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O produtor tem 10 meses para realizar a compensação desse valor para o Fundo Municipal, 
sem juros e correção.

Prefeitura inicia compra conjunta de 
adubo beneficiando produtores 
ESTATÍSTICA. De acordo com dados do último levantamento, no ano de 2020, 119 produtores foram atendidos.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, in-
forma que a compra de adu-
bos foi iniciada neste mês de 
julho. A ação tem como obje-
tivo reduzir os custos para os 
produtores. A compra é atra-
vés do Fundo Municipal do 
Desenvolvimento Rural Sus-
tentável, vinculado ao Conse-
lho Curador. Dessa forma, o 

produtor tem 10 meses para 
realizar a compensação desse 
valor para o Fundo Munici-
pal, sem juros e correção.

O projeto tem como 
público alvo os pequenos e 
médios produtores rurais da 
região e o processo deve ser 
realizado antes do período de 
plantio. De acordo com da-
dos do último levantamento, 
no ano de 2020, 119 produ-
tores foram atendidos e para 

este ano a equipe deseja su-
perar a marca.

Para realizar a compra, o 
produtor deve se dirigir a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural e apresentar os docu-
mentos pessoais e não possuir 
dívida ativa com o município. 
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural é localizada no 
Centro de Convenções - Pra-
ça JK, sem nº. Para mais in-
formações, ligue: 3558-4173.
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Desde o mês de abril até agora, já foram entregues mais de 21 mil cestas básicas.

Alunos da rede municipal receberam 
as cestas básicas antes das férias
RECESSO. Em razão do recesso escolar que acontece do dia 19 a 30 de julho, não foi entregue o Plano de 
Estudo Tutorado (PET).

DA REDAÇÃO

Dando segmento às entre-
gas das cestas básicas que ga-
rantem a alimentação e saúde 
dos alunos que estão em ensi-
no remoto, na última segunda-
feira (12), a prefeitura de Ma-
riana iniciou a distribuição aos 
grupos familiares dos mais de 
7 mil estudantes matriculados 
na rede municipal. Os repasses 
acontecem até hoje (15). Des-
de o mês de abril até agora, já 
foram entregues mais de 21 
mil cestas básicas. Em razão 
do recesso escolar que acon-
tece do dia 19 a 30 de julho, 
não será entregue o Plano de 
Estudo Tutorado (PET).

Devido ao feriado do ani-
versário da cidade, no dia 16 
de julho, excepcionalmente 
neste mês, as entregas ocor-
reram em apenas quatro dias.  
As cestas estão sendo entre-

gues nas escolas onde os alu-
nos estão matriculados, de 
acordo com o cronograma de 
cada instituição. O responsá-

vel terá direito a uma cesta 
para cada grupo familiar e os 
repasses consideram o nome 
da mãe do aluno.

Atendendo às medidas da 
Secretaria de Saúde para evitar 
a propagação do coronavírus, 
o acesso foi liberado apenas 

para um membro da família e 
foi adotado o espaçamento de 
1,5m de distância nos locais de 
distribuições. O uso de másca-
ra e do álcool 70% são obri-
gatórios, além da exigência de 
levar uma caneta para assinar a 
lista de entrega.

Para retirada das cestas é 
necessário apresentar um do-
cumento de identificação com 
foto e CPF. A família que tem 
filhos matriculados em mais 
de uma escola, a cesta deve 
ser retirada em apenas uma 
escola, onde está matriculado 
o filho mais novo.

A entrega das cestas às 
famílias dos alunos das esco-
las estaduais está vinculada ao 
cronograma de distribuição 
que será divulgado posterior-
mente aos pais e/ou respon-
sáveis  via grupos de whatsa-
pp e páginas das escolas nas 
redes sociais.
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Com o objetivo de garantir a qualidade do ensino, as organizações civis têm participado e 
contribuído de forma efetiva com a elaboração dos protocolos.

Retorno das aulas 
continua sem previsão 
e protocolo é 
enviado à prefeitura
ORIENTAÇÃO. Comissão se reuniu para discutir e apresentar 
parecer sobre a retomada das aulas.

DA REDAÇÃO

A comissão diagnóstica, 
pensando em novas estratégias 
de preparação para o retorno das 
aulas presenciais em Mariana, 
vem se reunindo quinzenalmen-
te para debater questões relacio-
nadas à volta as aulas de forma 
segura. A equipe encaminhou a 
proposta do protocolo municipal 
de retorno às atividades presen-
ciais para o executivo, que editará 
norma orientadora para um pos-
sível retorno das aulas presen-
ciais, ainda que de forma gradual, 
respeitando a legislação vigente. 
No último dia 8, a comissão se 
reuniu para discutir e apresentar 
parecer sobre a retomada das 
aulas, onde os membros se ma-
nifestaram contrários ao retorno 

das aulas presenciais nos estabe-
lecimentos de ensino municipais, 
neste momento.

As reuniões vêm ocorren-
do de forma virtual, onde foi 
elaborado o protocolo sanitá-
rio pela comissão diagnóstica 
do município, utilizando como 
base o modelo disponibilizado 
pelo Ministério da Educação - 
MEC, para preparar o retorno 
das aulas presenciais.

Apesar de não haver uma 
data prevista para o retorno 
presencial das aulas, é necessá-
rio criar estratégias e pensar, de 
forma conjunta, a melhor ma-
neira para uma nova configura-
ção da educação no município. 
Com o objetivo de garantir a 
qualidade do ensino, as orga-

nizações civis têm participado 
e contribuído de forma efetiva 
com a elaboração dos protoco-
los em conjunto com as insti-
tuições públicas e privadas.

A comissão é composta por 
representantes do Conselho Mu-
nicipal de Educação, da Secreta-
ria Municipal de Educação, pe-
dagogos e diretores das Escolas 
Municipais, Câmara Municipal 
de Mariana, Escolas Particulares, 
pais e responsáveis, do Comitê 
Gestor do Plano de Prevenção 
e Contingenciamento em Saúde 
do COVID-19 de Mariana, Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Social e Cidadania, Pro-
curadoria Geral do Município e 
da Superintendência Regional de 
Ensino – Ouro Preto.
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Médico que receitou teste para sete dias, continua 
trabalhando normalmente.

Vídeo feito por cidadã 
denuncia médico 
por negligencia 
em atendimento
APURAÇÃO. Município abriu processo administrativo para
investigação do atendimento e conduta adota pelo médico.

DA REDAÇÃO

Um vídeo publicado nas 
redes sociais no último dia 11, 
denuncia um médico de Ma-
riana, que teria pedido que um 
paciente com sintomas de CO-
VID fizesse o teste apenas sete 
dias após a consulta.

As imagens, gravadas por 
uma mulher que não foi identifi-
cada, mostram ela no consultó-
rio médico pedindo satisfações 
ao especialista. “Eu vim devol-
ver esse papel que você deu para 
o meu marido para fazer teste 
daqui sete dias. Eu fui em Ouro 

Preto, ele fez o teste agora e deu 
positivo”, afirma ela mostrando 
o possível pedido de exame.

Ela ainda afirma que o 
companheiro estaria com sin-
tomas há quatro dias. ‘’Você dá 
um teste para uma pessoa que 
está com sintomas há quatro 
dias, para daqui sete dias, para 
contaminar ‘meia’ Mariana?’’.

O caso foi publicado no Twitter 
por uma médica epidemiologista.

Em nota a prefeitura de 
Mariana afirmou que a secre-
taria de saúde segue todas as 
diretrizes impostas pela secre-

taria de saúde do Estado de 
Minas Gerais e abrirá um pro-
cesso administrativo para apu-
rar o atendimento em questão. 
“A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Saúde, se 
pronuncia a respeito de um ví-
deo veiculado nas redes sociais 
sobre o atendimento de Co-
vid-19, realizado na Policlínica 
Municipal. Importante frisar que 
desde a declaração da pandemia 
do coronavírus, em março de 
2020, o município segue as dire-
trizes ditadas nos Protocolos do 
Ministério da Saúde e da Secreta-
ria Estadual de Saúde de Minas 
Gerais, no que tange à testagem e 
confirmação do diagnóstico, seja 
através de exames laboratoriais, 
exames de imagem e/ou análise 
clínico epidemiológica dos casos. 
O município oferta à popula-
ção testes de anticorpos (IGM 
e IGG), teste de rápido de antí-
geno e exames com a metodolo-
gia RT-PCR, sendo já realizados 
mais de 70.000 testes. O Secretá-
rio de Saúde está em contato di-
reto com a família envolvida na 
postagem, e assim como ele, o 
Comitê Gestor do Plano de Pre-
venção e Contingenciamento em 
Saúde - COVID-19 se encontra 
à disposição e um  processo 
administrativo será aberto para 
apurar as circunstâncias envolvi-
das no atendimento” finalizou.
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A unidade fornece toda estrutura necessária para 
usuários do município.

Através de indicação 
de vereador Casa de 
Apoio atende 24h 
SUPORTE. O espaço indicado pelo vereador Pedrinho Salete, 
funciona 24 horas por dia e oferece amparo aos pacientes de 
distritos e subdistritos de Mariana.

DA REDAÇÃO

A maioria das Casas de 
Apoio funcionam em imóveis 
residenciais adaptados e ofe-
recem atenção às pessoas que 
precisam se deslocar de suas 
residências para atendimento 
médico em outra localidade. 

