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¨ cidades
Cemig desenvolve
aplicativo que
permite acompanhar
operações
TECNOLOGIA. Novo aplicativo da Cemig permite o
monitoramento em tempo real das usinas.
DA REDAÇÃO
Cada vez mais focada em
aplicar a tecnologia em benefício da população de Minas
Gerais, a Cemig desenvolveu
o aplicativo “Proximidade”.
Por meio dele, os interessados
podem acessar informações
atualizadas sobre a variação
dos níveis e vazões dos rios e
reservatórios das Usinas Hidrelétricas (UHEs) e Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHS)
da área de concessão da companhia. A ferramenta é mais
um importante canal de informação, principalmente, para
as populações do entorno das
usinas, que são influenciadas
diretamente pela operação dos
reservatórios. O aplicativo permite uma comunicação mais
efetiva com a comunidade. O
download pode ser feito gratuitamente nas lojas “Playstore
Android” e “IOS-celular”.
De acordo com o engenheiro de Planejamento Hidroenergético da Cemig, Renato Junio Constancio, a ideia de
desenvolver o aplicativo surgiu
para facilitar a disseminação
da informação entre as comunidades ribeirinhas, representantes e lideranças municipais
e órgão de defesa civil. Nesse
contexto, é importante destacar que, desde 2005, a Cemig
mantém o Programa Proximidade, que se relaciona e realiza
várias reuniões com os órgãos
de defesa civil municipais,
além do Corpo de Bombeiros
e lideranças locais.
“Baixando o app, qualquer
pessoa tem acesso às principais
operações de qualquer um dos
42 reservatórios da Cemig em
Minas Gerais. Na ferramenta
é possível verificar o nível do
reservatório, a quantidade de
água que está chegando à usina
e também a quantidade que está
saindo”, explica o engenheiro.
O aplicativo Proximidade
também tem um perfil especí-

Aplicativo Proximidade facilita a troca de insformações e o
monitoramento das usinas.
fico para a Defesa Civil e mantém um contato permanente
com os coordenadores desses
órgãos nos municípios. Eles
são avisados previamente, via
“mensagens e alertas”, sobre
todas as informações inerentes ao status da operação do
reservatório/barragem. Também por plataforma web, os
órgãos de proteção e defesa civil têm acesso à visualização e
impressão de mapas temáticos
em diferentes escalas e tipos,
tais como fotos de satélite,
guias de ruas e mapas de terreno, contendo a extensão das
manchas de inundações para
cenários de cheias e rupturas
hipotéticas, além da possibilidade de envio de alertas prévios para celulares cadastrados
nas áreas selecionadas.
“O aplicativo permite uma
comunicação mais efetiva
com a comunidade por meio
de cadastramento georreferenciado do aparelho móvel
de cada cadastrado no app.
Dessa forma, cada pessoa vai
receber a informação precisa

da sua região”, afirma Renato
Junio Constancio.
Sobre os aspectos operativos das usinas, o engenheiro
da Cemig ressalta que as instalações têm papel fundamental
para a sociedade, não apenas
na geração de energia. “As hidrelétricas não têm condições
de controle pleno sobre todas
as cheias. Elas influenciam o
comportamento das águas dos
rios, ao permitir a regularização
da vazão até certos limites. A
Cemig – assim como as demais
geradoras – libera menos vazão
que recebe no reservatório em
épocas de cheias e libera mais
que recebe em períodos de estiagem, podendo minimizar os
problemas com as enchentes e
também de secas’, explica.
Por ter a concessão de dezenas de usinas em Minas Gerais, a Cemig está em contato
constante com as Defesas Civis dos municípios e também
com a Defesa Civil Estadual
para prestar todas as informações sobre os processos operativos das usinas.
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Prefeito anuncia toque de recolher
como medida de prevenção

COVID-19. Ações mais severas foram adotadas para evitar o agravamento da transmissão do vírus no município.
DA REDAÇÃO
Durante a coletiva de imprensa que ocorreu na última
segunda-feira (8 de março), o
prefeito interino Juliano Duarte anuncia via Decreto Municipal, uma medida restritiva
de circulação de pessoas em
Mariana (MG), o chamado toque de recolher. Essa coletiva
contou também com a presença de autoridades da saúde da
região, representante da Santa
Casa e do Hospital Monsenhor Horta, e da Secretaria
Municipal de Saúde.
De acordo com o prefeito:
“é preciso tomar medidas mais
drásticas” para evitar assim que
a cidade de Mariana entre na então denominada onda “roxa”,
classificação mais alarmante realizada pelo Minas Consciente.
Essa ação tem como principal
foco evitar o agravamento da
situação atual do Covid-19 na
cidade. O toque de recolher

Uma das finalidade do decreto é evitar um colapso na saúde pública local.
proíbe a circulação de pessoas
e veículos entre as 20h e 05h
de segunda a domingo, com
exceção para trabalhadores de
saúde, de serviços essenciais e
também para as pessoas em situação de urgência e emergência. A medida entrou em vigor

pref

a partir de terça-feira (9) e é válida por 15 dias.
Um fator determinante
para essa iniciativa é a situação preocupante na qual a
UTI da Santa Casa de Ouro
Preto se encontra, essa unidade de saúde é de suma impor-

tância para toda a região, uma
vez que a mesma que atende
toda a região dos Inconfidentes. Seus dez leitos destinados à assistência de pacientes
adultos contaminados com o
Covid-19 estão com 100% da
sua taxa de ocupação.

Esse decreto também determina outras medidas com
a finalidade de conter a transmissão do novo coronavírus e
consequentemente evitar um
colapso na saúde pública local.
Algumas dessas colocações
são: a proibição de atividades
de organização e realização
de eventos de qualquer natureza, inclusive em repúblicas
estudantis, em casas de festas
e eventos, com e sem entretenimento; Proibição de entretenimento (atrações artísticas,
música ao vivo e afins) em
bares, restaurantes e lanchonetes; os estabelecimentos de
hospedagem, hotelaria, pousadas e afins poderão funcionar
somente com até 30% (trinta
por cento) de sua capacidade
e em observância ao toque de
recolher. Além das medidas
citadas anteriormente, todos
os guardas municipais tiveram
as férias suspensas.
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Empresaédenunciada
por constantes
aglomerações
PREVENÇÃO. Fundação Renova nega denúncia e afirma seguir
todos protocolos de prevenção.
DA REDAÇÃO
Através de denúncia anônima feita em nossa Redação,
o Jornal Ponto Final recebeu
imagens e áudios, de funcionários da Fundação Renova,
envolvendo funcionários da
empresa HTB – Engenharia e
Construção que estariam aglomerados em ambiente de trabalho. Segundo denunciante
“funcionários da empresa HTB
não se preocupam em fazer o
distanciamento necessário e alguns não fazem o uso da máscara”.
A Fundação Renova, responsável pelo canteiro de obra
a empresa HTB atua, respondeu em nota enviada à nossa
Redação que “A Fundação Renova esclarece que, após verificação, não identificou nenhuma
ocorrência de aglomeração no
refeitório do reassentamento
de Bento Rodrigues. A Fundação trabalha diariamente reforçando os protocolos de segurança e saúde adotados desde
março de 2020 pela instituição
e vem seguindo integralmente
as recomendações da Prefeitura
Municipal de Mariana e da Or-

Denúncia aponta grande quantidade de pessoas
aglomeradas.
ganização Mundial de Saúde. A
Fundação Renova reforça que
qualquer desvio dessas medidas
é imediatamente tratado. Dentre
as medidas para garantir a segurança de seus colaboradores nos
refeitórios, estão: disponibilização de álcool em gel na entrada
e em pontos estratégicos; escala
de horários; uso obrigatório de
máscara, exceto quando estiver o
colaborador sentado para comer;

piso e mesas demarcados com a
distância mínima de 2 metros entre as pessoas; mesas, cadeiras e
pisos desinfetados antes, durante e depois das refeições; pratos
servidos por funcionários de
máscaras e luvas; balcões e filas
separados por placas de acrílico
para não haver contato das pessoas com a comida e nem com
os funcionários que estão servindo os pratos”.

