele. José Alfredo ﬁca encantado
com a comida de Vicente e Enrico assume
a autoria dos pratos. Maria Marta sugere
para Danielle que ela procure um emprego.
Maria Ísis vê José Alfredo com Maria Clara
e ﬁca arrasada. Érika tenta convencer Téo
a desistir de publicar notícias sobre Cláudio.
José Alfredo ﬂagra Magnólia na casa de
Maria Ísis.

QUINTA-FEIRA
Duca e Cobra se enfrentam no campeonato.
Roberta se enfurece com a desistência de
Marcelo. Delma e Marcelo namoram. Nat
se aproxima de Dalva, e Duca acaba se
distraindo com a movimentação da lutadora.
Nando questiona René sobre sua relação
com Ana, e João ouve. Nat pergunta a Dalva
se Alan pode estar vivo. Cobra aproveita a
distração de Duca e vence a luta. Lobão e
Heideguer comemoram a vitória da Academia
Khan. João conclui que pode ser irmão de
Karina. Sol tenta se reconciliar com Wallace.
Duca procura Nat, que revela que traiu Lobão
com Alan. Gael se irrita ao encontrar Pedro
em sua casa. Lobão chega à casa de Nat.

Manuela consegue se comunicar com
Ana. Manuela conta para Rodrigo que
Ana está se recuperando. Marcos
e Dora fazem planos para um novo
encontro entre eles e as ﬁlhas. Manuela
vela o sono de Júlia. Alice conta para
Manuela sobre sua desconﬁança
em relação a Renato. Rodrigo se
aconselha com Lourenço. Rodrigo ﬁca
sensibilizado ao ver Ana.

Alexia briga com Zezinho por achar que ele
tem uma amante. Luna diz a Kyra que vai
conversar com Téo. Ermelinda briga com
Kyra por ter aceitado ir ao Rio com Alan. Luna/
Fiona diz que não pode ser envolver com
Téo, mas os dois acabam se beijando. Úrsula
aﬁrma a Micaela que Téo é tudo em sua vida.
Vicky orienta Gael e Bruno, e se queixa da
falta de interesse deste. Verônica fala com
um dos irmãos sobre acabar com a vida de
Micaela. Gabi pede para conversar com Juan.
Bel percebe que Edgar está interessado em
Ermelinda. Renatinha pede a Rafael para
demitir Alexia/Josimara. Dominique ameaça
Lúcia sobre Renzo. Téo termina o namoro
com Úrsula.

Magnólia inventa uma desculpa para
José Alfredo, mas é expulsa da casa de
Maria Ísis. José Pedro pede que Marisa
lhe dê a folha de pagamento da empresa.
José Alfredo fala para Maria Ísis que a
mulher que estava com ele é sua ﬁlha.
João Lucas garante a Du e Helena que
vai descobrir quem é a amante de seu pai.
Maria Marta vai para uma delegacia e faz
uma denúncia dizendo que está sendo
chantageada. Silviano e Brigel ameaçam
Ismael e Lorraine. Cora reclama dos gastos
de Cristina. Fernando elogia Cristina. José
Alfredo pergunta para João Lucas quando
ele vai começar a trabalhar.

Rodrigo fala sobre Júlia com Ana, e os
dois se emocionam. Eva conta para
Vitória sobre a recuperação da ﬁlha.
Marcos e Dora combinam de contar
para as ﬁlhas sobre eles. Manuela diz
para Alice que seu casamento está
abalado. Rodrigo confessa a Nanda
que não esqueceu Ana. Celina aﬁrma
a Lúcio que a recuperação de Ana lhe
devolveu o ânimo. Renato decide se
apresentar para Alice.

