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¨ cidades

Nas plataformas digitais do 52º Batalhão serão inseridos 
materiais e dicas de segurança.

Polícia Militar 
lança Campanha 
“Agosto Lilás” 
PREVENÇÃO. Diversas ações serão desencadeadas pela Polícia 
Militar durante o mês de agosto.

DA REDAÇÃO

No mês de Agosto, um im-
portante marco jurídico para a 
segurança e garantia de direitos 
da mulher foi aprovada no Bra-
sil, a Lei Maria da Penha, que 
em 2021 completa 15 anos.

Assim, a Polícia Militar lan-
ça em todo o estado a Campa-
nha Agosto Lilás, a fim de pro-
mover ações de prevenção à 
violência doméstica, fomentar 
as denúncias de práticas ilegais 
contra as mulheres, bem como 
celebrar os 15 anos da Lei Ma-
ria da Penha, promovendo a 
conscientização, nos diversos 
públicos, para o enfrentamento 
da violência doméstica e fami-
liar contra a mulher.

Diversas ações serão desen-
cadeadas pela Policia Militar du-
rante o mês de agosto. Blitzen 
preventivas serão executadas 
com a distribuição de folders de 
Dicas da PM, para levar infor-
mação sobre as diversas formas 
de violências que as mulheres 
são passíveis de serem vitimadas, 
além de maneiras de buscar au-
xílio quando houver necessidade.

Reuniões e palestras, ain-
da que por videoconferência, 
devido a atual pandemia do 
Coronavírus, serão realizadas 
junto às redes de atendimen-
to, objetivando o fortaleci-
mento e a mobilização dos 
atores para ampliar e qualifi-
car o atendimento.

Nas plataformas digitais do 
52º Batalhão serão inseridos 
materiais, dicas de segurança, 
informações das ações desen-
volvidas na Região dos Inconfi-
dentes para o acompanhamen-
to do público e downloads de 
arquivos para compartilhamen-
to nas mídias sociais.
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PREF MARIANA

Ao longo do mês será 
abordado este tema, jun-
tamente com agentes da 

Guarda Civil Municipal.

Agosto Lilás: mês de conscientização 
sobre a violência contra a mulher
LEI. Segundo o Instituto Maria da Penha, não há somente um tipo de violência contra as mulheres.

DA REDAÇÃO

Em comemoração ao ani-
versário de 15 anos da Lei 
Maria da Penha em 2021, a 
prefeitura de Mariana, em 
parceria com a secretaria de 
defesa social, está realizan-
do, neste mês de agosto, uma 
campanha de conscientização 
e educação sobre a violência 
contra a mulher nas redes so-
ciais: o Agosto Lilás.

Ao longo do mês será 
abordado este tema, jun-
tamente com agentes da 
Guarda Civil Municipal, que 
alertarão sobre como esses 
casos acontecem, como re-
conhecê-los e como proce-
der diante deles.

A campanha estará ali-
nhada com a aprovação do 
Projeto de Lei n°3855/20, de 
autoria da deputada Carla Di-
ckson (Pros-RN), pela Câma-
ra de Deputados do Gover-

no Federal, no início do mês 
de julho, e pretende educar 
e alertar sobre as formas de 
violência cometidas contra a 
mulher na sociedade.

Segundo o Instituto 
Maria da Penha, não há so-
mente um tipo de violência 
sobre a qual as mulheres 
estão sujeitas. Estão previs-
tos cinco tipos de violência 
doméstica e familiar, como 
a física, psicológica, moral, 
sexual e patrimonial.

A campanha se estende 
por todo mês de agosto nas 
redes sociais da prefeitura, 
como um apelo pelo fim da 
violência contra a mulher.
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As reivindicações foram protocoladas, via formulários entregues na cerimônia, e serão analisadas. 

Audiência Pública 
insere população 
na elaboração 
do PPA e LOA 
PROTOCOLO. O evento respeitou todos os protocolos de 
segurança para aqueles que participaram presencialmente.

DA REDAÇÃO

A audiência pública para 
elaboração do Plano Plurianual 
2022-2025(PPA) e da Lei Or-
çamentária Anual(LOA) para 
2022, realizada pela prefeitura 
de Mariana, através da secretaria 
de planejamento, suprimentos e 
transparência no último dia 29, 
discutiu ações, metas e priorida-
des do município para os próxi-
mos quatro anos.

 O encontro contou com a 
participação de representantes da 
prefeitura, associações de bairros, 
vereadores e da comunidade, que 
puderam se manifestar e sugerir 
intervenções em seus bairros, 
distritos e subdistritos. As rei-
vindicações foram protocoladas, 

via formulários entregues na ce-
rimônia, e serão analisadas para 
que possam ser incorporadas 
como propostas no PPA 2022 – 
2025 e na LOA 2022. 

Em virtude da pandemia, o 
evento respeitou todos os proto-
colos de segurança para aqueles 
que participaram presencialmen-
te, além de transmitir ao vivo 
através do Facebook oficial do 
município, para ampliar a parti-
cipação popular, alcançando até 
mesmo os cidadãos que se en-
contram em isolamento social. 

O secretário de planejamen-
to, Marlon Figueiredo, parti-
cipou do evento e reforçou o 
compromisso da atual adminis-
tração com a população maria-

nense. “Vamos juntos com a 
população planejar o futuro da 
nossa cidade”, disse. 

A audiência pública atende 
a determinação do artigo 44 do 
Estatuto da Cidade do Ministé-
rio das Cidades, o artigo 48 da 
Lei Complementar 101/2000 – 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A participação popular 
continua aberta até o dia 20 de 
agosto de 2021, devendo os 
interessados apresentar suas 
propostas através do formu-
lário eletrônico disponível no 
edereço: https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS-
dxA8hEoqkMns2VJLj5wNLui-
J8E99osnFQIFynFBtcvcNFP
-g/viewform?usp=sf_link. 

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA
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Todos os profissionais da educação passarão por uma 
capacitação para se adequarem ao novo modelo estudantil.

Aulas em regime 
híbrido começam 
dia 1º de setembro
ADAPTAÇÃO. Todos os profissionais da educação passarão por uma 
capacitação para se adequarem ao novo modelo estudantil.

DA REDAÇÃO

Os diretores e vice-direto-
res das escolas de municipais 
participaram, entre os dias 20, 
23 e 27 de julho, de um encon-
tro para a apresentação do Pro-

tocolo de retorno às atividades 
presenciais e orientações com-
plementares para um retorno 
às aulas de forma segura, o en-
contro foi realizado pela secre-
taria de educação do município.

Dentre os assuntos, fo-
ram discutidas a Resolução da 
Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEE Nº 4590/2021, 
início progressivo do ensino 
híbrido, apresentação das nor-
mativas e protocolo municipal, 
estudo do documento pela 
equipe diretiva das escolas e 
planejamento estratégico.

O retorno às aulas pre-
senciais de forma híbrida nas 
escolas estaduais, municipais 
e particulares de Mariana 
está previsto para ter início 
dia 1º de setembro. Todos 
os profissionais da educação 
passarão por uma capacitação 
para se adequarem ao novo 
modelo estudantil.

Segundo a secretaria, o en-
contro respeitou todas as medi-
das sanitárias de saúde e todas 
as informações serão repassa-
das a toda comunidade escolar 
pelos diretores e vice-diretores 
os protocolos com as orienta-
ções estão disponíveis para to-
das as instituições escolares do 
município, na Secretaria Muni-
cipal de Educação.
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A iniciativa do município aguarda de 22 moradores de rua, contabilizadod pela secretaria.

Mariana disponibiliza 
local para receber 
moradores de rua 
ACOLHIMENTO. Os abrigados terão colchão, cobertor e a 
princípio serão acomodados em uma sala da escola. 

DA REDAÇÃO

A previsão do Sistema de 
Meteorologia e Recursos Hí-
dricos de Minas Gerais é de 
onda de frio intenso desde 
quarta-feira (28). O Governo 
de Minas divulgou, na última 
semana, um alerta para no-
vos registros de baixas tem-
peraturas e geadas em cida-
des Minas Gerais. Segundo o 
instituto, a temperatura mais 
baixa registrada no Estado 
foi - 2,4º C, em Monte Ver-
de, distrito de Camanducaia, 
na Serra da Mantiqueira, a 
cerca de 480 quilômetros de 
Belo Horizonte.

