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Ações objetivarama sensibilização e a participação dos 
estudantes, de forma a incentivar a adoção de práticas que 
contribuam para uma vida saudável.

Semana Estadual de Prevenção às 
Drogas é realizada em Mariana
PROGRAMAÇÃO. Houveram ações pedagógicas envolvendo a Comunidade Escolar, com dinâmicas de 
grupo, palestras e entrevistas.

DA REDAÇÃO

Foi promovida no último dia 
26, a Semana Estadual de Pre-
venção às Drogas pela prefeitura 
de Mariana, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação, com 
ações que objetivam a sensibiliza-
ção e a participação dos estudan-
tes, de forma a incentivar a ado-
ção de práticas que contribuam 
para uma vida saudável, orien-
tando os alunos sobre os riscos 
causados pelas drogas.

Com a temática “Con-
versando sobre drogas: a 
prevenção em foco”, foram 
propostas atividades para os 
estudantes da rede de ensino 
municipal, dentre elas, o Con-
curso de Desenho, de Tirinha 
e de Paródia, direcionado aos 
alunos do Ensino Fundamen-
tal e da modalidade EJA,  ten-
do como premiação para os 
vencedores: tablets, kits esco-
lares e jogos educativos. 

Além disso, a Semana Es-

tadual de Prevenção às Drogas 
teeve uma programação diver-
sificada! A live foi transmitida 
pelo canal do YouTube, com a 
participação de representantes 
da Saúde Mental e do Progra-
ma Educacional de Resistên-

cia às Drogas e à Violência 
(PROERD) da Polícia Militar 
de Minas Gerais. Também 
houveram ações pedagógicas 
envolvendo a Comunidade 
Escolar, com dinâmicas de 
grupo, palestras e entrevistas. 
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O leilão será %100 online e terá início no dia 13 de julho.

Leilão de veículos e bens 
móveis será realizado 
em Mariana em julho
LANCE. Evento será online e contará com 25 itens que poderão 
ser arrematados.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, atra-
vés da Secretaria de Planejamen-
to, Suprimento e Transparência, 
por intermédio do Leiloeiro Ofi-
cial do Município de Mariana, Sr. 
Fernando Caetano Moreira Filho, 

inscrito na JUCEMG sob o nº 
445, comunica a abertura de Lei-
lão de veículos e bens inservíveis.

O leilão será 100% online 
e terá início no dia 13 de julho, 
levando a hasta pública os bens 
especificados no ANEXO I do 

edital, de acordo com as regras e 
especificações do mesmo, onde 
25 itens serão leiloados.

Os interessados poderão 
iniciar a oferta dos lances online 
no site eletrônico abaixo supra-
citado a partir de 13/07/2021, e 
devem estar cientes do seu fecha-
mento conforme normas do site 
do leiloeiro oficial às 17h do dia 
27/07/2021.

As fotos dos lotes estão dis-
poníveis no site https://www.
mgl.com.br/leilao/12013/
lotes, mas é possível que o ar-
rematante visite e vistorie os 
bens em data e horário pré-a-
gendados, conforme normas 
estabelecidas no edital a seguir: 
https://www.mariana.mg.gov.
br/exibir-licitacao/698.

“Programa Prefeito 
Amigo da Criança” ganha 
espaço em Mariana
DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana, por 
meio da secretaria de desenvol-
vimento social e cidadania adota 
o “Programa Prefeito Amigo da 
Criança”, da Fundação Abrinq. O 
Programa tem como objetivo prin-
cipal a promoção e garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes.

Com foco na gestão pública, 
assistência social, educação e saú-
de, o município irá receber suporte 
técnico e metodologias que visam 
priorizar, fortalecer e qualificar 
crianças e adolescentes. Criado em 

1996, o “Programa Prefeito Ami-
go da Criança” busca mobilizar e 
apoiar tecnicamente os municípios, 
assumindo a criança e o adolescente 
como prioridades.

Ao longo dos quatro anos, a 
gestão municipal irá promover se-
minários, projetos, e consolidação 
de políticas públicas de forma pla-
nejada para estimular a responsabi-
lidade social e a priorizar a atenção 
na consolidação dos direitos das 
crianças e adolescentes no Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

DIREITO
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O município se comprometeu em realizar ações para 
identificar e combater as situações de Trabalho Infantil.

Ações de combate ao 
Trabalho Infantil são 
realizadas em Mariana
INSTRUÇÃO: Foram realizadas a capacitações de 150 profissionais 
da rede de Proteção Social à Criança e ao Adolescente.

DA REDAÇÃO

No dia 12 de junho, foi ce-
lebrado o Dia Mundial contra o 
Trabalho Infantil e para a cele-
bração desse dia a prefeitura de 
Mariana, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, realizou diversas 
ações para identificar e comba-
ter as situações, com o objetivo 
de proteger as crianças. 

A campanha contou com 
a divulgação de materiais que 
promovem a reflexão sobre a 
importância da erradicação do 
trabalho infantil, como a co-
locação de faixas nos serviços 
dos CRAS, CREAS e prédio 
da prefeitura. Também foram 
distribuídos cartazes nos ser-
viços socioassistenciais, em 
escolas municipais e centros 
de saúde, bem como artes alu-
sivas ao tema, publicados nas 
redes sociais do município e 
de outros serviços.

Representantes do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), Conselho Tutelar 
e da Assistência Social do mu-
nicípio, participaram de uma 
entrevista para divulgação das 
ações municipais do Programa 

de Erradicação do Trabalho 
Infantil. A prefeitura de Maria-
na participou da live: “2021 - 
Ano Internacional para Elimi-
nação do Trabalho Infantil”. 
O município se comprometeu 
em realizar ações para identi-
ficar e combater as situações 
de Trabalho Infantil desen-
volvendo ações do Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), através dos 
serviços da Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, em parceria com 
demais Secretarias municipais 
executando as políticas públi-

cas de assistência social, saúde, 
educação, esporte e lazer.

Mariana foi o primeiro mu-
nicípio a realizar audiência pú-
blica com o tema 2021 - Ano 
Internacional de Eliminação do 
Trabalho Infantil, e representa 
todas as prefeituras do estado 
de Minas Gerais. No evento, 
foi reforçado o compromisso 
e responsabilidade em forta-
lecer a Rede Socioassistencial, 
a identificação de crianças e 
adolescentes em situação de 
trabalho, a realização e imple-
mentação de diagnóstico socio-
territorial do Trabalho Infantil.
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 Comissão nomeada para investigação e abertura da CPI 
tem Zezinho como presidente.

Presidente de comissão atribui 
atraso da CPI à delegado de Mariana
CONTRADIÇÃO. Delegado rebate fala do vereador Zezinho Salete e explica o que compete à delegacia de Polícia Civil.

DA REDAÇÃO

Em entrevista cedida ao 
Jornal e Tv Ponto Final, o 
vereador José Antunes Viei-
ra (Zezinho Salete), questio-
nado pelo diretor Rômulo 
Passos falou sobre o atraso 
da CPI que investiga amea-
ças recebidas pelo vereador 
Manoel Douglas (Preto dos 
Cabanas) após denúncias de 
contratos de empreiteiras 
em Mariana. Zezinho expli-
cou como deu início a CPI, 
“Em reunião de Câmara uma 
suposta denúncia de ameaça 
contra o vereador Preto dos 
Cabanas, levou o presidente 
da Câmara, Ronaldo Bento, 
a tomar providências. No 
mesmo momento com muita 
transparência e sabedoria, o 
presidente nomeou uma co-
missão para apurar a denún-
cia feita pelo vereador”.

A comissão nomeada para 
investigação e abertura da 
CPI tem o vereador Zezinho 
Salete como presidente e em 
entrevista o mesmo cita que 
conclusão está perto do fim, 
porém, devido ao sigilo da 
investigações não dá detalhes 
mas garante transparência 
no esclarecimento dos fatos. 
“Nessa comissão fui nomea-
do como presidente, o vere-
ador Ricardo Miranda como 
relator e o vereador Fernan-
do Sampaio como vogal. Já 
fizemos uma décima quarta 
oitivas e tudo caminhou mui-
to bem com muita transpa-
rência e clareza. E em todas 
as décimas quartas oitivas foi 
citado o nome de um empre-
sário (Diretor da empresa 
GMP), e como foi citado em 
todos foi solicitado a presen-
ça  desse empresário que não 
quis comparecer. Eu procurei 
o jurídico da Casa, o procu-
rador da Câmara, Corjesus 
Quirino, e ele me orientou 
que eu fosse até a delegacia 

de Polícia Civil para tomar as 
devidas providências e assim 
eu fiz há trinta dias atrás e 
comuniquei ao delegado, Dr. 
Cristiano, que no primeiro 
momento achava que não era 
conveniente e que não era da 
competência dele convocar. 
Mas que ele iria analisar e me 
falaria posteriormente, expli-
quei a ele que não era pessoal 
e que eu havia sido orienta-
do pelo jurídico. O delegado 
então disse que me daria um 
retorno e assim o fez, dizen-
do que passaria o caso para 
o delegado regional visto que 
ele estaria saindo de férias. 
Então eu comecei a ir com 
frequência na intenção de 
obter uma resposta e não es-
tava tendo resulto. Na última 
quinta-feira (24) eu voltei lá 
e fiquei sabendo que o em-
presário então será ouvido 
essa semana agora. Então é 
esse o motivo do atraso da 
CPI e podem ter certeza que 
será com muita transparên-
cia, com muita sabedoria de 
acordo com o regimento e 
estamos aguardando agora só 
para juntar e fazer o relatório 
final para ver o que será fei-
to” concluiu Zezinho Salete. 

Perguntado pelo diretor, 
Rômulo Passos, se haveria 
outras pessoas envolvidas 
nessas ameaças Zezinho é 
categórico “No momento so-
mente o nome dele foi citado 
em todas oitivas. Estamos 
fazendo o papel da comis-
são e agora cabe ao relatório 
final. Como é um trabalho 
sigiloso ainda não podemos 
passar maiores informações 
mas acredito que dentro de 
poucos dias o resultado final 
sairá e repassaremos à toda 
população” finalizou. 

Procurado por nossa re-
dação, o delegado de Maria-
na, Dr. Cristiano Castelucci, 
explicou que ao ser feito re-

gistro na delegacia, o verea-
dor Preto não citou nomes 
de quem o estaria ameaçando 
e dessa forma não haveria o 
que ser feito pela delegacia 
de Polícia Civil, explicando 
que não cabe ao delegado 
intimar quando não há pro-
cedimento instaurado. “Ele 
(Zezinho) falou que queria 
ouvir uma pessoa, porque o 
cara não obedecia e não ia de 
jeito nenhum lá na CPI de-
les e ele me perguntou se eu 
não poderia intimar e ouvir o 
cara. O vereador Preto foi lá 
e fez a ocorrência e não men-
cionou ninguém que teria 
ameaçado ele, só falou que 
se sentiu ameaçado, mas não 
tinha autoria. Aí eu pedi para 
que ele (Zezinho) fizesse um 
requerimento que iria dar 
uma analisada. Só que quan-
do ele fez o requerimento 
eu já estava de licença então 
pedi que ele encaminhasse 
esse requerimento ao dele-
gado regional que era quem 
estava me substituindo, e eu 
não tenho ciência do que o 
regional fez. Mas de qualquer 
maneira não é uma coisa 
nossa, é coisa deles. Seria um 
quebra galho para eles e po-
deriam tentar aproveitar algo 
que tivéssemos feito, mas até 
então não tinha procedimen-
to nenhum instaurado. Como 
ele quer que eu ouça uma 
pessoa sem ter um procedi-
mento instaurado? Não tem 
como” explicou Castelucci.