Em Mariana, através da 
indicação 404/2021 de au-
toria do vereador Pedrinho 
Salete, a Casa de Apoio, lo-
calizada no bairro Rosário, 
foi inaugurada este ano com 
objetivo de atender a todos 
moradores de distritos e sub-
distritos, que precisam de tra-
tamento médico na cidade, 
segundo o vereador cidadãos 
serão melhor amparados e 
terão tranquilidade para rea-
lizar seus procedimentos mé-
dicos. “O objetivo da Casa de 
Apoio é proporcionar uma 
acomodação para tratar com 
dignidade a saúde das pesso-
as, podendo passarem a noi-
te na cidade com qualidade e 
segurança enquanto cuidam 
de seus tratamentos e exames, 
além disso, ter um lugar para 
se alimentar. Para facilitar a 
comunicação dos usuários, 
também solicitei a instalação 
de um telefone fixo na Casa 
de Apoio”, explicou o edil.

A unidade, que possui a 
capacidade, a princípio, de 

28 leitos, podendo ser esten-
dido até 34, fornece toda a 
estrutura necessária para os 
usuários que irão pernoitar 
no município. A Casa de 
Apoio oferece até quatro 

refeições diárias, além de 
disponibilizar um veículo 
exclusivo com sete lugares 
para ficar à disposição dos 
pacientes, realizando toda a 
logística dos deslocamentos.

A unidade possui capacidade de 28 leitos e pode ser 
estendido até 34.
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pref  mariana

Dados apontam crescimento de 
violência  doméstica em Mariana
DEPENDÊNCIA. Muitas vítimas mantém os maus-tratos em segredo, seja por vergonha, medo ou por 
dependência emocional ou financeira.

DA REDAÇÃO

O tema violência doméstica 
ainda é bastante menosprezado, 
encarado com certo desdém e, 
não raro, como uma “cortina de 
fumaça” feminista.

As estatísticas pós pande-
mia, de acordo com o Monitor 
da Violência Doméstica e Fami-
liar contra a Mulher no Período 
de Isolamento Social, do Insti-
tuto de Segurança Pública (ISP), 
apontam mais de 122 mil casos 
de lesão corporal decorrente de 
agressão doméstica em 2020 no 
Brasil. Mas, na verdade, o número 
é bem superior, considerando que 
muitas vítimas mantém os maus-
tratos em segredo, seja por vergo-
nha, medo ou por dependência 
emocional ou financeira.

Na pandemia essas violências 
se tornaram bastante comum e 
aumentaram significativamente 
no Brasil em geral. O delegado 

de Mariana Cristiano Casteluc-
ci explicou que em Mariana, os 
números tiveram aumento mo-
derado e que principal denúncia 
é sobre ameaça. “Infelizmente 
Mariana teve um número bem 
elevado de ocorrências. Teve um 
pequeno aumento, não tão signifi-
cativo, mas teve, sendo o principal 
motivo das ocorrências, o crime 
de ameaça. Quando procurados 
pela vítima nesta unidade policial, 
verificamos se é o caso e oferece-
mos a medida protetiva, prevista 
na Lei 11340 deferida pela Justi-
ça. Há um acompanhamento em 
alguns casos pelos investigadores 
de polícia, assim como pela guar-
da municipal” explicou Cristiano.

Cada vez que um caso de 
agressão contra mulher toma 
proporção as discussões voltam 
à tona e tomam espaço nas redes 
sociais e telejornais famosos do 
Brasil e do mundo. No último do-

mingo (11), vídeos de agressões 
contra Pamella Holanda esposa 
de Iverson de Souza Araújo, co-
nhecido como DJ Ivis, postados 
por ela, invadiram as redes sociais 
com protestos e cancelamentos 
contra o então Dj que resulta-
ram na prisão do agressor nesta 
quarta-feira, (14). Entretanto, a 
agressão física não é o único tipo 
de violência doméstica e familiar.

Em regra, a violência contra 
a mulher é caracterizada por qual-
quer conduta (ação ou omissão) 
de discriminação, agressão ou 
coerção, ocasionada pelo simples 
fato de a vítima ser mulher e que 
cause dano, morte, constrangi-
mento, limitação, sofrimento fí-
sico, sexual, moral, psicológico, 
social, político ou econômico ou 
perda patrimonial.

Os cinco tipos de violência 
doméstica, com o aprimora-
mento da doutrina e da jurispru-

dência, tiveram desdobramen-
tos quanto aos atos praticados. 
Basicamente são:
Violência física: ação ou 
omissão que coloque em risco ou 
cause dano à integridade física de 
uma pessoa.
Violência moral: 
ação destinada a caluniar, di-
famar ou injuriar a honra ou a 
reputação da vítima.
Violência patrimonial: 
ato de violência que implique 
dano, perda, subtração, destruição 
ou retenção de objetos, documen-
tos pessoais, bens e valores.
Violência psicológica: 
ação ou omissão destinada a de-
gradar ou controlar as ações, 
comportamentos, crenças e 
decisões de outra pessoa por 
meio de intimidação, manipu-
lação, ameaça direta ou indire-
ta, humilhação, isolamento ou 
qualquer outra conduta que im-

plique prejuízo à saúde psicoló-
gica, à autodeterminação ou ao 
desenvolvimento pessoal.
Violência sexual: ação 
que obriga uma pessoa a man-
ter contato sexual, físico ou 
verbal, ou a participar de ou-
tras relações sexuais com o uso 
da força, intimidação, coerção, 
chantagem, suborno, manipu-
lação, ameaça ou qualquer ou-
tro mecanismo que anule ou 
limite a vontade pessoal. Con-
sidera-se como violência sexual 
também o fato de o agressor 
obrigar a vítima a realizar al-
guns desses atos com terceiros.

Entretanto, a violência do-
méstica e familiar não escolhe 
gênero ou classe social, nem 
merece os olhos de julgamen-
to da sociedade, tampouco dos 
magistrados. Cada situação é 
única e merece ser observada 
com respeito e empatia.
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Mariana:  325 anos de história
TURisMO. Mariana conta com várias cachoeiras, cavernas, grutas naturais, e uma montanha para prática 
de paraquedismo, o Pico da Cartuxa.

DA REDAÇÃO

Mariana foi a primeira 
vila, cidade e capital do esta-
do de Minas Gerais. No sécu-
lo XVIII, foi uma das maiores 
cidades produtoras de ouro 
para o Império Português. 
Tornou-se a primeira capital 
mineira por participar de uma 
disputa onde a Vila que arre-
cadasse maior quantidade de 
ouro seria elevada a Cidade 
sendo a capital da então Capi-
tania de Minas Gerais. 

A Primaz de Minas faz 
parte do Circuito do Ouro, 
chamada de berço da civi-
lização mineira, comemora 
seus 325 anos de existência 
em 16 de julho de 2021, res-
guardando grande parte do 
patrimônio histórico cultu-
ral de Minas Gerais. 

A cidade possui um 
enorme patrimônio arqui-
tetônico do barroco produ-
zido durante o Brasil Colo-
nial. Além disso, o turismo 
ecológico teve também uma 
expansão importante, con-

tribuindo de forma significa-
tiva para o desenvolvimento 
do setor de serviços e trans-
formando Mariana em uma 

das cidades mineiras com o 
maior número de praticantes 
dos chamados esportes radi-
cais, como montanhismo e 

mountain bike.
São 325 anos de história, 

entre fatos e acontecimentos 
marcantes, Mariana é sem-

pre aconchegante e acolhe-
dora. Parabéns aos cidadãos 
marianenses, parabéns à Pri-
maz de Minas.
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A Prefeitura de Mariana informa que estão aguardando o 
parecer do Iphan sobre a continuidade das obras iniciada 
em gestões anteriores.

Moradores da Rua Zenaide Braga 
reclamam de obra inacabada 
SAÚDE. Moradores questionam obra iniciada pela prefeitura e citam problemas de saúde ocasionados pela poeira. 

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final re-
cebeu nesta semana uma de-
núncia envolvendo as obras 
da Rua Zenaide Braga no cen-

tro de Mariana. Moradores 
relatam que obra não foi fina-
lizada e vem causando cons-
tantes transtornos. “A obra 
está inacabada até hoje. Nes-

ta seca os moradores da rua 
estão sofrendo por causa da 
poeira intensa que sobe e vem 
causando problemas de saúde 
com esse período sem chuva” 
afirmou uma moradora.

A redação do Jornal Ponto 
Final formalizou questiona-
mento a respeito da denúncia 
feita à prefeitura de Mariana 
que respondeu “A Prefeitura 
de Mariana aguarda o parecer 
do Iphan sobre a continuida-
de das obras na Rua Zenaide 
Braga, iniciada em gestões an-
teriores. Por se tratar de uma 
via tombada, não pode haver 
a continuidade de forma uni-
lateral. Em relação a poeira, a 
equipe técnica da Subsecreta-
ria de Gestão Urbana compa-
recerá ao local para analisar a 
melhor medida. A prefeitura 
reitera que dará prossegui-
mento na obra agindo dentro 
da legalidade”.
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O encontro possibilitou 
a realização de negócios 
entre empresas que 
demandam produtos e 
serviços com os
fornecedores locais.

Rodada de negócios do Força Local 
fomenta economia de empresas
CONHECIMENTO. Fornecedores de diversos setores tiveram a oportunidade de trocar experiências e 
conhecer a atuação da Samarco.

DA REDAÇÃO

Cerca de 100 empresas do 
território de atuação da Samar-
co em Minas Gerais – Mariana, 
Ouro Preto, Catas Altas e Santa 
Bárbara participaram da 1ª Ro-
dada de Negócios do Força Lo-
cal, realizada no dia 8 de julho. 
Fornecedores de diversos seto-
res tiveram a oportunidade de 
trocar experiências e conhecer a 
atuação da Samarco e de empre-
sas parceiras da Samarco, com o 
objetivo de ampliar e fomentar a 
economia local por meio de no-
vos negócios e parcerias. 