Úrsula promete provar a Téo que Luna/Fiona
é interesseira. Dominique ﬁca furiosa ao ser
ameaçada por Lúcia. Alexia e Zezinho se
beijam, e a casa pega fogo. Helena ampara
Úrsula, que toma remédios e adormece no
escritório. Dominique planeja tirar todos os
clientes da Labrador. Lúcia conhece Rafael
e vê uma foto de Kyra. Téo ouve quando
Hugo diz que Helena seguiu Luna/Fiona.
Ivo diz a Alexia/Josimara que a polícia busca
provas contra a quadrilha de Dominique e a
alerta sobre o envolvimento com Zezinho.
Mário conta a Juan que o dono do hotel quer
contratá-lo como chef de um restaurante em
São Paulo.

Leonardo faz um acordo com Téo em troca
das provas contra Cláudio. João Lucas
não gosta da ideia proposta por seu pai
de começar a trabalhar na Império. Helena
sonda Josué sobre José Alfredo. Silviano
demite Kelly e José Alfredo pede para
conversar com ela. Magnólia reclama por
Ísis ter uma empregada. Leonardo troca
a fechadura do apartamento e Cláudio se
irrita. Érika conversa com Fernanda sobre
o seu trabalho. Vicente pede para sair mais
cedo do restaurante para resolver uma
questão pessoal. Vicente encontra Cristina
e os dois acabam se beijando. José Alfredo
percebe que Maria Marta o observou
durante a noite.

SÁBADO

Não há exibição.

Alice se emociona ao constatar que a
história de Renato é verdadeira. Rodrigo
conforta Manuela. Alice conta para Suzana
e Cícero que encontrou seu pai biológico.
Rodrigo confessa a Celina que teme por
seu relacionamento com Manuela. Lúcio
orienta Manuela a esperar para contar
qualquer coisa para Ana. Eva pergunta a
Manuela e Rodrigo quando irão contar para
Ana que estão juntos.

Mário não gosta do convite para trabalhar no
Brasil, e Juan se anima com a possibilidade
de rever Luna. Helena aconselha Úrsula.
Alexia e Zezinho namoram no lago. Alexia
garante a Zezinho que não sente nada por
Renzo. Renzo pensa em Alexia. Bruno e
Gael presenteiam Micaela. Verônica fala com
um dos irmãos sobre o plano de acabar com
Micaela. Renatinha se insinua para Rafael.
Começa a festa de lançamento da novela. Téo
mostra fotos a Luna/Fiona e fala da possível
cirurgia. Kyra/Cleyde e Alan são rendidos por
bandidos.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Se depender do Sol e de Mercúrio, novos caminhos
se abrem em sua vida a partir de segunda-feira,
dia 19, e ideais que você acalenta ganham um
grande impulso. Embora seu signo não seja do tipo
que gosta de tirar o pé da zona de conforto, pode
se deparar com inúmeras oportunidades neste
período e tudo indica que mudanças vão trazer
realização pessoal e profissional.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Mudanças importantes estão em curso e quem
avisa é Sol e Mercúrio, que começam a circular
em Touro a partir de segunda-feira. Talvez você
tenha que examinar mais à fundo assuntos que
não ﬂuem bem e eliminar o que não dá retorno.
A boa notícia é que não vai faltar ﬁrmeza para
fazer escolhas e tomar decisões – é hora de
evoluir.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Boas novas chegam das estrelas para o seu signo
e as maiores surpresas virão do Sol e de Mercúrio,
que migram para o lado oposto do seu Horóscopo
no dia 19 de abril. Esses astros vão acentuar sua
disposição para cooperar com os outros e avisam
que chegou a hora de somar forças com quem
convive e trabalha. E

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

SEXTA-FEIRA
Nat pede que Duca se esconda e
consegue despistar Lobão. Gael expulsa
Pedro de sua casa. Bianca conversa
com Dalva sobre Duca e Nat. Gael
proíbe Karina de lutar e de ver Pedro,
e Dandara intervém. Lincoln revela que
Sol se atrasou para o campeonato por
causa de Santiago, e Wallace termina
com a menina. Duca conta para Bianca
que Nat é ex-namorada de Alan. Bianca
sai com Lírio e Joaquina.
Nando
consola Dandara. Tomtom incentiva
Pedro a não desistir de Karina. Pedro
tenta alcançar a janela de Karina, mas
acaba encontrando Gael.