Cristiano falou sobre a 
conversa que teve com o edil 
Zezinho e que o orientou 
que sem representação não 
haveria o que ser feito. “Ele 
(Zezinho) foi na delegacia, 
conversou comigo e eu ex-
pliquei isso para ele e eu não 
cheguei nem a ler o requeri-
mento. De qualquer maneira 
o delegado pode ler e enten-
der que não tem que fazer 

nada porque não tem auto-
ria indicada contra a ameaça 
que foi feita contra o Preto. 
Depende de representação 
e se não tem autoria ele vai 
representar contra quem? Ele 
(Preto) não fez a representa-
ção para que fosse feita a in-
vestigação então não tem ne-
nhum procedimento. Agora, 
não estamos lá para cumprir 
requisição de poder legislati-

vo, de jeito nenhum. Isso não 
existe. São esferas diferentes, 
seria uma gentileza se tivesse 
um procedimento instaurado 
e essa pessoa tivesse sido ou-
vida eu poderia até oferecer 
cópia ou algo nesse sentido”, 
finaliza o delegado.

+ Confira a entrevista na 
íntegra no canal do youtube
TV Ponto Final
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Destaque Empresarial 
2021 online já 
pode ser votado 
pela população
ONLiNe. Evento em 2020 contou com programação online 
com entrega de troféus e atração musical local. 

DA REDAÇÃO

O Destaque Empresarial 
2021 já está com sua votação 
aberta. Assim como no ano 
passado, devido a pandemia da 
Covid-19, o evento irá contar 

com programação online res-
peitando todos os protocolos 
impostos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

O evento que fomenta 
todo comércio local está em 

sua 26ª edição em Mariana va-
lorizando o comerciante ma-
rianense.  A votação poderá 
ser realizada pelo site: www.
jornalpontofinal.com.br e já 
está aberta à população.

Vereador Pedrinho Salete 
solicita adicional de kit 
verde em cestas escolares
DA REDAÇÃO

Através da Indicação de nº 
1355/2021, de autoria do vereador 
Pedrinho Salete a partir do mês vi-
gente, as cestas básicas distribuídas 
pela prefeitura de Mariana, contará 
com adicional um kit verde.

O vereador Pedrinho Sale-
te, acredita que essa indicação 
proporcionará diversos bene-
fícios para a saúde das pessoas 
contempladas. “Além dos ali-
mentos possuírem baixa calo-
ria, contém quantidade signifi-
cativa de vitaminas e minerais, 

nutrientes fundamentais para 
o bom funcionamento do cor-
po, como também o consumo 
regular destes produtos au-
menta a disposição e diminui 
os riscos de várias doenças”, 
explicou o edil.

Com o objetivo de fomen-
tar a economia local, junto com 
a indicação mencionada acima, 
foi solicitado ao Prefeito em 
exercício que compre tais pro-
dutos com os pequenos produ-
tores da nossa região.

ALIMENTAÇÃO
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A comunidade também receberá a implantação de uma área de lazer com academia ao ar 
livre e parquinho para as crianças.

Torre de telefonia móvel foi entregue 
à moradores do distrito de Barroca
PARCERIA. A implantação do equipamento é de responsabilidade da iniciativa privada, mas a Prefeitura 
viabilizou caminhos para execução.

DA REDAÇÃO

A fim de trazer benefícios 
e buscando o desenvolvimen-
to de todos os distritos, a Pre-
feitura de Mariana entregou 
no último sábado 26, a torre 
de telefonia móvel para os 
moradores do subdistrito de 
Barroca. A implantação do 
equipamento é de responsa-
bilidade da iniciativa priva-
da, mas a Prefeitura buscou 
caminhos para proporcionar 
aos moradores mais comuni-
cação, lazer e conectividade. 
A ação possibilitou também 
segurança e desenvolvimento 
para a população.

Maria da Conceição Si-
queira, moradora de Barro-
ca há anos, contou que ago-
ra pode conversar sempre 
com seus filhos. “Eu acho 
muito importante a insta-
lação para a gente manter 

contato com nossa família 
diariamente. Graças a Deus 
vou poder ter sempre notí-

cias daqueles que eu amo. 
Só tenho que agradecer pela 
intervenção”, comemorou.

Cássio Brigolini, empre-
sário e também morador do 
subdistrito, comentou sobre 

a importância da obra para 
a população. “Esse é um dos 
avanços que estamos rece-
bendo em nossa comunidade. 
Estamos todos felizes com 
essa entrega. Barroca recebe 
o tratamento que sempre so-
nhou”, finalizou.

Barroca também pas-
sa por outras intervenções 
como a continuidade do as-
faltamento do local e em bre-
ve a comunidade também re-
ceberá a implantação de uma 
área de lazer com academia 
ao ar livre e parquinho para 
as crianças, assim como a 
construção de uma nova uni-
dade básica de saúde.

As próximas localidades 
a serem contempladas se-
guindo o cronograma de ins-
talação de torre de telefonia 
móvel são: Mainart, Pedras, 
Campinas e Goiabeiras.

CRÉDITO: lívIa feRReIRa
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Nas instituições serão feitas diversas intervenções e adapta-
ções na infraestrutura física dos espaços.

Prefeitura realiza reformas 
em escola Monsenhor José Cota
AÇÃO. A medida faz parte de uma série de ações desenvolvidas para criar um ambiente mais seguro e agradável.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana 
iniciou nos últimos dias a re-
forma da Escola Municipal 
Monsenhor José Cota. A me-
dida faz parte de uma série 
de ações desenvolvidas para 
criar um ambiente mais seguro 
e agradável, proporcionando 
bem-estar aos mais de 7 mil 
alunos e também aos servido-
res da Secretaria Municipal de 
Educação. Ao todo, Mariana 
possui 23 escolas que serão aten-
didas e passarão por reformas.

As melhorias das infra-
estruturas seguem um cro-
nograma, iniciando pelas 
maiores e por aquelas que 
necessitam de reparos mais 
urgentes e específicos. Além 
dessas, existem também oito 
Centros Municipais de Edu-
cação Infantil, que atendem 
uma média de 840 crianças.

Nas instituições serão 
feitas diversas intervenções 
e adaptações na infraestru-
tura física dos espaços. Serão 
instaladas iluminação de led, 
pintura, reparos nos telhados, 
reparos elétricos e hidráulicos, 
reformas nos banheiros e refei-
tórios, extinção de infiltrações, 
colocação ou substituição de 
piso, troca dos imobiliários, 
fechaduras, portas e outras 
pequenas reformas. Além dis-
so, os profissionais escolares, 
incluindo serviços gerais, me-
rendeiras e vigilantes, passarão 
por uma capacitação para ma-
nutenção e conservação dos 
prédios públicos.

Após a Escola Munici-
pal Monsenhor José Cotta, 
as obras serão realizadas no 

CEMPA - Centro de Educação 
Municipal Padre Avelar, nas 
CMEI’s Santa Rita de Cássia, 
Casinha Nazaré, Cuidar e Edu-
car, Danielle Cristina Mendes 
da Silva, Santo Antônio, Tia 
Elza, escolas municipais Aní-
bal de Freitas, Bento Rodri-
gues, Cônego Paulo Diláscio, 
Dante Luiz dos Santos, Barro 
Branco, Campinas, Furquim, 

Mainart, Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, Geraldo 
Timótio, Joaquim Emílio Bap-
tista, Padre Antônio Gabriel 
de Carvalho, Padre Viegas, 
Paracatu de Baixo, Passagem 
de Mariana, Prefeito Jadir Ma-
cedo, Professora Celina Célia 
Gomes, Santa Godoy, Serra do 
Carmo, Sinhô Machado e Wil-
son Pimenta Ferreira.

As melhorias das infraestruturas seguem um cronograma, 
iniciando pelas maiores e por aquelas que necessitam 
de reparos mais urgentes e específicos.
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Obra contou com pintura geral do espaço, troca de revestimento, 
troca de pisos, vidros e mobiliários, entre outros serviços. 

Reforma de UBS é entregue pela 
prefeitura à moradores de Passagem
ATENDIMENTO. Os serviços atendem a todos e levam 
melhorias para a população.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Maria-
na, por meio das secre-
tarias de Saúde e Obras, 
entregou na tarde do dia 
23, mais uma reforma da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS). Desta vez, os con-
templados foram os mora-
dores de Passagem de Ma-
riana, que agora contam com 
um espaço ampliado, propor-
cionando um local com mais 
conforto e qualidade.

A obra contou com pin-
tura geral do espaço, troca 
de revestimento, troca de 
pisos, vidros e mobiliários, 
entre outros serviços que a 
partir de agora vão oferecer 
um local mais propício para 
o atendimento da população.

A unidade de saúde 
oferece os mais diversos 
atendimentos, como pedia-
tria, ginecologia, nutrição, 
odontologia, saúde mental 
e clínico geral. Os serviços 
atendem a todos e levam 
melhorias para a população.

Morador de Passagem, 
Carlos Xisto comemora a 
entrega que vai beneficiar 
sua comunidade ainda mais. 
“A UBS foi um pedido de 
todos. Agora contamos com 
um espaço com mais quali-
dade”, finalizou.

As unidades de saúde de 
Barro Branco, Magalhães e 
Bandeirantes também pas-
sam por intervenções e em 
breve serão entregues para 
os moradores.

CRÉDITOS: LÍVIA FERREIRA

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br

A unidade de saúde oferece os mais diversos atendimentos.

 Os serviços levam melhorias para a população.
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Fundação Renova promove palestras 
sobre como inovar com poucos recursos
ECONOMIA. Evento gratuito aconteceu na última quarta-feira (30) e falou sobre diversificação da matriz 
econômica da região.

DA REDAÇÃO

Empreendedores de Ma-
riana e interessados em inovar 
na região puderam participar 
de palestras gratuitas e on-li-
ne sobre desenvolvimento de 
negócios inovadores. Os en-
contros virtuais fizeram par-
te do projeto Mariana Labs 
promovido pela Fundação 
Renova em parceria com a or-
ganização Wylinka. A segunda 
palestra, com o tema “Como 
inovar com poucos recursos”, 
aconteceu nesta quarta-feira 
(30), com transmissão pelo 
canal do YouTube. 

A palestra contou com a 
participação do CEO da mar-
ca de camisetas Chico Rei, o 
mineiro Bruno Imbrizi. O 
convidado falaou sobre os 
processos de inovação que 
permitiram transformar um 

item comum e presente na 
vida de todos, a camiseta, em 
uma marca forte e consolida-
da em todo o Brasil. 

As próximas palestras 
acontecerão nos dias 14 e 
21 de julho e também trarão 
temáticas sobre o desenvol-
vimento de negócios inova-
dores. O primeiro encon-
tro virtual foi realizado no 
dia 9 de junho, com o tema 
“Como tirar sua ideia de ne-
gócio do papel”. 

A iniciativa faz parte do 
primeiro momento do Ma-
riana Labs, um programa 
on-line de desenvolvimento 
de negócios no município, 
desenvolvido pela Programa 
de Promoção da Inovação da 
Fundação Renova. A ideia é 
que o projeto também seja 
lançado futuramente em ou-

tras localidades impactadas 
pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão a fim de 
gerar oportunidades de de-
senvolvimento de novos ne-
gócios inovadores e sustentá-
veis nessas regiões. 