Ailana Vilela, gerente de 
Suprimentos da Samarco, res-
saltou que desde a retomada 
das operações, a empresa vem 
criando diversas ações dentro 
do Programa Força Local para 
fortalecer e desenvolver as áreas 
onde a empresa atua. “Esta é a 
oportunidade para as empresas 
se apresentarem e serem asser-
tivos para criarem um ambiente 
para oportunidades de negócios 
e fortalecimento da economia 
local.”, disse. Ailana ressaltou 
ainda a importância da atualiza-
ção do cadastro para que a em-
presa possa entrar em contato 
com os fornecedores. 

Durval Vieira de Freitas, da 

DVF Consultoria, destacou que 
o encontro possibilitou a reali-
zação de negócios entre empre-
sas que demandam produtos e 
serviços com os fornecedores 
locais, e compartilhou dicas so-
bre a realização de negócios. 

“O Força Local impac-
ta positivamente as regiões na 
promoção do desenvolvimento 
local. Este ambiente propicia 
que as empresas, além de for-
necerem para a Samarco, pros-
pectem novos negócios entre 
elas, amplie o ambiente para 
investimentos e aumente a pro-
dutividade e competitividade 
dos negócios locais. As empre-
sas também precisam se adaptar 
aos novos ambientes, e quem 
não se comunicar virtualmente 
estará perdendo oportunidades 
de negócios”, falou. 

A 1ª Rodada de Negócios do 
Força Local contou com a parti-
cipação das empresas contratadas 
Sotreq, Salum, Consórcio MRF e 
Manserv, de Minas Gerais. 

De acordo com Marcelo Sa-
lum, diretor financeiro da Salum 
Construções, a iniciativa possi-
bilita fomentar, estreitar e criar 
uma comunidade de negócios 
fortes. “Atuamos em importan-
tes obras na região e na Samar-

co. Este momento nos permite 
criar uma relação de parceria e 
identificar as entregas das em-
presas locais. Executamos obras 
de infraestrutura e serviços de 
engenharia, sempre com foco 
em segurança, saúde, meio am-
biente e responsabilidade social 
e, a partir deste encontro, po-
demos estabelecer relação com 
novos fornecedores, gerando 
mais empregos e movimentan-
do a economia local.”
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 Todas as estruturas seguem com monitoramento 
instrumental contínuo, 24h por dia.

Vale finaliza Obras 
de contenção das 
barragens localizadas 
entre Itabirito 
e Ouro Preto
SEGURANÇA. Estrutura feita aumenta a segurança das pessoas 
que vivem em comunidades próximas e protege as Zonas de 
Segurança Secundária das barragens.

DA REDAÇÃO

A Vale informou, no úl-
timo dia 13,  que finalizou as 
obras de estrutura de conten-
ção à jusante que serve as bar-
ragens Forquilhas I, II, III, IV e 
Grupo, localizadas a montante 
da Mina Fábrica, entre as cida-
des Itabirito e Ouro Preto.  
Foi feita uma construção de 
uma estrutura de 95 metros de 
altura e 330 metros de compri-
mento para prevenção de um 
eventual rompimento. . 

De acordo com a Vale, a 
estrutura feita aumenta a se-
gurança das pessoas que vivem 
em comunidades próximas e 
protege as Zonas de Segurança 
Secundária das barragens, que 
fazem parte dos municípios de 
Itabirito, Raposos, Rio Acima e 
Nova Lima, além de três bair-
ros de Belo Horizonte. 

O próximo passo, no mo-
mento, é realizar os prepara-
tivos para a descaracterização 
das barragens: Forquilha IV 
que está em nível 1 de emer-

gência, Forquilhas I, II e Gru-
pos que estão em nível 2 e 
Forquilhas III em nível 3 de 
Plano de Ação de Emergência 
de Barragens de Mineração.

A Vale ainda salientou que 
todas as estruturas seguem 
com monitoramento instru-

mental contínuo, 24h por dia, 
7 dias por semana, gerido pelo 
Centro de Monitoramento 
Geotécnico da empresa. No 
entanto, ainda segue em análise 
junto com a auditoria técnica do 
Ministério Público a necessida-
de de ações complementares.
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O levantamento ouviu 1.160 donos de pequenas empresas, entre os dias 8 e 20 de maio deste ano.

SEBRAE: marketing digital salvou 
metade dos pequenos negócios em MG
PANDEMIA. Pesquisa do Sebrae aponta que um em cada dez 
microempreendedores mineiros abandonou o meio físico.

DA REDAÇÃO

O investimento dos micro-
empreendedores mineiros no 
marketing digital foi acelerado 
pela pandemia. Uma estraté-
gia usada para acompanhar a 
mudança de comportamento 
dos consumidores e aumentar 
o lucro. Em 50% dos casos, a 
sobrevivência do negócio só foi 
possível graças à atuação na in-
ternet, como mostra a pesquisa 
Marketing Digital nos Peque-
nos Negócios, do Sebrae. O le-
vantamento ouviu 1.160 donos 
de pequenas empresas, entre os 
dias 8 e 20 de maio deste ano.

Um a cada dez microem-
presários entrevistados aban-
donaram completamente o 
negócio físico e passaram a 
trabalhar apenas com a inter-
net. A analista da Unidade de 
Inovação e Competitividade 

do Sebrae, Carla Goob, explica 
que esse movimento é uma via 
de mão dupla, “é importante 
a gente pensar que o proces-
so também aconteceu com o 
cliente. Muitas pessoas que não 
tinham feito uma compra on-
line fizeram pela primeira vez 
na pandemia. E esse compor-
tamento vai permanecer. Não 
tem mais como as empresas fu-
girem da digitalização, que ofe-
rece novas possibilidades para 
as empresas”, analisa. 

A pesquisa mostrou que 
43% dos empreendedores já 
divulgavam produtos na inter-
net, e 38% faziam vendas on-
line. Após o inicio da pande-
mia, 20% começaram a fazer 
divulgação pela internet, e 38% 
começaram a vender na web. 
Entre os que já usavam a rede, 
43% afirmaram ter aumentado 

as vendas durante a pandemia.
Essa transformação não 

é uma simples reprodução do 
meio físico no meio virtual. 
O processo exige estratégia, 
capacitação e tempo. Apenas 
33% dos entrevistados afirma-
ram não ter dificuldade com 
marketing digital. As maiores 
limitações citadas na pesquisa 
são relacionadas à estratégia de 
divulgação nas redes, “muitas 
pessoas, empresas que come-
çam a usar o marketing digi-
tal acreditam que é suficiente 
conhecer as ferramentas, mas 
não é. Mais do que isso, é im-
portante saber usar de forma 
estratégica. Cada plataforma se 
comporta de uma maneira, e é 
essencial ter esse entendimento 
para ter uma comunicação as-
sertiva. O primeiro passo é se 
capacitar”, diz Carla Goob.
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Mais informações podem ser consultadas pelo número (31) 
97400-7126 e pelo e-mail marianacriativamg@gamil.com.

Programa “Mariana Criativa” tem 
incentivo da prefeitura de Mariana
ESTÍMULO. As oficinas foram concebidas para estimular novas ideias para a criação de produtos.

DA REDAÇÃO

O programa de capacita-
ção “Mariana Criativa” é um 
programa de capacitação in-
teiramente gratuito, realizado 
via Internet, planejado para 
capacitar e qualificar artesãos, 
pequenos produtores, presta-
dores de serviço, comerciantes 
e empreendedores no desen-
volvimento de bens e serviços 
associados ao turismo.

Com o apoio da prefeitura 
local estão sendo oferecidos 
cursos e oficinas que abran-
gem os saberes e fazeres da 
produção artesanal e as di-
mensões de gerenciamento da 
produção e vendas. As oficinas 
foram concebidas para estimu-
lar novas ideias para a criação 
de produtos, preservando os 
saberes tradicionais de arte-
sãos, produtores de alimentos 
e prestadores de serviços.

Os cursos abordam as-
suntos como planejamento e 
gestão, marketing e formação 
de preços, empreendedorismo 
e legislação, e comercialização 
nas plataformas digitais – divul-

gação em redes sociais, monta-
gem de lojas virtuais e planeja-
mento de eventos em ambiente 
virtual, como mostras de pro-
dutos e feiras de negócios.

Podem participar morado-
res, artesãos, empreendedores 
e comerciantes de Mariana, 
Barra Longa, Belo Oriente, 
Caratinga, Conselheiro Pena, 
Córrego Novo, Dionísio, Go-
vernador Valadares, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Ponte 
Nova, Raul Soares, Resplen-
dor, Rio Casca, Santa Cruz do 
Escalvado, Santana do Paraíso, 

São Domingos do Prata, São 
José do Goiabal, São Pedro 
dos Ferros, Sem Peixe, Sobrá-
lia, Timóteo e Tumiritinga. 

Mais informações podem 
ser consultadas pelo núme-
ro (31) 97400-7126 e pelo 
e-mail marianacriativamg@
gamil.com.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas presen-
cialmente em Mariana no Cen-
tro de Atendimento ao turista 
- CAT, na Loja/Associação 
Feiramarte ou preenchendo o 
formulário de inscrição.
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As obras vão ficar expostas até o dia 8 de setembro, com 
entrada gratuita e controle de acesso.

FAOP participa da 
programação de 310 
anos de Ouro Preto 
RESTAURAÇÃO. Assinatura de protocolo de intenções com a 
prefeitura e entrega de obras restauradas fizeram parte da 
celebração da data.

DA REDAÇÃO

A Fundação de Arte de 
Ouro Preto| FAOP participou 
da programação de comemo-
ração, que não pôde ser cele-
brada com a tradicional festa 
de aniversário por conta da 
pandemia da Covid-19, mas 
contou com agendas impor-
tantes para a cidade. 

A primeira ação com parti-
cipação da fundação foi a aber-
tura de exposições na Casa de 

Tomás Antônio Gonzaga, uma 
construção do século XVII, 
que abrigou a Ouvidoria de 
Vila Rica e foi residência do po-
eta Tomás Antônio Gonzaga. 

