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¨ cidades
Alunos de Paracatu 
de Baixo criam podcast 
sobre isolamento 
social e aulas online
TRANSMISSÃO. O podcast pode ser ouvido no perfil do 
programa na plataforma MixCloud.

DA REDAÇÃO

Nos primeiro semestre de 
2021, alunos do 6o ao 9o ano 
da Escola Municipal de Paraca-
tu de Baixo (EMPB) que parti-
cipam de projetos do Programa 
de Extensão Sujeitos de Suas 
Histórias, do curso de Jorna-
lismo da Universidade Federal 
de Ouro Preto (Ufop), produ-
ziram, orientados por bolsistas 
e professores, um podcast que 
uniu histórias pessoais e ficção.

Desde março, as alunas do 
curso de Jornalismo, Lavínia 
Torres e Victória Oliveira, bol-
sistas dos projetos Memórias do 
Trauma e Identidades, afetos, 
cotidiano e memória em Maria-
na, respectivamente, que atuam 
junto à escola desde 2016, desen-
volveram oficinas remotas para a 
produção do podcast.

Nos encontros virtuais se-
manais, que contavam com a 
presença dos professores res-
ponsáveis pelos projetos, Karina 
Gomes Barbosa e André Car-
valho, e também da professora 
de Ciências da EMPB, Luciana 
Drummond, foram apresen-
tados conteúdos teóricos, per-

passando temas como história 
da rádio e linguagem sonora, e 
atividades práticas, que incluíam 
a gravação dos materiais e en-
contros que funcionaram como 
reuniões de pauta.

Depois da escolha do tema 
do podcast em conjunto, as ofi-
cinas foram divididas em sessões 
semanais de gravações, realizadas 
pelos próprios alunos. O próximo 
passo foi a organização dos mate-
riais sonoros, de forma que fizes-
sem sentido em uma narrativa. A 
construção desse roteiro foi papel 
das bolsistas, que logo em segui-
da discutiram o material com os 
alunos e professores, que fizeram 
sugestões e esclareceram suas dú-
vidas. Após a aprovação do roteiro, 
foi hora das bolsistas entrarem em 
ação mais uma vez, gravando mais 
sonoras que integravam a história, 
e editando em seguida.

O resultado desse grande tra-
balho em equipe foi um podcast 
de cerca trinta minutos de duração, 
que reúne memórias dos alunos, 
relatos sobre o momento de isola-
mento social e aulas online, e ainda 
cenários imaginados para o futuro, 
através de uma viagem no tempo. 

O podcast pode ser ouvido 
no perfil do programa na plata-
forma MixCloud. Os meninos 
e meninas que participaram da 
produção e locução foram Carlos 
Daniel Nascimento, João Victor 
Angelino, Keila Paschoal, Luiz 
Felipe Da Cruz, Maria Emília De 
Sousa Silva, Rayssa Campos, Pe-
dro Henrique PaschoaL, além da 
participação especial da professora 
Luciana Drumond. Lavínia Torres 
e Victória Oliveira, orientadas por 
Karina Barbosa e André Carvalho, 
também participaram de produção 
e locução, e a edição foi realizada 
por Lavínia Torres.

O Identidades, afetos, cotidia-
no e memória em Mariana propõe 
ações para tornar os atingidos pelo 
crime do rompimento da Barra-
gem de Fundão, em novembro de 
2015, protagonistas de narrativas: 
do lugar, do patrimônio, das paisa-
gens, da(s) história(s), das memó-
rias, das pessoas, do presente, do 
futuro. Para isso, o projeto oferece 
meios para que moradores de co-
munidades atingidas sejam capa-
zes de narrar, verbo-visualmente, 
acompanhados de estudantes de 
jornalismo, fragmentos do que po-
dem constituir suas identidades e 
imaginários, permeados pelo afeto 
como forma de conhecimento e 
apropriação de espaços. Já o pro-
jeto Memórias do Trauma busca 
continuar as ações de escavar, res-
gatar, arquivar e socializar memó-
rias de sujeitos das comunidades 
atingidas pelo rompimento da 
barragem. Faz isso ao entender 
que as narrativas e os resgates 
de memórias são importantes 
aliados no processo de repara-
ção do trauma e na reintegração 
do sujeito ao tempo e ao mundo 
“normal” após o evento traumá-
tico. Ao mesmo tempo, o projeto 
incentiva o trabalho com novas 
memórias, diante das perspecti-
vas de futuro dos atingidos e de 
um presente entretempos, onde 
estão numa cidade em que per-
deram os laços com a terra, com 
o cultivo, com o espaço público e 
uns com os outros.