“O Mariana Labs vem 
para ser mais um agente do 
movimento de empreende-
dorismo e inovação do muni-
cípio. O programa visa con-
tribuir para a diversificação 
da matriz econômica de Ma-
riana, historicamente depen-
dente do setor da mineração, 
por meio da geração de novos 
negócios, novos empregos e 
novas formas de rentabilida-
de para os empreendedores 
e também para o município”, 
diz a especialista de Econo-
mia e Inovação da Fundação 
Renova, Gabriela Metzer.
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Fundação Renova promove palestras 
sobre como inovar com poucos recursos
ECONOMIA. Evento gratuito aconteceu na última quarta-feira (30) e falou sobre diversificação da matriz 
econômica da região.

DA REDAÇÃO
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Deu início a vacinação dos trabalhadores da limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos.

Trabalhadores da limpeza urbana 
serão vacinados contra a Covid-19
VACINA. Etapa também fará a imunização de pessoas que fazem o manejo resíduos sólidos.

DA REDAÇÃO

Seguindo com a vacinação 
contra a Covid-19 em Mariana, 
a prefeitura por meio da Secreta-
ria de Saúde, divulga a agenda de 
imunização dessa etapa. Deu iní-
cio a vacinação dos trabalhado-
res da limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos. Para ser imu-
nizado, esse grupo deverá apre-
sentar carteira de trabalho ou 
crachá funcional, contracheque 
ou declaração emitida por seu 
superior (assinado e carimbado) 
para comprovação do vínculo 
empregatício.

 As gestantes que ainda não 
foram vacinadas precisam levar 
o cartão da gestante, ou rela-
tório médico. Já as puérperas 
devem levar a certidão de nas-
cimento da criança ou registro 
de alta hospitalar.

Serão vacinadas também as 
pessoas com 57, 56 e 55 anos 
que não possuem comorbidades. 
Esse grupo deve apresentar docu-
mento com foto, cartão do SUS e 
comprovante de residência.

Trabalhadores do trans-
porte coletivo de passageiros 
deverão apresentar carteira de 

trabalho ou crachá funcional, 
contracheque, carteira de só-
cio(a) dos sindicatos de trans-
portes (categoria profissional) 
ou cooperativa de transporte.

 Os moradores de distritos 
e subdistritos, devem procurar a 
unidade de saúde de referência 
para se informar sobre o crono-
grama da vacinação.

Todos os contemplados, 
devem comparecer ao local de 
vacinação, com os documentos 
que comprovem a condição, bem 
como documento com foto, car-
tão do SUS e comprovante de 
residência. Não será necessário o 
contato prévio para comparecer 
ao local de vacinação.

 
Confira o cronograma: 
01/07 (QUINTA - FEIRA)

Não haverá programação de 
vacinação para a Arena Mariana, 
devido às especificidades das va-
cinas recebidas.

 Local: Central de Vacinação 
(Barro Preto)

Público-alvo: Aplicação de 
D1 para Trabalhadores de Trans-
porte Coletivo Rodoviário que 
por algum motivo, não compare-
ceram no dia programado ante-
riormente; Aplicação de D1 para 
Trabalhadores da Limpeza Urba-
na e Manejo de Resíduos Sólidos 

na faixa etária de 30 anos ou mais.
Horário: 08h às 15h
 

02/07 (SEXTA - FEIRA)
Não haverá programação de 

vacinação para a Arena Mariana, 
devido às especificidades das va-
cinas recebidas.

Local: Central de Vacinação 
(Barro Preto)

Público-alvo: Aplicação de 
D1 para Gestantes e puérperas 
(até 45 dias pós-parto) que por al-
gum motivo, não compareceram 
no dia programado anteriormen-
te;  Aplicação de D1 para Traba-
lhadores da Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos na 
faixa etária de 18 anos ou mais.

Horário: 08h às 15h.



Jornal Ponto Final 
01 a 07 de julho de 202112 |  CIDADES

A reparação dos serviços executados, assim como a execução das obras inacabadas já 
foram requeridos pela Procuradoria Geral do Município

Pavimentação 
asfáltica entra em 
pauta na Câmara 
Municipal de OP
APROVAÇÃO. Foram aprovadas diversas indicações solicitando a 
realização de obras de asfaltamento em alguns locais do município. 

DA REDAÇÃO

Durante a 48ª Reunião Or-
dinária de 2021, foram apro-
vados diversos documentos 
requisitando pavimentação as-
fáltica em diversas regiões do 
município, bem como melho-
rias visando evitar danos às vias 
e aos calçamentos.

Conforme o requerimento 
de autoria do vereador Júlio 
Gori (PSC), encaminhado ao 
prefeito municipal à Procura-
doria-Geral, considerando as 
obras de pavimentação asfál-
tica de estradas, construções e 
reformas de quadras na sede e 
nos distritos, e tendo em vis-

ta os problemas apresentados 
nas obras realizadas na gestão 
passada, como a falta de proje-
tos  e de acompanhamento das 
execuções e obras inacabadas 
já se desfazendo, é necessário 
que o Poder Público forneça 
informações sobre a situação 
dessas obras.

Dessa forma, de acordo 
com o vereador autor, com 
objetivo de promover mais 
transparência para a Casa Le-
gislativa, e consequentemente 
para o povo, é necessário que o 
Poder Executivo informe se os 
contratos firmados referentes 

as obras foram todos relaciona-
dos e avaliados; se as empresas 
contratadas pelo município já 
foram responsabilizadas pela 
má prestação dos serviços da 
gestão passada; se a reparação 
dos serviços executados, assim 
como a execução das obras 
inacabadas já foram requeri-
dos pela Procuradoria Geral do 
Município, sem que haja ônus 
para os cofres públicos; e quais 
foram as empresas acionadas.

Também foram aprovadas 
diversas indicações solicitando a 
realização de obras de asfaltamen-
to em alguns locais do município. 
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Governador destaca ações para 
Cultura e Turismo em visita a OP
CRIAÇÃO. Objetivo é criar 100 mil empregos no setor e colocar Minas entre os três maiores destinos do país.

DA REDAÇÃO

O governador Romeu 
Zema esteve na tarde do último 
dia 25 em Ouro Preto, onde se 
reuniu com prefeitos da micror-
região e representantes do setor 
produtivo, turístico e cultural. 
Zema apresentou algumas das 
ações desenvolvidas por sua 
gestão para a retomada das ati-
vidades no estado.

“Desde o início do nosso 
governo, nosso foco tem sido 
a geração de empregos. Temos 
conseguido atrair investimen-
tos em uma velocidade que 
nunca aconteceu. Nestes dois 
anos e cinco meses foram mais 
de R$ 120 bilhões em inves-
timentos privados, que estão 
acontecendo em todo o estado. 
Com a pandemia, os setores 
de turismo, cultura e eventos 
foram muito afetados. Nós 
estamos planejando uma rápi-

da retomada destes setores, na 
medida em que o processo de 
vacinação avança”, afirmou o 
governador Romeu Zema.

O secretário de Estado de 
Cultura e Turismo, Leônidas Oli-
veira, que acompanhou a agenda 
do governador em Ouro Preto, 
destacou a representatividade do 
município no turismo cultural 
mineiro e falou sobre os proje-
tos desenvolvidos pelo governo, 
como o Reviva Turismo, que 
dará impulso à retomada gradual 
e segura das atividades turísticas

Um dos principais objetivos 
do Reviva Turismo é resgatar o 
setor, um dos mais prejudicados 
pela crise em função da pande-
mia de covid-19, e estimular toda 
sua cadeia produtiva, que envol-
ve oficialmente 15 segmentos 
econômicos, segundo critérios 
do Ministério do Turismo. O 
programa vai investir cerca de R$ 

17,5 milhões em 2021, por meio 
de parcerias público-privadas e 
patrocínios. Em Minas Gerais, o 
setor é responsável por cerca de 
12% das empresas e quase 8% 
dos empregados formais.

Em Ouro Preto, Zema se 
reuniu com representantes de di-
versos setores da economia e, ao 
lado do secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Fernando 
Passalio, falou sobre as ações de 
seu governo para tornar Minas 
Gerais o estado brasileiro mais 
atrativo para os empreendedores, 
com mais competitividade e con-
fiança para se investir, propician-
do o crescimento econômico e a 
geração de emprego e renda.

Em Lavras Novas, distrito de 
Ouro Preto, Zema esteve reunido 
com o prefeito ouro-pretano, Ân-
gelo Oswaldo, e demais prefeitos 
da microrregião. O governador 
apresentou alguns dos projetos 
desenvolvidos pelo seu governo 

e ouviu as demandas regionais. 
Segundo ele, o objetivo destes 

encontros é conhecer de perto a 
realidade e os problemas locais. 
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¨ esporte

O Desafio de Voleibol será realizado em julho no Ginásio Poliesportivo da Arena Mariana.

Arena Mariana será palco de 
Torneio de Desafios de Voleibol 
INSCRIÇÃO. Os 30 primeiros inscritos receberão como brinde um chaveiro exclusivo do evento.
DA REDAÇÃO

No dia 3 de julho, será re-
alizado no Ginásio Poliesporti-
vo da Arena Mariana, o Desa-
fio de Voleibol, uma iniciativa 
que pretende movimentar e dar 
sequência nas atividades es-
portivas em no município, por 
meio de uma competição com 
desafios e práticas dos funda-
mentos do voleibol. O evento 
será realizado pela Associação 
Marianense de Voleibol (AMV) 
junto à Prefeitura de Mariana, 
com apoio da Secretaria de Es-
portes e seguirá todas as reco-
mendações de segurança con-

tra a Covid19, como o uso de 
máscaras, álcool 70% e o dis-
tanciamento social.

Foram elaborados três de-
safios que serão executados 
por todos os atletas. Os três 
melhores se classificam para 
a final, onde será realizado 
novamente os mesmos exer-
cícios, com acréscimo de um 
desafio especial. As pontua-
ções serão somadas e o atle-
ta com maior número será o 
vencedor da competição. Ao 
final, os três melhores de cada 
categoria irão ganhar um tro-
féu, e os primeiros colocados 

vão receber ainda uma bola de 
vôlei Penalty 7.0. 

 Embora as premiações 
sejam voltadas aos vencedores, 
todos os participantes recebe-
rão medalhas por participação, 
como incentivo e valorização 
dos atletas em Mariana. Além 
disso, os 30 primeiros inscri-
tos receberão como brinde um 

chaveiro exclusivo do evento, 
do 11º ao 20º, uma caneca, e do 
21º ao 30º uma camisa de trei-
no da AMV.

As inscrições para o desa-
fio são gratuitas e poderão ser 
realizadas até 30 de junho. As 
categorias disponíveis são:  ju-
venil, de 15 a 35 anos, e adulto 
a partir dos 35, no feminino e 

masculino. Lembrando, que 
segundo as regulamentações, 
o limite será de 16 pessoas por 
grupo, os inscritos excedentes 
ficarão em uma lista de espera 
em caso de desistência. Para 
inscrições, acesse o formulário 
disponível no link a seguir: ht-
tps://forms.gle/kFVR7KKq-
8dXzjaB28
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¨ cultura
Canta Mariana 
abre inscrições 
para festival em 
versão online
HOMENAGEM. A edição homenageará a saudosa artista marianense 
Sylvinha Araújo, em comemoração aos 70 anos de seu nascimento.