As obras vão ficar expos-
tas até o dia 8 de setembro, 
com entrada gratuita e con-
trole de acesso de acordo com 
os protocolos sanitários do 
Minas Consciente. As expo-
sições são: ●Forma e Alma: 
exposições de esculturas de 

Alfredo Ceschiatti; 
●Fios: Falas e Tramas: instala-
ção artística de Mariah Sonella; 
●Bambu trends: instalação ar-
tística de Márcia Litchfield; 
●Na Casa dos Contos: Atelier 
Dois Capelistas com arte feita a 
quatro mãos. 

Durante o evento, a prefei-
tura de Ouro Preto e a FAOP 
assinaram um protocolo de 
intenções para viabilizar a par-
ceria das instituições, especial-
mente em relação à formação 
e capacitação profissional de 
diferentes agentes artísticos e 
culturais do município. 

O objetivo da fundação e 
da prefeitura do município é 
contribuir com a profissiona-
lização da cadeia produtiva, a 
geração de emprego e renda, 
a movimentação da economia 
criativa, bem como para o for-
talecimento dos setores turísti-
cos e cultural da região. 

“Ouro Preto, cidade sede 
de nossa fundação, sempre 
teve papel fundamental em 
todas as nossas ações, o que 
estamos fazendo no momen-
to, Estado e município, é for-
talecer e estreitar, ainda mais, 
os nossos laços pelo interesse 
público de todos os mineiros”, 
destaca Jefferson da Fonseca, 
presidente da fundação.
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Para se inscrever no evento, que é gratuito, basta acessar o link e preencher o formulário 
até o dia 16 de julho.

1º Desafio 1x1 de 
Futsal abre inscrições 
no município
PROTOCOLO. O desafio seguirá todos os protocolos 
estabelecidos pelo comitê de enfrentamento do Covid-19.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
através da Secretaria de Es-
portes juntamente com a As-
sociação Marianense de Fut-
sal, promoverá o Desafio de 
1x1 de Futsal. O evento, que 
será em dupla, acontecerá às 
8h, dias 24 e 25 de julho, na 

Arena Mariana.
A ação faz parte de uma 

série de medidas desenvolvi-
das pela Secretaria de Esporte, 
que busca o fomento de to-
das as modalidades esportivas 
neste período pandêmico. O 
desafio seguirá todos os pro-
tocolos estabelecidos pelo co-

mitê de enfrentamento do Co-
vid-19, garantindo a segurança 
de todos os atletas.

Para se inscrever no even-
to, que é gratuito, basta acessar 
o link e preencher o formulário 
até o dia 16 de julho.

Para mais informações, 
basta consultar o regulamento.
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 Nesta segunda-feira (12), a instituição deu detalhes da 
investigação, que acabou com os quatro presos. 

Bandidos ameaçaram 
sequestrar uma 
criança em Mariana
VIOLÊNCIA. Ladrões que se passavam por policiais civis, 
invadiam casas na região.

DA REDAÇÃO

A polícia civil de Minas 
Gerais prendeu na última se-
gunda-feira (12) na cidade de 
Sabará um grupo de pessoas 
que se passaram por policiais 
civis e invadiram dezenas de 
casas na região central de Mi-
nas. Sempre de blusa preta 
com a escrita de “Polícia Ci-
vil”, armas de fogo e à pro-
cura de um suposto foragido 
da Justiça, cometiam roubo 
e ameaçavam até mesmo, se-
questrar crianças. Nesta se-
gunda-feira (12), a instituição 
deu detalhes da investigação, 
que acabou com os quatro 
presos. O bando cometeu, ao 
menos, dez crimes da mesma 
natureza. A apuração come-
çou em maio deste ano, quan-
do os ladrões entraram em 
uma casa de Ravena, distrito 
de Sabará, na região metropo-
litana de Belo Horizonte. 

“A Polícia Civil de Minas 
Gerais deflagrou a operação 
‘Ladros’, com vista a apurar 
vários crimes de roubo que 
aconteceram, inicialmente, 
dois em Ravena. Posterior-
mente, detectamos a ocor-
rência de mais oito crimes da 
mesma espécie em Barão de 
Cocais, Bom Jesus do Ampa-

ro, Itabira, Mariana, Acaiaca, 
Ponte Nova e Congonhas. O 
primeiro crime foi no dia 1º 
de maio e no dia 23 de maio 
tomamos conhecimento de 
um outro crime”, explicou 
a delegada Larissa Nunes 
Mayerhofer Lima, titular da 1ª 
Delegacia em Sabará.

Segundo a policial, o 
modo de agir era sempre o 
mesmo: os investigados  che-
gavam às residências, geral-
mente na zona rural de cada 
município para dificultar o 
acionamento da polícia. Já 
dentro dos imóveis, os bandi-
dos, armados, anunciavam o 
assalto. Em alguns dos casos, 
os moradores eram amarra-
dos com fios elétricos e pre-
silhas. “Eles exigiam cartões 
bancários com senha e faziam 
transferências bancárias, ame-
açavam sequestrar crianças, le-
vavam aparelhos de televisão, 
celulares e outros objetos”, 
detalhou a delegada. 

Em Mariana, os bandidos 
chegaram a atirar em um ca-
chorro da família, agrediram um 
dos moradores e colocaram uma 
criança, que não teve a idade di-
vulgada, dentro do veículo. “Eles 
ameaçaram levar a criança caso a 
polícia fosse acionada. São indi-
víduos extremamente perigosos, 
com vasto prontuário criminal 
por tráfico de drogas, furto, rou-
bo. Um deles tem um prontuário 
criminal de 30 páginas e várias 
condenações, inclusive por ho-
micídio”, disse a delegada. 
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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.

Nesta semana, seu destino é arrasar e receber 
uma enxurrada de likes nas redes sociais. Mercúrio 
bate um bolão com Júpiter e anuncia surpresas 
incríveis nos contatos e amizades. Aliás, gente 
de longe pode dar altas dicas e colocar você em 
sintonia com novas oportunidades, ampliando sua 
sorte no trabalho e com grana. 

Ulalá, Sagita! Se depender das energias astrais 
dessa semana, você tem tudo para dar um baita 
salto de qualidade na vida. Mercúrio fecha parceria 
com Júpiter e o Sol sorri para Netuno, abrindo 
caminhos prósperos e aumentando suas chances 
de encher o bolso. Pode se livrar de dívidas, 
renegociar financiamento e resolver pendências 
com grana.

Parabéns para você, bebê! Não é seu 
aniversário, mas os astros mandam novidades 
dignas de comemoração e anunciam dias 
especiais pela frente, com promessas de 
ganhos, noticias boas no trabalho e ótimas 
vibes em suas relações. Mercúrio e Júpiter 
afi am o seu poder de comunicação e dão 
sinal verde para suas iniciativas.

Semana nova chegando com promessas de 
dinheiro no bolso, novidades positivas no trabalho 
e ótimas energias na saúde, meu bombonzinho! 
Mercúrio fica de boas com Júpiter e multiplica a 
sua sorte neste período, trazendo vibes generosas 
para você tirar a barriga da miséria. a Lua Crescente 
revela que você vai causar a partir de sexta e tem 
tudo para ampliar sua rede de relações e amizades.

A sorte continua soprando em sua direção e a 
semana promete ser superpositiva para o seu 
signo. Além do Sol, que já circula no setor mais 
benéfico do seu Horóscopo, agora você também 
conta com as vibes generosas de Mercúrio no 
paraíso astral, sinal de saúde blindada, conquistas 
surpreendentes na vida profissional, ganhos 
materiais e acontecimentos que vão trazer 
alegrias com pessoas queridas. 

Taurinos e taurinas do meu Brasil varonil, 
pre-pa-ra porque a semana tem tudo para 
ser perfeita sem defeitos! O lance já começa 
positivo para o seu bolso com a mudança de 
Mercúrio para a sua Casa da Fortuna e o astro 
troca fi gurinha com Júpiter, revelando que seu 
instinto para lidar com dinheiro estará tinindo. 

Quem anda sonhando em tirar o pé da lama 
e ver a cor do dinheiro pode comemorar as 
novidades da semana com foguetório julino, 
pois o astral está maravilindo. Seu regente 
Mercúrio fi ca em sintonia com Júpiter e 
promete iluminar a sua boa estrela, dando 
um tremendo impulso para o seu sucesso 
fi nanceiro e profi ssional. 

Câncer, meu cristalzinho, tá sabendo que vem coisa 
boa por aí, né? É, o louvado Mercúrio acaba de 
entrar no seu signo, deixando sua energia física e 
mental a milhão e dando aquele gás para você brilhar 
nas suas atividades. Vai mandar bem no trabalho, 
nos contatos em geral e ainda pode descolar uma 
graninha com vendas, negociações e bicos.

Bora lá começar a semana tomando seu 
paracetaloka, porque, olha, aturar a dose dupla do 
Sol e de Mercúrio no inferno astral não é moleza, 
não! Ainda bem que você tem brilho, garra e força 
de sobra para tirar qualquer ziquizira do seu caminho. 
Além do mais, a coisa nem deve ser tão complicada 
assim como o diabo pinta, pois Mercúrio fica em 
sintonia com Júpiter e o Sol troca ótimas vibes com 
Netuno. 

Eita, Virgem velha de guerra, aqueles planos que 
engavetou por falta de oportunidade recebem um 
belo impulso nesses dias e vamos combinar que 
o cenário está do jeitinho que você pediu ao céu. 
Seu regente Mercúrio está de ótimo humor, troca 
figurinha com Júpiter e dá sinal verde para o seu 
sucesso.

Quem promete boas vibes nesta semana é 
Mercúrio, que acaba de mudar para o ponto 
mais alto do seu Horóscopo e forma aspecto 
maravilindo com Júpiter, protegendo sua saúde, 
seu trabalho e os seus contatos. Pessoas 
infl uentes estarão de olho nos seus talentos 
librianos e tudo indica que você vai ganhar 
moral, inclusive com mulheres importantes.