EVENTO

Criação da UFMG se destaca em Dia
Internacional da Matemática
DA REDAÇÃO
Como parte das comemorações do Dia Internacional da
Matemática, data celebrada em
todo o mundo em 14 de março,
o projeto International Day of
Mathematics, da União Internacional de Matemática (IMU)
organizou um desafio de cartazes. Dentre as 2100 criações
enviadas, uma submissão do
Museu da Matemática UFMG
foi destacada como uma das
melhores do evento e exposta
no site oficial.
A proposta da IMU incentivou os participantes a criarem
cartazes que demonstrassem a
força da matemática como uma
linguagem universal. Além disso, as imagens deveriam comunicar uma ideia de como tornar

o mundo um lugar um pouco
melhor. Com esse objetivo, David Felipe Brochero Giraldo,
integrante da equipe do Museu
da Matemática UFMG e aluno
do Curso de Engenharia Elétrica, elaboraram uma criação que
retrata apenas com imagens o
comportamento de coletivo.
Também chamado de
comportamento de enxame, o
aspecto trabalhado pelo aluno
é exibido por diversas espécies
de animais sociais. Esse comportamento corresponde ao
movimento de um conjunto
de entidades que seguem um
conjunto simples de regras. Da
perspectiva matemática, esse
tipo de fenômeno é chamado
de comportamento emergente,
pois surge pela interação dos

indivíduos, sem coordenação
central. O modelo pode ser utilizado em áreas como robótica
e optimização, devido às suas
propriedades de auto-organização.
De 9 a 12 de março, o Museu da Matemática UFMG realiza seu próprio evento para
comemorar o Dia Internacional da Matemática. A celebração acontece por meio de
um encontro virtual seguindo
o tema da comemoração deste ano, A Matemática para um
mundo melhor. O principal
objetivo do evento é mostrar o
papel essencial que a matemática desempenha em diversos
campos do saber, como a educação, a arte, os jogos e os avanços
científicos e tecnológicos.
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O chafariz que ficava localizado à Praça Gomes Freire no lago com peixes, sempre foi uma
atração para o município.

Chafariz do Jardim é
remanejado para
distrito de
Bandeirantes
PATRIMÔNIO. Restauração da Praça Gomes Freire é
questionada por retirada de chafariz.
DA REDAÇÃO
Um dos lugares mais agradáveis de Mariana, cercada por
casarões do século XVIII, a
Praça Gomes Freire, que leva
o nome do médico e político
Gomes Henrique Freire de Andrade, era utilizada antigamente
para cavalhadas e touradas, festas religiosas e festas reais.
Hoje a praça é conhecida
por ser o principal local de encontros de jovens e famílias nos
finais de semana. O espaço frequentado por crianças e turistas
na cidade de Mariana sempre
contou com muito verde e espaço para laser.
No ano de 2020, o Jardim
como é popularmente conhecido, passou por uma revitalização comandada pela Fundação
Renova, que tinha como objetivo revitalizar em um contexto
referente ao urbanismo e planejamento urbano. O processo se referia à reconversão de
espaços urbanos abandonados,
subutilizados ou degradados,
mediante a recuperação de antigos (ou a criação de novos)
usos e atributos urbanísticos ou
naturais. Essa revitalização foi
alvo de muitos questionamentos e polêmicas por parte dos
moradores locais.
A obra foi entregue ao final do ano de 2020 e sobre as
alterações realizadas no local,
o Jornal Ponto final através de
uma denúncia recebida em sua
Redação questionou a Funda-

ção Renova a respeito da retirada do chafariz do local.
O chafariz que ficava localizado à Praça Gomes Freire
no lago com peixes, sempre foi
uma atração para o município.
Todo marianense tem uma
lembrança do referido chafariz,
e essas lembranças percorrem
o mundo já que a cidade sempre foi muito bem frequentada
por turistas do Brasil inteiro e
também de vários países. Com
a reforma da praça o chafariz
deixou de fazer parte do local
que permaneceu com o lago.
É importante pontuar que a
cidade de Mariana tem o centro
histórico tombado pelo Iphan
desde 1945, e busca o reconhecimento da UNESCO para a
cidade se tornar Patrimônio da
Humanidade. Além disso, os
moradores nascidos e criados
na Primaz possuem uma relação afetiva de valorização com
os pontos citados bem como as
propriedades e acervo regional.
Dona Marina de 78 anos
moradora do centro, explica
sua decepção em saber quem
o chafariz não faz mais parte
do local “a gente acaba criando
uma lembrança que se eterniza,
meus filhos brincavam muito
naquele laguinho, e antigamente até bebiam a água daquele
local, muita criança fazia isso.
Vieram os meus netos e sempre
foi da mesma forma, eles brincavam como se fossem o quintal de casa e agora passando de

carro vi que o chafariz não está
mais lá, fiquei decepcionada”.
O vereador Gilberto Mateus Pereira, mais conhecido
como Tikim Mateus, levou a
questão ao legislativo em reunião ordinária da Câmara de
Mariana, questionando inclusive o destino do chafariz.
Durante reunião de Câmara do dia 1º de março, a
vereadora Sônia Azzi afirma
que o chafariz foi esculpido
em pedra sabão, por um artesão local e que havia doado ao
município e após reforma do
Jardim estaria jogada, e devido
o abandono o artesão o pegou
de volta e segundo ela, será remanejado na Igreja Nossa Senhora da Aparecida no distrito
de Bandeirantes.
Procurada por nossa redação a Fundação Renova enviou a seguinte nota “A Fundação Renova esclarece que,
segundo parecer do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o
chafariz da praça Gomes Freire foi instalado sem a aprovação do órgão. Dessa forma,
durante a elaboração do projeto de requalificação da praça, foi proposta a retirada do
equipamento e substituição
por jatos d’água, ação aprovada pela Prefeitura Municipal
de Mariana e IPHAN. A Fundação informa que o chafariz
se encontra sob cuidado do
poder executivo municipal”.

TELE-ENTREGA: 98409-6524
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Novos médicos
serão contratados
em combate
a covid-19

AUTORIZAÇÃO. Câmara aprovou por unanimidade projeto que
autoriza contratação de novos médicos.
DA REDAÇÃO
Após reunião ordinária da
última segunda-feira (8), o município marianense irá ingressar
no Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba
(ICISMEP). Com o objetivo
de reforçar o enfrentamento e
combate a Covid-19 e fortalecer o atendimento dos usuários
do sistema de Saúde de Mariana, os vereadores aprovaram
projeto, por unanimidade.
Depois de esclarecer algumas dúvidas, o vereador Marcelo Macedo, destacou a necessidade de autorizar a entrada
de Mariana neste consórcio. “A
gente sabe muito bem o que está
acontecendo em nossa cidade,
no país e no mundo devido essa
pandemia. E segundo o próprio
secretário de Saúde, no município há falta de médico em várias
especialidades”, frisou Macedo.
Quem também destacou a importância do novo
consórcio para Mariana foi
o vereador Ediraldo Ramos.
O parlamentar explicou que
o município vai contar com
mais agilidade na contratação
dos profissionais de Saúde,
evitando que muitos pacien-

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

O Consórcio Público Instituição de Cooperação
Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) é uma
associação pública de municípios.
tes fiquem aguardando por
dias um atendimento médico.
“Não podemos deixar nossos
cidadãos esperando por um
atendimento de qualidade na
Saúde”, ressaltou o vereador.
O Consórcio Público
Instituição de Cooperação
Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) é uma
associação pública de municípios que tem o objetivo de de-

senvolver, em conjunto, ações
e serviços que venham a complementar a assistência à saúde
da população. Atualmente, a
instituição é composta por 50
municípios da região e realiza
cerca de 300 mil atendimentos e oito mil cirurgias anualmente. Todas essas operações
são ofertadas com verba do
SUS e repasses mensais das
prefeituras consorciadas.

MOBILIDADE

SAMU animal é entregue ao Canil
Municipal de Mariana
DA REDAÇÃO
A Secretaria de Saúde
inaugurou, na última sexta
do mês de fevereiro (26), um
veículo 4x4 que terá como
principal função auxiliar no
deslocamento do Castramóvel e realizar resgates de animais em situações de riscos,
mediante denúncias que chegam até o Centro de Acolhimento de Animais. O veículo foi entregue diretamente
na sede do CAA e será utilizado em todo o território
do município, incluindo dis-

tritos e subdistritos.
De acordo com dados da
Subsecretaria de Vigilância
em Saúde, apenas no ano de
2021, foram realizadas 49 denúncias diretamente ao CAA,
dentre elas: abandono e maus
tratos. Ao todo, este ano 58
animais foram resgatados e
encaminhados ao CAA, onde
receberam cuidados veterinários e abrigo. A Subsecretaria
afirma que o veículo possibilita que os resgates sejam
realizados mais rapidamente
e, dessa forma, mais animais