DA REDAÇÃO

O Festival da Canção - Canta 
Mariana, organizado pela pre-
feitura de Mariana, através da 
Secretaria de Cultura, Patrimô-
nio Histórico, Turismo e Lazer, 
está com inscrições abertas. Este 
ano, a edição continuará com sua 
programação de forma virtual e 
homenageará a saudosa artista 
marianense Sylvinha Araújo, em 
comemoração aos 70 anos do 
nascimento da artista.

O evento tem como objetivo 
valorizar a música popular bra-
sileira, os artistas, compositores 
e intérpretes e revelar talentos, 
promovendo o intercâmbio ar-
tístico-cultural. Os candidatos 
podem fazer a inscrição até o dia 
6 de agosto pelo site www.festi-
valdacancao.mariana.mg.gov.br.

Poderão participar, compo-
sitores e intérpretes de nacionali-
dade brasileira. Cada participante 
poderá inscrever o número de 
canções que desejar, porém, ape-
nas uma composição poderá ser 
classificada para as semifinais.

As músicas precisam ser 
inéditas e originais, nos termos 
do regulamento. Serão sele-
cionadas 20 canções para as 
semifinais, sendo no mínimo 
cinco canções de compositores 
comprovadamente residentes 
no município de Mariana. As 
10 melhores canções da fase 
semifinal chegarão à fase final. 
Confira a programação:

 
Transmissões Virtuais:
Dia 10 de Setembro - Sexta-

Feira - 19h30:
. Primeira Semifinal - Apresen-
tação de 10 canções pré-selecio-
nadas;
. Dia 11 de Setembro - Sábado 
- 19h30:
. Segunda Semifinal - Apresen-
tação de 10 canções pré-selecio-
nadas;
. Dia 25 de Setembro - Sábado 
- 19h30:
. Fase Final do Festival - Apre-
sentação das 10 canções finalis-
tas e definição das canções ven-
cedoras em 1º, 2º e 3º Lugares e 
o Prêmio Prata da Casa e Melhor 
Intérprete.

 
PREMIAÇÃO

As 10 composições classifi-

cadas para a Fase Final, no dia 25 
de setembro, receberão a seguin-
te premiação, de acordo com os 
votos dos jurados:

 
1º lugar R$ 12.000,00 + Troféu;
2º lugar R$ 8.000,00 + Troféu;
3º lugar R$ 5.000,00 + Troféu;
Melhor Intérprete  R$ 2.500,00 
+ Troféu;
Prêmio Prata da Casa R$ 
2.500,00 + Troféu para a melhor 
canção de compositor residente 
em Mariana, na hipótese de não 
ter sido classificada entre os três 
primeiros lugares;
Menção Honrosa do 4º ao 10º 
lugar. 

Certificado de 
Participação para 
as canções classificadas.

Além da premiação descri-
ta acima, o Festival oferecerá 
ainda o Prêmio Incentivo às 
canções finalistas, no valor de 
R $300,00 para os concorren-
tes que produzirem um novo 
vídeo para a Fase Final. Escla-
recimentos de dúvidas e infor-
mações podem ser solicitados 
pelo telefone (31) 3558-2315 
ou email:
festivalcantamariana@gmail.com.
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O tema central desta edição foi “Memórias entre 
diferentes tempos.

CineOP registra alcance de mais 
de 2 milhões nas redes sociais 
DIVERSIFICADO. Evento aconteceu em ambiente digital e manteve o mesmo propósito conceitual e de 
programação intensa.

DA REDAÇÃO

Pioneira desde sua criação 
a enfocar a preservação audio-
visual, memória, história e a 
tratar o cinema como patrimô-
nio, a CineOP – Mostra de Ci-
nema de Ouro Preto, realizou 
sua 16aedição, de 23 a 28 de ju-
nho. Ainda em formato digital, 
o mais recomendado para o ce-
nário atual de pandemia do Co-
vid-19, a Mostra ofereceu uma 
programação intensa, diversi-
ficada e gratuita que registrou 
alcance de mais de 85 mil aces-
sos no site www.cineop.com.br 
vindos de 60 países em seis dias 
de evento e mais de 2 milhões 
de alcance nas redes sociais da 
Universo Produção.

Os conteúdos discutidos 
e produzidos nos debates, 
masterclasses internacionais e 
rodas de conversa realizadas 
durante o evento permanecem 
disponíveis para acesso do pú-
blico no Canal do YouTube da 
Universo Produção, o que am-
plia as possibilidades de acesso 
e benefício da ação cultural - a 
principal vantagem de se reali-
zar o evento no formato online.

“Missão cumprida é o sen-
timento que carrego ao encer-
rar mais uma edição da Cine-
OP. Enquanto não podemos 
estar realizando o evento pre-
sencialmente, vamos trabalhan-
do para que ele possa chegar 
ao maior número de pessoas 
no formato online, para que 
os filmes, ideias e pensamen-
tos continuem circulando e que 
possamos manter a chama viva 
do cinema brasileiro em todas 
as suas vertentes de atuação. 
Gratidão é o outro sentimen-

to que compartilho com todos 
que investiram, acreditaram e 
marcaram presença na progra-
mação do único evento dedi-
cado à preservação, história e 
educação. Uma realização que 
nos dá a certeza de que esta-
mos no caminho certo e, por 
isto, devemos continuar este 
caminho que representa a for-
ça da nossa cultura, das nossas 
tradições, que representa quem 
nós somos, o que queremos e o 
que devemos construir juntos”, 
destaca a coordenadora geral 
da CineOP e diretora da Uni-
verso Produção, Raquel Hallak.

A programação da 16aCi-
neOP foi estruturada em três 
eixos centrais – Preservação, 
História e Educação. O tema 
central desta edição foi “Me-
mórias entre diferentes tem-
pos” e propôs refletir sobre os 
impasses dos últimos anos no 
cenário audiovisual brasileiro, 
agravados pela pandemia e pe-
las dificuldades de um governo 
que não trata a cultura como 

um setor de relevância, para 
compreender e ponderar for-
mas de resistência.

Na programação foram exi-
bidos 118 filmes em pré-estreias 
e mostras temáticas (32 longas, 6 
médias e 80 curtas-metragens), 
vindos de 4 países - Brasil, Chi-
le, Colômbia, Portugal e de 14 
estados brasileiros - AC, BA, 
CE, GO, MG, MT, MS, PE, PR, 
RJ, RS, SC, SE, SP distribuídos 
em oito mostras - Contemporâ-
nea, Homenagem, Preservação, 
Histórica, Educação, Mostri-
nha, Valores e Cine-Escola.

As exibições foram reali-
zadas por meio do site www.
cineop.com.br, mas a produ-
ção reproduziu a estrutura 
do evento, com cada temáti-
ca (Histórica, Preservação e 
Educação) contando com uma 
grade de filmes acompanhada 
de debates, comentários e ou-
tras atividades complementa-
res que enriqueceram a experi-
ência de participar da CineOP, 
mesmo à distância.

CRÉDITO: LEO LARA UNIVERSO PRODUÇÃO
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¨ polícia

Evento foi conduzido pelo Presidente da Câmara, Vereador 
Ronaldo Alves Bento.

Polícia Militar é 
homenageada pela 
Câmara de Mariana 
ONLINE. A transmissão foi realizada por meio de 
videoconferência pelo site e fanpage da Câmara.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Mariana realizou solenidade de 
outorga do Diploma de Honra 
ao Mérito &quot;Quartel de 
Dragões da Villa de Nossa Se-
nhora do Carmo” - 11ª Edição 
- a 11 Policiais e dois Bombei-
ros Militares de Minas Gerais, 
pelo trabalho de destaque a ní-
vel estadual, regional e munici-
pal, na noite da quinta-feira, dia 
24 de junho, em sessão solene 
remota, devido à pandemia da 
Covid-19. A transmissão foi 
realizada por meio de video-
conferência pelo site e fanpage 
da Câmara, e o evento, que foi 
conduzido pelo Presidente da 
Câmara, Vereador Ronaldo Al-
ves Bento, contou com o apoio 
do 52° Batalhão de Polícia Mi-
litar (52º BPM). Nesta edição, 
receberam os diplomas os ho-
menageados de 2020 e 2021, 
uma vez que, no ano passado 
o evento também não pôde ser 
realizado, devido à pandemia.

O Comandante Geral da 
Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG), Coronel PM Rodrigo 
Sousa Rodrigues, e o Chefe do 
Estado-Maior da PMMG, Co-
ronel PM Eduardo Felisberto 
Alves, receberam o Diploma 
como homenageados especiais 
em âmbito estadual de 2021. 
O Comandante da PMMG, 
Coronel PM Rodrigo, agrade-
ceu a homenagem e ressaltou 
a importância da iniciativa do 
Legislativo marianense para a 

história da Polícia mineira.
Também foram condeco-

rados, pelo ano de 2020: em 
âmbito estadual, o Coronel 
PM Gilmar Luciano Santos 
(Diretor de Comunicação Or-
ganizacional da PMMG); em 
âmbito regional, a Major PM 
Débora Santos Perpétuo (Co-
mandante da 15ª Cia do 49º 
BPM); em âmbito municipal, 
o Cabo PM André de Jesus 
Rodrigues (Policial da 239ª 
Cia PM do 52° Batalhão); e 
com homenagem especial o 1º 

Sargento PM QPR Valdecir 
Geraldo do Nascimento Co-
mandante do 3° Grupamento 
do 1º Pelotão da 1ª Cia PM do 
Batalhão de Polícia Militar de 
Meio Ambiente), a Soldado 
PM Maraísa Regina Gonçalves 
Herculano (Policial da 239ª 
Cia PM do 52° BPM) e o 2º 
Tenente BM QOR Roberto 
Luciano Pinheiro de Oliveira, 
o qual era  tenente quando da 
indicação à homenagem.

Já pelo ano de 2021, além 
do Comandante Geral e do 
Chefe do Estado-Maior da 
PMMG, foram homenageados: 
em âmbito estadual, o Coronel 
PM Osvaldo de Souza Marques 
(Chefe do Gabinete Militar do 
Governador e Coordenador 
Estadual de Defesa Civil); em 
âmbito regional, o Coronel PM 
Jarson Sebastian Hansen Ferrei-
ra (Comandante da 3ª Região da 
Polícia Militar, da qual faz parte 
o 52º Batalhão); em âmbito mu-
nicipal, o 2º Tenente PM Thia-
go Henrique Mota (Comandan-
te do 1° Pelotão da 239ª Cia PM 
do 52° Batalhão); e com home-
nagem especial em âmbito mu-
nicipal, o Cabo PM QPR Luiz 
Antônio da Silva e o 3º Sargento 
BM Lúcio Antônio de Paula.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Contatos e interesses com pessoas de outras 
localidades podem ampliar seus horizontes e 
trazer novas perspectivas para você, ainda mais se 
sonha com mudanças ou se está a fim de conhecer 
alguém especial. A semana será bem agitada na 
vida profissional e seu lado ambicioso estará tinindo, 
pronto para batalhar com a garra que é sua marca. 