Em Mariana a média 
se manteve entre 7° e 9° a 
noite e 14° e 21° durante o 
dia. Diante do frio inten-
so o município, através da 
secretaria municipal de de-
senvolvimento social e ci-
dadania, disponibilizou uma 
sala de aula de uma escola 
pública local para abrigar 
moradores em situação de 
vulnerabilidade. A inciati-
va, que desde segunda-feira 
(2), aguarda os moradores 
não teve nenhuma procura 
até então. De acordo com 
os dados da secretaria mu-
nicipal de desenvolvimento 

social e cidadania, a cidade 
contabiliza 22 moradores 
em situação de rua. 

À não procura foi ex-
plicada pelo secretário da 
pasta, Walber Luís Silva, 
pelo fato de ser um serviço 
novo a ser disponibilizado 
e por não ter havido tempo 
de uma divulgação. Nossa 
equipe de reportagem en-
trou em contato com o se-
cretário que explicou como 
foi realizada a dinâmica de 
divulgação e a procura pelo 
abrigo. “Ontem (3), dormiu 
apenas uma pessoa lá. Seis 
se inscreveram para ir, mas 
só foi uma. Hoje (4), se-
gundo a coordenadora do 
Centro Pop, houveram mais 
pessoas em situação de rua 
lá dizendo que iriam para a 
escola essa noite. A divul-
gação foi via coordenadoria 
de comunicação da prefei-
tura nas redes sociais. E aí 
nós divulgamos nas nossas 
redes sociais também. Na 
primeira noite eu e o André, 
que é o diretor da proteção 
social especial, saímos pe-
las ruas em busca ativa nos 
pontos onde essa população 
costuma ocupar e fizemos, 
pessoalmente, o convite à 
escola” finalizou Walber.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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O edil é enfático e diz não se tratar de irregularidades e sim 
de crimes cometidos em Mariana.

CPI: Empresas 
investigadas 
continuam prestando 
serviços à prefeitura
CONTINUAÇÃO. Empresas receberam por obras que não foram realizadas 
e segundo Marcelo, continuam a prestar serviços ao executivo.

DA REDAÇÃO

O vereador Marcelo Mace-
do esteve na redação do Jornal 
e TV Ponto Final para uma 
entrevista referente a CPI que 
investiga possíveis irregularida-
des nas reformas e construções 
de Mariana das empresas Israel 
e GMP. Marcelo falou sobre o 
sentimento pelo qual conduz 
os questionamentos e atribuiu 
sua indignação ao fato de que-
rer o bem da cidade como um 
todo. “Na minha postura, tem 
hora que o sentimento fala 

mais alto, eu sou marianense e 
quero o bem da cidade e muitas 
das vezes vai surgindo fatos no-
vos a cada depoimento que me 
deixa indignado” explicou.

O edil é enfático e diz não 
se tratar de irregularidades e 
sim de crimes cometidos em 
Mariana. “Não se fala mais em 
irregularidade, são crimes co-
metidos, como obras que não 
existem. Uma obra em Maga-
lhães que foi paga R$150 mil 
para a empresa Israel e que foi 
feito um telhado. Cadê o res-

tante da obra executada que foi 
paga? Não existe a obra. E são 
tantas outras. A rodoviária foi 
reformada, vai lá ver o estado 
da rodoviária e a Israel rece-
beu o recurso da rodoviária, 
R$105mil reais e cadê a obra?” 
questionou Macedo.

Sobre os contratos inves-
tigados Marcelo afirma que as 
duas empresas continuam pres-
tando serviços para a prefeitura 
de Mariana. “Os dois contratos 
são do governo de Duarte mas 
continuam prestando serviço 
para a prefeitura, continua com 
o mesmo contrato”.

A redação do Jornal Ponto 
Final enviou à prefeitura per-
guntas referentes à declaração 
do edil Marcelo sobre a vigên-
cia dos contratos, e a prefeitu-
ra, através do departamento de 
comunicação respondeu que 
“o prefeito Juliano Duarte não 
irá se manifestar sobre CPI”.

A entrevista encontra-
se na íntegra no Facebook 
do Jornal Ponto Final, 
acesse e confira.
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O projeto conta com o acompanhamento da professora Joana, para que as atividades 
sejam realizadas de maneira correta.

Projeto “Ginástica na Praça” 
retorna em Mariana
RETORNO. As atividades são gratuitas e estão disponíveis para pessoas de qualquer idade.

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Mariana, 
por meio da secretaria de es-
portes, na intenção de promo-
ver o bem-estar físico e mental 
da população, retornou com o 
projeto criado em 2010, o “Gi-
nástica na Praça”.

Atualmente, o complexo 
Arena Badaró, no bairro Caba-
nas, está sendo contemplado 
com a ginástica. Os horários 
disponíveis são segunda, quar-
ta e sexta-feira às 7h da manhã 
e, terça e quinta-feira às 17h. A 
atividade é livre para todos que 
tiverem interesse, bastando 
apenas comparecer no horário 
marcado e preencher uma fi-
cha de inscrição. A modalidade 
que está sendo praticada é a de 
ginástica aeróbica.

O projeto conta com o 

acompanhamento da profes-
sora Joana, para que as ati-
vidades sejam realizadas de 

maneira correta. Na quadra de 
Passagem, às 8h da manhã, na 
segunda e quarta-feira, tam-

bém está acontecendo a ginás-
tica com a direção da profes-
sora Dayanne.

De acordo com a equipe 
da Secretaria de Esporte, o 
projeto será restruturado 
para atender o máximo pos-
sível de locais.

Por se tratar de espaços 
amplos, não há restrições 
de pessoas. Porém,  é ne-
cessário o uso da máscara e 
é obrigatório que exista uma 
distância considerável entre 
uma pessoa e outra.  Para 
mais informações, entre em 
contato com a Secretaria de 
Esporte pelo 3557-2128 ou 
pelo e-mail, secretariadedes-
portos@gmail.com.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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 serviço, o produtor deve procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Prefeitura inicia serviço 
de inseminação em vacas
ALVO. A ação faz parte do Projeto de Melhoramento Genético e tem como público alvo os pequenos e 
médios produtores rurais.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, 
iniciou o serviço de insemi-
nação artificial e transferên-
cia de embrião. O objetivo é 
realizar o melhoramento ge-
nético do rebanho, através de 
técnicas evolutivas de repro-
dução e fertilização In Vitro 
em laboratório.

A inseminação artificial 
em tempo fixo (IATF) não 
gera custos ao produtor, 
pois o sêmen será fornecido 
pela secretaria.

No caso da fertilização In 
Vitro (FIV), as células repro-
dutivas da fêmea (oócitos) e 
o sêmen sexado, ou seja, sê-
men do sexo feminino, são 
separados dos demais. O sê-
men e oócitos são de escolha 
e responsabilidade financeira 

do produtor.
A ação faz parte do Pro-

jeto de Melhoramento Ge-
nético e tem como público 
alvo os pequenos e médios 
produtores rurais da região. 
Após a conclusão da pri-
meira etapa, a equipe res-
ponsável irá iniciar um novo 
projeto de incentivo para 
melhorar a alimentação do 
gado, onde a secretaria res-
ponsável também oferecerá 
o apoio ao produtor. 

Para solicitar o serviço, o 
produtor deve procurar a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural, localizada no Centro 
de Convenções - Praça JK, 
sem nº. Para informações 
adicionais, ligue: 3558-4173.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Secretário de OP 
rebate declaração 
do prefeito Juliano 
sobre vacinas
DECLARAÇÃO. Felipe Guerra rebateu as declarações e afirmou 
que não se trata de uma disputa e que não há como burlar as 
plataformas oficiais do governo.

DA REDAÇÃO

Após questionamento 
feito por cidadão maria-
nense, sobre a diferença 
na quantidade de vacinas 
recebidas por Mariana e 
Ouro Preto em uma live 
realizada pelo executivo 
onde foi apresentada o pla-
no de retorno presencial 
das aulas no município de 
Mariana, houve uma indis-
posição entre as cidades de 
Mariana e Ouro Preto de-
vido uma declaração feita 
pelo secretário de saúde, 
Danilo Brito e o prefeito 
Juliano Duarte.