Jornal Ponto Final 
2 a 8 de setembro de 2021

  CIDADES | 03

PREF MARIANA

Serão construídos auditório, observatório astronômico, 
mapa dos monumentos, cafeteria e teatro aberto.

Construção do Parque do Cruzeiro 
tem previsão de entrega em 8 meses
PLANEJAMENTO. Para a implementação do parque, foram realizados diversos procedimentos nos últimos anos.
DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana será 
contemplada com a construção 
da sede do Parque Municipal da 
Estância Ecológica do Cruzeiro. 
As obras da área de proteção 
ambiental, que será localizada 
entre o Bairro Cruzeiro do Sul 
e o centro histórico, serão ini-
ciadas e possuem previsão de 
8 meses de duração. Com um 
investimento de mais de R$ 2,5 
milhões, a unidade de preserva-
ção atende aos anseios da popu-
lação marianense e potencializa 
o turismo ecológico, por meio 
de um ambiente de lazer de qua-
lidade com propósitos culturais, 
paisagísticos e de turismo. 

A homologação da cria-
ção do Parque do Cruzeiro 
foi realizada por meio da Lei 
1.957/2005 e o projeto arqui-
tetônico foi aprovado pelo 
Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional. Para 
a implementação do parque, 

foram realizados diversos pro-
cedimentos nos últimos anos, 
entre eles a Regularização Fun-
diária, o Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação no 
Ministério do Meio Ambiente e 
o Plano de Manejo. 

O Parque do Cruzeiro, 
que possui uma área total de 
275.785,04 metros quadrados, 
está localizado em uma parte 
de terreno dentro do perímetro 
histórico tombado de Mariana, 
que é de propriedade da Prefei-
tura Municipal, e em outra que 
compete à Universidade Fede-
ral de Ouro Preto (UFOP). O 
local abrange ainda edificações 
religiosas do Século XVIII, da 
Arquidiocese de Mariana. 

O ponto turístico promo-
verá ações e infraestrutura que 
valorizam o lazer, com impac-
tos mínimos na paisagem. Se-
rão construídos auditório, ob-
servatório astronômico, mapa 
dos monumentos, cafeteria e 

teatro aberto. Além disso, o 
ambiente contará com área ar-
borizada, amplos espaços de 
convivência, mirante com vista 
para a cidade, pista de pouso li-
vre, sanitários e bebedouros. 

A arquiteta Anna Gram-
mont, responsável pelo proje-
to arquitetônico do Parque do 
Cruzeiro, pontuou a importân-
cia da unidade de preservação 
para o município. “Em parceria 
com o IPHAN, buscamos uma 
proposta arquitetônica que im-
pactasse o mínimo possível na 
paisagem e que ao mesmo tem-
po estimulasse o uso da área 
com o lazer para a população 
de Mariana”, afirmou. 

 A função de conselho 
do Parque do Cruzeiro com-
pete ao Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Am-
biental - CODEMA e o Ór-
gão Gestor da área será a Se-
cretaria Municipal do Meio 
Ambiente, que terá base no 

local. Além desta, entre as 
demais unidades de institui-
ções que serão estabelecidas 
no parque estão a Polícia Mi-

litar Ambiental, o Instituto 
Estadual de Florestas e tam-
bém a Sede dos Escoteiros 
de Mariana.
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sj supermercados

 Neste período de estiagem, a fumaça dos incêndios 
prejudica a saúde da população agravando problemas 
respiratórios.

Combate às queimadas 
tem ação intensificada 
pelo município 
de Mariana 
PUNIÇÃO. Provocar incêndio é crime previsto na Lei nº 
9605/1988 com penalidade de reclusão de dois a quatro anos e 
aplicação de multa.

DA REDAÇÃO

A emissão de gases poluen-
tes na atmosfera, decorrentes 
das queimadas, intensificam o 
efeito estufa, contribuem para 
o aumento da poluição, da tem-
peratura e piora a qualidade do 
ar. Neste período de estiagem, 
a fumaça dos incêndios preju-
dica a saúde da população agra-
vando problemas respiratórios 
como asma, rinite, bronquite, 
entre outros. Além disso, po-
dem provocar uma sobrecarga 
no atendimento do sistema de 
saúde e agravar o quadro de pa-
cientes com Covid-19.