Pre-pa-ra, porque tem promessa de novidade 
pintando na área e se depender de Vênus e Marte, 
a flechada do Cupido pode ser certeira, atingindo 
em cheio seu coração. Os astros do amor e da 
paixão fazem dobradinha e anunciam um período 
perfeito sem defeitos para você conhecer alguém 
que tem sua vibe e gosta das mesmas coisas – se 
joga, Sagita!

Prudência é o mantra do seu signo, mas 
você vai criar coragem para ousar um pouco 
mais nesta semana. Tudo porque pode sentir 
vontade de sair da zona de conforto, buscar 
melhorias nas fi nanças, novas oportunidades 
no trabalho e emoções mais fortes na vida 
pessoal. Só não convém partir pra cima dos 
seus interesses sem avaliar os prós e contras 
e analisar os riscos que corre. 

Sua saúde estará protegida nesta semana e o 
Sol garante um período de boa vitalidade para o 
seu organismo. O astro-rei também favorece seus 
interesses de trabalho, destaca suas qualidades, 
seu estilo parceiro e revela que a sua liderança 
deve aparecer mais. Nas finanças, Netuno e 
Júpiter seguem em passo contrário na sua Casa 
da Fortuna e avisam que você pode ter despesas 
que não espera. 

A semana terá dois momentos distintos: um muito 
estimulante para você se destacar no trampo 
e ganhar dinheiro, mas outro com pedras no 
caminho e tretas que vão exigir atenção extra. Nos 
últimos dias de julho, sua energia física estará em 
alta, como seu dinamismo, motivação e força de 
vontade, receita certa para atrair conquistas no 
trabalho e grana para o seu bolso. 

Dinheiro é assunto sagrado para o seu signo 
e nesta semana o cenário está tranquilo, tá 
favorável. Mercúrio segue o rolê em sua Casa 
da Fortuna e promete bons ganhos com coisas 
criativas e que você sabe fazer com o pé nas 
costas – eita notícia boa! Por outro lado, a 
Lua Minguante pode balançar sua energia e 
aumentar a necessidade de sossego, só não 
vale dar mole e deixar a preguiça se instalar. 

Com seu bom papo, carisma e simpatia 
em destaque, a azaração vai correr solta 
nesta semana e você pode ganhar uma 
enxurrada de likes nas redes sociais. Marte e 
Vênus ativam seu poder de comunicação e 
prometem um período perfeito sem defeitos 
não apenas nas amizades, mas também e 
principalmente nas paqueras. 

A virada do mês acontece com as bênçãos do Sol 
em seu signo, indicações de ótima vitalidade na 
saúde e boas perspectivas para as suas finanças. 
Você pode tirar a barriga da miséria se souber 
explorar as suas habilidades e estará numa vibe 
sortuda com grana nesta semana. 

Com Marte e Vênus empoderando seu carisma e 
seu charme leodivo, essa semana será das mais 
intensas no departamento amoroso e você vai fazer 
um tremendo sucesso, sobretudo nas redes sociais. 
Capriche aí nas selfies e confere os pedidos de 
amizade, pois vai ter gente nova no pedaço que é 
bem capaz de surpreender o seu coração. 

Enquanto o Sol dá total apoio para os seus 
objetivos, renova seu gás e as suas esperanças, 
Mercúrio fortalece suas ambições, sua criatividade 
e dá passe livre para você provar aos chefes como 
é competente e focado(a). Graças às boas vibes 
desses astros, as coisas devem fluir como espera 
no trabalho e você só terá a ganhar se pegar firme 
nas suas metas profissionais.

O Sol canceriano segue iluminando os talentos 
do seu signo e manda energias generosas 
para os seus interesses profi ssionais. Você 
terá mais visibilidade, vai fi car bem na fi ta e 
pode fazer bonito no trabalho, ganhando pontos 
importantes com a chefi a. O período também 
é promissor para quem procura emprego e 
novidades devem surgir.

Pedro se aconselha com Nando. Cobra 
consola Karina. Henrique espera pelo pai no 
escritório de advocacia. Heideguer sugere a 
Lobão indicar o nome de Wallace para lutar 
no Warriors. Pedro procura Karina. Heideguer 
pede para Henrique morar com ele ao saber 
que de seu envolvimento com Bianca. Lincoln 
e Jeff fazem as pazes. Marcelo leva um fora 
de Delma, e Roberta tenta ajudá-lo. Jeff se 
preocupa com Mari. Simplício aparece na 
festa de Lincoln e Bete se enfurece. Duca e 
Nat se beijam.

Karina fi ca frustrada com Pedro, que tenta 
se explicar para a namorada. Duca se 
despede de Alan. Nat pede para entrar no 
esquema de Lobão e Heideguer. Joaquina 
encontra a luva com o pen drive de Alan 
na mata. Henrique e Duca fazem fotos 
com Bianca. Sol diz a Bete que Dalva 
lhe protegeu e expulsou Simplício de sua 
casa. Cobra pede que Jade assuma seu 
namoro para Lucrécia. Marcelo comenta 
com Gael sua intenção de comover 
Delma com seu estado. Karina conta para 
Bianca o que aconteceu com Pedro, e a 
menina incentiva a irmã a conversar com o 
namorado. Delma aconselha Lincoln a se 
desculpar com Jeff. Jeff destrata Lincoln. 

Júlia celebra a recuperação de Téo, que 
voltou a andar sem muletas. A Consulesa 
deixa claro para Nanico e Ermelinda que 
não pode haver envolvimento entre eles. 
Hugo conversa com Dominique sobre a 
possibilidade de Helena descobrir que 
Luna e Fiona são as mesmas pessoas. 
Hugo conta a Helena que Luna está 
viva, mas percebe que a mulher já sabia. 
Emocionada, Luna conta para Alexia, 
Kyra, Ermelinda, Zezinho e Alejandro 
como foi o reencontro com Helena e 
que a empresária a reconheceu como 
sua fi lha. Hugo se oferece para proteger 
Luna para armar contra Helena.

Hugo se vangloria por ter conseguido enganar 
Helena. Júlia convoca Alan a se arrumar e 
sair com ela para se distrair. Alejandro teme 
perder Luna para Téo, caso a fi sioterapeuta 
resolva se mudar para a casa de Helena. 
Hugo combina com Dominique de  ameaçar 
Luna para ela falar sobre as outras duas 
testemunhas. Zezinho  orienta Alexia através 
do ponto eletrônico para ela conseguir gravar 
a confi ssão de Renzo. Aurora aconselha 
Renzo a não abrir todas as informações para 
Alexia no jantar. Kyra conta a Rafael sobre o 
crime que ela testemunhou em Cancun com 
Alexia e Luna e diz que Renzo tentou matá-
las.

Lincoln deixa a casa de Rute, mas Jeff 
decide não voltar a morar com a mãe. 
Bianca sofre um desmaio após deixar o 
palco. Lincoln pede para Marcelo deixá-
lo passar a noite em seu carro. Duca 
encontra Bianca. BB pede para Lírio ser 
substituído, e Edgar coloca Duca em 
seu lugar. Sem intenção, Gael acaba 
entrando no palco e contracenando 
com Dandara. Delma sugere que Pedro 
vá atrás de Karina. Henrique e Duca 
discutem durante a cena por causa de 
Bianca. Rominho, Luiz Cláudio e Paula 
vão com Pedro procurar Karina. Pedro e 
a turma da Ribalta se perdem na mata.

José Alfredo volta para casa e Maria 
Marta o provoca. José Alfredo obriga 
Maria Marta a conversar com ele. 
Cristina discute com Vicente. Victor pede 
que Tuane vá outras vezes jantar em sua 
casa. Cristina não atende ao telefonema 
de Fernando. Maria Ísis se lembra de seu 
simbólico casamento no Monte Roraima. 
José Alfredo vasculha o quarto de 
Maria Marta à procura de seu diamante 
rosa. Du escuta a conversa entre Maria 
Marta e José Alfredo e conta para João 
Lucas. Tuane discute com Cora. Beatriz 
questiona Cláudio sobre o futuro de seu 
casamento. Maria Marta aceita ajudar 
José Alfredo com a condição de ele 
terminar seu romance com Maria Ísis.

José Alfredo afi rma a Maria Marta que não 
vai se separar de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da 
recepção de abertura do novo restaurante. 
Cora pede a Vicente que a convide para a 
inauguração do novo restaurante. Fernando 
ouve Cristina e Elivaldo falando sobre a 
reunião com José Alfredo e avisa a Cora. 
Maria Marta se lembra de quando pediu 
para Silviano guardar o diamante rosa 
em sua casa. Cora invade a sala de José 
Alfredo e exige saber o resultado do exame 
de DNA. José Alfredo destrói o envelope 
com o resultado do exame de DNA e avisa a 
Cristina que irá adotá-la. 

Maria Clara e José Pedro são hostis com 
Cristina. O porteiro cobra de Leonardo as 
cotas atrasadas do condomínio. Orville 
repreende Carmem. Maria Marta marca 
um encontro com Maurílio. José Alfredo 
procura Maurílio. Orville pensa em contratar 
Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se 
oferece para ligar para os convidados 
para a inauguração do novo restaurante e 
Cláudio aponta Maria Marta como uma das 
primeiras de sua lista. Reginaldo pensa no 
diamante rosa que Antoninho vendeu para 
José Alfredo. Maurílio declara guerra contra 
José Alfredo.

Mário afi rma a Marlene que precisa 
esquecer Helena. Bel pede ajuda a Gabi 
para chamar a atenção de Alejandro. 
Rafael promete a Alexia que não contará 
a Renzo que Kyra está viva. Alan resolve 
terminar seu namoro com Kyra, depois 
que ela confessa que ainda ama Rafael. 
Os fi lhos de Alan notam a tristeza do pai. 
Zezinho entrega um ponto eletrônico e 
uma caneta com a câmera para Alexia 
usar no encontro com Renzo. Renzo 
desconfi a de Alexia. Ermelinda estranha 
ao saber que um empresário procurou por 
ela no sitio em Judas do Norte. 

Karina sonha com Pedro. Dandara 
convida seu coral para cantar, e 
Pedro consegue seguir o som até o 
acampamento. Joaquina insiste em se 
aproximar de René. Paty sente ciúmes 
de Duca. Henrique pede que João saia 
de sua barraca para fi car sozinho com 
Bianca, e o menino avisa a Gael. Bianca 
sugere que Karina considere as investidas 
de Pedro. Pedro pede para fi car sozinho 
com Karina. Gael percebe a distração da 
fi lha mais nova durante os treinos. Pedro 
fi ca intimidado na frente de Karina.

Sofi a e Alice se emocionam ao 
se conhecerem. Laura termina o 
relacionamento com Lúcio. Júlia chama 
Ana de mãe. Jonas elogia Ângela ao ver 
uma foto antiga. Rodrigo diz a Manuela 
que se afastará  da administração do bufê . 
Rodrigo diz que Manu é  uma grande mulher 
e logo depois dá  fora em Ana. Ana anima 
Sofi a antes de seu primeiro jogo no torneio. 
Vitória exige que Cecília faça um jogo 
técnico para ganhar suas partidas. Sofi a e 
Cecília vencem todas as partidas e seguem 
para a fi nal do torneio.

Ana tenta tranquilizar Sofi a durante 
o treino, enquanto Vitória é  dura com 
Cecília. Laudelino aceita ser sócio de 
Rodrigo em outro negócio. Dora se 
preocupa ao saber que Marcos pagou 
um anúncio caro para divulgar a agência. 
Lúcio convida Ana para ir ao cinema. Iná 
reclama de Laudelino para Moema. Cris 
fl agra Jonas no restaurante com Ângela 
e acaba esquecendo Tiago em uma 
área de recreação do shopping. Lorena 
avisa que Tiago está  no shopping e 
Lourenço corre para buscá -lo.