poderão ser atendidos.
Além da função de resgate, o veículo facilita o
transporte do Castramóvel,
que até então se encontrava
estacionado na Arena Mariana, onde eram realizadas
todas as castrações de cães
e gatos. Com a aquisição
do veículo, o procedimento
da castração será facilitado
aos moradores de distritos
e subdistritos, que poderiam
encontrar dificuldades no
atendimento, devido à distância até o local.
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Jornal Ponto Final
Homenageia as mulheres reais
RECONHECIMENTO. Homenagem do Jornal Ponto Final traz depoimentos de mulheres determinadas e
reais que enfrentam o dia a dia com amor e determinação.
DA REDAÇÃO
Para celebrar essa data o
Jornal Ponto Final trouxe algumas personalidades femininas
de nossa cidade. Empresárias,
empreendedoras, donas de
casa, enfermeiras e muitas delas
são tudo isso e ainda são mães.
Dar conta de um trabalho, seja
ele qual for, e ser mãe de um
ou mais filhos não é tarefa fácil,
em tempos de pandemia se torna ainda mais difícil.
Carmen Maris de Souza é
moradora de Mariana e há um
ano enfrenta a pandemia de
frente. Enfermeira, Carmen
fala sobre suas dificuldades e
suas lutas diárias para salvar
vidas nesse período difícil que
vivemos “A Enfermagem desde sempre foi majoritariamente
composta por mulheres. Muitas
vezes subestimadas, questionadas quanto o conhecimento e
capacidade, mas são essas mulheres que estão na linha de
frente, cuidando do amor de alguém e provando todos os dias
a que vieram, conquistando
respeito e admiração das pessoas. A exaustão bate por diversas
vezes, mas é pela força de outra que levantamos e vamos em
frente! A mulher enfermeira é
líder, é força e alma e coração.
Tenho muito orgulho de estar
na linha de frente podendo ajudar de alguma forma a quem
precisa por consequência do
vírus.”
Marilza Sant’Anna Passos,
empresária no ramo da comunicação, fala do seu orgulho em
ser mulher “Sou dona de casa,
esposa, mãe, avó, sogra e administradora da empresa Ponto
Final, e sou muito feliz por isso.
Mulher é incansável. Tenho orgulho de ser mulher”.
Maria do Carmo Gonçalves Lemos, é dona de casa e
desde que a pandemia começou
está isolada. Carminha, como
é conhecida, explica suas dificuldades e o desejo que a vida
volte ao normal “temos muitas
dificuldades diárias, com os filhos e marido trabalhando fora
eu preciso estar sempre atenta
aos cuidados para que minha
família esteja sempre protegida. Faço tudo com muito amor,
mas desejo muito que esse vírus acabe para que possamos
ter vida normal de novo. Tenho
muito orgulho da mulher que
me tornei”.
Todas as mulheres em suas
particularidades enfrentam essa
homenagem com luta, diversi-

dade, esperança, igualdade e de
dias melhores. E a homenagem
do Jornal Ponto Final é para
todas as mulheres reais, que
enfrentam o dia a dia com determinação, perseverança e nos
dão amor em forma de gestos
e atitudes. À todas as mulheres

nossa gratidão. A homenagem
à vocês deveria ser diariamente
por cada centímetro de amor.
Em comemoração ao Dia
Internacional das Mulheres, o
Jornal Ponto Final realizou na
última segunda-feira (8) uma
LIVE com a cantora Priscila

Oliveira e os músicos Ramon
Pessoa e Jackson Costa. A
LIVE contou com vídeos de
mulheres empreendedoras da
cidade que são atuantes e participativas nos comércios da
cidade e durante a pandemia
tem se reinventado todos os

dias para se manter no mercado oferecendo o melhor atendimento paras seus clientes.
Foram sorteados brindes especiais para mulheres e uma noite
incrível com os telespectadores
que sempre acompanham a
programação deste semanário.

Carmen de Souza, Marilza Passos e Maria do Carmo.

Geise Oliveira, Fortaleza Macon.

Josiane, Acurácia Pharmaceutica.

Andreia Donadon, escritora.

Kenny Murta, Atena Corretora de Seguros.

Rosimary, Murici.

Érica Machado, Laboratório Vanderlei Machado.

Martha Guido, policial militar.
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Renova édenunciada por maus-tratos
aos animais atingidos da barragem

NEGLIGÊNCIA. Fundação Renova descumpre acordo com os atingidos.
DA REDAÇÃO
A Cáritas Regional Minas
Gerais denunciou a Fundação
Renova ao Ministério Público
de Minas Gerais por problemas relacionados aos cuidados
com os animais atingidos pelo
rompimento da barragem de
Fundão, em Mariana. A Renova é acusada de descumprir
uma série de acordos, principalmente no que diz respeito
ao fornecimento de alimentação: o envio de comida insuficiente ou inadequada tem
causado fome e até a morte
de animais, configurando uma
grave situação de maus-tratos.
Após o rompimento da
barragem em Mariana, foram
assinados diversos acordos,
nos quais as mineradoras Sa-

marco, Vale e BHP se responsabilizavam pelos cuidados
aos animais atingidos. Um dos
mais importantes diz respeito
ao fornecimento de alimentação adequada, todavia as famílias atingidas têm reportado
problemas desde 2017. Elas
relatam que os alimentos têm
que ser deslocados de grandes
distâncias, além de não serem
entregues no prazo. Muitas vezes, essas famílias recebem uma
quantidade insuficiente para os
animais e não conseguem adquirir alimento extra na região,
em razão da escassez provocada pelo desastre e da queda
na renda das famílias. “Agora a
silagem tá vindo, mas sempre
quando atrasa aqui, atrasa para
todo mundo também”, destaca

Marta de Jesus Peixoto, atingida de Paracatu de Cima que já
enfrentou períodos sem receber a alimentação animal e, por
vezes, recebeu trato estragado
para os animais.
A situação se agrava quando se trata das criações de
cavalos que precisam comer
feno, alimento que a Renova deixa faltar. No desespero,
criadores submetem seus cavalos à substituição do feno por
silagem (alimento fermentado,
prejudicial para o aparelho
gastrointestinal de animais não
ruminantes), o alimento não é
recomendado, pois pode gerar
sérios problemas nas articulações e prejuízo na locomoção
dos animais. Mesmo com essa
substituição, os animais ficam
desnutridos, o que tem provocado abortos nas éguas.
Em novembro de 2020,
os atingidos foram surpreendidos com a informação de
que a Fundação Renova não
forneceria mais o alimento. Ao
invés disso, ela iria depositar o
valor do auxílio emergencial da
alimentação animal em conta.
“Quando a Renova queria dar
o dinheiro, aí ficou muito tempo sem a silagem aqui”, afirma
Marta. A Fundação recuou
após forte crítica das famílias
atingidas, que conseguiram um
acordo junto ao Ministério Público para que a medida fosse
aplicada apenas para quem quisesse. Na ocasião, ela também
se comprometeu a não deixar
faltar alimento para os animais.
A promessa não foi cumprida:
em 10 de dezembro de 2020,
a Fundação Renova não entregou o alimento aos atingidos,

alegando que não tinha contratos de fornecimento vigentes
e que seria necessária cotação,
contratação de fornecedor, entre outras ações que não foram
feitas em tempo hábil.
Outro problema diz respeito à infraestrutura dos terrenos em que muitas famílias
foram alocadas “provisoriamente”. Os locais apresentam
erosões, pastos subdimensionados, problemas com cercas
e currais ou estão distantes de
onde as criações foram alocadas. Em ambos os casos, a
criação dos animais acaba sendo lesada, assim como a geração de renda da família, agravando consequentemente o
endividamento dos atingidos.
Para a família de Marta, a falta de lugar apropriado para a
criação é um dos maiores problemas para o cuidado com
a criação. “Não tem lugar de
guardar o trato porque a Renova não fez o curral pra nós
ainda. A silagem tem que colocar no tempo e tampar com
plástico. Eles argumentam que
enquanto não fizer nossa casa
não pode fazer nosso curral”,
afirma a atingida.
Outro exemplo do descaso
é o narrado pela família Cerceau. Esse grupo familiar se mudou de Paracatu de Baixo em
2019. Durante o transporte
dos animais, alguns animais sofreram descaso, cinco galinhas,
uma pata que estava chocando
e alguns pintinhos, foram deixados para trás. “Não voltaram
para buscá-los, alguns pintinhos morreram no transporte
e nunca perguntaram qual o
valor dos animais que morre-

varejão popular

ram e ficaram para trás”, relata
Naife Cerceau. Apesar de solicitar, a família nunca recebeu
a silagem, como consequência,
os animais ficaram desnutridos
e com baixa produção de leite.
“O sítio que estamos hoje não
tinha estrutura para alimentação e manuseio do gado, tivemos que improvisar e comprar
o alimento do nosso bolso,
estourando o orçamento familiar”, conclui a atingida.
Os animais que foram levados para uma fazenda em
Barra Longa, sob a responsabilidade da Fundação Renova, também estão em risco.
Há relatos de atingidos que
viram seus animais magros,
sem aparo da crina, com casco desgastado e sem doma, o
que os torna mais agressivos
com o tempo. A dificuldade
de convivência dos proprietários com suas criações ficaram ainda mais complicadas
durante a pandemia da Covid-19. Essa situação é um
fator de sofrimento para as
pessoas, como Claudiano dos
Santos, atingido de Bento Rodrigues, que recebeu uma foto
de um dos seus cavalos com
ferimentos no olho. Alguns
dias depois, ele ficou cego. O
atingido suspeito que isso tenha ocorrido em função desse
equino estar dividindo espaço
com outro garanhão, ação não
recomendada, uma vez que os
bichos podem se machucar
com coices. Claudiano não
recebeu nenhuma explicação.