René beija Dandara. Vicki vê Pedro e 
Tomtom escondidos e fi ca furiosa. João conta 
para Vicki que Pedro recebeu dinheiro para 
fi car com Karina. Dandara e René consolam 
o fi lho. Tomtom aconselha Pedro a contar 
a verdade para Karina. René sugere que 
João se candidate para o papel de Romeu 
na montagem da Ribalta. Dandara e Nando 
cantam juntos. Karina reclama por Gael 
permitir que Bianca e Duca namorem. João 
se aproxima ainda mais de René. René vê 
Dandara e Gael se beijando.

Heideguer ameaça Nat. Jade não 
concorda que Lucrécia conte a verdade 
para seus alunos. Bete aceita conversar 
com Simplício. Jeff e os outros alunos 
fazem uma homenagem a Lucrécia. 
Simplício afi rma para os comparsas que 
conseguirá voltar para casa. Jeff estranha 
o comportamento de Mari. Dandara 
convida René para jantar. Duca vê a luva 
que Karina ganhou de Pedro. 

Malagueta ajuda Sandra Helena a 
fazer o teste de gravidez e mente para 
a colega dizendo que o resultado foi 
positivo. Luiza e Eric têm sua primeira 
noite de amor. Maria Pia sente raiva ao 
constatar que Eric passou a noite com 
Luiza. Chega o dia da festa de Luiza 
no Carioca Palace. Malagueta, Júlio, 
Sandra Helena e Agnaldo fazem suas 
partes no roubo do cofre. Eric diz a Luiza 
que se hospedou no hotel para fi car 
com ela depois da festa. Bebeth furta 
os brincos de uma convidada da festa 
de Luiza. Luiza não gosta de saber que 
Pedrinho vendeu o hotel para Eric.  

Eric briga com Maria Pia depois de sua 
discussão com Luiza. Maria Pia observa 
pessoas carregando as malas de Pedrinho 
com os dólares da venda do hotel e registra 
o rosto de Malagueta. Pedrinho passa mal 
ao saber que foi roubado. Nelito informa a 
Antônia sobre o assalto ao Carioca Palace, 
e ela passa a investigar o caso. Bebeth diz 
a Flor que furtou para satisfazê -la, incluindo 
os óculos que Malagueta usou no roubo. 
Maria Pia afi rma a Luiza que ama Eric. 
Sandra Helena conta a Júlio que está  grávida. 
Agnaldo e Malagueta pensam no que fazer 
com a van usada no roubo e onde vão 
esconder o dinheiro. 

João sugere que Dandara fi que com 
René. Jeff pergunta sobre a saúde de 
Lucrécia para Jade. Bianca diz que 
João deve conquistar Vicky. Jade fi ca 
encantada com o local a que Cobra 
quer levá-la. Duca e Bianca fazem as 
pazes. Joaquina atira na praça a luva de 
Alan com o pendrive contendo o dossiê 
sobre a Khan. Duca e Karina treinam na 
academia. Jeff visita Lucrécia, e Jade 
fi ca furiosa. Duca conta para Karina o 
que Bianca armou com João. 

Reginaldo leva José Alfredo até sua 
casa. Cristina recebe uma notícia ruim 
sobre Fernando.  Jairo chega à casa 
de Cora com o diamante e exige que 
ela cumpra a parte no acordo que fez 
com ele. Carmem mostra as cópias de 
todos os documentos que Cláudio tinha 
em comum com Leonardo e Merival se 
preocupa. Manoel convida Enrico para 
cozinhar em seu bar. João Lucas pensa 
em abrir um garimpo no Monte Roraima. 
Érika aconselha Danielle a contar o que 
fez para José Pedro. Magnólia e Severo 
vão à casa de Maria Ísis. José Alfredo 
descobre que Jairo está envolvido com 
Cora.

José Alfredo manda Josué levá-lo à casa 
de Cora. Tuane sugere que Elivaldo se 
aproxime de José Alfredo. Cora encontra 
José Alfredo e cai desmaiada. Cora avisa a 
José Alfredo que está com os pedaços de 
seu diamante rosa. Antoninho se surpreende 
ao saber que Enrico está cozinhando para 
Manoel. Robertão é aprovado para fazer 
a campanha com Giancarlo. José Pedro 
afi rma a Maria Marta que Cristina não 
descobrirá nenhum desfalque na empresa. 
Téo pensa em publicar a gravação que 
Danielle fez de José Pedro. José Alfredo 
conversa com Cristina sobre a empresa. 
Maria Marta arma um escândalo ao ver 
Maria Ísis na joalheria Império.

Maria Ísis enfrenta Maria Marta e entra na 
sala de José Alfredo. Cristina avisa a José 
Alfredo que a empresa pode ter problemas 
com a fi scalização. João Lucas conta 
para Maria Ísis que se casará com Du. 
Jairo ameaça Cardoso para fi car com seu 
pedaço do diamante rosa. Antoninho elogia 
o novo chef do botequim de Manoel. Beatriz 
pensa na mensagem que Cláudio escreveu 
para Leonardo. Jairo pega o último pedaço 
do diamante rosa. Maurílio marca um novo 
encontro com Téo. Amanda confi rma para 
Danielle que voltou para acabar com seu 
casamento. João Lucas avisa para os seus 
familiares que se casará com Du.

Nelito e Júlio ouvem Pedrinho dizer ao 
advogado que venderá  o Carioca Palace 
para Eric. Pedrinho avisa a Nelito que 
promoverá  uma festa no aniversário de 
Luiza. Pedrinho diz a Eric que Luiza não 
sabe que ele está  vendendo o hotel. Márcio 
dá  carona para Bebeth e acaba sendo 
perseguido por dois homens. Agnaldo e 
Sandra Helena usam a banheira de uma 
das suítes do hotel. Júlio fi ca sabendo que 
ele e as tias serão despejados. Maria Pia 
nota que Eric fi cou encantado com Luiza. 
Márcio encontra Bebeth perdida na mata. 
Eric e Luiza se beijam. 

Lucrécia decide contar para seus alunos 
que está doente. Tomtom encontra a 
luvinha de Alan na praça e a entrega para 
Pedro. Simplício pede para Rute ajudá-lo 
a se reaproximar de Bete. King apressa 
Simplício a arrumar um lugar para guardar 
suas mercadorias. Bianca compara 
Karina com Duca. Nat ouve Lobão falar 
com os lutadores sobre a Warriors. Jeff 
pede para Sol cortar seu cabelo. Nat tenta 
gravar uma confi ssão de Heideguer, mas 
é surpreendida pelo advogado. Pedro dá 
a luvinha para Karina.

Ana tenta tranquilizar Sofi a antes de sua 
partida de tênis. Sofi a vence o jogo, e 
Cecília sai da quadra vaiada por sua atitude 
contra a rival. Lorena afi rma a Lourenço 
que o ajudará no processo pela guarda 
de Tiago. Rodrigo ouve Wilson falar com 
Laudelino sobre o casamento de Ana. 
Renato pede para conversar com Suzana 
sobre a relação dos dois. Francisco cuida 
de Nanda. Alice ouve a conversa de Renato 
e Suzana.

Júlia fala para Ana que Manuela não 
irá  a seu casamento. Lúcio aconselha 
Ana a procurar Manuela. Lourenço 
chama Rodrigo para visitar Tiago. Alice 
questiona Suzana sobre sua conversa 
com Renato. Olívia pega o anel que 
Sofi a ganhou de Miguel para ir a uma 
festa. Ana procura Manuela, e as duas 
irmãs acabam discutindo.

Ana e Manuela discutem. Nanda conversa 
com Manuela. Suzana avisa a Renato 
que tentará  salvar seu casamento com 
Cícero. Nanda conta para Rodrigo sobre a 
discussão entre Manuela e Ana. Manuela 
afi rma a Iná que Ana a odeia. Olívia conta 
para Dora que pegou o anel de Sofi a e o 
perdeu. Rodrigo implora que Ana desista de 
se casar com Lúcio.

Ana pede para Rodrigo ir embora de 
sua casa. Ana observa Lúcio em um 
café́ com Celina. Sofi a fl agra Olívia 
devolvendo o seu anel, e Marcos e 
Dora acabam entrando em uma grande 
discussão. Eva fi ca impactada ao ver 
o vestido de noiva da fi lha jogado no 
chão. Ana revela para Alice que decidiu 
não se casar com Lúcio. Ana procura 
Lúcio.

Ana diz a Lúcio que não pode mais 
casar com ele. Eva se descontrola ao 
saber que Ana não vai mais se casar. 
Ana vai para a casa de Iná e pede para 
passar uns dias com a avó. Jonas avisa 
a Nanda que não irá mais sustentá -la, já 
que decidiu depor a favor de Lourenço 
no processo. Suzana conta para Cícero 
que estava começando a se sentir 
envolvida por Renato. Rodrigo procura 
Ana na casa de Iná.

Ana afi rma a Rodrigo que não fi cará  com 
ele. Cícero decide deixar Suzana. Jonas, 
Cris e Lourenço depõem para o Juiz sobre 
a vida de Tiago. Sofi a visita Ana na casa de 
Iná, e Ana diz que não pode mais treinar 
a amiga. Lúcio diz a Celina que não quer 
saber notícias de Ana. Marcos avisa a Dora 
e Sofi a que fechou sua agência.