O prefeito explicou que 
havia enviado um questio-
namento à secretaria do 
estado. “Nós não concor-
damos com o número de 
vacinas que foi enviado 
para o município de Ma-
riana. Formalizamos um 
questionamento à Secreta-
ria Do estado de Saúde, e 
aguardamos uma resposta 
formal. Não posso dar cer-
teza absoluta, mas a nossa 
suposição é que Ouro Pre-
to possa ter aumentado o 
quantitativo populacional 

para receber um número 
maior de doses, como de 
fato recebeu...”, disse Ju-
liano Duarte. 

Segundo Danilo, “em 
relação à essa diferença 
de dose, Ouro Preto não 
sabe por qual motivo, lan-
çou que a estimativa deles 
de trabalhadores de indús-
tria deu 29 mil pessoas. Pra 
mim, deve ter sido algum 
erro de digitação ou alguma 
coisa, porque 29 mil pesso-
as é a metade da população 
de Ouro Preto” explicou.

O secretário de gover-
no de Ouro Preto, Felipe 
Guerra, rebateu as declara-
ções a afirmou que não se 
trata de uma disputa e que 
não há como burlar as pla-
taformas oficiais do gover-
no. “O número dessas do-
ses enviadas pelo Estado 
ao município é determina-
da única e exclusivamente 
pelo Estado baseado nos 
cálculos populacionais re-
gistrados em plataformas 
oficiais do governo. Então 
não há a menor possibi-
lidade de superestimar a 
população com o intuito 

de receber mais doses. O 
Estado tem os mecanis-
mos de controle eficientes 
para isso, caso contrário, 
seria muito mais fácil para 
todo e qualquer municí-
pio, burlar esse sistema. 
Nossa única e exclusiva 
intenção é de imunizar o 
máximo de nossa popula-
ção o mais breve possível, 
esse é o grande objetivo 
de Ouro Preto. É a úni-
ca solução não só para a 
saúde, mas também para a 
nossa economia. Proteger 
toda a nossa microrregião 
deve ser uma tarefa com-
partilhada entre os gesto-
res municipais. Além disso, 
temos total compromisso 
com a transparência das in-
formações para todos ou-
ro-pretanos. Aqui, o nosso 
tom não é e nunca foi de 
disputa. Estamos à dispo-
sição para contribuir com 
as estratégias de vacinação 
junto às outras cidades para 
que juntos possamos avan-
çar e proteger toda a po-
pulação. Afinal, o próprio 
Estado delimita a saúde de 
microrregiões e a nossa mi-
crorregião engloba Ouro 
Preto, Mariana e Itabirito”, 
afirmou o secretário.

O secretario afirmou 
que nunca houve tom de 
disputa com Mariana e 
atribui as declarações do 
executivo de Juliano como 
mal assessoramento. “Acho 
que o prefeito Juliano foi 
muito mal informado e 
mal assessorado, continu-
amos aqui sem vaidades, 
sem confronto nenhum e 
sem nenhuma disputa”, 
disse Felipe Guerra.

Entramos em contato 
com o executivo para uma 
posição a respeito e até o 
fechamento desta edição 
não obtivemos resposta.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Mariana Labs abre 
inscrições para seleção 
de negócios inovadores 
INOVAÇÃO. Ao todo, 15 projetos receberão capacitações e 
mentorias durante seis meses, além de ajuda de custo mensal.

DA REDAÇÃO

A fim de incentivar o em-
preendedorismo e fomentar 
negócios inovadores e susten-
táveis em Mariana e região, o 
programa Mariana Labs abriu 
inscrições  para a seleção de 15 
projetos com atuação no muni-
cípio. Empreendedores que têm 
uma ideia de negócio, um negó-
cio em estágio inicial ou em bus-
ca de aprimoramento, podem se 
inscrever até o dia 15 de agosto 
no site do programa. 

Desenvolvido pela Funda-
ção Renova em parceria com a 
organização Wylinka, o Mariana 

Labs é um programa on-line de 
aceleração de negócios no muni-
cípio. A iniciativa visa fortalecer 
os negócios já existentes, desen-
volver novos negócios e fomen-
tar a inovação tecnológica por 
meio de capacitações e mento-
rias ao longo de seis meses. 

Com uma metodologia ino-
vadora e ferramentas práticas, 
os projetos receberão acom-
panhamento individualizados, 
que ajudarão a transformar o 
conhecimento em produtos e 
serviços para a sociedade. Os 
projetos também receberão 
uma ajuda de custo mensal de 

até R$ 2 mil para investimento 
nos negócios.

 “O Mariana Labs vem para 
ser mais um agente do movi-
mento de empreendedorismo 
e inovação do município. O 
programa visa contribuir para a 
diversificação da matriz econô-
mica de Mariana, historicamen-
te dependente do setor da mi-
neração, por meio da geração de 
novos negócios, novos empre-
gos e novas formas de rentabi-
lidade para os empreendedores 
e também para o município”, 
diz a especialista de Economia e 
Inovação da Fundação Renova, 
Gabriela Metzer. 
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Foi discutido sobre a possibilidade de adiamento do prazo de convocação.

Câmara de Ouro Preto realiza 
7ª sessão da CPI Saneouro
CONVOCAÇÃO. CPI investiga o processo licitatório e o contrato de concessão da empresa Saneouro. 

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no último 
dia 02, a 7ª Reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI), nomeada pela Portaria 
Nº 36/2021 para apurar e in-
vestigar o processo licitatório 
e o contrato de concessão da 
empresa Saneouro. 

Na sessão, foi discutido 
sobre a possibilidade de adia-
mento do prazo de convocação 
do chamamento público para 

a contratação da empresa res-
ponsável pela assessoria técnica 
que irá ajudar nos trabalhos da 
CPI, visto que, até o momento, 
apenas uma empresa manifes-
tou interesse até o momento.

O vereador Matheus Pache-
co (PV), presidente da CPI, co-
mentou sobre o adiamento do 
chamamento público, apontan-
do o processo legal da contrata-
ção e ressaltando sobre o poder 
de decisão dos parlamentares 
durante todo o processo de in-

quérito. “Não ter a empresa co-
nosco no momento, atrapalha 
um pouco a celeridade dos nos-
sos trabalhos, dos relatórios téc-
nicos, mas por outro lado pre-
cisamos fazer tudo com muita 
cautela. Se não for uma empresa 
que passe confiança para nós, 
vereadores, se não for uma em-
presa que possa corresponder a 
todos os itens colocados no edi-
tal, nós temos a autonomia de 
dizer não e continuar avaliando 
outras possibilidade”, disse.
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As pessoas em situação de rua e demais pessoas que necessitarem de abrigo devem ser 
encaminhadas para a Escola Simão Lacerda.

Frio intenso une instituições de OP em 
favor da população mais vulnerável
ATENÇÃO. O frio intenso aumenta os casos de PCR em idosos, pacientes cardiopatas.
DA REDAÇÃO

Conforme divulgação do 
Sistema Nacional de Meteoro-
logia, as temperaturas caíram 
devido a uma massa de ar po-
lar. Com isso, a prefeitura de 
Ouro Preto em conjunto com 
o SAMU, Pastoral de Rua da 
Paróquia do Pilar, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, 
AOPA, dentre outras institui-
ções, traçaram estratégias de 
enfrentamento dessa situação. 

Houve uma potencializa-
ção da Campanha de Agasalho 
da Pastoral de Rua da Paróquia 
do Pilar; agasalhos, cobertores 
e alimentos (para que sejam 
preparadas sopas para os mais 
vulneráveis) podem ser doados 
nas sedes do SAMU, do Corpo 

de Bombeiros, da Polícia Mili-
tar, da Defesa Civil Municipal 
e a Paróquia do Pilar. Estes ór-
gãos encaminharão as doações 
para o CESFO.