+

Comente sobre esta
reportagem no site

jornalpontofinal.com.br
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Vereador atrasa votação de
projeto que beneficia músicos
AVALIAÇÃO. Quatorze vereadores aguardam a avaliação do edil, Pedrinho Salete, para votar projeto de
auxílio aos músicos de Mariana.
CRÉDITO: CÂMARA DE MARIANA

Devido o pedido de vista do vereador Pedrinho Salete,
votação de projeto não pôde ser realizada.

DA REDAÇÃO
Na última reunião de Câmara do dia 8, entrou em votação o Projeto de Lei de autoria
do prefeito que governa a cidade de Mariana interinamente,
Juliano Duarte. Projeto visa

beneficiar através de um Auxilio Emergencial do Segmento
Turístico-Cultural à classe de
músicos da cidade de Mariana.
Devido o pedido de vista
do vereador Pedrinho Salete,
votação de projeto não pôde

ser realizada.
Segundo um grupo de músicos que aguardam a votação
para liberação do auxílio, é difícil entender os motivos do
vereador “é complicado demais
pra gente. Desde o início da
pandemia estamos sem renda,
tem músicos que viviam somente da música como a gente.
Tem músico que ia pra noite
por hobbie, mas tinham e continuam tendo outra fonte de
renda, nós não. As contas estão
vencendo e há um ano estamos
nos virando. O que não dá pra
entender é que todos os vereadores concordaram. Porque só
o Pedrinho ficou sem entender
alguma coisa? Infelizmente estamos decepcionados” afirmaram um grupo de músicos que
preferiram não ser identificado.
A cidade de Mariana conta com
uma associação de cerca de 300
músicos independentes.
A Redação do Jornal Ponto
Final entrou em contato com
o edil questionando o motivo
pelo qual o mesmo pediu vista
do Projeto causando o atraso
da votação. Até o fechamento
desta edição Pedrinho Salete
não enviou resposta para esclarecimento da população.
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Educação abre inscrições para o
PREMAR no próximo dia 15

OPORTUNIDADE: Curso extensivo é ofertado gratuitamente pela Secretaria de Educação de Mariana.
DA REDAÇÃO
A partir da próxima segunda-feira, 15, a Secretaria
de Educação vai iniciar às
inscrições para o processo
seletivo do curso extensivo
PREMAR. Serão ofertadas 30
vagas e podem participar do
processo seletivo os alunos
que cursaram integralmente
a educação básica em escola
pública ou foram bolsistas em
escolas privadas, aqueles que
concluíram o ensino médio
até a data da matrícula. Além
dos alunos que estão cursando 3º ano em 2021, e alunos
que obtiveram certificação de
conclusão com base no resultado do Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem), do
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou de exames de certificação de competência ou de
avaliação de jovens e adultos

realizados pelos sistemas estaduais de ensino residentes em
Mariana ou nos distritos.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 19/03/2021,
de forma online, é necessário
que no ato da inscrição alguns
documentos sejam anexados:
cópia do documento de Identidade, cópia do Cadastro de
Pessoa Física - CPF e histórico escolar ou declaração
com as notas de Português e
Matemática do 1º ano do ensino médio, com assinatura e
carimbo da Escola.
Devido a pandemia da
COVID-19, o processo de seleção se dará por meio de análise do currículo escolar. Essa
análise será realizada pela
coordenação do PREMAR,
usando como critério a média
aritmética de, no mínimo 70%
(setenta por cento), das duas
disciplinas: português e matemática, da série do 1º ano do

Educação abre inscrições para o PREMAR no próximo dia 15.
ensino médio.
O resultado do processo
seletivo do Cursinho Extensivo PREMAR será divulgado
no dia 25/03/2021 no Diário

Oficial Eletrônico do Município de Mariana. As aulas terão
início no dia 05/04/2021 e
serão, enquanto durar a modalidade de ensino remoto

pref mariana

na rede municipal, na modalidade de ensino à distância,
sendo 100% (cem por cento)
online. Para mais informações
ligue no telefone 3558-1183.
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Nova faixa etária para
vacinas foi estipulada
pelo município

ALVO. Desta vez, idosos entre 80 a 84 anos serão vacinados
contra a covid-19.

DA REDAÇÃO
No último dia 10 iniciou
a vacinação mais uma fase da
vacinação contra a Covid-19,
desta vez, o público-alvo são
os idosos de 80 a 84 anos. As
doses são disponibilizadas de
acordo com a deliberação CIB-SUS/MG nº 3.319 de 09 de
fevereiro de 2021, que aprova
a distribuição das vacinas aos
municípios para imunização
dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de
Minas Gerais, de acordo com
as diretrizes do Programa
Nacional de Imunizações. A
vacinação acontece de 10 a
12 de março, conforme a logística descrita abaixo:
Idosos, com idade
entre 80 a 84 anos, referenciados às Unidades de Saúde
localizadas nos distritos ou

subdistritos dos polos listados abaixo, recebem as doses nas unidades de saúde
de sua referência, de 08h às
12h. São eles: Padre Viegas,
Bandeirantes, Vargem (Mainart e Pombal), Cachoeira
do Brumado (Barro Branco,
Barroca, Cafundão e Engenho Queimado), Furquim
(Goiabeiras, Paraíso, Margarida Viana, Cuiabá, Constantino, Crasto e Vila Santa Efigênia), Águas Claras (Cláudio
Manoel, Pedras e Campinas),
Monsenhor Horta (Ponte do
Gama), Santa Rita Durão e
Passagem de Mariana.
Residentes em bairros referenciados às Unidades de Saúde localizadas na
sede, recebem nas unidades
de saúde de sua referência, de
08h às 12h. São eles: Morro

Santana, Cabanas, Rosário,
Bento, Paracatu, Camargos
e Santo Antônio. Já os idosos residentes na região do
Centro, devem comparecer à
Central de Imunização, localizada à Rua Santa Cruz, 368,
Barro Preto, portando documento com foto, cartão do
SUS e comprovante de residência, no horário de 08h às
17h para serem imunizados.
Pacientes idosos e
acamados, com idade entre
80 a 84 anos, acompanhados
pelo Serviço de Atendimento
Domiciliar (SAD) recebem
as doses em domicílio.
Atenção: Os Idosos, com
idade entre 80 e 84 anos, que
por algum motivo não consiga se deslocar à Central de
Imunização, e que ainda não
se cadastraram, devem realizar o cadastro o mais breve
possível, na Central de Imunização, para que a vacinação
aconteça em domicílio. Para
efetivação dos cadastros, o
responsável deverá comparecer à Central de Imunização,
localizado à Rua Santa Cruz,
368, Barro Preto, portando
documento com foto, cartão
do SUS e comprovante de residência do idoso. Em casos
de dúvidas, entre em contato com a Central de Imunização no telefone 3558-2062
ou pelo Whatsapp Responde
- Vacinação COVID-19 (31)
99630-2741.
Curta a página do Ponto
Final no Facebook

facebook.com/jornalpontofinal

PANDEMIA

Brasil ultrapassa 2 mil mortes em
24 horas e ultrapassa EUA
DA REDAÇÃO
Brasil chegou em seu pior
momento na pandemia de
COVID-19, e ultrapassoupela
primeira vez a marca de 2 mil
mortes por dia pelo novo coronavírus. De acordo com o
balanço do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde
(Conass), o país registrou em

24 horas 2.286 vidas perdidas,
com 79.876 novos casos em
um único dia.
No total, são 270.656 mortes de brasileiros e 11.202.305
de casos registrados desde fevereiro do ano passado. O primeiro infectado no país foi
documentado em 25 de fevereiro, enquanto o primeiro óbito

ocorreu em 17 de março.
A incidência de infectados
pelo novo coronavírus é de
5.330 a cada 100 mil habitantes.
O Brasil vive situação crítica em
relação à ocupação de UTIs em
mais de 20 estados (mais de 80%
das vagas utilizadas), o que ajuda
a explicar o impressionante aumento do número de mortes.
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Ônibus cai em ribanceira em OP,
deixa dois mortos e 20 feridos
DESTINO. Passageiros do Espírito Santo iriam prestar serviço para a empresa Gerdeau em Ouro Branco.
DA REDAÇÃO
O ônibus saiu de Aracruz,
no Espírito Santo, com destino
à Ouro Branco, quando perdeu controle, saiu da rodovia
MG-129 e caiu de uma altura
de cerca de 30 metros. Duas
pessoas morreram, 20 ficaram
feridas e algumas vítimas ficaram presas às ferragens.
De acordo com o Corpo
de Bombeiros, a queda aconteceu próximo ao trevo de
Santa Rita de Ouro Preto. As
informações iniciais passadas
pelo Corpo de Bombeiros,
era que haviam 23 feridos.
Depois, disse que seriam 22,
mas retificou o número no
início da tarde para 20 feridos. Os feridos leves receberam os primeiros socorros no
local e foram conduzidos por
ambulâncias para a Santa Casa
e a Unidade de Pronto Aten-

dimento de Ouro Preto. Os
passageiros são funcionários
da empresa Imetame, prestadora de serviços da Gerdau.
Ainda segundo o Corpo
de Bombeiros, cinco vítimas
foram socorridas em estado
grave. Uma delas é um homem de 50 anos, que precisou
ser intubado e foi levado para
o Hospital João XXIII, em
Belo Horizonte.
A rodovia, que é de pista simples e sem acostamento, ficou interditada nos dois
sentidos para a operação de
resgate durante toda a manhã. A liberação ocorreu por
volta de 12h30.
Ônibus transportava funcionários da impresa Imetante
que iriam prestar serviço em
Ouro Branco e segundo o
comunicado emitido pela empresa fala ainda que a direção

da empresa viajou para o local
do acidente para prestar assistência aos colaboradores.
Ainda de acordo com a
Imetame, havia 22 colaboradores no coletivo, dos quais dois
morreram. Uma equipe foi deslocada às casas desses trabalhadores para prestar apoio.
Em nota a Gerdau lamenta acidente e presta e afirma
estar em contato direto com
a Imetante para prestar apoio
aos familiares “A Gerdau lamenta profundamente o acidente com o ônibus da empresa Imetame que transportava
profissionais que fariam serviços de manutenção na usina da Ouro Branco (MG). A
Gerdau de solidariza com as
vítimas e seus familiares e está
em contato permanente com
a Imetame para dar o suporte
necessário.”