Antônia analisa as câmeras do hotel e nota 
um risco na haste dos óculos do ladrão. 
Antônia revela a Luiza que Pedrinho pensava 
em deixar o país levando o dinheiro. Eric pede 
que Bebeth se arrume para voltar para casa 
e, ao sair, pega os óculos que a fi lha achou 
no chão da festa. Júlio disfarça sua tensão ao 
acompanhar Antônia nas dependências do 
hotel. A médica avisa a Sandra Helena que 
ela não está  grávida. Eric decide fi car com o 
hotel. Antônia observa a foto de Eric no jornal 
e percebe que ele está  usando os óculos do 
ladrão do hotel. Pedrinho se recorda do roubo 
ao ver Eric e passa mal novamente. Eric é 
preso.  

Eric garante ao delegado Siqueira que 
não roubou o hotel. Júlio decide enviar sua 
mala com o dinheiro do roubo por correio. 
Arrependido, Júlio pensa em devolver o 
dinheiro por causa de Antônia. Maria Pia 
diz a Malagueta que sabe que ele é  um 
dos ladrões do hotel e que, em troca de seu 
silêncio, deseja que ele lhe ajude a separar 
Eric de Luiza. Sandra Helena alerta Agnaldo 
para não falar do roubo com Wanderley. 
Malagueta comunica a Maria Pia que Eric 
foi preso. Siqueira conta a Antônia que 
encontraram outro mandado de prisão contra 
Eric. Elza e Prazeres pensam em abrir a 
encomenda que Júlio recebeu.  

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. 
Domênico avisa a Eric que ele será́ transferido 
para uma casa de custódia. Antônia revela 
a Luiza que Eric também se envolveu com 
corrupção. Antônia pede ajuda a Júlio para 
encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que 
suas tias abram a mala. Antônia conhece as 
tias de Júlio, Prazeres e Elza, que se esforçam 
para marcar um encontro entre os dois. Eric 
afirma a Maria Pia que ama Luiza. Antônia 
consegue parar o ônibus em que Bebeth 
estava. Malagueta sugere que Agnaldo use 
Wanderley para montar seu álibi. Pedrinho 
se recusa a deixar o hotel. Malagueta procura 
Maria Pia.

É notícia boa que você quer, meu consagrado? 
Então toma! A semana está recheada de energias 
positivas e o céu promete um astral belezera em 
vários assuntos da sua vida, a começar pela grana, 
que anda numa baita maré de sorte com Vênus 
brilhando no seu paraíso. Anote aí seus sonhos e 
intuições, pois pode pintar uma sacada reveladora 
na hora de arriscar seus palpites.

Dandara vai atrás de René, e Gael se 
surpreende. Bete convida Simplício 
para tomar café, e Lincoln a critica. 
Simplício acerta com King os detalhes 
de seu plano. Todos se espantam 
quando João se inscreve para o papel 
de Romeu. Bianca e Jade discutem 
sobre o papel de Julieta. Gilda pede 
para Jeff ajudá-la a animar Mari. Cobra 
sugere que Jade sabote a audição de 
Bianca. Bianca percebe a intenção de 
Jade e se vinga da rival. Bete critica a 
cobrança de Gael com Karina e Pedro. 
Jade e Bianca não conseguem fazer 
seus testes, e Lucrécia as repreende.

Maria Marta não aceita que João Lucas 
se case com Du. Danielle conta para Érika 
que Du caiu da escada e Téo divulga a 
informação em seu blog. José Alfredo fala 
para Maria Marta que corre risco de morte. 
Espinoza guarda no cofre um vidro com um 
líquido especial. João Lucas pede Du em 
casamento. Cláudio declara seu amor por 
Beatriz. Jairo leva o diamante para Cora e 
tenta forçá-la a cumprir sua parte no acordo. 
Naná revela para Xana que tem visitado 
Luciano no orfanato. Danielle inventa para 
José Pedro que colocaram uma escuta 
em seu quarto e mostra a transcrição da 
conversa que tiveram sobre a empresa. 
José Alfredo vê Téo e Maurílio juntos.

José Alfredo manda Josué ouvir a conversa 
de Maurílio e Téo. Espinoza entrega o vidro 
com o líquido especial para o Comendador. 
Cristina ouve Cora se declarando para José 
Alfredo e conta para Elivaldo. Naná fala para 
Xana que está tentando adotar Luciano. 
Danielle se desespera quando José Pedro 
decide contar para Maria Marta sobre a 
gravação de sua conversa. Reginaldo 
tenta conversar com Jairo sobre os roubos, 
mas Jurema não deixa. Cláudio e Beatriz 
fl agram Enrico em sua casa. Leonardo 
dorme na rua. Maria Marta conclui que 
Danielle fez a gravação de José Pedro para 
se vingar e conta para José Alfredo.

José Alfredo exige que Maria Marta justifique 
sua certeza sobre a vingança de Danielle. Téo 
tenta organizar o dossiê sobre o Comendador. 
Juliane comenta com Xana que aceitará o 
convite de Antoninho. Robertão pede para 
Érika guardar seu dinheiro. Enrico tenta falar 
com Maria Clara. Cláudio afirma a Beatriz 
que não quer mais saber de Leonardo. Um 
mendigo rouba a mochila de Leonardo. João 
Lucas se declara para Du. Cora diz a Cristina 
que tem uma reunião com José Alfredo 
na joalheria Império e leva Jairo como seu 
segurança. José Alfredo interroga José Pedro 
e Danielle.
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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.

Nesta semana, seu destino é arrasar e receber 
uma enxurrada de likes nas redes sociais. Mercúrio 
bate um bolão com Júpiter e anuncia surpresas 
incríveis nos contatos e amizades. Aliás, gente 
de longe pode dar altas dicas e colocar você em 
sintonia com novas oportunidades, ampliando sua 
sorte no trabalho e com grana. 

Ulalá, Sagita! Se depender das energias astrais 
dessa semana, você tem tudo para dar um baita 
salto de qualidade na vida. Mercúrio fecha parceria 
com Júpiter e o Sol sorri para Netuno, abrindo 
caminhos prósperos e aumentando suas chances 
de encher o bolso. Pode se livrar de dívidas, 
renegociar financiamento e resolver pendências 
com grana.

Parabéns para você, bebê! Não é seu 
aniversário, mas os astros mandam novidades 
dignas de comemoração e anunciam dias 
especiais pela frente, com promessas de 
ganhos, noticias boas no trabalho e ótimas 
vibes em suas relações. Mercúrio e Júpiter 
afi am o seu poder de comunicação e dão 
sinal verde para suas iniciativas.

Semana nova chegando com promessas de 
dinheiro no bolso, novidades positivas no trabalho 
e ótimas energias na saúde, meu bombonzinho! 
Mercúrio fica de boas com Júpiter e multiplica a 
sua sorte neste período, trazendo vibes generosas 
para você tirar a barriga da miséria. a Lua Crescente 
revela que você vai causar a partir de sexta e tem 
tudo para ampliar sua rede de relações e amizades.

A sorte continua soprando em sua direção e a 
semana promete ser superpositiva para o seu 
signo. Além do Sol, que já circula no setor mais 
benéfico do seu Horóscopo, agora você também 
conta com as vibes generosas de Mercúrio no 
paraíso astral, sinal de saúde blindada, conquistas 
surpreendentes na vida profissional, ganhos 
materiais e acontecimentos que vão trazer 
alegrias com pessoas queridas. 

Taurinos e taurinas do meu Brasil varonil, 
pre-pa-ra porque a semana tem tudo para 
ser perfeita sem defeitos! O lance já começa 
positivo para o seu bolso com a mudança de 
Mercúrio para a sua Casa da Fortuna e o astro 
troca fi gurinha com Júpiter, revelando que seu 
instinto para lidar com dinheiro estará tinindo. 

Quem anda sonhando em tirar o pé da lama 
e ver a cor do dinheiro pode comemorar as 
novidades da semana com foguetório julino, 
pois o astral está maravilindo. Seu regente 
Mercúrio fi ca em sintonia com Júpiter e 
promete iluminar a sua boa estrela, dando 
um tremendo impulso para o seu sucesso 
fi nanceiro e profi ssional. 

Câncer, meu cristalzinho, tá sabendo que vem coisa 
boa por aí, né? É, o louvado Mercúrio acaba de 
entrar no seu signo, deixando sua energia física e 
mental a milhão e dando aquele gás para você brilhar 
nas suas atividades. Vai mandar bem no trabalho, 
nos contatos em geral e ainda pode descolar uma 
graninha com vendas, negociações e bicos.

Bora lá começar a semana tomando seu 
paracetaloka, porque, olha, aturar a dose dupla do 
Sol e de Mercúrio no inferno astral não é moleza, 
não! Ainda bem que você tem brilho, garra e força 
de sobra para tirar qualquer ziquizira do seu caminho. 
Além do mais, a coisa nem deve ser tão complicada 
assim como o diabo pinta, pois Mercúrio fica em 
sintonia com Júpiter e o Sol troca ótimas vibes com 
Netuno. 

Eita, Virgem velha de guerra, aqueles planos que 
engavetou por falta de oportunidade recebem um 
belo impulso nesses dias e vamos combinar que 
o cenário está do jeitinho que você pediu ao céu. 
Seu regente Mercúrio está de ótimo humor, troca 
figurinha com Júpiter e dá sinal verde para o seu 
sucesso.

Quem promete boas vibes nesta semana é 
Mercúrio, que acaba de mudar para o ponto 
mais alto do seu Horóscopo e forma aspecto 
maravilindo com Júpiter, protegendo sua saúde, 
seu trabalho e os seus contatos. Pessoas 
infl uentes estarão de olho nos seus talentos 
librianos e tudo indica que você vai ganhar 
moral, inclusive com mulheres importantes.

René beija Dandara. Vicki vê Pedro e 
Tomtom escondidos e fi ca furiosa. João conta 
para Vicki que Pedro recebeu dinheiro para 
fi car com Karina. Dandara e René consolam 
o fi lho. Tomtom aconselha Pedro a contar 
a verdade para Karina. René sugere que 
João se candidate para o papel de Romeu 
na montagem da Ribalta. Dandara e Nando 
cantam juntos. Karina reclama por Gael 
permitir que Bianca e Duca namorem. João 
se aproxima ainda mais de René. René vê 
Dandara e Gael se beijando.