Pensando nisso a Prefei-
tura de Mariana encaminhou à 
Câmara Municipal um projeto 
de lei para realizar o repasse 
de R$ 264 mil à Associação 
Humanitária de Serviços So-
ciais Voluntários de Mariana 
– Corpo de Bombeiros Civil. 
Também foi criada uma Briga-
da Florestal para o combate às 
queimadas no município, onde 
20 profissionais atuarão direta-
mente nas chamadas de urgên-
cia e emergência, bem como 
em ações preventivas. 

Adão Júnior, fundador da 
Brigada Florestal, comemorou 
a criação da Associação: “É um 
avanço. Ano passado tivemos 
vários focos de incêndio na ci-
dade e ainda não tínhamos o 
pessoal pronto para fazer esse 
primeiro combate”. A Brigada 
funciona de segunda à domingo, 
de 07 às 19h. 

Provocar incêndio é crime 
previsto na Lei nº 9605/1988 
com penalidade de reclusão de 
dois a quatro anos e aplicação 
de multa. A ajuda da comunida-
de no combate às queimadas e 
preservação do meio ambiente 
é essencial. “A população pode 
ajudar denunciando e evitando 
colocar fogo em lixo nos fun-
dos de quintais, sujeiras de lotes 
e propriedades que foram capi-
nadas ou limpas recentemente, 
pois o fogo pode sair do con-
trole rapidamente e virar um in-
cêndio”, finalizou Adão Júnior. 

Os incêndios, em sua maio-
ria, são causados pela ação hu-
mana de maneira criminosa. 
Segundo dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), o número de focos 
de incêndio em Minas Gerais 
nos primeiros 24 dias do mês 
de agosto deste ano, cresceu 
108,5% em comparação ao mes-
mo período de 2020. O avanço 
do desmatamento, disputa de 
posse de terras, vandalismo e as 

atividades ligadas à agropecuá-
ria são as principais causas para 
o aumento das práticas. A falta 
de chuvas, o mato seco, lixo in-
flamável e pontas de cigarros 
atiradas pelas janelas de carros, 
também são causas comuns 
para o início do fogo.

Agosto e setembro são 
marcados pelo tempo quente 
e seco. A ausência de chuvas, 
aliadas aos fortes ventos desta 
época do ano, aumentam os fo-
cos de incêndio e as chances de 
queimadas em larga escala. 

Os incêndios trazem gra-
ves impactos para o meio 
ambiente e para a vida coti-
diana. Entre eles estão altera-
ções climáticas, comprometi-
mento do solo, desequilíbrio 
do clima da região, desarmo-
nia nos recursos naturais e 
colaboração para a acelera-
ção do aquecimento global. 
As queimadas ainda atacam 
a biodiversidade, colocando 
em risco a fauna e flora exis-
tentes no local.
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De acordo com o Minas Consciente, 
Mariana está na Onda Verde
REGRAS. Ambientes fechados funcionarão com 50% da capacidade de lotação e os abertos não possuem limite.

DA REDAÇÃO

Com a queda dos indicado-
res nos casos da Covid-19 na mi-
crorregião de saúde Mariana está 
na Onda Verde do Plano Minas 
Consciente, desde a última sexta-
feira (27). O decreto 10.630, de 
25 de agosto de 2021, prevê a 
progressão do município para a 
fase menos restritiva do progra-
ma e institui Protocolo Munici-
pal para a realização de eventos.

Enquanto a deliberação 
da Onda Verde estiver vigente 
no município, está garantida a 
aplicação das medidas sanitá-
rias do Minas Consciente na 
organização de eventos. Desta 
forma, a realização considera 
alguns conceitos específicos 
como dimensão de público, 
duração, lotação máxima, dis-
tanciamento social, aferição de 

temperatura, uso obrigatório 
de máscaras de proteção fa-
cial, utilização de álcool em gel 
e higienização de ambientes.