As ambições leoninas ganham um belo reforço
dos astros a partir dessa semana com a entrada
do Sol e de Mercúrio no ponto mais alto do seu
Horóscopo. Suas competências e habilidades
estarão mais visíveis e os superiores estarão de
olho em seu desempenho, o que pode render
conquistas importantes para a sua carreira e para
o seu bolso.

João Lucas ouve uma discussão entre
seus pais. Magnólia e Severo vão à casa
de Ísis. João Lucas decide descobrir quem
é a amante de José Alfredo. Lorraine conta
para Érika que Maria Marta mandou um
homem ameaçá-la. Orville entrega mais
um desenho de Salvador para Carmem.
Érika marca um encontro com Robertão.
Cláudio conversa com Beatriz. José Alfredo
pensa em fazer uma festa para mostrar a
nova coleção de joias da «Império». Vicente
pensa em Cristina. Maria Marta exige que
Helena descubra o nome e o endereço da
amante de José Alfredo. Lorraine consegue
o endereço da «Império». Cláudio conversa
com José Alfredo.

Trabalho e saúde serão os assuntos de maior
interesse do seu signo a partir dessa semana e o
recado vem do Sol e de Mercúrio, que ingressam
em sua 6ª Casa na segunda-feira. Essa dupla
promete mais vitalidade para o seu organismo,
disposição para batalhar por seus interesses e
muita determinação para mostrar do que é capaz
no serviço.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Seu signo tirou a sorte grande e tem tudo para curtir
um período espetacular, Caprica! Sol e Mercúrio
desembarcam em seu paraíso astral na segunda,
dia 19 e ao atuarem no setor mais positivo do seu
Horóscopo indicam uma semana perfeita sem
defeitos em diversos aspectos da sua vida.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Você é do tipo que adora tirar o pé da rotina e
inventar atividades diferentes fora de casa, mas o
período será mais indicado para ficar no sossego
do seu ninho e curtir todo tipo de interesse em seu
espaço. Sol e Mercúrio começam a se movimentar
no Fundo do Céu em seu Horóscopo e convidam
a dar mais valor para o convívio familiar e as coisas
que pode fazer em seu lar.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Mudanças importantes acontecem no céu e
o período já começa animado para os seus
contatos e relacionamentos. No dia 19, Sol e
Mercúrio passam a brilhar em sua 3ª Casa,
ativam seu poder de comunicação e dão
assertividade de sobra para você se destacar em
conversas, reuniões de trabalho, bate papos e
encontros virtuais.
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Editorial

O feminicídio se estampou
no século XXI

Ouçam a voz de uma mulher!