Heideguer ameaça Nat. Jade não 
concorda que Lucrécia conte a verdade 
para seus alunos. Bete aceita conversar 
com Simplício. Jeff e os outros alunos 
fazem uma homenagem a Lucrécia. 
Simplício afi rma para os comparsas que 
conseguirá voltar para casa. Jeff estranha 
o comportamento de Mari. Dandara 
convida René para jantar. Duca vê a luva 
que Karina ganhou de Pedro. 

Malagueta ajuda Sandra Helena a 
fazer o teste de gravidez e mente para 
a colega dizendo que o resultado foi 
positivo. Luiza e Eric têm sua primeira 
noite de amor. Maria Pia sente raiva ao 
constatar que Eric passou a noite com 
Luiza. Chega o dia da festa de Luiza 
no Carioca Palace. Malagueta, Júlio, 
Sandra Helena e Agnaldo fazem suas 
partes no roubo do cofre. Eric diz a Luiza 
que se hospedou no hotel para fi car 
com ela depois da festa. Bebeth furta 
os brincos de uma convidada da festa 
de Luiza. Luiza não gosta de saber que 
Pedrinho vendeu o hotel para Eric.  

Eric briga com Maria Pia depois de sua 
discussão com Luiza. Maria Pia observa 
pessoas carregando as malas de Pedrinho 
com os dólares da venda do hotel e registra 
o rosto de Malagueta. Pedrinho passa mal 
ao saber que foi roubado. Nelito informa a 
Antônia sobre o assalto ao Carioca Palace, 
e ela passa a investigar o caso. Bebeth diz 
a Flor que furtou para satisfazê -la, incluindo 
os óculos que Malagueta usou no roubo. 
Maria Pia afi rma a Luiza que ama Eric. 
Sandra Helena conta a Júlio que está  grávida. 
Agnaldo e Malagueta pensam no que fazer 
com a van usada no roubo e onde vão 
esconder o dinheiro. 

João sugere que Dandara fi que com 
René. Jeff pergunta sobre a saúde de 
Lucrécia para Jade. Bianca diz que 
João deve conquistar Vicky. Jade fi ca 
encantada com o local a que Cobra 
quer levá-la. Duca e Bianca fazem as 
pazes. Joaquina atira na praça a luva de 
Alan com o pendrive contendo o dossiê 
sobre a Khan. Duca e Karina treinam na 
academia. Jeff visita Lucrécia, e Jade 
fi ca furiosa. Duca conta para Karina o 
que Bianca armou com João. 

Reginaldo leva José Alfredo até sua 
casa. Cristina recebe uma notícia ruim 
sobre Fernando.  Jairo chega à casa 
de Cora com o diamante e exige que 
ela cumpra a parte no acordo que fez 
com ele. Carmem mostra as cópias de 
todos os documentos que Cláudio tinha 
em comum com Leonardo e Merival se 
preocupa. Manoel convida Enrico para 
cozinhar em seu bar. João Lucas pensa 
em abrir um garimpo no Monte Roraima. 
Érika aconselha Danielle a contar o que 
fez para José Pedro. Magnólia e Severo 
vão à casa de Maria Ísis. José Alfredo 
descobre que Jairo está envolvido com 
Cora.

José Alfredo manda Josué levá-lo à casa 
de Cora. Tuane sugere que Elivaldo se 
aproxime de José Alfredo. Cora encontra 
José Alfredo e cai desmaiada. Cora avisa a 
José Alfredo que está com os pedaços de 
seu diamante rosa. Antoninho se surpreende 
ao saber que Enrico está cozinhando para 
Manoel. Robertão é aprovado para fazer 
a campanha com Giancarlo. José Pedro 
afi rma a Maria Marta que Cristina não 
descobrirá nenhum desfalque na empresa. 
Téo pensa em publicar a gravação que 
Danielle fez de José Pedro. José Alfredo 
conversa com Cristina sobre a empresa. 
Maria Marta arma um escândalo ao ver 
Maria Ísis na joalheria Império.

Maria Ísis enfrenta Maria Marta e entra na 
sala de José Alfredo. Cristina avisa a José 
Alfredo que a empresa pode ter problemas 
com a fi scalização. João Lucas conta 
para Maria Ísis que se casará com Du. 
Jairo ameaça Cardoso para fi car com seu 
pedaço do diamante rosa. Antoninho elogia 
o novo chef do botequim de Manoel. Beatriz 
pensa na mensagem que Cláudio escreveu 
para Leonardo. Jairo pega o último pedaço 
do diamante rosa. Maurílio marca um novo 
encontro com Téo. Amanda confi rma para 
Danielle que voltou para acabar com seu 
casamento. João Lucas avisa para os seus 
familiares que se casará com Du.

Nelito e Júlio ouvem Pedrinho dizer ao 
advogado que venderá  o Carioca Palace 
para Eric. Pedrinho avisa a Nelito que 
promoverá  uma festa no aniversário de 
Luiza. Pedrinho diz a Eric que Luiza não 
sabe que ele está  vendendo o hotel. Márcio 
dá  carona para Bebeth e acaba sendo 
perseguido por dois homens. Agnaldo e 
Sandra Helena usam a banheira de uma 
das suítes do hotel. Júlio fi ca sabendo que 
ele e as tias serão despejados. Maria Pia 
nota que Eric fi cou encantado com Luiza. 
Márcio encontra Bebeth perdida na mata. 
Eric e Luiza se beijam. 

Lucrécia decide contar para seus alunos 
que está doente. Tomtom encontra a 
luvinha de Alan na praça e a entrega para 
Pedro. Simplício pede para Rute ajudá-lo 
a se reaproximar de Bete. King apressa 
Simplício a arrumar um lugar para guardar 
suas mercadorias. Bianca compara 
Karina com Duca. Nat ouve Lobão falar 
com os lutadores sobre a Warriors. Jeff 
pede para Sol cortar seu cabelo. Nat tenta 
gravar uma confi ssão de Heideguer, mas 
é surpreendida pelo advogado. Pedro dá 
a luvinha para Karina.

Ana tenta tranquilizar Sofi a antes de sua 
partida de tênis. Sofi a vence o jogo, e 
Cecília sai da quadra vaiada por sua atitude 
contra a rival. Lorena afi rma a Lourenço 
que o ajudará no processo pela guarda 
de Tiago. Rodrigo ouve Wilson falar com 
Laudelino sobre o casamento de Ana. 
Renato pede para conversar com Suzana 
sobre a relação dos dois. Francisco cuida 
de Nanda. Alice ouve a conversa de Renato 
e Suzana.

Júlia fala para Ana que Manuela não 
irá  a seu casamento. Lúcio aconselha 
Ana a procurar Manuela. Lourenço 
chama Rodrigo para visitar Tiago. Alice 
questiona Suzana sobre sua conversa 
com Renato. Olívia pega o anel que 
Sofi a ganhou de Miguel para ir a uma 
festa. Ana procura Manuela, e as duas 
irmãs acabam discutindo.

Ana e Manuela discutem. Nanda conversa 
com Manuela. Suzana avisa a Renato 
que tentará  salvar seu casamento com 
Cícero. Nanda conta para Rodrigo sobre a 
discussão entre Manuela e Ana. Manuela 
afi rma a Iná que Ana a odeia. Olívia conta 
para Dora que pegou o anel de Sofi a e o 
perdeu. Rodrigo implora que Ana desista de 
se casar com Lúcio.

Ana pede para Rodrigo ir embora de 
sua casa. Ana observa Lúcio em um 
café́ com Celina. Sofi a fl agra Olívia 
devolvendo o seu anel, e Marcos e 
Dora acabam entrando em uma grande 
discussão. Eva fi ca impactada ao ver 
o vestido de noiva da fi lha jogado no 
chão. Ana revela para Alice que decidiu 
não se casar com Lúcio. Ana procura 
Lúcio.

Ana diz a Lúcio que não pode mais 
casar com ele. Eva se descontrola ao 
saber que Ana não vai mais se casar. 
Ana vai para a casa de Iná e pede para 
passar uns dias com a avó. Jonas avisa 
a Nanda que não irá mais sustentá -la, já 
que decidiu depor a favor de Lourenço 
no processo. Suzana conta para Cícero 
que estava começando a se sentir 
envolvida por Renato. Rodrigo procura 
Ana na casa de Iná.

Ana afi rma a Rodrigo que não fi cará  com 
ele. Cícero decide deixar Suzana. Jonas, 
Cris e Lourenço depõem para o Juiz sobre 
a vida de Tiago. Sofi a visita Ana na casa de 
Iná, e Ana diz que não pode mais treinar 
a amiga. Lúcio diz a Celina que não quer 
saber notícias de Ana. Marcos avisa a Dora 
e Sofi a que fechou sua agência.

Antônia analisa as câmeras do hotel e nota 
um risco na haste dos óculos do ladrão. 
Antônia revela a Luiza que Pedrinho pensava 
em deixar o país levando o dinheiro. Eric pede 
que Bebeth se arrume para voltar para casa 
e, ao sair, pega os óculos que a fi lha achou 
no chão da festa. Júlio disfarça sua tensão ao 
acompanhar Antônia nas dependências do 
hotel. A médica avisa a Sandra Helena que 
ela não está  grávida. Eric decide fi car com o 
hotel. Antônia observa a foto de Eric no jornal 
e percebe que ele está  usando os óculos do 
ladrão do hotel. Pedrinho se recorda do roubo 
ao ver Eric e passa mal novamente. Eric é 
preso.  