As pessoas em situação 
de rua e demais pessoas que 
necessitarem de abrigo, mes-
mo nos distritos, devem ser 
encaminhadas para a Escola 
Simão Lacerda, na Bauxita. 
O espaço será organizado 
por agentes da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Ha-
bitação e Cidadania e pela 
Defesa Civil. Caso necessá-
rio, deverá ser feito contato 
com a Defesa Civil (199).

O SAMU, as Unidades 
Básicas de Saúde e o Corpo 
de Bombeiros aumentarão as 

mantas térmicas e insumos 
nas ambulâncias para atendi-
mento de casos de hipoter-
mia e PCR (parada cardior-
respiratória). O frio intenso 
aumenta os casos de PCR em 
idosos, pacientes cardiopatas 
e com outras comorbidades. 
Todos os pacientes devem 
ser aquecidos e encaminha-
dos para UPA.

Populações vulneráveis 
como idosos, crianças e mo-
radores em situação de rua 
devem receber atenção espe-
cial no período assim como 
os animais domésticos que 
devem ser aquecidos neste 
período. O Canil Munici-
pal intensificará os cuidados 
com os animais acolhidos.
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Ao longo dos últimos meses, a empresa embarcou 47 navios 
com destino a vários países.

Samarco alcança produção de 4,4 
milhões de toneladas de minério ferro 
PRODUÇÃO. Atualmente, com 26% de sua capacidade produtiva, a empresa emprega mais de 6 mil 
pessoas, direta e indiretamente.

DA REDAÇÃO

A Samarco atingiu em ju-
lho, sete meses após a retomada 
de sua produção, em dezembro 
de 2020, o volume de 4,4 mi-
lhões de toneladas de minério 
de ferro e pelotas produzidas 
para atender os mercados in-
terno e externo. Ao longo dos 
últimos meses, a empresa em-
barcou 47 navios com destino 
a vários países. Nesse contexto, 
para preservar suas operações, 
a Samarco iniciou em abril o 
processo de recuperação judi-
cial, acolhido pela Justiça mi-
neira. A recuperação judicial 
protege a empresa contra ações 
de credores do mercado finan-
ceiro internacional.   

Na semana passada, a em-
presa obteve a aprovação da 
Justiça de Minas Gerais para 
obter financiamento no valor 
de US$ 225 milhões, por meio 
de um mecanismo conhecido 
como DIP Financing – espe-
cífico para empresas em situa-
ção de recuperação judicial. A 
autorização para o empréstimo 
foi dada pela 2ª Vara Empre-
sarial de Belo Horizonte, que 
reconheceu a necessidade da 
empresa por recursos que ga-
rantam sustentação das suas 

operações ao longo do proces-
so de recuperação judicial.    

Atualmente, com 26% de 
sua capacidade produtiva, a 
empresa emprega mais de 6 mil 
pessoas, direta e indiretamente, 
nos Estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo, além de atuar 
com 1.533 fornecedores.   

O caminho até a empresa 
ampliar a capacidade foi traça-
do considerando o novo mo-
delo de produção e o cumpri-
mento das suas obrigações no 
campo social e ambiental, com 
foco na segurança e sustentabi-
lidade de suas operações.

O gerente geral comercial 

e de marketing da empresa, Re-
nato Pereira, ressalta que a Sa-
marco retomou as operações de 
uma forma diferente, por meio 
da implementação de um siste-
ma de filtragem de rejeitos que 
possibilita seu empilhamento 
a seco, sem a necessidade do 
uso de barragens. “A Samarco 
se empenhou ao longo dos úl-
timos anos em um projeto que 
chamamos de prontidão opera-
cional, que possibilitou a veri-
ficação de todos os processos 
produtivos e corporativos para 
garantir um retorno seguro e 
estruturado. Nosso foco é pro-
duzir com segurança”, afirmou.
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varejão popular

¨ cultura
Orquestra Ouro Preto estreia 
homenagem a The Rolling Stones
ON-LINE. Apresentação acontece dia 8 de agosto, às 18h30, no YouTube.
DA REDAÇÃO

A Orquestra Ouro Preto es-
treia novo repertório em home-
nagem a uma das maiores ban-
das de rock de todos os tempos: 
The Rolling Stones. A vitalidade 
e a rebeldia, características do 
rock dos Stones, ganharão relei-
turas que unem violinos e vio-
loncelos aos potentes e famosos 
riffs de guitarra. O concerto de 
estreia será dia 8 de agosto, do-
mingo, às 18h30, com transmis-
são ao vivo e gratuita, no canal 
da Orquestra no YouTube. Com 
patrocínio da Kinross Paracatu, 
a apresentação integra a progra-
mação da 8ª edição do Festival 
do Patrimônio Cultural de Para-
catu, que este ano será realizado 
em formato digital. 

O novo repertório inte-
gra a Temporada OOP 2021 - 
“Experience”, que propõe uma 
viagem sonora por diferentes 
gêneros da música que vão do 
clássico de Mozart e Haydn, ao 
jazz de Duke Ellington, passan-
do pelo pop do A-Ha e agora 
chega ao rock dos Stones. Su-
cessos como “Satisfaction”, 
“Start me up” e “Miss You” 
estão no setlist, com arranjos 
assinados por Fred Natalino. 
Criada em 1962, a banda bri-
tânica comandada por Mick 
Jagger, Keith Richards, Charlie 
Watts e Ron Wood está prestes 
a completar 60 anos de ativida-
des com números astronômi-
cos de vendas e títulos. 

O Maestro Rodrigo To-
ffolo destaca a importância 

dos Stones para a história da 
música contemporânea. “The 
Rolling Stones é uma banda 
icônica, gigante, que trans-
formou a música da segunda 
metade do século XX influen-
ciando gerações. É um grupo 
que toca há 60 anos juntos e 
ainda está em atividade, arras-
tando fãs no mundo todo em 
uma trajetória única e muito 
interessante. É um repertó-
rio alegre, pulsante e estamos 
muito felizes em estreá-lo no 
Festival do Patrimônio Cultu-
ral de Paracatu”, completa. 

Ana Cunha, diretora de 
Relações Governamentais e 
Responsabilidade Social da 

Kinross, ressalta a importân-
cia de eventos culturais virtuais 
nesse momento de pandemia 
e de eventos como o Festival 
do Patrimônio Cultural para 
a cidade de Paracatu. “Parcei-
ra do festival desde a primeira 
edição, a Kinross está sempre 
ao lado de iniciativas focadas 
no desenvolvimento sociocul-
tural, e econômico de Paracatu. 
Esse concerto será uma ótima 
oportunidade de ver de casa o 
trabalho impecável da Orques-
tra Ouro Preto. Com certeza, a 
apresentação em homenagem 
aos Rolling Stones será tão lin-
da como os demais”.
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¨ polícia
Após prisão, acusados 
de matar adolescente 
desaparecido 
são soltos
Rotina. “É comum no meio policial, as pessoas que cometem 
crime, não circularem pelas ruas durante o dia”.

DA REDAÇÃO

Na semana passada foi 
noticiado por este semanário, 
a prisão de dois rapazes pela 
morte de um adolescente que 
estava desaparecido há cer-
ca de dois meses em Mariana. 
Presos pela confissão do cri-
me de ocultação de cadáver, o 
Ministério Público soltou os 
rapazes envolvidos dois dias 
após prisão. Em entrevista ao 
Jornal e Tv Ponto Final, o de-
legado de polícia civil Cristiano 
Castelucci falou sobre o caso e 
explicou como ocorreu as pri-
sões e as providências tomadas 
de imediato. “Esse adolescente 

estava desaparecido há alguns 
meses e havia uma informação 
de uma pessoa envolvida dire-
tamente neste crime, então nós 
fizemos várias diligências, tanto 
a polícia civil quanto a polícia 
militar. É comum no meio po-
licial, as pessoas que cometem 
crime, não circularem pelas 
ruas durante o dia, íamos até a 
residência mas não encontrá-
vamos. A polícia militar teve 
a felicidade de abordá-los no 
período da noite, por volta das 
2h da manhã, perto do local 
onde moram. Pegaram os dois 
lá, conversaram e logo de cara 

eles já abriram a situação, con-
fessaram a prática do crime. 
Disseram que a motivação foi 
dívida pelo uso de droga que o 
adolescente tinha e contaram 
a dinâmica de como ocorreu 
o crime. Foram conduzidos à 
delegacia de Ouro Preto. No 
mesmo dia eu representei pela 
prisão preventiva e foi remeti-
da ao judiciário para analisar. 
Ocorreu, porém, que eles fo-
ram soltos dois dias depois. 
Eu ainda não tive a resposta se 
foi analisada ou não o pedido 
de prisão preventiva que foi 
feito” relatou o delegado. 