Rodrigo fi ca encantado ao ver Manuela 
arrumada para sair. Lourenço diz que lutará  
pela guarda de Tiago. Moema convence Iná 
a conversar com Laudelino. Eva se irrita com 
o desempenho de Sofi a. Cecília vence a 
partida, e Vitória sorri satisfeita. Ana conforta 
Sofi a. Vitória se preocupa com o estado 
emocional de Cecília. Lourenço afi rma para 
seu advogado que pretende fazer o que 
estiver a seu alcance para fi car com Tiago.

Dora reclama para Celina das atitudes 
de Marcos com a agência. Suzana 
convida Renato para trabalhar com ela. 
Jonas pensa em aumentar o salário de 
Lorena para que ela mantenha sigilo 
sobre o ocorrido no shopping com 
Tiago. Alice conhece Bárbara, que 
fi ca encantada com a irmã̃ mais velha. 
Laudelino vai ao terapeuta. Cícero 
fi ca enciumado ao saber que Suzana 
trabalhará com Renato. Ana e Lúcio 
fazem diversos programas juntos. Há  
uma passagem de tempo. Lúcio e Ana 
se beijam.

Ana conta para Alice que reatou com 
Lúcio. Laudelino pensa em compartilhar 
com Iná o resultado de sua terapia. 
Celina se emociona com o pedido de 
Lúcio para estar com ela na sala de 
parto. Lourenço conta para Rodrigo que 
entrou com uma ação contra Jonas. 
Tiago fi ca triste com a falta de atenção 
dos pais e pede para Lorena ligar para 
Lourenço. Ana conta para Júlia que 
voltou a namorar Lúcio. Jonas recebe a 
notifi cação da ação de Lourenço contra 
ele.  

Eva sugere que Ana escreva sua biografi a. 
Humberto desfaz a sociedade com Marcos. 
Manuela leva Júlia para conhecer a 
fazenda de Gabriel. Iná e Laudelino reatam 
o namoro. Nanda encontra uma partitura de 
Lui dedicada a ela e Francisco. Jonas fi ca 
perplexo com a coragem de Lourenço em 
persistir com a ação contra ele. 

Kyra tenta convencer Rafael de que ela está 
falando a verdade. Renzo beija Josimara e 
diz pra ela que sabe que ela é Alexia. Rafael 
declara seu amor por Kyra e a beija. Rafael 
fi ca impactado quando Kyra revela que está 
dividida entre ele e Alan. Renzo se oferece 
para ajudar Alexia a colocar a quadrilha 
de Dominique na cadeia em troca de seu 
perdão. Ermelinda e Luna se emocionam 
na despedida da fi lha de Helena para a 
casa da mãe. Zezinho previne Alexia para 
não acreditar em Renzo. Helena conta a 
Téo sobre Luna, e revela ao enteado que a 
fi sioterapeuta foi salva por ele no furacão. Téo 
descobre que Luna é Fiona.
 

Luna conta a Téo que foi obrigada por Úrsula 
a dizer que se aproximou dele por interesse, 
e revela ao ex-namorado que se envolveu 
com Alejandro. Helena diz a Luna que elas 
irão para um lugar seguro no exterior, e Hugo 
se enfurece. Luna se preocupa com Mário, e 
Helena diz à fi lha que dará um jeito de levá-
lo para junto delas. Téo decide viajar com 
Helena e Luna. Hugo pede a Dominique 
uma arma para matar Luna. Hugo aproveita 
que Helena e Téo saíram para fi car sozinho 
em casa com Luna. Queen e Mosquito não 
gostam de saber que Kyra pesiu demissão. 
Renzo diz a Dominique que deseja se 
envolver nos negócios. Hugo dopa Luna.

Hugo é surpreendido com a chegada de Júlia 
e esconde Luna, desmaiada, no escritório. 
Renzo revela a Dominique que deu uma 
chance para Alexia, Kyra e Luna fugirem 
durante o furacão.  Luna consegue fugir de 
Hugo. Dominique descobre que Aurora estava 
gravando sua conversa com Renzo. Luna 
consegue chegar até a sala de Helena e avisar 
que Hugo quer matá-la. Úrsula pede ajuda a 
Gael. Hugo aponta uma arma para Helena. 
Renzo entrega as provas contra Dominique 
para Alexia e Zezinho. Dominique surpreende 
Alexia, ao aparecer na Labrador apontando 
uma arma para a atriz. Alexia vira refém de 
Dominique.

Com vários astros agitando seu paraíso, sua 
sedução vai arrancar suspiros e você tem tudo para 
atrair aquele crush dos sonhos. Pode preparar o 
coração para embarcar num lance capaz de tirar os 
seus pés do chão, meu bombonzinho! 

Duca expulsa Nat de sua casa. Wallace 
e Lincoln impedem que Simplício fale 
com Bete. Cobra tenta ajudar Nat. Dalva 
percebe a tristeza de Duca. Wallace 
protege Sol de Simplício. Joaquina 
pede para treinar na academia de Gael. 
Zé e Marcão pedem para promover 
uma festa na Ribalta. Marcelo chega 
para trabalhar no Perfeitão e discute 
com Delma. Dandara leva Delma para 
fazer compras. Delma muda seu visual 
e provoca ciúmes em Marcelo.

José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria 
Clara pede para se encontrar com Vicente. 
Ísis ajuda Antônio a fechar o restaurante. 
Magnólia e Severo pegam dinheiro na casa 
de Ísis. Vicente marca um encontro com 
Maria Clara em Santa Teresa. Orville se 
preocupa com Salvador. Lorraine e Ismael 
namoram. Cora faz planos para o futuro. 
Cristina é dispensada por Vicente e Xana 
tenta ampará-la. Cristina vê quando Vicente 
se encontra com Maria Clara. José Alfredo 
desconfi a do comportamento de Du. 
Maurílio fi ca intrigado com as atitudes de 
Maria Marta. José Alfredo se enfurece ao 
se lembrar da conversa com Maurílio.

José Alfredo se lembra do médico que 
salvou sua vida na mata e pede que Josué 
o encontre. Silviano cuida de Maria Marta. 
Cora avisa a Jairo que precisará dele. 
Cristina vê Vicente e Maria Clara juntos. 
Robertão acorda animado para o trabalho. 
Beatriz avisa a Cláudio que Enrico voltará 
para o Brasil. Leonardo recebe a intimação 
para depor no processo de Cláudio contra 
Téo. Carmem e Orville procuram por 
Salvador. José Alfredo manda Cristina ir à 
joalheria Império. Cora engana Pietro. Érika 
busca Robertão em casa. Josué encontra 
Espinoza. José Alfredo conversa com Maria 
Marta sobre Maurílio.

Maria Marta afirma a José Alfredo que vai 
ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué avisa ao 
Comendador que Espinoza está a caminho 
do Rio de Janeiro. Vicente exige que todos na 
casa de Xana compareçam à inauguração do 
novo restaurante. Cristina tem uma crise de 
ciúmes ao ver o ex-namorado na rua. José 
Alfredo avisa que Cristina vai trabalhar na 
diretoria da joalheria Império e Maria Clara não 
reage bem. Juliane pensa em trabalhar como 
vendedora e Xana a apoia. Maria Ísis liga para 
Maria Marta e a convida para a inauguração do 
restaurante do Vicente. Enrico volta ao Brasil. 
Espinoza se encontra com José Alfredo.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Contatos e interesses com pessoas de outras 
localidades podem ampliar seus horizontes e 
trazer novas perspectivas para você, ainda mais se 
sonha com mudanças ou se está a fim de conhecer 
alguém especial. A semana será bem agitada na 
vida profissional e seu lado ambicioso estará tinindo, 
pronto para batalhar com a garra que é sua marca. 

Pre-pa-ra, porque tem promessa de novidade 
pintando na área e se depender de Vênus e Marte, 
a flechada do Cupido pode ser certeira, atingindo 
em cheio seu coração. Os astros do amor e da 
paixão fazem dobradinha e anunciam um período 
perfeito sem defeitos para você conhecer alguém 
que tem sua vibe e gosta das mesmas coisas – se 
joga, Sagita!

Prudência é o mantra do seu signo, mas 
você vai criar coragem para ousar um pouco 
mais nesta semana. Tudo porque pode sentir 
vontade de sair da zona de conforto, buscar 
melhorias nas fi nanças, novas oportunidades 
no trabalho e emoções mais fortes na vida 
pessoal. Só não convém partir pra cima dos 
seus interesses sem avaliar os prós e contras 
e analisar os riscos que corre. 

Sua saúde estará protegida nesta semana e o 
Sol garante um período de boa vitalidade para o 
seu organismo. O astro-rei também favorece seus 
interesses de trabalho, destaca suas qualidades, 
seu estilo parceiro e revela que a sua liderança 
deve aparecer mais. Nas finanças, Netuno e 
Júpiter seguem em passo contrário na sua Casa 
da Fortuna e avisam que você pode ter despesas 
que não espera. 

A semana terá dois momentos distintos: um muito 
estimulante para você se destacar no trampo 
e ganhar dinheiro, mas outro com pedras no 
caminho e tretas que vão exigir atenção extra. Nos 
últimos dias de julho, sua energia física estará em 
alta, como seu dinamismo, motivação e força de 
vontade, receita certa para atrair conquistas no 
trabalho e grana para o seu bolso. 

Dinheiro é assunto sagrado para o seu signo 
e nesta semana o cenário está tranquilo, tá 
favorável. Mercúrio segue o rolê em sua Casa 
da Fortuna e promete bons ganhos com coisas 
criativas e que você sabe fazer com o pé nas 
costas – eita notícia boa! Por outro lado, a 
Lua Minguante pode balançar sua energia e 
aumentar a necessidade de sossego, só não 
vale dar mole e deixar a preguiça se instalar. 

Com seu bom papo, carisma e simpatia 
em destaque, a azaração vai correr solta 
nesta semana e você pode ganhar uma 
enxurrada de likes nas redes sociais. Marte e 
Vênus ativam seu poder de comunicação e 
prometem um período perfeito sem defeitos 
não apenas nas amizades, mas também e 
principalmente nas paqueras. 

A virada do mês acontece com as bênçãos do Sol 
em seu signo, indicações de ótima vitalidade na 
saúde e boas perspectivas para as suas finanças. 
Você pode tirar a barriga da miséria se souber 
explorar as suas habilidades e estará numa vibe 
sortuda com grana nesta semana. 

Com Marte e Vênus empoderando seu carisma e 
seu charme leodivo, essa semana será das mais 
intensas no departamento amoroso e você vai fazer 
um tremendo sucesso, sobretudo nas redes sociais. 
Capriche aí nas selfies e confere os pedidos de 
amizade, pois vai ter gente nova no pedaço que é 
bem capaz de surpreender o seu coração. 

Enquanto o Sol dá total apoio para os seus 
objetivos, renova seu gás e as suas esperanças, 
Mercúrio fortalece suas ambições, sua criatividade 
e dá passe livre para você provar aos chefes como 
é competente e focado(a). Graças às boas vibes 
desses astros, as coisas devem fluir como espera 
no trabalho e você só terá a ganhar se pegar firme 
nas suas metas profissionais.