Cinco sobreviventes estão em estado grave, segundo Corpo de Bombeiros.
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Prefeitura de Mariana dá continuidade
aos serviços de poda no munícipio
SEGURANÇA. Para garantir a proteção da população, prefeitura permanece com serviços de podas.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem
dado prioridade ao serviço de
podas e cortes de árvores em
função do período chuvoso.
Raízes expostas, inclinação
excessiva, presença de brocas,

partes apodrecidas nos troncos e proximidade de áreas
que apresentam sinais de deslizamento são sinais de alerta e
não devem ser ignorados.
Devido às últimas chuvas,
o setor tem recebido várias
ocorrências, seja por questões
de risco de queda, que podem

resultar em danos à integridade física dos cidadãos, bem
como por demais prejuízos,
favorecendo, por exemplo,
possíveis alagamentos quando
caem em rios ou córregos.
Nas vias públicas, a responsabilidade das intervenções é do município, exceto

quando os galhos estão próximos à rede elétrica de alta
tensão. Nesses casos, a intervenção deve ser solicitada à
CEMIG. Quando a necessidade de supressão ou poda é
em propriedades particulares,
a responsabilidade pela execução do serviço é do proprietário da área. Nesses casos, o
cidadão deve procurar a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente para preencher um
formulário e receber as orientações necessárias para obter a
autorização e efetuar a inter-

venção. É necessário o pagamento de uma taxa de vistoria,
exceto sob comprovação de
vulnerabilidade social.
Para mais informações,
os demais cidadãos podem
entrar em contato direto com
o setor, por meio do telefone
3558-690. Em caso de risco, a
Defesa Civil deve ser acionada por meio do número 199
ou 153 e, em caso de árvores
próximas à rede elétrica de
alta tensão (fios dos postes), é
necessário acionar a CEMIG
através do número 116.

HOMENAGEM

Mulheres de OP são
homenageadas com
a Medalha Mulher
DA REDAÇÃO
Nesta última terça-feira (09),
a Câmara Municipal de Ouro Preto realizou a cerimônia de entrega
da “Medalha Mulher Destaque de
Ouro Preto”. A solenidade aconteceu de forma online, durante a 19ª
Reunião Ordinária de 2021.
Os diplomas foram concedidos
por meio da Resolução Nº11/2013.
Nesta edição, devido a pandemia da
COVID-19, as mulheres agraciadas
não puderam participar da cerimônia de forma presencial, por isso os
vereadores autores receberam os diplomas e as medalhas e encaminharam os mesmos de forma individual
para suas homenageadas.

A vereadora Lilian França, única
mulher no poder legislativo, também
teve um momento de fala. Durante
seu discurso, Lilian explicou a importância da homenagem.
Durante a solenidade, a homenageada Jaqueline Ferreira Matias
do Patrocínio, representou todas
as agraciadas, através de um vídeo
apresentado em Língua Brasileira de
Sinais (Libras). Por fim, o vereador
Alessandro Sandrinho, que presidiu
a cerimônia, entregou flores à vereadora Lilian França e uma homenagem à vice-prefeita Regina Braga
e à secretária Adjunta de Educação
Débora Etrusco.
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Secretário Municipal
de Educação de
OP participa da
Tribuna Livre
ALIMENTAÇÃO. A questão alimentar foi uma das pautas
debatidas nessa reunião.

DA REDAÇÃO
Durante a 19ª Reunião Ordinária de 2021, realizada na
última terça-feira (09), o Secretário Municipal de Educação
Rogério Luís Fernandes e a Secretária Adjunta da pasta Deborah Etrusco, fizeram uso da Tribuna Livre em atendimento ao
Requerimento Nº 21/2021, da
vereadora Lílian França (PDT).
Na ocasião, o Secretário
apresentou dados e discutiu acerca de diversas pautas
educacionais, entre elas, a organização do calendário escolar da educação básica, as
ações educativas para o ano
de 2021, além da proposta de
material didático voltado para
educação inclusiva e também
da questão do PNAE, que em
período foi revertido em cestas básicas mensais aos alunos.
De acordo com Rogério, tais
pontos foram identificados
com o propósito de apresentar soluções objetivas e resolver as questões educacionais
em evidência no município.
Em relação ao cumprimento das demandas, o Secretário de Educação apresentou
as medidas que serão tomadas, tendo como base algumas
ações que já começaram a ser
realizadas na última segunda
(08), como a aplicação dos Cadernos Avaliativos para todas
as turmas e níveis de ensino no
dia 08 de março.
Um ponto evidenciado pelos parlamentares foi a questão

CRÉDITO: DIVULGAÇÃO

Reunião extraordinária da Secretaria Municipal de Educação.
alimentar, uma vez que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) será
revertido em um kit alimentação, considerando que o valor
recebido por aluno extrapola
o valor de uma cesta básica.
Dentro do assunto, o vereador
Renato Zoroastro (MDB), que
é professor, questionou sobre
o Caixa Escolar. “Sobre os kits,
a gente sugere, porque a gente
sabe que o dinheiro do PNAE,
como foi relatado, tem uma
quantidade muito pequena, per
capita. Por isso, existe a necessidade de contrapartida do
município, tanto que o próprio
município criou o Caixa Escolar, justamente para receber
verba para auxiliar na alimentação das escolas. No momento
da pandemia, o Caixa Escolar
está reservado, mas poderia ser
utilizado junto ao montante do
PNAE para auxiliar na construção desses kits”, comentou.
O município não realiza

concursos públicos há 10 anos,
a respeito dessa informação, o
vereador e também professor
Matheus Pacheco (PV) reforça a necessidade de se realizar
concursos para área e comentou ainda sobre o plano de carreira e recomposição salarial
dos profissionais da educação.
“Sobre a questão dos professores, há grandes dificuldades
no cenário municipal, em relação aos professores efetivos,
que lutam pelo plano de carreira, pela recomposição salarial e que estão há muitos anos
trabalhando no município, e
do outro lado os professores
contratados, professores como
eu, que por muito tempo não
tinham a oportunidade de lecionar no nosso município. Eu
mesmo fui um dos professores
mais jovens da rede estadual.
Nunca consegui uma contratação direta e nem fui contemplado com processo seletivo na
nossa cidade”, ressaltou.
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Mais de 300 mil doses de vacina
Coronavac chegará à MG

preVIsÃo. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) diz que a nova remessa de vacinas vai
permitir a imunização de idosos de 75 a 79 anos.
DA REDAÇÃO
A Secretaria de Estado de
Saúde informou que a remessa
permite o início da vacinação
de idosos entre 79 e 75 anos,
mas municípios têm autonomia
para determinar calendário.
Cerca de 303,6 mil doses
de vacina contra a Covid-19
chegaram no último dia 9, no
Aeroporto Internacional de
Belo Horizonte, em Confins.
Esta é a sétima remessa que
chega ao estado. Os imunizantes são da CoronaVac, produzidos pelo Instituto Butantan,
em parceria com a farmacêuti-

ca chinesa Sinovac.
Este novo lote faz parte
das 2,6 milhões de doses que
o Ministério da Saúde liberou
nesta terça-feira e serão distribuídas aos estados e ao Distrito
Federal.
A Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais (SES)
diz que a nova remessa de vacinas vai permitir a imunização
de idosos de 75 a 79 anos. Porém, os municípios têm autonomia para estabelecerem critérios de vacinação, dentro dos
parâmetros determinados pelo
Ministério da Saúde.