Nossa equipe de reporta-
gem entrou em contato com o 
Ministério Público para saber 
o motivo pelo qual os cida-
dãos foram soltos, mas até o 
fechamento desta edição não 
obtivemos resposta.

Devido ao avançado esta-
do de decomposição do corpo 
encontrado, não foi possível a 
realização de identificação sen-
do necessária análise do DNA 
mitocondrial que é, atualmen-
te, uma ferramenta de extrema 
importância na identificação 
de ossadas e de amostras que 
apresentam DNA em pouca 
quantidade ou degradado, o 
que limita sua análise através de 
marcadores STR (MATSUDA 
et al., 2005). “O corpo já estava 
em processo de decomposição. 
Tudo indica que seja realmente 
o adolescente. Porém, a pro-
va para comprovação seria o 
DNA tendo em vista que não 
dava para fazer reconhecimen-
to.  Foi pedido junto a mãe o 
material genético dela e vai ser 
enviado à Belo Horizonte. É 
um pouco demorado, em tor-
no de quatro a cinco meses “, 
explicou Castelucci.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Os autores foram conduzidos à delegacia de plantão para 
que fossem tomadas as devidas providências.

Após prisão de
traficantes, fios de cobre 
e barras de maconha 
são apreendidos 
APREENSÃO. Substância semelhante a cocaína e um veículo 
também foram apreendidos.

DA REDAÇÃO

Em operação realizada pela 
polícia militar na última sexta-fei-
ra, dia (30), em Passagem de Ma-
riana, a guarnição recebeu infor-
mações apontando ocorrência de 
tráfico de drogas na Vila Portu-
guesa e na estrada da Serrinha.

Equipes policiais fizeram 
rastreamento na área apontada, 
onde se depararam - em uma es-
trada vicinal que dá acesso ao mi-
rante da Serrinha - com um ve-
ículo Fiat Strada, de cor branca. 

Um homem que estava próximo 
ao veículo evadiu por uma mata 
extensa ao perceber a presença 
policial. Na carroceria do Fiat foi 
encontrada grande quantidade de 
fios de cobre e dentro dele fer-
ramentas contendo também um 
contrato de locação do veículo. 
Os materiais foram apreendidos.

Foram feitas diligências, sen-
do encontrado, no centro de Ma-
riana, o homem que estava pró-
ximo ao Fiat Strada e que tem 27 
anos. Com o mesmo foi apreen-

dida a chave de um veículo Gol 
- também locado - e a quantia de 
R$3.374,00 (três mil, trezentos e 
setenta e quatro reais), cuja pro-
cedência ele não soube explicar. 
Já em sua residência, foram loca-
lizados e  apreendidos: 1 (um) pe-
daço de maconha, 54 (cinquenta 
e quatro) pinos geralmente utili-
zados para condicionar cocaína 
e 1 (uma) balança de precisão. 
O autor e sua namorada, de 20 
anos, que também estava no lo-
cal, foram presos em flagrante.

Já em uma kitnet próxima ao 
apartamento dos autores presos, 
na qual mora uma mulher de 27 
anos, foram encontradas 2 (duas) 
mochilas com: 9 (nove) barras, 6 
(seis) buchas e 4  quatro) pedaços 
de maconha, além de 30 (trinta) 
pinos com cocaína. A droga foi 
apreendida e a autora foi presa em 
flagrante. Segundo ela, a droga ha-
via sido deixada em sua residência 
pelo autor de 27 anos. O veículo, 
um Fiat, foi apreendido e reboca-
do para o pátio conveniado. Os 
autores foram conduzidos à dele-
gacia de plantão para que fossem 
tomadas as devidas providências.
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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.

Sua vontade de triunfar, se dar bem e realizar 
ambições não será pequena, só que zicas e 
perrengues podem atrapalhar. Você não tem 
medo de desafios nem de cara feira, mas convém 
preparar o espírito para lidar com adversários, 
concorrentes e gente querendo passar a perna no 
serviço, meu xuxuzinho! 

Sagita, meu consagrado, esse seu jeito aventureiro 
tá com a tocha pega e convém pisar no freio se quer 
ter uma semana mais sussa. A vontade de dar um 
chega pra lá na rotina é grande, mas o desejo de 
liberdade vai bater de frente com as obrigações. 
Você pode se irritar, rasgar o verbo e torcer o nariz 
para as responsabilidades, só que não é hora de 
rebeldias e doideiras. 

Como um autêntico fi lho do elemento Terra, 
seu signo é realista, tem os dois pés no chão 
e essas características vão te salvar de umas 
frias, Caprica! O astral pode fi car mais pra lá 
do que pra cá no trabalho, nas fi nanças e não 
convém mesmo se arriscar nesses dias. 

Já dizia Raulzito “eu prefiro ser essa metamorfose 
ambulante do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo” e essa música resume bem o seu 
astral nesses dias. A natureza rebelde do seu signo 
fica tinindo e você pode chutar o pau da barraca 
rapidinho diante de contrariedades.

Quer primeiro as notícias boas ou prefere saber 
das zicas, meu docinho? Bom, vou começar 
pelas partes chatas, assim você já se planeja 
para lidar com as bagaças e sobra mais tempo 
para aproveitar o lado bom. Os astros alertam que 
perrengues e desafios podem pintar no trabalho e 
na saúde. 

Tourinho, tourinho, se começar agosto com 
a teimosia pega, melhor dar um passo atrás, 
respirar fundo e tomar umas 30 xícaras de 
paciência, bebê! O astral não está nenhuma 
molezinha nesta semana e convém lapidar seu 
jogo de cintura para desviar de perrengues. É 
treta braba ou tretinha, João? Depende de você, 
meu bombozinho!

Se tem um signo que não dá a mínima para 
gente chata é o seu, mas é chegadinho numa 
zoação e pode se meter em treta se não 
controlar a língua nesses dias, meu docinho! 
Muito cuidado com o que falar, postar e 
escrever ou das duas uma: vai ter que dar 
satisfação ou block. 

Nesta semana, o astral pode dar umas titubeadas 
para o seu lado e a dica esperta é avaliar bem o 
terreno para não pisar em ovos, boletos nem cair no 
chororô, meu cristalzinho. Mas se você não está a fim 
de escorregar em cascas de banana nem pagar de 
canceridrama, o negócio é ligar o radarzinho e tomar 
providências. 

Olha lá, leãozinho, a semana será um agito e os 
astros deixam seu signo no centro das atenções, 
mas se espera apenas louros, elogios e facilidades, 
é melhor repensar seus conceitos e baixar um pouco 
a bola, bebê. Nem tudo pode fluir de acordo com 
as suas expectativas no lado profissional e a vida 
pessoal também pode enfrentar umas ziquinhas.

A semana está mais para nuvens escuras do 
que pra céu de brigadeiro e trago verdades que 
podem chocar zero virginianes. Seu inferno astral tá 
povoado e isso liga o alerta de treta, mas você tem 
uma natureza bem realista e não gosta de tapar o 
sol com a peneira. 

Librinha, librinha, todo mundo sabe que 
equilíbrio é essencial na sua vida e até o 
símbolo do seu signo, uma balança, refl ete isso. 
Mas você se embanana quando rola situação 
tensa no pedaço e é o que pode acontecer 
nessa semana cheia de ciladinhas astrais. Para 
não entrar em nenhuma fria nem ver sua paz 
interior ir pra cucuia, convém agir com mais 
sutileza e fechar a boquinha perto de gente que 
torce para ver o circo pegar fogo. 

Jeff e Mari avisam que voltarão para o Rio. 
Duca se desespera assistindo ao ensaio 
de Bianca. Jade e João comentam sobre 
a sabotagem ao vestido de Bianca. Bete se 
preocupa com Wallace quando Sol conta 
que o rapaz falará com Simplício. Robson 
consegue ajuda para consertar a van. O 
vestido de Bianca rasga e ela cai por cima 
de Henrique, deixando Duca fora de si. Dalva 
repreende o comportamento do neto. King 
sugere que Simplício está sendo ameaçado. 
Bianca termina o namoro com Duca.