O Sol canceriano segue iluminando os talentos 
do seu signo e manda energias generosas 
para os seus interesses profi ssionais. Você 
terá mais visibilidade, vai fi car bem na fi ta e 
pode fazer bonito no trabalho, ganhando pontos 
importantes com a chefi a. O período também 
é promissor para quem procura emprego e 
novidades devem surgir.

Pedro se aconselha com Nando. Cobra 
consola Karina. Henrique espera pelo pai no 
escritório de advocacia. Heideguer sugere a 
Lobão indicar o nome de Wallace para lutar 
no Warriors. Pedro procura Karina. Heideguer 
pede para Henrique morar com ele ao saber 
que de seu envolvimento com Bianca. Lincoln 
e Jeff fazem as pazes. Marcelo leva um fora 
de Delma, e Roberta tenta ajudá-lo. Jeff se 
preocupa com Mari. Simplício aparece na 
festa de Lincoln e Bete se enfurece. Duca e 
Nat se beijam.

Karina fi ca frustrada com Pedro, que tenta 
se explicar para a namorada. Duca se 
despede de Alan. Nat pede para entrar no 
esquema de Lobão e Heideguer. Joaquina 
encontra a luva com o pen drive de Alan 
na mata. Henrique e Duca fazem fotos 
com Bianca. Sol diz a Bete que Dalva 
lhe protegeu e expulsou Simplício de sua 
casa. Cobra pede que Jade assuma seu 
namoro para Lucrécia. Marcelo comenta 
com Gael sua intenção de comover 
Delma com seu estado. Karina conta para 
Bianca o que aconteceu com Pedro, e a 
menina incentiva a irmã a conversar com o 
namorado. Delma aconselha Lincoln a se 
desculpar com Jeff. Jeff destrata Lincoln. 

Júlia celebra a recuperação de Téo, que 
voltou a andar sem muletas. A Consulesa 
deixa claro para Nanico e Ermelinda que 
não pode haver envolvimento entre eles. 
Hugo conversa com Dominique sobre a 
possibilidade de Helena descobrir que 
Luna e Fiona são as mesmas pessoas. 
Hugo conta a Helena que Luna está 
viva, mas percebe que a mulher já sabia. 
Emocionada, Luna conta para Alexia, 
Kyra, Ermelinda, Zezinho e Alejandro 
como foi o reencontro com Helena e 
que a empresária a reconheceu como 
sua fi lha. Hugo se oferece para proteger 
Luna para armar contra Helena.

Hugo se vangloria por ter conseguido enganar 
Helena. Júlia convoca Alan a se arrumar e 
sair com ela para se distrair. Alejandro teme 
perder Luna para Téo, caso a fi sioterapeuta 
resolva se mudar para a casa de Helena. 
Hugo combina com Dominique de  ameaçar 
Luna para ela falar sobre as outras duas 
testemunhas. Zezinho  orienta Alexia através 
do ponto eletrônico para ela conseguir gravar 
a confi ssão de Renzo. Aurora aconselha 
Renzo a não abrir todas as informações para 
Alexia no jantar. Kyra conta a Rafael sobre o 
crime que ela testemunhou em Cancun com 
Alexia e Luna e diz que Renzo tentou matá-
las.

Lincoln deixa a casa de Rute, mas Jeff 
decide não voltar a morar com a mãe. 
Bianca sofre um desmaio após deixar o 
palco. Lincoln pede para Marcelo deixá-
lo passar a noite em seu carro. Duca 
encontra Bianca. BB pede para Lírio ser 
substituído, e Edgar coloca Duca em 
seu lugar. Sem intenção, Gael acaba 
entrando no palco e contracenando 
com Dandara. Delma sugere que Pedro 
vá atrás de Karina. Henrique e Duca 
discutem durante a cena por causa de 
Bianca. Rominho, Luiz Cláudio e Paula 
vão com Pedro procurar Karina. Pedro e 
a turma da Ribalta se perdem na mata.

José Alfredo volta para casa e Maria 
Marta o provoca. José Alfredo obriga 
Maria Marta a conversar com ele. 
Cristina discute com Vicente. Victor pede 
que Tuane vá outras vezes jantar em sua 
casa. Cristina não atende ao telefonema 
de Fernando. Maria Ísis se lembra de seu 
simbólico casamento no Monte Roraima. 
José Alfredo vasculha o quarto de 
Maria Marta à procura de seu diamante 
rosa. Du escuta a conversa entre Maria 
Marta e José Alfredo e conta para João 
Lucas. Tuane discute com Cora. Beatriz 
questiona Cláudio sobre o futuro de seu 
casamento. Maria Marta aceita ajudar 
José Alfredo com a condição de ele 
terminar seu romance com Maria Ísis.

José Alfredo afi rma a Maria Marta que não 
vai se separar de Ísis. Cláudio avisa a Ísis da 
recepção de abertura do novo restaurante. 
Cora pede a Vicente que a convide para a 
inauguração do novo restaurante. Fernando 
ouve Cristina e Elivaldo falando sobre a 
reunião com José Alfredo e avisa a Cora. 
Maria Marta se lembra de quando pediu 
para Silviano guardar o diamante rosa 
em sua casa. Cora invade a sala de José 
Alfredo e exige saber o resultado do exame 
de DNA. José Alfredo destrói o envelope 
com o resultado do exame de DNA e avisa a 
Cristina que irá adotá-la. 

Maria Clara e José Pedro são hostis com 
Cristina. O porteiro cobra de Leonardo as 
cotas atrasadas do condomínio. Orville 
repreende Carmem. Maria Marta marca 
um encontro com Maurílio. José Alfredo 
procura Maurílio. Orville pensa em contratar 
Lorraine para cuidar de Salvador. Ísis se 
oferece para ligar para os convidados 
para a inauguração do novo restaurante e 
Cláudio aponta Maria Marta como uma das 
primeiras de sua lista. Reginaldo pensa no 
diamante rosa que Antoninho vendeu para 
José Alfredo. Maurílio declara guerra contra 
José Alfredo.

Mário afi rma a Marlene que precisa 
esquecer Helena. Bel pede ajuda a Gabi 
para chamar a atenção de Alejandro. 
Rafael promete a Alexia que não contará 
a Renzo que Kyra está viva. Alan resolve 
terminar seu namoro com Kyra, depois 
que ela confessa que ainda ama Rafael. 
Os fi lhos de Alan notam a tristeza do pai. 
Zezinho entrega um ponto eletrônico e 
uma caneta com a câmera para Alexia 
usar no encontro com Renzo. Renzo 
desconfi a de Alexia. Ermelinda estranha 
ao saber que um empresário procurou por 
ela no sitio em Judas do Norte. 

Karina sonha com Pedro. Dandara 
convida seu coral para cantar, e 
Pedro consegue seguir o som até o 
acampamento. Joaquina insiste em se 
aproximar de René. Paty sente ciúmes 
de Duca. Henrique pede que João saia 
de sua barraca para fi car sozinho com 
Bianca, e o menino avisa a Gael. Bianca 
sugere que Karina considere as investidas 
de Pedro. Pedro pede para fi car sozinho 
com Karina. Gael percebe a distração da 
fi lha mais nova durante os treinos. Pedro 
fi ca intimidado na frente de Karina.

Sofi a e Alice se emocionam ao 
se conhecerem. Laura termina o 
relacionamento com Lúcio. Júlia chama 
Ana de mãe. Jonas elogia Ângela ao ver 
uma foto antiga. Rodrigo diz a Manuela 
que se afastará  da administração do bufê . 
Rodrigo diz que Manu é  uma grande mulher 
e logo depois dá  fora em Ana. Ana anima 
Sofi a antes de seu primeiro jogo no torneio. 
Vitória exige que Cecília faça um jogo 
técnico para ganhar suas partidas. Sofi a e 
Cecília vencem todas as partidas e seguem 
para a fi nal do torneio.

Ana tenta tranquilizar Sofi a durante 
o treino, enquanto Vitória é  dura com 
Cecília. Laudelino aceita ser sócio de 
Rodrigo em outro negócio. Dora se 
preocupa ao saber que Marcos pagou 
um anúncio caro para divulgar a agência. 
Lúcio convida Ana para ir ao cinema. Iná 
reclama de Laudelino para Moema. Cris 
fl agra Jonas no restaurante com Ângela 
e acaba esquecendo Tiago em uma 
área de recreação do shopping. Lorena 
avisa que Tiago está  no shopping e 
Lourenço corre para buscá -lo.

Rodrigo fi ca encantado ao ver Manuela 
arrumada para sair. Lourenço diz que lutará  
pela guarda de Tiago. Moema convence Iná 
a conversar com Laudelino. Eva se irrita com 
o desempenho de Sofi a. Cecília vence a 
partida, e Vitória sorri satisfeita. Ana conforta 
Sofi a. Vitória se preocupa com o estado 
emocional de Cecília. Lourenço afi rma para 
seu advogado que pretende fazer o que 
estiver a seu alcance para fi car com Tiago.

Dora reclama para Celina das atitudes 
de Marcos com a agência. Suzana 
convida Renato para trabalhar com ela. 
Jonas pensa em aumentar o salário de 
Lorena para que ela mantenha sigilo 
sobre o ocorrido no shopping com 
Tiago. Alice conhece Bárbara, que 
fi ca encantada com a irmã̃ mais velha. 
Laudelino vai ao terapeuta. Cícero 
fi ca enciumado ao saber que Suzana 
trabalhará com Renato. Ana e Lúcio 
fazem diversos programas juntos. Há  
uma passagem de tempo. Lúcio e Ana 
se beijam.

Ana conta para Alice que reatou com 
Lúcio. Laudelino pensa em compartilhar 
com Iná o resultado de sua terapia. 
Celina se emociona com o pedido de 
Lúcio para estar com ela na sala de 
parto. Lourenço conta para Rodrigo que 
entrou com uma ação contra Jonas. 
Tiago fi ca triste com a falta de atenção 
dos pais e pede para Lorena ligar para 
Lourenço. Ana conta para Júlia que 
voltou a namorar Lúcio. Jonas recebe a 
notifi cação da ação de Lourenço contra 
ele.  

Eva sugere que Ana escreva sua biografi a. 
Humberto desfaz a sociedade com Marcos. 
Manuela leva Júlia para conhecer a 
fazenda de Gabriel. Iná e Laudelino reatam 
o namoro. Nanda encontra uma partitura de 
Lui dedicada a ela e Francisco. Jonas fi ca 
perplexo com a coragem de Lourenço em 
persistir com a ação contra ele. 

Kyra tenta convencer Rafael de que ela está 
falando a verdade. Renzo beija Josimara e 
diz pra ela que sabe que ela é Alexia. Rafael 
declara seu amor por Kyra e a beija. Rafael 
fi ca impactado quando Kyra revela que está 
dividida entre ele e Alan. Renzo se oferece 
para ajudar Alexia a colocar a quadrilha 
de Dominique na cadeia em troca de seu 
perdão. Ermelinda e Luna se emocionam 
na despedida da fi lha de Helena para a 
casa da mãe. Zezinho previne Alexia para 
não acreditar em Renzo. Helena conta a 
Téo sobre Luna, e revela ao enteado que a 
fi sioterapeuta foi salva por ele no furacão. Téo 
descobre que Luna é Fiona.
 