O feminicídio se constrói aos poucos, nos detalhes do dia a dia da relação. Vem maquiado de ciúmes.
Cuidado. Amor. Tudo mentira! Contada de geração em geração à homens e mulheres. Desde a infância.
Em nome da submissão da mulher.
O amor, esse sim, implica ajudar a companheira nos trabalhos domésticos. Na educação dos
filhos. Na divisão das contas da casa. Na compreensão da falta de libido diante do cansaço diário de tantas
tarefas mentais e braçais a serem exercidas. Sim, é a mulher quem assume majoritariamente até o trabalho
de planejamento, organização e tomada de decisões em casa. E isso também cansa.
Feminicídio não é crime passional, como taxava a imprensa até pouco tempo atrás e como ainda
insistem alguns comunicadores e policiais. Não há mais espaço para atribuir à mulher a culpa por um
crime brutal onde somente ela é a vítima. Sim, porque falar de crime motivado por ciúmes ou passional é
como culpar a mulher pela sua própria morte. É isentar o homem da violência. É passar a mão na cabeça.
Quando o certo é punir no rigor da lei. SEVERAMENTE!
Não é culpa da mulher. Usar saia curta, por exemplo, não é convite para o assédio ou o estupro.
É simplesmente usar a roupa desejada. Nada mais. Quem pensa, além disso, é quem está errado. Curioso
observar quantos desses homens se autodeclaram, logo após o feminicídio, vítimas da própria “insanidade passageira”. Poupem-nos dessa condição psicológica quando o nome correto, muitas vezes, é crime
premeditado. Com uso de arma de fogo guardada em casa. Não se sabe por qual motivo. Ou se sabe. E
quando acontece ao contrário, quando uma mulher se cansa de tentar se proteger, se cansa de gritar com
boletins de ocorrências e medidas protetivas que sofre abusos e comete o crime do homicídio contra o
agressor que a abusava há anos? Ela é taxada de assassina quando deveria ter sido protegida e poupada
pelos que deveriam protegê-la e tinham poder para isso, inclusive com mandado de prisão executado, que
no caso ao qual me refiro não foi cumprido pela polícia, e pasmem, essa mulher tem sido julgada. Em João
Monlevade, hoje (21) cantora é assassinada com dois tiros por companheiro que se matou em seguida.
Uma barbaridade. Tragédia motivada pelo feminicídio cultivado em um relacionamento que sobrevivia
sabe Deus a que pé. Lamentável!
Quem e o que está produzindo esses homens por trás do feminicídio? Essa pergunta também
precisa ser respondida. Porque se essa sangria não for estancada, morremos todos. Como famílias. Como
sociedade civilizada.
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O fenômeno não é recente. No desmonte histórico, o homem
sempre matou as mulheres. Antes, matava um pouco menos, porque
elas eram submissas, dependentes, diria a parte “frágil”, na nomenclatura de nossos pais. É que na versão machista, era fácil domá-las e
mantê-las sob o silêncio do chicote.
Já esta “nova” e macabra investida dos homens contra as mulheres, conhecida como feminicídio, só FREUD explica. Sem o poder
de dominar a fêmea pelo anzol da submissão do passado, eles têm
utilizado sua força muscular para cometer os crimes que, em essência,
terminam por banalizar a vida. Dir-se-ia: homens degenerados cuspindo o fogo de satanás na antecipação do apocalipse.
Historicamente, as mulheres do primeiro quartel do século XX
viveram o jugo milenar da vergasta dos homens. A missão era exclusivamente dar a eles prazer, sempre “unilateral”, depois procriar,
lavar e cozinhar. O negócio era assim: “Cuidar da casa e da meninada”. Não tinham voz, vez, não votavam e não exerciam cargos
públicos, por isso é que contra elas não existia a ira dos homens,
como a que vemos hoje.
Somente após a ditadura Vargas é que elas começaram vida nova.
Tiveram consagrado o direito de votar e ter espaços no serviço público. Abriu-se para a mulher o sagrado direito de estudar… Nesta
quadra, nasceram os cursos de pedagogia, mas a “lei” era clara: só
podia casar depois que se formasse e, no cancioneiro popular, Nelson
Gonçalves era enfático: “Uma normalista linda / não pode casar ainda / só depois que se formar / eu estou apaixonado / o pai da moça
é zangado / e o remédio é esperar”.