Karina agradece Gael por deixá-la viajar 
com Pedro, que fi ca exultante. A van de 
Robson enguiça na estrada. BB e Wallace 
vendem rifas de um jantar no Perfeitão 
para ajudar Jeff e Mari a voltar para o Rio. 
Jade convence Edgard a ensaiar a peça 
na praça. Heideguer estimula Wallace a 
usar de meios ilícitos para fazer Simplício 
confessar sua culpa e livrar Bete da prisão. 
BB estranha quando Wallace liga para 
Sol. Jade sabota o vestido que foi de Ana, 
usado por Bianca para ensaiar. 

Diante de seu amor não correspondido, 
Maria Pia comunica a Eric que não 
irá  mais trabalhar com ele. Agnaldo 
apresenta Wanderley a Sandra Helena, 
que fi ca constrangida ao perceber que 
ele é  o rapaz com quem se envolveu 
no Carnaval. Dom conhece Cristóvão. 
Júlio e Antônia têm sua primeira noite 
juntos. Evandro orienta Júlio a se livrar 
da mala e do dinheiro escondidos no 
porão antes que Antônia descubra. 
Maria Pia liga para Malagueta e avisa 
que acharam a caminhonete roubada de 
seu pai. Douglas consegue um emprego 
para Luiza. Bebeth anuncia a Eric que irá  
procurar um psiquiatra. 

Antônia decide falar com Júlio. Tânia fi ca 
encantada com Dom. Lígia provoca Sabine 
na festa. Pedrinho beija Sabine e acaba 
sendo expulso da suíte. Júlio termina com 
Antônia, e Nelito a consola. Luiza comenta 
com Rúbia que Pedrinho pensa que ela 
está  hospedada na casa de uma amiga da 
faculdade. Malagueta avisa a Maria Pia que 
marcou um jantar em seu nome e no de Eric. 
Bebeth se nega a fazer a primeira sessão 
de terapia ao constatar que o psicólogo é  
Mathias. Júlio diz a Evandro que esconderá  a 
mala em um guarda-volumes e dará́ um jeito 
de entregar a chave para Pedrinho.  

Bianca fi nge estar encenando a peça 
com João e beija o companheiro de 
palco. João descobre o plano de Bianca 
e a ameaça. Lobão visita Cobra, e 
Karina se incomoda. Pedro conta para 
Karina que Vicki viajará com a banda. 
João e Jade tramam contra Bianca. 
Pedro convida Karina para viajar com 
ele. Lobão assedia Dandara, e Gael o 
enfrenta.

Cora se enfurece com José Alfredo. 
Cláudio tenta fazer Enrico confessar 
o nome de seu cúmplice. Cora chora 
pensando em José Alfredo. José Alfredo 
entrega um pedaço do seu diamante a 
cada um de seus fi lhos. Danielle grava 
um depoimento para Maurílio sobre a 
família de José Pedro. Jurema procura 
Cora para saber de Jairo. Leonardo 
afi rma que devolverá a Amanda o 
dinheiro que a amiga gastou com ele. 
Vicente volta para o restaurante e 
agradece Felipe pela ajuda. Maria Marta 
pede que José Pedro deixe Danielle. 
João Lucas afi rma a Du que cumprirá a 
promessa que fez ao pai quando ganhou 
seu diamante. 

José Alfredo implora para Maria Ísis 
conversar com ele em seu apartamento. 
Tuane tenta seduzir Elivaldo. Maria Marta 
comemora o término do romance de José 
Alfredo e Maria Ísis. Cora pensa em se 
vingar de Maria Ísis. Danielle pede o divórcio 
para José Pedro e Maria Marta vibra. Josué 
consola Marisa. Cláudio afi rma a Beatriz que 
Enrico sabotou o restaurante de Vicente. 
Téo acredita que ganhará a audiência 
contra Cláudio. Maria Clara tem um mau 
pressentimento sobre seu pai e comenta 
com Vicente. Amanda afi rma a Maria Marta 
que dormirá com José Pedro. 

José Alfredo pede perdão a Maria Ísis. João 
Lucas e Maria Clara acreditam que o pai 
esteja escondendo uma doença terminal. 
Téo se prepara para a audiência. Danielle 
não atende o telefonema de José Pedro. 
Amanda vai ao quarto de José Pedro, mas 
ele a rejeita. Amanda visita Leonardo no 
hospital. Cristina discute com Vicente. José 
Alfredo pede o divórcio a Maria Marta. Felipe 
é humilhado por Enrico. Cláudio, Beatriz e 
Merival vão juntos para o fórum. Antoninho 
avisa a José Alfredo que sua história será 
o tema de sua escola de samba. Cristina 
paga para Maria Marta mais uma parcela 
do dinheiro que lhe deve. 

Pedrinho acusa Athaíde de ter roubado 
o dinheiro da venda do hotel, e os dois 
acabam brigando. Cássio é  preso e Eric 
é  baleado. O médico anuncia a Bebeth 
que Eric está  fora de perigo. Júlio revela a 
Agnaldo que está  apaixonado por Antônia. 
Todos se preparam para a festa surpresa 
de Júlio. Maria Pia acusa Luiza de ser a 
responsável pelo estado de Eric. Bebeth 
expulsa Maria Pia do quarto de Eric. Maria 
Pia conta a Pedrinho que Luiza está  com 
Eric. Antônia não gosta da forma como 
Júlio trata Cíntia. Malagueta alerta Júlio 
para o perigo de seu envolvimento com 
Antônia. Nelito descobre que Cintia e Júlio 
se beijaram.  

Lobão agride Gael, e Dandara e Duca 
impedem o lutador de revidar. Paula 
Fernandes responde à mensagem de 
Lincoln e Tomtom e diz que quer conhecer 
Mari. Lobão consegue agendar o exame 
de DNA para confi rmar a paternidade de 
Karina. Delma tenta intervir em favor de 
Pedro, mas Gael não permite que Karina 
viaje com o namorado. Sol lamenta estar 
longe de Wallace. Karina se entristece 
com Gael. Nando, Delma, Tomtom e 
os integrantes da Galera da Ribalta se 
preparam para partir. Gael consente que 
Karina viaje com Pedro. 

Dom Pedro e Thereza viajam com 
cientistas. Luísa enterra seu pai e reclama 
da presença dos coronéis Ambrósio e 
Eudoro. Tonico conversa com Nélio sobre 
sua futura esposa. Luísa destrata Ambrósio 
e Eudoro. Jorge, Nain e alguns Malês 
armam para invadir a fazenda de Ambrósio. 
Solano, fi lho do presidente do Paraguai, 
surpreende Pedro e pede para se casar 
com Isabel. Salustiano tenta defender 
Ambrósio de Jorge, e acerta o coronel 
com um tiro. Tonico encontra o pai morto 
e o jagunço culpa Jorge. Durante sua fuga, 
Jorge é atingindo por um tiro. Pilar foge 
de casa. Luísa afi rma a Eugênio que não 
venderá a fazenda.

Luísa impede seu jagunço de atirar em 
Pilar e Jorge. Tonico encontra Nain 
e o questiona sobre o paradeiro de 
Jorge. Quinzinho e Clemência salvam 
Leopoldina de Germana. Eugênio alerta 
Luísa do ataque à fazenda de Ambrósio. 
Eudoro diz a Tonico que Jorge está 
escondido na fazenda de Luísa. Pilar 
consegue pegar a balsa para Salvador. 
Jorge sonha com Pilar. Luísa recebe a 
carta do imperador. Thereza reclama 
de seu casamento com Celestina. 
Tonico aparece na fazenda de Luísa. 
Jorge conta o que aconteceu para 
Condessa, que decide mantê-lo em sua 
casa. Tonico chora junto ao corpo de 
Ambrósio. 