Luna conta a Téo que foi obrigada por Úrsula 
a dizer que se aproximou dele por interesse, 
e revela ao ex-namorado que se envolveu 
com Alejandro. Helena diz a Luna que elas 
irão para um lugar seguro no exterior, e Hugo 
se enfurece. Luna se preocupa com Mário, e 
Helena diz à fi lha que dará um jeito de levá-
lo para junto delas. Téo decide viajar com 
Helena e Luna. Hugo pede a Dominique 
uma arma para matar Luna. Hugo aproveita 
que Helena e Téo saíram para fi car sozinho 
em casa com Luna. Queen e Mosquito não 
gostam de saber que Kyra pesiu demissão. 
Renzo diz a Dominique que deseja se 
envolver nos negócios. Hugo dopa Luna.

Hugo é surpreendido com a chegada de Júlia 
e esconde Luna, desmaiada, no escritório. 
Renzo revela a Dominique que deu uma 
chance para Alexia, Kyra e Luna fugirem 
durante o furacão.  Luna consegue fugir de 
Hugo. Dominique descobre que Aurora estava 
gravando sua conversa com Renzo. Luna 
consegue chegar até a sala de Helena e avisar 
que Hugo quer matá-la. Úrsula pede ajuda a 
Gael. Hugo aponta uma arma para Helena. 
Renzo entrega as provas contra Dominique 
para Alexia e Zezinho. Dominique surpreende 
Alexia, ao aparecer na Labrador apontando 
uma arma para a atriz. Alexia vira refém de 
Dominique.

Com vários astros agitando seu paraíso, sua 
sedução vai arrancar suspiros e você tem tudo para 
atrair aquele crush dos sonhos. Pode preparar o 
coração para embarcar num lance capaz de tirar os 
seus pés do chão, meu bombonzinho! 

Duca expulsa Nat de sua casa. Wallace 
e Lincoln impedem que Simplício fale 
com Bete. Cobra tenta ajudar Nat. Dalva 
percebe a tristeza de Duca. Wallace 
protege Sol de Simplício. Joaquina 
pede para treinar na academia de Gael. 
Zé e Marcão pedem para promover 
uma festa na Ribalta. Marcelo chega 
para trabalhar no Perfeitão e discute 
com Delma. Dandara leva Delma para 
fazer compras. Delma muda seu visual 
e provoca ciúmes em Marcelo.

José Alfredo e Maurílio se enfrentam. Maria 
Clara pede para se encontrar com Vicente. 
Ísis ajuda Antônio a fechar o restaurante. 
Magnólia e Severo pegam dinheiro na casa 
de Ísis. Vicente marca um encontro com 
Maria Clara em Santa Teresa. Orville se 
preocupa com Salvador. Lorraine e Ismael 
namoram. Cora faz planos para o futuro. 
Cristina é dispensada por Vicente e Xana 
tenta ampará-la. Cristina vê quando Vicente 
se encontra com Maria Clara. José Alfredo 
desconfi a do comportamento de Du. 
Maurílio fi ca intrigado com as atitudes de 
Maria Marta. José Alfredo se enfurece ao 
se lembrar da conversa com Maurílio.

José Alfredo se lembra do médico que 
salvou sua vida na mata e pede que Josué 
o encontre. Silviano cuida de Maria Marta. 
Cora avisa a Jairo que precisará dele. 
Cristina vê Vicente e Maria Clara juntos. 
Robertão acorda animado para o trabalho. 
Beatriz avisa a Cláudio que Enrico voltará 
para o Brasil. Leonardo recebe a intimação 
para depor no processo de Cláudio contra 
Téo. Carmem e Orville procuram por 
Salvador. José Alfredo manda Cristina ir à 
joalheria Império. Cora engana Pietro. Érika 
busca Robertão em casa. Josué encontra 
Espinoza. José Alfredo conversa com Maria 
Marta sobre Maurílio.

Maria Marta afirma a José Alfredo que vai 
ajudá-lo a enfrentar Maurílio. Josué avisa ao 
Comendador que Espinoza está a caminho 
do Rio de Janeiro. Vicente exige que todos na 
casa de Xana compareçam à inauguração do 
novo restaurante. Cristina tem uma crise de 
ciúmes ao ver o ex-namorado na rua. José 
Alfredo avisa que Cristina vai trabalhar na 
diretoria da joalheria Império e Maria Clara não 
reage bem. Juliane pensa em trabalhar como 
vendedora e Xana a apoia. Maria Ísis liga para 
Maria Marta e a convida para a inauguração do 
restaurante do Vicente. Enrico volta ao Brasil. 
Espinoza se encontra com José Alfredo.
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Banalização da violência infantil
Entre 2010 e 2021, pelo menos 6 mil crianças menores de 10 anos morreram no Brasil, vítimas de agressão. 

Segundo levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o isolamento social, medida “essencial para 
conter a pandemia do novo coronavírus”, resultou em aumento da exposição das crianças a uma “maior incidência 
de violência doméstica”, o que, consequentemente, elevou também os casos letais.

O estresse causado pela pandemia aumentou a probabilidade de as crianças serem vítimas de violência, além de 
causar prejuízos do ponto de vista da saúde física e mental. No entanto, independentemente da pandemia, os casos 
de violência contra crianças e adolescentes sempre existiram, principalmente em ambiente doméstico ou intrafami-
liar. O que não podemos é romantizar e tratar como dados normais por esse ou aquele motivo, não há justificativa 
para “perder a cabeça” e levar a morte um ser humano.

Nesta semana mais uma criança perdeu a vida, vítima da ira de seu pai por não conseguir entender o dever de 
casa. A tragédia não teve o mesmo destaque na mídia que o caso do menino Henry Boréu e Isabella Nardone, mas 
foi uma criança de seis anos que perdeu a vida e um ato de crueldade sem dimensão.

Elias Emanuel, seis anos, vivia em Caratinga, e chegou ao Hospital João XXIII com ferimentos graves e lesões 
cerebrais causadas pela agressão sofrida pelo pai que o levaram a morte. A pergunta se torna necessária mais uma 
vez, até quando?  A banalização da violência está presente em nossa sociedade através de comportamentos indi-
vidualistas, da falta de respeito e empatia, no preconceito, nos casos de impunidade, nas brigas de trânsito, no bate 
e boca nas redes sociais, e tantas outras formas que, muitas vezes, passam imperceptíveis aos nossos olhos ou – por 
que não dizer - com relativa indiferença.

Sem sombra de dúvida, a violência infantil, seja física, psicológica, sexual ou qualquer forma de negligência, é a que 
mais nos choca. Há muitos pais que punem os filhos de forma tão agressiva que os maus tratos resultam em lesões cor-
porais com sequelas irreversíveis, incluindo as psicológicas e, em situações extremas como a do menino Elias, a morte. 

Há genitores que não conseguem lidar com os próprios problemas e transforma esta tensão interna em com-
portamentos violentos direcionados aos filhos fazendo-os sentir culpa e medo por parte daqueles que deveriam 
oferecer amor, afeto e segurança. Nem toda criança supera os traumas, o que provoca danos psicológicos como 
insegurança, baixa autoestima, ansiedade e quadros depressivos.

Algumas marcas são irreparáveis. A violência desencadeia sentimentos de rejeição na criança que, dentre outras 
consequências, pode leva-la a sempre buscar no outro o reconhecimento de suas qualidades, submetendo-se aos 
desejos deste outro – nunca aos próprios- por receio de não ser amada.

O drama maior é que o grito de socorro nem sempre é claro e percebido há tempo. Por isso, é preciso prestar 
atenção aos sinais que a criança emite e que geralmente são observados pelos professores ou adultos que convivem 
próximos a ela. Educar não é tarefa fácil. Há erros e acertos e respeito e equilíbrio emocional devem vir sempre em 
primeiro lugar. 

Charge

Obesidade canina

A obesidade é uma doença 
nutricional , caracterizada pelo 
acúmulo excessivo de gordura 
corpórea capaz de prejudicar a 
boa saúde e o bem-estar animal. 
Acomete entre 20 a 40% da po-
pulação canina, ocorre quando 
o peso está 15% acima do ideal, 
acarretando em várias disfunções 
como:
1 – Aumento de doenças ar-
ticulares: o aumento de peso 
pode fazer com que o pet tenha 
de utilizar com mais força suas 
articulações resultando em pro-
blemas como artrites e artroses. 
Essas patologias provocam dores 
intensas em locais como joelhos, 
anca e cotovelos. Cães de raças de 
porte grande podem, inclusive, 
desenvolver doenças mais graves 
como a displasia coxofemoral.

2 – Diabetes: a incapacidade na 
produção de insulina para pro-
cessar os níveis altos de açúcar 
acarreta no desenvolvimento 
da diabetes. Essa doença não 
tem cura e pode obrigar o cão 
a submeter-se a injeções diá-
rias, podendo levar a cegueira.

3 – Problemas respiratórios: 
um cão obeso tem pulmões com 
menos espaço para se encher de 
ar, aumentando sua capacidade 
de captação de oxigênio para for-
necer ar ao maior número de cé-
lulas do corpo. Isso pode limitar 
de forma significativa sua perfo-

mance em dias quentes, exercícios 
e, dependendo do caso, até em 
movimentos simples do dia a dia.

4 – Problemas gastrointes-
tinais: o aumento de flatu-
lência e diarreia são mais co-
muns em cães acima do peso.

5 – Problemas no sistema 
imunológico: se mostra menos 
resistente a doenças virais que 
afetam de forma mais agressi-
va cães com excesso de peso.

6 – Problemas cardíacos: o 
aumento da pressão sanguínea 
pode originar problemas cardí-
acos. O coração acaba por ter 
de aumentar sua capacidade na 
distribuição de sangue a muitos 
mais locais que possuem acúmulo 
de massa. Como o sangue acaba 
por percorrer caminhos mais lon-
gos, a força ou pressão com que 
precisa ser bombeado aumenta.

7 – Problemas nos procedi-
mentos cirúrgicos: um cão 
obeso acaba por necessitar de 
uma maior dose de anestesia e 
possui menor visibilidade dos ór-
gãos envolvidos em massa gorda.

8 – Possibilidade de desenvolver 
tumores: alguns estudos recentes 
associam o desenvolvimento de 
câncer com a obesidade canina. 
Principalmente aqueles localizados 
no sistema urinário e mamário.
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
01 a 07 de julho de 2021

Nosso amigo e parceiro Branco, do Disk Cerveja Mariana, 
com o Tiaguinho e Rômulo Passos. Ô Trelelê!

A Prefeitura de Mariana assina convênio com o Sistema 
Prisional para que permita aos presos em regime 
semi-aberto trabalharem presntando serviços na 
administração municipal. Na foto, o diretor do presídio 
Ronilson Guimarães, diretor adjunto Marcelo Xavier e a 
assistente social voluntária Marina Silva. Parabéns pela 
iniciativa! 

Gabriel Marciano 
é aniversariante 
desta quinta-feira 
(01). Parabéns, 
e muitas 
felicidades.

Olha só o sorrisinho da pequena Ana Alice com os papais 
Gabriela Duarte e Daniel em ritmo de festa junina. Deus 
abençoe vocês!

Olha só a Letícia que coisa mais linda. O look completo é 
da loja João e Maria, que está com promoção de até 30% 
de desconto. Aproveite!

Esposa de Roberto Verona começa o mês de julho 
comemorando aniversário. Mariléia Verona é aniversariante 
desta quinta-feira (01). Grande abraço. Parabéns!