Eric garante ao delegado Siqueira que 
não roubou o hotel. Júlio decide enviar sua 
mala com o dinheiro do roubo por correio. 
Arrependido, Júlio pensa em devolver o 
dinheiro por causa de Antônia. Maria Pia 
diz a Malagueta que sabe que ele é  um 
dos ladrões do hotel e que, em troca de seu 
silêncio, deseja que ele lhe ajude a separar 
Eric de Luiza. Sandra Helena alerta Agnaldo 
para não falar do roubo com Wanderley. 
Malagueta comunica a Maria Pia que Eric 
foi preso. Siqueira conta a Antônia que 
encontraram outro mandado de prisão contra 
Eric. Elza e Prazeres pensam em abrir a 
encomenda que Júlio recebeu.  

Elza e Prazeres decidem abrir a mala de Júlio. 
Domênico avisa a Eric que ele será́ transferido 
para uma casa de custódia. Antônia revela 
a Luiza que Eric também se envolveu com 
corrupção. Antônia pede ajuda a Júlio para 
encontrar Bebeth. Júlio consegue impedir que 
suas tias abram a mala. Antônia conhece as 
tias de Júlio, Prazeres e Elza, que se esforçam 
para marcar um encontro entre os dois. Eric 
afirma a Maria Pia que ama Luiza. Antônia 
consegue parar o ônibus em que Bebeth 
estava. Malagueta sugere que Agnaldo use 
Wanderley para montar seu álibi. Pedrinho 
se recusa a deixar o hotel. Malagueta procura 
Maria Pia.

É notícia boa que você quer, meu consagrado? 
Então toma! A semana está recheada de energias 
positivas e o céu promete um astral belezera em 
vários assuntos da sua vida, a começar pela grana, 
que anda numa baita maré de sorte com Vênus 
brilhando no seu paraíso. Anote aí seus sonhos e 
intuições, pois pode pintar uma sacada reveladora 
na hora de arriscar seus palpites.

Dandara vai atrás de René, e Gael se 
surpreende. Bete convida Simplício 
para tomar café, e Lincoln a critica. 
Simplício acerta com King os detalhes 
de seu plano. Todos se espantam 
quando João se inscreve para o papel 
de Romeu. Bianca e Jade discutem 
sobre o papel de Julieta. Gilda pede 
para Jeff ajudá-la a animar Mari. Cobra 
sugere que Jade sabote a audição de 
Bianca. Bianca percebe a intenção de 
Jade e se vinga da rival. Bete critica a 
cobrança de Gael com Karina e Pedro. 
Jade e Bianca não conseguem fazer 
seus testes, e Lucrécia as repreende.

Maria Marta não aceita que João Lucas 
se case com Du. Danielle conta para Érika 
que Du caiu da escada e Téo divulga a 
informação em seu blog. José Alfredo fala 
para Maria Marta que corre risco de morte. 
Espinoza guarda no cofre um vidro com um 
líquido especial. João Lucas pede Du em 
casamento. Cláudio declara seu amor por 
Beatriz. Jairo leva o diamante para Cora e 
tenta forçá-la a cumprir sua parte no acordo. 
Naná revela para Xana que tem visitado 
Luciano no orfanato. Danielle inventa para 
José Pedro que colocaram uma escuta 
em seu quarto e mostra a transcrição da 
conversa que tiveram sobre a empresa. 
José Alfredo vê Téo e Maurílio juntos.

José Alfredo manda Josué ouvir a conversa 
de Maurílio e Téo. Espinoza entrega o vidro 
com o líquido especial para o Comendador. 
Cristina ouve Cora se declarando para José 
Alfredo e conta para Elivaldo. Naná fala para 
Xana que está tentando adotar Luciano. 
Danielle se desespera quando José Pedro 
decide contar para Maria Marta sobre a 
gravação de sua conversa. Reginaldo 
tenta conversar com Jairo sobre os roubos, 
mas Jurema não deixa. Cláudio e Beatriz 
fl agram Enrico em sua casa. Leonardo 
dorme na rua. Maria Marta conclui que 
Danielle fez a gravação de José Pedro para 
se vingar e conta para José Alfredo.

José Alfredo exige que Maria Marta justifique 
sua certeza sobre a vingança de Danielle. Téo 
tenta organizar o dossiê sobre o Comendador. 
Juliane comenta com Xana que aceitará o 
convite de Antoninho. Robertão pede para 
Érika guardar seu dinheiro. Enrico tenta falar 
com Maria Clara. Cláudio afirma a Beatriz 
que não quer mais saber de Leonardo. Um 
mendigo rouba a mochila de Leonardo. João 
Lucas se declara para Du. Cora diz a Cristina 
que tem uma reunião com José Alfredo 
na joalheria Império e leva Jairo como seu 
segurança. José Alfredo interroga José Pedro 
e Danielle.
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Mulheres: não se calem, denunciem!
Na noite do último dia 11, vídeos de um DJ no auge de sua carreira, caíram na web mostrando-o 

agredindo a companheira. Ela publicou as imagens em sua rede social sendo atacada com tapas, socos e 
chutes por ele. Em um deles, ela chega a ser agredida quando está próxima e até segurando a filha de nove 
meses do ex-casal. Embrulha o estômago, revolta, dá nojo!

Momentos depois, o DJ também compartilhou vídeos com a mulher tentando agredi-lo, além de 
exibir um boletim de ocorrência feito em março tentando justificar seu comportamento tenebroso e de 
forma sutil tentar reverter a história a seu favor. Seria cômico se não fosse trágico.

O que mais será preciso fazer para que violência desse tipo deixe de uma vez por todas de se tornar 
“normal’, frequente...? Já se faz mais barulho que tempos atrás quando o medo, a dependência financeira, 
o abandono social eram empecilhos para que o grito de socorro ecoasse. Hoje já descobrimos que so-
mos mais fortes e juntas temos voz unificada, com força necessária para colocar na prisão (por pressão) 
agressores, que como o DJ em questão, foi liberado pela polícia mesmo após um exame de corpo delito 
comprobatório. Já conseguimos avanços legais na Lei Maria da Penha, porém o feminicídio, cresce e 
parece nos tomar como rasteira. A pergunta que fica é: como garantir o combate à violência contra as 
mulheres no meio de uma pandemia que exige de nós a quarentena? O que mais precisamos fazer? Pessoas 
que presenciam cenas de violência, sejam elas físicas ou morais, e não fazem nada, são tão covardes quanto quem 
agride. A todos os homens que não concordam com a violência contra as mulheres, SE POSICIONEM contra 
toda e qualquer violência que a masculinidade tóxica vem produzindo contra os nossos corpos e nossos filhos. 

Nosso melhor caminho é o da solidariedade com as vítimas, estando disponível para ajudar, orientar e 
acompanhar essas mulheres. Além disso, é preciso favorecer a criação de uma rede de apoio que as forta-
leça. A violência tem raízes profundas, mas sabemos que a culpa não é das mulheres. A violência contra a 
mulher se caracteriza por ciclos e fases que são difíceis de enxergar no momento em que se vive. Por isso, 
a importância do acolhimento e da partilha, da coragem e confiança em momentos de vulnerabilidade. É 
imprescindível combatermos a violência denunciando-a. Não se calem jamais.

Esse não é o primeiro caso e infelizmente não será o último. Tomemos como exemplo essa mulher 
que deu voz a milhares de outras em mesma situação, que sofrem o mesmo ou mais e por MEDO se ca-
lam! Temos que ser umas pelas outras. Denunciem, ouçam, se atentem, acolham, se metam sim, se metam 
muito, porque em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Chega!

Charge

Infecção viral

A Cinomose é uma in-
fecção viral que ataca os sis-
temas nervoso, respiratório e 
gastrointestinal do cachorro. 
A doença tem quatro fases: 
cutânea, digestiva, respiratória 
e nervosa. Elas não ocorrem 
necessariamente nessa ordem, 
e alguns cães podem não 
passar por todas as quatro: 

Cutânea: 
 - Bolinhas com pus 
na região do abdô-
men similares a espinhas  

- Almofadas das patas e nariz 
ficam grosseiros e ásperos 

Digestivas: 
-Diarreia  
 - Diarreia com san-
gue nas fezes 
-Febre  
-Fraqueza  

Respiratória: 
-Secreção nasal  
-Tosse com catarro  
-Olho seco com remela  

Nervosa: 
-Tremores  
- Falta de coordenação motora  
-Contrações muscu-
lares involuntárias  
- Não conseguir ficar de pé  
- Perda de movimen-
tos total ou parcial  
- Convulsões  
- Uivos, choros e gritos 

A vacinação é o melhor mé-
todo de prevenção da doença. 
O ato de não vacinar pode au-
mentar as chances em 100 ve-
zes de contaminação pelo vírus.

Não deixe seu cão a deriva da 
Cinomose, venha vacina-lo co-
nosco!

EDITAL
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As caipiras mais lindas que vocês vão ver hoje: Lívia e 
Júlia. Pensa em uma duplinha da pesada, rsrsrs!!! 
Maravilhosas demais. Paulo Roberto Carneiro é aniversariante do 

próximo dia 17. Parabéns! Quem está dando o ar da graça em nossa coluna social, 
é o Ronan com sua esposa Bianca e seus amigos Bruna e 
Arthur. Grande abraço!

Nosso amigo Valério Freitas comemora aniversário 
nesta sexta-feira (16). Muito sucesso e felicidades, 
meu amigo!

Em homenagem ao dia do Maestro, dia 11 de julho, nos-
so amigo Leonardo Roberto postou em sua rede social, 
uma foto com o grande maestro Gelson Roberto. Que 
Deus o abençoe e o capacite sempre nessa linda missão.

Ildeu Alves comemorou seu aniversário na última 
segunda-feira (12). Parabéns e muitas felicidades!

Toninho Rocha, presidente do Clube Guarany, comemorando com familiares e amigos os 96 anos do Clube, no Guaranix. 