O ingresso nessa etapa ocor-
reu devido ao avanço da Micror-
região de Saúde de Ouro Preto 
para a Onda Verde, a qual Ma-
riana está inserida, conforme a 
Deliberação do Comitê Extraor-
dinário Covid-19 nº 179 de 19 de 
agosto de 2021. A permanência 
nesta fase do Minas Consciente 
segue as orientações do Estado, 
do Ministério da Saúde e dos 
órgãos e agências internacionais 
que possuem as melhores evi-
dências científicas para o enfren-
tamento à pandemia.

Os eventos considerados 
pequenos são aqueles que com-
portam até 100 pessoas. Já os de 
médio e grande porte podem ter, 

respectivamente, de 101 até 600 
e acima de 600 indivíduos. A du-
ração máxima das realizações é 
de 12 horas. Ambientes fechados 
funcionarão com 50% da capaci-
dade de lotação e os abertos não 
possuem limite.

As realizações de eventos 
em Mariana dependem de au-
torização prévia e devem ser 
protocoladas no Setor de Docu-
mentação e Arquivo da Prefei-
tura Municipal, com antecedên-
cia mínima de 15 dias, a fim de 
serem direcionadas ao Comitê 
Gestor do Plano de Prevenção 
e Contingenciamento em Saúde 
- COVID-19. Além disso, se-
gundo a prefeitura, campanhas 
publicitárias de conscientização 
sobre o coronavírus devem ser 
exibidas nas redes sociais das 
cerimônias antes e durante a 
realização. As equipes de orga-
nização também devem cum-
prir os protocolos sanitários 
do Minas Consciente, a partir 
do uso constante dos EPI’s e 
proteção de todas as máqui-
nas de pagamento com plás-
tico transparente.

Para os eventos com públi-
co acima de 600 pessoas, está 
determinada a apresentação do 
cartão de vacina, comprovando 
a completa imunização contra a 

Covid-19, ou seja, os indivíduos 
devem ter recebido a aplicação 
da segunda dose ou dose única. 
Também serão considerados re-
sultado de exame PCR ou laudo 
médico que comprove a infecção 
pelo vírus com, no mínimo, 15 
dias e no máximo três meses.

 O descumprimento das 
medidas pode resultar em apre-
ensão, interdição do evento e de 
estabelecimentos, cassação de al-
vará de funcionamento e respon-
sabilização civil e penal. O cum-
primento das normas do decreto 
é de responsabilidade dos órgãos 
de fiscalização municipal e da 
Polícia Militar de Minas Gerais.

 A medidas de combate ao 
coronavírus continuam e toda 
a população é responsável pela 
prevenção da disseminação da 
doença no município. A adesão 
à Onda Verde do Plano Minas 

Consciente pode ser revogada a 
qualquer momento, mediante a 
evolução do perfil epidemioló-
gico da Covid-19 em Mariana e/
ou na microrregião de saúde de 
Ouro Preto. Os protocolos sani-
tários estabelecidos nesta fase do 
programa estão disponívei

O plano “Minas Consciente 
– Retomando a economia do jei-
to certo” orienta a retomada se-
gura das atividades econômicas 
nos municípios do estado.

O Minas Consciente foi 
baseado nas informações forne-
cidas por diversas instituições e 
entidades de classe, com objetivo 
de auxiliar os 853 municípios do 
estado para que possam agir de 
maneira correta e responsável, 
mantendo os bons resultados 
apresentados por Minas Gerais 
na contenção da pandemia do 
novo coronavírus.
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Guarda Civil Municipal 
de Mariana lança o 
Programa Patrulha 
Maria da Penha
INVESTIGAÇÃO. A “Patrulha Maria da Penha” busca junto ao 
Poder Judiciário obter acesso às informações de vítimas de 
violência doméstica.

DA REDAÇÃO

O uso do botão inibe a o 
agressor e encoraja as mulheres 
voltarem às atividades rotinei-
ras, como trabalhar ou mesmo 
sair à rua, O tribunal é pioneiro 
na implantação do equipamen-
to formalmente chamado de 
Dispositivo de Segurança Pre-
ventiva. Por meio do botão, a 
polícia poderá localizar o con-
flito e acompanhar o diálogo, 
durante o trajeto, com gravação 
da conversa num raio de até 
cinco metros. O áudio poderá 
ser utilizado como prova judi-
cial contra o agressor. 