Eudoro tira Pilar da faculdade. Tonico 
reclama de não ter recebido apoio dos 
coronéis. Thereza contraria Pedro e guarda 
um artefato que encontrou durante a viagem. 
Luísa alforria todas as crianças nascidas 
em sua fazenda. Eugênio questiona Jorge 
sobre a invasão à fazenda de Ambrósio. 
Eudoro tenta obrigar Pilar a fi car noiva, mas 
ela enfrenta Tonico. Luísa convida Jorge 
para ir com ela ao Rio de Janeiro. Licurgo e 
Germana pegam o dinheiro de Quinzinho. 
Eugênio repreende Luísa por alforriar e 
mudar o nome de Jorge. Pedro e Thereza 
chegam ao palácio. Pilar procura por notícias 
de Jorge. 

Thereza e Eugênio não reparam na troca 
de olhares entre Pedro e Luísa. Eudoro 
desconfi a do comportamento de Pilar. 
Olu impede Samuel de ser preso por 
Borges. Licurgo e Germana se disfarçam 
para enganar Quinzinho e Clemência. 
Pilar arma com Cosme sua fuga. Pedro 
escreve elogios sobre a condessa em 
seu diário. Eudoro impede Pilar de fugir 
da fazenda. Olu apresenta Samuel 
para sua fi lha Zayla. Thereza fala com 
Celestina sobre a Condessa de Barral. 
Pedro se insinua para Luísa. Naiza ajuda 
Pilar a se arrumar para o casamento. 
Eudoro tenta convencer Floriano a 
apoiar a candidatura de Tonico. 

Tonico expulsa todos os convidados do 
casamento. Cândida e Olu convidam 
Samuel para morar com eles. Luísa 
conhece Isabel e Leopoldina, e Pedro 
se encanta ainda mais pela Condessa. 
Tonico exige se casar com Dolores para 
acertar a desfeita de Pilar, e Eudoro 
fi ca perturbado. Samuel consegue um 
trabalho na cidade. Tonico garante a 
Nélio que será eleito como deputado. 
Eudoro manda queimar tudo que era de 
Pilar, e Dolores se desespera. Thereza 
não gosta das novas regras impostas 
por Luísa. Licurgo e Germana pensam 
em como impedir Quinzinho de acabar 
com sua taberna. 

Pilar e Samuel conversam. Tonico 
comenta com Eudoro que surpreenderá 
os coronéis. Pedro e Thereza pensam nos 
fi lhos que perderam. Quinzinho procura 
o dinheiro do empréstimo que Licurgo e 
Germana enterraram na taberna. Luísa 
contrata Pilar para cuidar de seu fi lho, e 
Samuel fi ca radiante. Pedro descobre que 
Thereza trouxe artefatos da viagem que 
fi zeram. Baltazar esconde um homem 
escravizado que fugiu. Tonico fi nge vingar 
a morte de seu pai para os coronéis, mas 
Floriano desconfi a. Pilar questiona Samuel 
sobre Jorge. Luísa admira Pedro. Floriano 
surpreende Tonico e anuncia que sua 
candidatura será apoiada pelos coronéis. 

Pedrinho paquera Rúbia. Agnaldo fi ca 
preocupado quando Júlio lhe conta que está  
decidido a devolver o dinheiro do roubo, e 
alerta Malagueta e Sandra Helena. Evandro 
conta a Mônica que Júlio conseguiu um 
emprego para ele. Júlio se espanta ao entrar 
na casa de Evandro e Mônica. Adriano pede 
a Sabine que os dois assumam seu namoro. 
Júlio deixa a mala com o dinheiro em um 
guarda-volumes. Júlio conta a Malagueta 
e aos comparsas que colocou a chave do 
guarda-volumes em uma torta de chocolate e 
mandou entregar aos cuidados de Pedrinho. 
Malagueta faz uma ligação anônima para 
Nelito, na tentativa de interceptar os planos 
de Júlio. 

Antônia repreende Nelito e Pedrinho por 
terem descartado a torta. Agnaldo conta 
a Malagueta que seu plano deu certo. 
Júlio assiste à  entrevista de Siqueira, que 
revela que Antônia recebeu uma ameaça. 
Malagueta conta a Eric que Luiza tem dormido 
todas as noites em um quarto de funcionários 
do hotel. Eric procura Luiza e afi rma a ela que 
seu lugar é  a seu lado. Malagueta avisa a 
Júlio que devolver dinheiro é  mais difícil que 
roubar. Douglas avisa a Eric que Bebeth não 
está  bem. Bebeth concorda em se tratar com 
Mathias. Júlio briga com Sandra Helena. Eric 
decide falar com Pedrinho sobre Luiza. Luiza 
avisa a Maria Pia que está  morando com Eric.   

Eric avisa a Pedrinho que Luiza está  morando 
com ele, e os dois discutem. Maria Pia afirma 
a Luiza que está  atrapalhando a vida de Eric. 
Pedrinho acusa Eric de ser o responsável 
pela morte de Mirella. Nelito diz a Júlio que 
não quer vê-lo envolvido com Antônia. Luiza 
comenta com Douglas que Eric nã o sabe que 
ela trabalha em uma boate. Pedrinho diz a 
Luiza que Eric assassinou a mulher. Cristóvão 
descobre que Dom é dono do hotel. Luiza 
questiona Eric sobre a morte de Mirella.

Tô vendo aqui que a semana pode ser vish atrás 
de eita, meu consagrado! E você, com a sua 
impulsividade ligada no 220 tem mais é que se 
cuidar para não entrar em rolos nesses dias. Não tem 
manual de instrução, mas tem recadinho esperto dos 
astros para você não pagar de satanáries nem ver a 
viola em caco. 

Duca se desculpa com Bianca, mas 
a menina afi rma que o namoro dos 
dois chegou ao fi m. Nando, Delma, 
Robson e os integrantes da banda são 
obrigados a dormir em uma igreja até 
que a van seja consertada. Heideguer 
afi rma a Sidney que sua intenção é 
corromper Wallace. Wallace e Sol 
conseguem fazer com que Simplício 
confesse o crime. Sol e Wallace fi cam 
juntos, e o menino se preocupa com BB. 
Duca e Nat pensam um no outro. Bete 
é libertada da cadeia. Um policial revela 
a Heideguer que o delegado tem provas 
de que Lobão atropelou Alan.

Cláudio, Merival e Beatriz comemoram 
o fi m do processo. Maurílio inventa uma 
desculpa para José Pedro, que pede para 
conversar com Danielle. Enrico provoca 
Vicente no bar do Manoel. José Alfredo 
pensa em Maria Ísis. Danielle tenta 
convencer José Pedro de que não se aliou 
a Maurílio. Magnólia e Severo pensam em 
viajar. Érika tenta ajudar Téo. José Pedro 
conta para Maria Marta que fl agrou Danielle 
com Maurílio. Xana aconselha Vicente a 
pensar bem antes de trocar Cristina por 
Maria Clara. Enrico se irrita ao ver que 
Téo foi preso depois da audiência contra 
Cláudio. Orville diz a Carmem que eles 
precisam cuidar de Salvador.

Bianca avisa a Cláudio e Beatriz do 
novo ataque de Téo a José Alfredo. José 
Alfredo diz para Maria Marta que tomou 
as providências necessárias contra Téo. 
Cláudio visita Leonardo. Otoniel comenta 
com Antoninho sobre o estado de Jurema. 
Cora fala com Cristina que irá depor contra 
José Alfredo. Cláudio comenta com Beatriz 
que Leonardo está envolvido com Amanda. 
Cora decide contar sua história para Téo. 
Jonas avisa a Orville que o colecionador 
argentino quer negociar os quadros de 
Salvador. José Alfredo se lembra da noite 
em que Sebastião morreu. José Alfredo 
pede para Maria Marta convidar Maurílio 
para ir à sua casa. 