Esta é a sétima remessa que chega ao estado.
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Backer não recolheu
bebidascontaminadas
após1anodetragédias
REVOLTA. Comerciante de BH denuncia que empresa não fez
recall das cervejas e chopes conforme determinado pelo Mapa.
DA REDAÇÃO
Um ano depois de vir à
tona o caso da contaminação
de cervejas da Backer, que deixou 10 mortos e pelo menos
16 vítimas com lesões graves,
ainda tem bebida da empresa
- inclusive de lotes intoxicados
- estocada em bares de Belo
Horizonte. No Santo Boteco,
estabelecimento localizado no
bairro São Pedro, região Centro-Sul da capital, mais de 600
garrafas de produtos da cervejaria estavam empilhadas em
um canto do estoque.
Proprietária do local, Aline Soares informou que, desde
janeiro do ano passado, tenta
devolver as bebidas para a empresa mineira. O Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que constatou
o envenenamento, inclusive determinou que a Backer fizesse
o recall de todas as cervejas e
chopes.
No entanto, a ordem foi
descumprida. “Não houve o
recolhimento para empresas jurídicas e muitos estabelecimentos têm estoque guardado. Tentei fazer a devolução quando
aconteceu o caso, mas não conseguimos contato de ninguém
da Backer. Em nenhum canal
(de comunicação) eles respondem”, denunciou a empresária.
Cansada de esperar por
uma posição da cervejaria, e
revoltada com a situação, Aline
descartou o líquido, por conta

própria, nesta quarta-feira (10).
“Fiquei com medo de colocar
na rua para a coleta e alguém
beber. Seria irresponsabilidade. Então, abrimos garrafa por
garrafa, despejamos em um
balde e, depois, jogamos na
pia”, informou.
A empresária admite que
não sabe se essa seria a forma
correta de fazer o descarte,
mas não viu outra opção. “É
revoltante. Não se compara
com as pessoas que faleceram
ou estão doentes. Porém, nós
também tivemos prejuízos. A
empresa não teve um mínimo
de responsabilidade”, disse.
O estoque descartado nesta
quarta-feira (10) foi avaliado
em R$ 5.500.

O estoque descartado nesta quarta-feira (10) foi avaliado em R$ 5.500.
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¨polícia
Polícia Militar realiza apreensão de
grande quantidade de drogas
CRIMINALIDADE. Ação policial interceptou drogas no município de Itabirito.
DA REDAÇÃO
Na tarde da última terça-feira (9), após uma denúncia anônima, via Disque
Denúncia Unificada (DDU),
a Polícia Militar apreende
grande quantidade de drogas no bairro Padre Adelmo, em Itabirito (MG).
Ao chegarem às proximidades do local apontado,
os policiais visualizaram
uma motocicleta Falcon, de
cor preta, com dois indivíduos, evadindo em alta velocidade para a estrada de
terra, sentido a Engenheiro
Correia, distrito de Ouro
Preto (MG).
Os policiais rastrearam
o local e, depois de intensas buscas localizaram, em
um matagal, às margens da Drogas apreendidas pela Polícia Militar.
estrada: 311 (trezentas e
onze) buchas e 3 (três) bar- 23 (vinte e três) pedras de pinos e 2 (duas) porções de
ras prensadas de maconha, crack, 1 (uma) barra, 6 (seis) cocaína. As drogas foram

apreendidas e entregues na
Delegacia de Polícia Civil de

plantão, para serem tomadas as demais providências.
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HORÓSCOPO

SEGUNDA-FEIRA
Mari descobre que está grávida, e Jeff
a apoia. Karina ﬂagra Bianca contando
sobre o elogio que fez a Pedro e se
enfurece com a irmã. Bianca aﬁrma a
Pedro que Karina gosta dele. Jeff beija
Mari. Nando convida Roberta para
jantar no restaurante de Delma. Jade
e Bianca trocam ofensas. Mari não
consegue contar sobre a gravidez para
Franz. Cobra recebe uma notiﬁcação
oﬁcial pelo assédio a BB. Jade tenta
seduzir Duca, mas o menino aﬁrma
que ama Bianca. Gael convida Karina
para assistir ao show de Sol e Pedro
no Perfeitão com Dandara. Lincoln
conversa com Jeff sobre Mari. Roberta
diz a Marcelo que sente sua falta. Jade
procura Cobra.

Rodrigo deixa Jonas sozinho e vai ao
hospital falar com Celina. Ana diz a
Manuela que assumirá sua vida com Júlia.
Wilson conversa com Laudelino sobre
Moema. Iná pede para Laudelino fazer um
berço para Júlia, mas os dois acabam se
desentendendo. Laudelino ﬁca indignado
quando Iná avisa que já comprou um berço
para sua bisneta. Cris leva Jonas para
uma boate. Rodrigo vê Manuela com Júlia
e pede para segurá-la. Ana é fria ao falar
com Vitória. Celina cobra de Lourenço uma
resposta para seu desejo de engravidar.
Ana sente a pressão em torno dela durante
seu jogo e teme uma derrota.

Apolo e Tancinha têm uma discussão,
mas acabam se beijando. Francesca
se desespera ao ver Guido. Carmela se
emociona em conversa com Shirlei. Apolo
confessa a Nair que está dividido. Fedora
e Lucrécia decidem se mudar da mansão.
Giovanni ataca Bruna, que desmaia.

Lurdes grava um vídeo pedindo ajuda
para encontrar Domênico. Magno, Ryan
e Érica se preocupam com a saúde
da mãe por conta da pandemia de
COVID-19. Danilo e Camila pensam em
se mudar da casa de Thelma. Na cadeia,
Álvaro sela um acordo com Marconi.
Leila questiona Belizário sobre Penha.
Vitória se preocupa com o alcoolismo de
Lídia. Érica e Davi se conhecem. Álvaro
liga pra Verena. Betina anuncia que
voltará a trabalhar como enfermeira por
conta da pandemia. Jane descobre que
Thelma atropelou Rita. Thelma responde
ao vídeo de Lurdes com uma história
falsa sobre Domênico. Thelma comete
mais um crime.

Ana vence o torneio e todos comemoram.
Manuela vai com Júlia buscar Ana no
aeroporto. Ana combina de se encontrar
com Rodrigo. Manuela teme deixar Alice
na festa ao ver o ambiente e as pessoas
que estão presentes. Ana despede-se
da mãe e vai dormir com Júlia. Manuela
chega em casa e sai com a irmã para
viajar. Eva acorda e ﬁca irritada ao
descobrir que as ﬁlhas não estão em
casa. Iná tem um forte pressentimento
com as netas e senta-se na cama sem
conseguir dormir. Depois de passar por
um buraco, Manu capota com o carro
na estrada. Logo em seguida, o veículo
é empurrado por um caminhão e cai de
um barranco.

Giovanni tenta fugir do chalé. Camila
pede ajuda a Enéas para encontrar
Giovanni. Leozinho e Agilson fazem
confusão na feira. Teodora aceita
ajudar Rebeca. Dulce sequestra Bia.
Carmela é assaltada. Camila encontra
documentos sobre a explosão do Grand
Bazzar.

Thelma se martiriza por crime. Magno
comenta com Lurdes que acredita que
a resposta a seu vídeo seja falsa. Álvaro
descobre que foi Raul quem denunciou
Marconi à polícia. Marconi jura vingança
contra Sandro. Miriam informa a Thelma
sobre a morte de Jane, e Danilo se preocupa
com a suposta surpresa da mãe. Lurdes
conta para Thelma que descobriu que o
e-mail em resposta a seu vídeo é falso. Vera
não consegue se entender com Vitória e não
deixa que as ﬁlhas percebam seu estado
de saúde. Magno ajuda Lídia. Betina pede
Sandro em casamento. Marconi escapa da
prisão. Marconi sequestra Betina.

Se depender do astro-rei, você tem tudo para
alcançar metas importantes nesta semana e
contará com suas habilidades para transformar
ideais em realidade. Na quarta, dia 10, o Sol
forma conjunção com Netuno e deixa seu
signo ainda mais inspirado no trabalho – use
e abuse dos seus dons para se destacar.
Pessoas amigas e conhecidas podem somar
forças contigo.

Ana sofre um trauma no acidente. Iná tenta
desesperadamente falar com as netas. Eva
lê a carta deixada por Ana enquanto ela
é levada pela ambulância para o hospital.
Alice deixa a festa sozinha depois de ser
humilhada por um garoto. Iná e Rodrigo ﬁcam
apreensivos ao saberem o que aconteceu
e correm para o hospital. Manuela implora
que a enfermeira lhe dê notícias sobre Ana
e Júlia. Rodrigo e Iná chegam ao hospital e
ela avisa a ﬁlha do acidente. Lúcio fala para
a família que Ana precisa ser operada e que
corre risco de vida. Eva implora que ele a
deixe ver a ﬁlha.

Suas ambições estarão bem amparadas
pelos astros nesta semana e são grandes
as suas chances de sucesso, sobretudo
na vida proﬁssional. Uma concentração
planetária acontece no ponto mais alto do
seu Horóscopo, abrindo os caminhos para
você se destacar em suas atividades e cair
nas graças dos chefes – é a hora certa para
mostrar do que é capaz.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
As vibes que as estrelas enviam nesta semana
se espalham em um setor do Zodíaco que
simboliza horizontes novos em sua vida e você
tem tudo para crescer no que faz. O Sol se alinha
com Netuno e depois se aproxima da Lua Nova,
revelando um momento propício para se dedicar
aos seus ideais, começar coisas diferentes, trilhar
outros caminhos.