 A Guarda Civil Mu-
nicipal de Mariana lançou o 
Programa Patrulha Maria da 
Penha. Agora, vítimas de vio-
lência doméstica e agentes de 
segurança podem contar com 
o uso de um dispositivo eletrô-

nico de GPS e monitoramento 
para casos assim. O dispositivo 
conhecido como botão do pâ-
nico tornou-se um aliado no 
combate à violência doméstica 
sofrida por mulheres. Quando 
acionado, em virtude de perigo 
iminente de agressão, o equi-
pamento emite um alerta para 
que a vítima seja socorrida. O 
município de Mariana agora 
mantêm parcerias com gover-
nos municipais e estaduais para 
atendimento de segurança. O 
combate à violência domésti-
ca é uma das preocupações do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que desde 2007 estimula 
os tribunais a encontrarem for-
mas de atendimento às vítimas.

 Mulheres cadastradas 
pelo CREAS, e pela Guarda 
Civil Municipal, poderão ser 
amparadas diretamente e ime-

diatamente pelas Secretarias de 
Defesa Social e de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania. 

 O dispositivo é de 
enorme importância para o 
município, para atuar no en-
frentamento à violência contra 
a mulher, pois inibe o agressor 
e encoraja as mulheres volta-
rem às atividades rotineiras, 
como trabalhar ou mesmo sair 
à rua. 

 O tribunal é pioneiro 
na implantação do equipamen-
to formalmente chamado de 
Dispositivo de Segurança Pre-
ventiva. Por meio do botão, a 
polícia e guarda poderá locali-
zar o conflito e acompanhar o 
diálogo, durante o trajeto, com 
gravação da conversa num raio 
de até cinco metros. O áudio 
poderá ser utilizado como pro-
va judicial contra o agressor. 
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Samarco conquista 
o 1º lugar no prêmio 
“Lugares Incríveis 
para Trabalhar” 
CLASSIFICAÇÃO. Mineradora também aparece em 7º lugar na 
lista de empresas de grande porte e 22ª colocação no ranking 
geral promovido pela FIA e pelo UOL.

DA REDAÇÃO

A Samarco foi a primeira 
colocada entre as empresas do 
setor de siderurgia, metalurgia 
e mineração 2021 do prêmio 
“Lugares Incríveis para Traba-
lhar”, promovido pela Funda-
ção Instituto de Administração 
(FIA) e pelo portal UOL. No 
resultado divulgado, na ter-
ça-feira (31), a empresa, que 
retomou suas atividades em 
dezembro do último ano, alcan-
çou o 7º lugar no segmento de 
empresas de grande porte e 22ª 
colocação no ranking geral.   

“A certificação reconhe-
ce nosso esforço contínuo de 
construir um ambiente agra-
dável para os nossos profis-
sionais, aliado às boas práticas 
de gestão, acompanhamento 
de carreira, sempre com um 
olhar atento para os nossos ti-
mes para promover um clima 
e cultura organizacional cada 
vez mais fortes”, afirma o dire-
tor-presidente da Samarco, Ro-
drigo Vilela. Ele ressalta que o 

reconhecimento surge em um 
momento de reestruturação da 
dívida financeira da empresa, 
demonstrando o engajamento 
dos empregados no enfrenta-
mento dos desafios.

Além da retomada gradual, 
com 26% da capacidade produ-
tiva, e do processo de recupe-
ração judicial, somam-se ao pe-
ríodo os desafios provocados 
pela pandemia do coronavírus, 
que fizeram com que a empre-
sa repensasse os modelos e as 
relações de trabalho. “Neste 
período singular pelo qual esta-
mos passando, fomos desafia-
dos a repensar novos modelos 
e relações de trabalho, sempre 
pautados pelos nossos valo-
res. Implementamos melhorias 
rápidas em tecnologia e aos 
novos modelos organizacio-
nais e operacionais, com foco 
em manter a produtividade, a 
segurança e o bem-estar físi-
co e emocional da nossa força 

de trabalho. Nossas ações são 
guiadas pelo respeito às pesso-
as, numa jornada rumo a uma 
mineração diferente”, conclui o 
diretor-presidente da Samarco. 