Silviano acusa Maurílio pela morte do 
Comendador. A polícia retorna à mansão e 
José Pedro informa o ocorrido. Josué pede 
para usar o celular de Marisa para contar a 
Cristina sobre a morte de José Alfredo. Téo se 
surpreende com a história de Cora. Cora entra 
em crise ao saber da morte de José Alfredo e 
conta para Maria Ísis, que desmaia ao receber 
a notícia. Danielle facilita a entrada de Érika na 
mansão. Josué retira do bolso de José Alfredo 
o frasco do líquido verde. Maria Ísis vai à casa 
de Maria Marta e as duas preparam o corpo 
de José Alfredo. Maria Clara, José Pedro 
e João Lucas decidem cremar o corpo de 
José Alfredo, mas Cristina chama Josué para 
impedir os irmãos. 
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Bullying Digital é crime!
Até quando uma exposição é saudável? Quem nunca ouviu falar em bullying? Você já sofreu 

bullying? É um assunto de extrema urgência e que vem aumentando consideravelmente em tempos 
de pandemia. O que antes tinha como palco comum o ambiente escolar, com a internet, hoje não tem 
fronteira física. 

O bullying digital é a prática da intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia 
e difamação por meio de ambientes virtuais, como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens. A 
incidência maior de casos de bullying digital ocorre entre os adolescentes, porém há um número con-
siderável de jovens adultos que utilizam essa prática criminosa que trazem o risco para dentro de casa 
através de campanhas de ódio, assédios, exposição da intimidade alheia e até tentativa de homicídio 
usando a internet como meio de aproximação de suas vítimas. A internet e as redes sociais criaram um 
espaço infinito para a livre circulação de ideias e opiniões. Pensamentos são expressos em “textões” 
pessoais, fundindo o espaço público e o privado; uma viagem é expressada através de fotos e vídeos que 
podem desaparecer depois de 24 horas ou ficar exposto enquanto durar o perfil na rede social e essa 
necessidade em “aparecer” se torna, muitas vezes um gancho para essas agressões.

Apesar de boa parte dos adultos e pais não tomarem conhecimento desses fatos (apenas 1 em cada 
10 adolescentes contam aos pais quando são vítimas de bullying digital), esses casos são assustadora-
mente comuns. É necessário acompanharmos de perto o que acontece na vida virtual dos nossos filhos, 
e uma dica dada por muitos especialistas é que os computadores utilizados por crianças e adolescentes 
precisam estar em locais centrais nas residências. Precisamos acompanhar o tipo de comunicação que 
os nossos filhos estão tendo, e passar segurança para que, em casos de ameaças, não serão punidos pelo 
conteúdo exposto para que o medo da retaliação não os impeçam de expor e serem auxiliados. Um 
dos tipos de bullying digital mais comuns é ridicularizar alguém sobre o seu modo de vestir, ou etnia, 
religião ou sua opção sexual. 

Esses ataques podem trazer sérias consequências para os jovens vitimados. Em geral, um quadro 
inicial de isolamento e tristeza pode evoluir para sérios quadros de depressão, transtorno de ansiedade 
e síndrome do pânico. Se o caso não for descoberto e as sequelas não forem tratadas, as vítimas po-
dem carregar consigo sintomas de trauma pelo resto de suas vidas, o que provoca, muitas vezes, baixo 
desempenho escolar, baixa autoestima, dificuldades em se relacionar com os outros e se colocar no 
mercado de trabalho quando na vida adulta, além de problemas da busca de alívio dos problemas nas 
drogas e no álcool. Nos casos mais extremos, a vítima de cyberbullying pode cometer suicídio.

Charge

História de amor 
interrompida

Rosário de novo/ Alerta /
Omissão

O meu primeiro comen-
tário desta semana nem vou 
considerar como bronca, pois 
cansei, mas não desistir. 

 Posso garantir que é pela 
sétima vez que vou citar as 
irregularidades existentes 
na praça jequitibuia/Rosá-
rio, sem falar nos descasos e 
omissões qto as gravidades 
existentes na mesma.

Será porque foi o Celso 
Cota quem o fez. Não acre-
dito. pois a maioria existente 
na cidade e nos distritos foi 
ele que fez e estão merecendo 
atenção do atual prefeito. Mas 
aqui é só promessas e dizeres 
de projeto, projeto e projeto.

 Desta vez vou apenas 
alertar de NOVO os respon-
sáveis pelo município e até 
ao MINISTÉRIO PÚBLICO 
qto aos riscos de uma daque-
las crianças que estão brincan-
do lá, acidentarem ou mesmo 

A sensação de ter uma 
história de amor interrompida 
é dolorosa demais para ser ab-
sorvida rapidamente, sobretu-
do quando tomamos consci-
ência de que o tempo passado 
juntos não irá se repetir e as 
lembranças dos momentos 
felizes parecem abrir buracos 
em nosso coração.

Um amor que sofre uma 
inesperada intervenção do des-
tino nos corrói justamente por-
que nunca saberemos o seu fim. 
A gente sofre e, na nossa cabe-
ça, dá continuidade à história. A 
gente fantasia e alonga os anos, 
sempre trilhando o caminho da 
perfeição. Essa narrativa nunca 
desanda, nem tem rotas espi-
nhosas, já que no mundo dos 
amores eternos podemos ser 
deuses e decidir o nosso destino.

Ter uma história de amor 
interrompida é se despedir 
de uma pessoa querida que 
parte para o desconhecido. É 
dar adeus a nosso lar – onde 
nos sentimos aconchegados 
e protegidos –, que tinha 
tudo para continuar sendo o 
nosso recanto.

O fato é que dizer adeus 
é dolorido demais para que 
saibamos lidar com isso com 
maturidade; o sofrimento da 
partida é sempre inédito – e 
necessário. Precisamos nos 
preparar para a hora de nos 
despedir e aprender a guar-
dar os bons momentos na 
memória, mas sem achar que 
tudo o que não aconteceu 
seria lindo.

Fred Elboni

morrerem  espetadas numa 
daquelas tábuas ou pedaços 
de madeiras lá  expostos.  
CONCIENTES DISTO AU-
TORIDADES. Vcs podem 
ser incriminadas por omissão 
e por incompetencia. Depois 
nas consequencias não adian-
ta mandar corpo de bombei-
ro, polícia militar, perito e 
demais agentes públicos para 
trabalharem nas consequen-
cias quando o coreto é na pre-
venção. Quanto as luminárias 
acesas 24 hs nem vou comen-
tar mais nada pq é o povo que 
paga e talvez a prefeitura não 
tem um setor compete p/  en-
xergar isto.  Finalizando, pelo 
amor a Deus,  não me venha 
com mi mi mi de se tratar de 
politicagem, pq quem não 
quer enxergar é pq é BURRO 
MESMO. desculpe  animais 
burros.

Waldemar Malta

Aviso de Licenciamento Ambiental: Empresa Posto Perseverança 
LTDA, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável de Mariana – SEMMADS torna 
público o recebimento em 20/07/2021 da Licença Ambiental Sim-
plificada – LAS concomitante, para atividade F-06-01-7 Postos re-
vendedores, postos de abastecimento, instalações de sistema reta-
lhistas e postos flutuantes de combustíveis, processo SEMMADS n° 
2082/2021, localizado na Rodovia do Contorno, s/n, km 138.1. ref. 
Próximo à Rodovia MG-129, Mariana – MG.
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Noso amigo e parceiro Igor Gomes, da Padaria Cantinho 
do Pão, com sua esposa Samara e suas filhas Ester e 
Helena. Que Deus abençoe sua família! Grande abraço.

Simpática e sorridente, a pequena Ana Beatriz enfeita a nossa 
sociais essa semana. Lindona! Aposto que a mamãe Suziane 
fica só babando, rsrsrs... 

Isabella Cruz é a mais nova veterinária da região. 
Seu padrinho e primo Karley e sua prima Marcelle lhe 
desejam felicidade e sucesso. Parabéns!

Domingo (1º) foi dia de batismo da pequena Ana Laura. 
Os papais Gabrielle Lamarca, da loja CTL Artesanatos 
e Presentes, e Valério felizes da vida com os padrinhos 
preparados por Deus. Claro que para ficar uma foto ain-
da mais linda, o irmãozinho Pedro Miguel não poderia 
ficar de fora né?! Que Deus te abençoe, princesa!

A Eliangela dos Santos Souza aniversariou nesta quarta-
feira (4). Toda a equipe da Óptica Maria Clara desejam 
muitas felicidades. Parabéns!

A mamãe Poliane esbanjando simpatia e alegria com 
seus filhos Valentina e Heitor. Deus abençoe vocês!