Denota-se da canção de Nelson que, àquela época, a mulher não
passava de uma boneca vestida de carne. Sua educação era para servir
ao Estado, seu destino… para servir aos homens.
Felizmente, terminamos o século com uma mulher mais empoderada, com direitos e deveres claros, iguais aos homens e que, com
méritos próprios, foi à luta, ocupando espaço na sociedade, e esse eco
fantástico já chegou a todas as mulheres, pobres ou ricas, e graças a
Deus, não há mais espaço para chibatas. As mulheres do século XXI
estão caminhando ombro a ombro com os homens. São donas de
casa, de seu trabalho e de seus narizes, e ponto!
Os rancores do passado, que produziam seres “inferiores”, são
página virada; a sociedade emprenhou-se de igualdade, não obstante
o divino e sagrado pendor, dado por Deus à mulher, de procriar. No
resto, tudo igual e, quem sabe, por isso, daí tenha nascido essa liturgia
de ódio na matança indiscriminada de mulheres inocentes.
Talvez algum psicanalista possa explicar. O homem do século
XXI, após a robotização das máquinas, atravessa um ciclo de readaptação à vida. No fundo, é outro tipo de homem, nervoso e frágil
– mais frágil que as mulheres – e esse peso de incertezas os transformou em seres robotizados, preparados apenas para a convivência
virtual, onde se constroem fantasias de sucessos e fracassos, e no embate entre o virtual e o real, faz parte da “onda” espancar ou matar, e
passou a ser o fetiche dos falsos heróis.
As tragédias gregas, quem sabe, talvez possam também explicar
melhor esse homem violento e voraz, esse cruel matador do século
XXI. É que os gregos, na busca do conhecimento, abasteciam suas
imaginações através de vários deuses, centrando em Dionísio, o deus
grego da fertilidade e da libido, parte da sua decantada dramaturgia. Então, este homem, o que mata as mulheres, nada mais seria que o Deus
Satânico dos gregos e romanos. Não é o homem com a tez brasileira,
forjado, em sua maioria, na fornalha da escravidão. É besta-fera!
Esse brutal homem do século XXI, que estupra, que comete assédio moral e sexual, é uma amálgama de homem e demônio, com mistura de Dionísio e Satanás, uma espécie mal parida que deve ser eliminada
da terra pelas forças de todos os deuses do mundo, sejam os mitológicos, deuses gregos, sejam os romanos, escandinavos ou orientais.
Na verdade, o homem que estupra, mata, assedia, não pode viver
em sociedade. Em tese, na hora da raiva, seria melhor castrá-lo na
forja, mas como isso não é possível, que se criem leis mais severas
para coibir suas atrocidades.
E, neste duelo entre o bem e o mal, requeiramos a Deus que se
apiede de todas as mulheres – negras, brancas e amarelas – encorajando-as a reagir, não apenas com a lei Maria da Penha, mas pugnando
por leis que dimensionem estes crimes como hediondos, sem dosimetria penal. Preso, preso até o final.
E a nós, homens de bem, cabe iniciarmos uma cruzada de trabalho e informações constantes, transferindo aos nossos filhos homens
a obrigação de que, no futuro, eles respeitem todas as mulheres como
desejariam que fossem respeitadas as suas mães e irmãs, fazendo-lhes
entender que o ser feminino tem o direito de ser feliz e respeitado,
desde a infância e em cada época da vida, e não como objeto das sanhas diabólicas dos homens-bestas, que as espancam e matam, abreviando suas vidas estupidamente.
É Tempo de reflexão.
AMÉM!
Arimar Souza de Sá
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

Essa é a Rosely esbanjando alegria e muita beleza com
seus 40 anos. Felicidades sempre, quarentona!

O nosso parceiro Gustavo, da loja Shopping Arena,
é o aniversariante deste domingo (25). Na foto com o
pequeno Murilo. Parabéns!

Essa lindeza e todo esse charme é da princesa
Valentina, que faz aniversário no próximo dia 25.
Que Deus te abençoe!

Luiz Henrique foi
o aniversariante
do dia 16 de abril.
Grande abraço!

Os papais do ano: Emilly Venâncio e Douglas Brandão.
O herdeiro Bento já está chegando ao mundo, e a ansiedade
está grande aí né, parceiros?! Será que já nasceu?!

A aniversariante desste sábado (24), é a Laura. Cheia de
estilo e beleza enfeita nossa página sociais. Parabéns!