LEÃO - 22/07 a 22/08

QUARTA-FEIRA

Karina ouve quando Pedro fala mal de
seu comportamento e se enfurece, antes
de escutar a declaração do menino. Jade
implica com Karina. Sol incentiva Jeff a
fazer o teste de dança para o clipe. Mari
se desespera com sua gravidez. Dandara
sente falta de Mari em suas aulas. Bianca
pede que Pedro não desista de sua irmã.
Lírio alerta Jade sobre Cobra. Karina
aﬁrma a Gael que não quer saber de
Pedro. Cobra garante a Jade que a ajudará
a passar no teste para o clipe. Tomtom
visita Karina. Roberta intima Marcelo a
ﬁcar com ela.

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA

Jade desabafa com Cobra. Roberta se
insinua para Marcelo. Pedro dedica uma
música para Karina. Pedro beija Karina.
Cobra se incomoda ao ver Karina e
Pedro juntos. Mari não consegue contar
da gravidez para Franz. Lucrécia conta
para Jade que haverá uma seleção entre
as dançarinas da Ribalta e pede que a
ﬁlha se esforce. Roberta sugere que a
banda de Pedro faça um show em sua
academia para angariar fundos. Gael
e Bianca percebem que Karina gostou
da apresentação de Pedro. Cobra tenta
seduzir Jade. Sem querer, Karina ouve
Pedro falar sobre ela para Nando.

ÁRIES - 21/03 a 20/04

O protagonista da semana é o Sol e ele segue
o baile em sua 12ª Casa, puxa o freio da
impulsividade ariana e torna seu comportamento
menos atirado. Embora não faça aspectos
negativos, o Sol soma energias com Netuno na
quarta, dia 10, e com a Lua Nova no sábado, dia
13, lembrando que todos percorrem seu inferno
astral, setor que exige cautela com a saúde.

Beto salva Bia do sequestro. Bruna conta para
Giovanni que foi a responsável pela explosão
do depósito. Beto avisa Tancinha que pedirá o
divórcio. Camila e Enéas encontram pista do
paradeiro de Bruna e Giovanni. Aparício conta
para Rebeca que se separou de Teodora.
Camila descobre que Bruna comprou um
chalé no interior. Leonora sente falta de
Adônis. Guido chega à casa de Francesca.
Shirlei descobre que o padrasto de Felipe é
seu pai. Tancinha conta para Apolo que Beto
salvou Bia. Camila é ameaçada por Bruna
após descobrir onde Giovanni está.

Marconi ameaça Betina para Sandro, que
vai ao encontro dos dois. Raul e Vitória se
preocupam com a reação do ﬁlho. Lurdes
decide ir até o bar de onde foi enviado o
e-mail falso sobre Domênico. Sandro liberta
Betina, que se desespera com a situação
do noivo. Magno percebe que Lídia
quebrou o encanamento de seu banheiro
intencionalmente. Betina alerta Raul e
Vitória, que acionam a polícia. Sandro
ajuda Marconi a escapar. Raul ameaça
Álvaro para salvar Sandro. Marconi morre
nos braços de Sandro.

Seu regente é uma das principais forças
astrológicas ativas nesta semana e revela uma
fase de transformações, sobretudo nos assuntos
materiais. Na quarta, dia 10, o Sol forma conjunção
com Netuno e coloca os interesses financeiros na
ordem do período, exigindo mais atenção com
pendências, taxas e impostos.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Os relacionamentos de um modo geral estarão
entre as suas prioridades na segunda semana
de março e muito do que ﬁzer será para atender
demandas com outras pessoas. No trabalho,
o espírito de equipe e cooperação devem falar
mais alto e seu lado prestativo estará de plantão.
Você vai estender a mão para quem precisar e
vai atrair apoios importantes ao somar forças
com quem tem metas e objetivos em comum.

LIBRA - 23/09 a 22/10
QUINTA-FEIRA
Marcelo tenta se afastar de Roberta. Jade
pede a Edgard e Lucrécia para ensaiar além
do horário da Ribalta. Karina conta para
Tomtom sobre a conversa que ouviu de
Pedro, mas pede segredo à menina. Todos
se preparam para o show da banda de Pedro
e Sol na Aquazen. Dalva passa mal, e Sol liga
para Duca. Nando decide começar o show
sem Sol, e convoca Gil Porto para cantar.
Roberta pressiona Marcelo e consegue
beijar o empresário, mas Nando vê. Sol canta
com Gil. Jade dança para Cobra. Roberta
comemora a conquista com Indira. Marcelo
comenta com Lincoln que fez uma bobagem,
e Delma ouve.

Eva se descontrola com o quadro
de Ana descrito por Lúcio. Alice se
desculpa com Iná por ter emprestado
o carro. Começa a cirurgia de Ana.
Eva culpa Manuela pelo acidente e
ela ﬁca inconsolável. Rodrigo pensa
na última vez que falou com Ana. Iná
tenta acalmar Manuela. Manuela se
recusa a contar para Rodrigo o que Ana
queria falar com ele. Vitória sai do clube
apressada ao saber do acidente de Ana
e destrata Dora na frente de Marcos.
Uma enfermeira leva Eva para ver Júlia,
mas ela não dá muita atenção para a
neta. Jonas se irrita com o ﬁlho por não
ter ido à empresa.

Giovanni consegue se libertar. Shirlei aceita
se aproximar de Guido. Apolo perdoa
Tancinha e diz que quer recomeçar. Camila
consegue salvar Giovanni. Shirlei declara
seu amor por Carmela. Carmela, Jéssica e
Vitória sofrem um acidente de carro. Beto diz
a Apolo que se arrepende do que fez. Shirlei e
Felipe se casam. Teodora e Saﬁra disputam
a atenção de Epaminondas. Leozinho quebra
o encanamento da casa. Rebeca exige que
Aparício abra mão de sua fortuna. Fedora
vende frutas na feira.

Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se
beijam. Raul e Vitória descobrem que foi
Álvaro quem armou a morte de Marconi.
Lurdes comenta com Ryan sobre o
envolvimento de Magno e Lídia. Lurdes
engana os ﬁlhos e sai de casa para ir
até o local de onde foi enviado o falso
e-mail. Vitória e Miranda estranham o
comportamento de Natália ao falar de Vera.
Érica se assusta com a ameaça recebida
por Davi. Danilo é surpreendido por Fátima.
Betina volta a trabalhar no hospital. Danilo
descobre que Thelma pagou Fátima para
dizer que era sua mãe biológica.

Eva se desespera com o diagnóstico
de Ana e passa mal. O médico explica
o quadro de Ana para Iná, Laudelino
e Rodrigo. Rodrigo vai ao parque
ecológico onde esteve com Ana pela
primeira vez. Alice conta para os pais
que procurou sua mãe biológica. Nanda
consola Rodrigo. Iná fala com Manu que
ela deve esperar para contar a verdade
sobre Júlia. Manuela vai ver Ana na UTI.
Nanda incentiva seu irmão a enfrentar
a mãe de Ana. Eva se enfurece ao ver
Rodrigo no quarto de Júlia e ﬁca em
choque quando ele aﬁrma que é o pai
da menina.

Último Capítulo.

Danilo confronta Durval e o convence a
ajudá-lo a encontrar sua verdadeira mãe
biológica. Sandro volta para a casa de
Vitória e Raul. Lurdes aconselha Magno
sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha.
Lídia aﬁrma a Lurdes que gosta de Magno
de verdade. Vera proíbe Natália de revelar
sua doença para Miranda e Vitória. Camila
ﬂagra Thelma falando mal dela para
Caio. Penha muda seu depoimento para
beneﬁciar Álvaro. Álvaro deixa a prisão
e manda um recado para Raul. Danilo
comunica a Thelma que se mudará com
Camila. Thelma decide contratar Belizário
para tirar a vida de Camila.

SÁBADO

Não há exibição.

Eva sente um mal-estar, e Manuela implora
que Rodrigo vá embora. Laudelino ﬁca
desolado com a ausência de Iná. Marcos se
surpreende com a frieza de Vitória ao falar
sobre Ana. Lúcio avisa a Manuela que farão
novos exames em Eva pela manhã. Marcos
chega ao hospital para confortar Manuela.
Laudelino tenta animar Iná. Jonas insiste
em conversar com Rodrigo, que não dá
atenção ao pai. Vitória se enfurece ao saber
que Marcos deu uma carona para Alice e
vai tirar satisfações com ela.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Um dos signos mais sortudos nesta semana é o
seu e quem garante é o Sol, que passeia livre, leve
e solto em seu paraíso astral e forma parceria com
Netuno na mesma área do seu Horóscopo. Em
português claro, quer dizer que boas vibes vão
soprar em sua direção e as coisas devem fluir com
mais facilidade em todos os setores da sua vida.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

SEXTA-FEIRA
Lincoln inventa uma desculpa e
consegue despistar Delma. Pedro
comemora o sucesso do show. Marcelo
aﬁrma para Lincoln que quer esquecer
Roberta e se declara para Delma.
Sol sente ciúmes de BB e Wallace,
e Lírio a aconselha a correr atrás do
que quer. Wallace e Sol ﬁnalmente se
beijam. Bianca conversa com Pedro
sobre Karina. Duca alerta Jade sobre
Cobra. Dandara questiona Jeff sobre o
estado de Mari. O diretor Zé Alvarenga
seleciona BB e Jade para a ﬁnal do
teste. Marcelo confronta Roberta.
Bianca aceita pagar o CD demo de
Pedro, com a condição de ele namorar
Karina.

Saúde é o que interessa, o resto não tem
pressa! Esse é o recado dos astros para o seu
signo nesta semana em que o Sol se encontra
com Netuno em sua 6ª Casa e um tempo
depois soma forças com a Lua Nova no mesmo
setor. Será o momento de dar mais atenção ao
seu organismo, dobrar a prevenção e cuidar
com mais carinho da alimentação.

Reapresentação do Último Capítulo

Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se
Thelma aceitar vender seu restaurante para
ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo,
e os dois estranham. Lurdes tem um mau
pressentimento. Raul e Vitória contam para
Sandro que Marconi morreu a mando de
Álvaro. Durval ajuda Danilo a encontrar as
mulheres que deram à luz no Hospital do
Passeio no dia em que ele nasceu. Érica
conﬁdencia com Ryan seu envolvimento
com Davi. Davi descobre que Álvaro é
o dono do Condomínio Floresta. Camila
sai de casa e é seguida por Veiga. Danilo
descobre que Thelma não perdeu seu ﬁlho
bebê. Camila é atropelada, e Lurdes se
desespera.

Marte segue o baile no lado oposto do seu
Horóscopo e manda muitas energias para seus
relacionamentos e compromissos, embora
não faça aspectos importantes com os astros.
Além de realçar seu carisma, o mensageiro da
paixão promete um período muito estimulante na
conquista e o lance com o crush tem tudo para virar
namoro firme.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
O Sol avança nos graus médios da sua 3ª Casa
Astral e fecha parceria com Netuno nesta semana,
enviando boas vibes para os contatos, estudos, as
finanças e também para as relações pessoais. Seu
pensamento estará mais ágil, fértil e ideias criativas
vão surgir naturalmente quando estiver tratando dos
seus interesses, ainda mais no trabalho.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Seu signo não é dos mais focados nos assuntos
materiais, mas as vibes astrais desta semana
convidam a voltar as atenções para as finanças.
O Sol se aproxima de Netuno em sua Casa da
Fortuna e repete o aspecto com a Lua Nova no dia
13 de março, revelando um momento ideal para se
concentrar nos interesses que envolvam dinheiro.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Você vai contar com o apoio total das estrelas
para ter uma semana perfeita sem defeitos,
aﬁnal, seu signo abriga as principais energias
ativas nestes dias. O Sol segue em sua
companhia e troca ﬁgurinha com Netuno,
deixando as suas qualidades em evidência e os
seus talentos piscianos pra lá de empoderados.
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Editorial

O caos novamente

Próximo a completar um ano do primeiro óbito confirmado por covid-19 e o Brasil está novamente à beira de um colapso. Dezessete de
março foi a data do primeiro brasileiro que perdeu a vida para esse vírus
que assola o mundo.
Parando para uma breve reflexão, quero perguntar a você, o que neste
ano que se passou mudou o seu comportamento? O que foi feito por
você para conter a disseminação do vírus? Também tenho me feito essa
pergunta. Quantos de nós não contraíram o vírus, e sem comorbidades,
passaram por ele sem graves consequências? Quantos nomes e rostos
conhecidos, amigos e parentes perdemos para o vírus?
O caos é realidade novamente, em 24h o Brasil bateu o recorde em
números de óbitos, passando à frente dos EUA, foram mais de 2 mil
mortes. E que o temos feito? Essas mortes, são cada vez mais próximas,
cada vez mais jovens, e o que antes era distante realidade hoje tem se
tornado caótica a situação do jovem no Brasil. Eles desdenharam, subestimaram o poder do vírus e relaxaram com a falsa ilusão de que o
coranavírus era doença de idosos.
Muita coisa a gente já sabe e não está usando de forma correta, não está
acompanhando a ciência. No início da pandemia, houve dúvidas em relação a quem teria maior risco de se infectar e de desenvolver complicações
das doenças: os chineses seriam mais propensos pelos hábitos alimentares;
os italianos, pela prática de se cumprimentar com beijo na bochecha; em
cruzeiros, os culpados eram os buffets; idosos teriam maior risco por terem a saúde mais debilidada. E hoje, o risco está para quem?

Charge

3 erros para evitar se você
quer ter mais empatia
Estava refletindo ontem sobre empatia – ou melhor, sobre a
falta de empatia, que me parece uma pandemia tão virulenta quanto a Covid-19. Muito já foi dito sobre a importância de empatia,
não apenas na vida pessoal, como também no trabalho. Empatia
é importante para a motivação, para a criatividade, para a comunicação e a produtividade dos funcionários. É essencial no atendimento ao consumidor e no desenvolvimento de novos produtos e
serviços. Sobretudo, é necessário para vivermos em harmonia na
sociedade e encontrarmos soluções eficazes para resolver nossos
problemas.
No entanto, apesar de muitos louvarem a empatia, ela segue
sendo rara na fala e no comportatmento da grande maioria das
pessoas. Se a empatia fosse uma prioridade, será que teríamos superado a marca de 250 mil mortes? Se todos praticassem a empatia como praticam yoga ou musculação, será que teríamos a cultura do cancelamento? E não seria a falta de empatia a principal
culpada pela polarização da nossa política e degradação do meio
ambiente?
Não tenho respostas, mas posso dizer o que não funciona
quando o assunto é empatia. Aqui vão três coisas que a gente
deve evitar:
1. Comparar dores / problemas
Sempre que a gente traz algo para a conversa que seja uma
comparação, aquilo pode ser interpretado como um “cala a boca”.
Mesmo que a intenção não seja roubar a história e torná-la sobre
você e sim tentar colocar as coisas em perspectiva, ao reagir com
comparações você está, no fundo, minimizando a queixa da pessoa. Alguns exemplos disso seriam: “Ah, você acha isso ruim?
Deixa eu te falar o que aconteceu com a minha prima” e “É, mas
pelo menos você tem um emprego!”
2. Focar apenas e imediatamente na ação
Pessoas práticas tendem a querer pular logo para o próximo
passo. Elas pensam: “ok, não adianta focar no problema, vamos
pra solução!” É legal que estejam dispostas a ajudar, mas, muitas
vezes, o impulso de agir é precipitado. De novo, passa a impressão de não estar ligando para os sentimentos do outro. Para piorar a situação, sem fazer mais perguntas nem ir mais a fundo no
assunto, é muito provável que as “soluções” sejam rasas, pouco
originais e inefetivas.
3. Evitar o assunto
Essa atitude muitas vezes é bem intencionada: “não quero
piorar, então não vou falar nada”. É comum quando alguém passa por uma perda: morte na família, desemprego, término de relacionamento etc. Mas evitar tocar no assunto – ou pior, evitar
qualquer contato com a pessoa – é muito doloroso para quem
está sofrendo. Ao invés de ficar calado, é melhor admitir: “Olha,
eu soube o que aconteceu, mas não sei o que dizer... Sinto muito”.
Eu mesmo já cometi esses erros inúmeras vezes, mas sigo
tentando melhorar e ser mais empático. E você, qual desses erros
você mais comete? Qual deles mais lhe incomodam?
Vamos melhorar? Talvez o futuro da humanidade (e do planeta) dependam disso.
Fred Elboni
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

Além de amiga, é nossa parceira e repórter... E domingo
(14) é dia de comemorar seu aniversário. Pedimos para
que Deus te abençoe e capacite cada dia mais.
Felicidades sempre. Grande abraço!

Eunice Neves só fazendo turismo na cidade de Mariana,
Guarapari e Portugal! Forte abraço...

Nosso prefeito interino, Juliano Duarte, também é
aniversariante desta quinta-feira (11). Que Deus te
ilumine e proteja sempre. Na foto, muito bem
acompanhado de sua esposa Roberta Pereira.
Felicidades!

Nara Neles é
aniversariante
desta quinta-feira
(11). Parabéns
e sucesso!

Em comemoração ao Dia das Mulheres, realizamos uma live musical com a Priscila Oliveira, Ramon Pessoa e Jackson
Costa, através da nossa página do facebook. Foi um sucesso com grande participação dos telespectadores e muitos
brindes especiais. E vamos combinar que nossos músicos são show! Foi maravilhoso... Muito obrigado turma.