Para a gerente-geral de 
Desenvolvimento Humano e 
Organizacional da Samarco, 
Vera Lucia, o reconhecimento 
demonstra que a empresa está 
no caminho certo nos esfor-
ços para garantir um ambien-
te de trabalho saudável, equi-
librado e agradável. “Aliando 
as expectativas e valores da 
empresa às expectativas e ta-
lentos de cada empregado e 
empregada, criamos um ci-
clo de desenvolvimento. A 
Samarco é feita de pessoas. 
Nosso propósito e valores são 
a bússola que orientam nossa 
caminhada. Acreditamos que 
somente é possível continu-
ar aprendendo para evoluir 
e transformar por meio das 
pessoas”, explica Vera Lucia. 
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Vale investe em robôs para minimizar 
situação de risco e aumentar a segurança 
TESTE. O EspeleoRobô já foi utilizado em mais de 15 serviços diferentes nas operações de Minas Gerais, 
Espírito Santo e no Pará.

DA REDAÇÃO

O sonho dos escritores 
de ficção científica de ver 
robôs trabalhando lado a 
lado com os homens está se 
tornando realidade nas ope-
rações da Vale no Brasil. A 
empresa vem investindo em 
diferentes modelos de robôs 
para auxiliar os empregados 
em tarefas de manutenção, 
contribuindo para retirá-los 
de situações de risco e para 
o objetivo da empresa de se 
tornar referência em seguran-
ça na mineração. Atualmente 
a Vale trabalha com três prin-
cipais modelos de robô: dois 
desenvolvidos pelo Instituto 
Tecnológico Vale (ITV), que 
se assemelham a “carrinhos”, 
e um adquirido a um fornece-
dor internacional, o Anymal, 
apelidado na empresa de “ca-

chorrinho”.
Criado em 2010, o ITV 

mantém uma célula de ro-
bótica, que vem desenvol-
vendo robôs, drones e solu-
ções de inteligência artificial 
(IA) para as operações. Em 
2015 a área de Espeleologia 
da Vale iniciou o projeto do 
EspeleoRobô, que no ano 
seguinte foi assumido pelo 
ITV em parceria com a Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). O dispo-
sitivo robótico operado re-
motamente, com câmeras e 
sistema de iluminação, capaz 
de se locomover em terre-
nos acidentados, foi projeta-
do inicialmente para auxiliar 
os espeleólogos que prestam 
serviço para a Vale mape-
ando cavernas próximas às 
operações.

A partir de 2017, o Es-
peleoRobô começou a ser 
testado em outras funções 
operacionais, como inspe-
ções em ambiente confina-
dos, de difícil acesso para 
as pessoas. Já foram feitas 
inspeções em tubulações, 
galerias e drenos, além de 
serviços em equipamentos 
de usina, como mapeamento 
de moinhos de bolas e ins-
peção de dentes de britador. 
O EspeleoRobô já foi utili-
zado em mais de 15 serviços 
diferentes nas operações de 
Minas Gerais, Espírito San-
to e no Pará. Seu sistema in-
tercambiável de locomoção 
permite ao robô mover-se 
utilizando rodas, pneus, es-
teiras ou pernas, dando con-
dições de mobilidade em di-
ferentes tipos de terrenos e 

seu sistema de sensoriamen-
to permite inspeção em alta 
resolução, geração de mapas 
tridimensionais, além de ou-
tras capacidades modulares.

O ITV está produzin-
do mais três unidades desse 
robô, que serão cedidas às 
operações de cobre no Pará 
e de minério de ferro em Vi-
tória (ES) e Itabira (MG), 
onde serão empregados em 
inspeções de moinhos de 
usina, dutos e outros am-
bientes confinados.

Também está sendo de-
senvolvido pelo ITV o Robô 
para Serviços de Inspeção 
(ROSI), em parceria com 
a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Pen-
sado desde o início do pro-
jeto como uma ferramenta 
de inspeção em áreas opera-

cionais da Vale, o ROSI tem 
como foco as correias trans-
portadoras, um equipamen-
to crítico para a mineração. 
Para isto, o ROSI transporta 
um braço robótico capaz de 
atuar com destreza no am-
biente operacional, sendo 
capaz de reposicionar sen-
sores e coletar amostras em 
lugares de difícil acesso. O 
robô começou a ser desen-
volvido em 2017 e hoje está 
em fase de testes.  “Esses ro-
bôs foram criados dentro da 
Vale pelos próprios empre-
gados e são uma tecnologia 
em constante evolução”, ex-
plica o pesquisador Gustavo 
Pessin, do ITV. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Durante o treinamento as sirenes internas foram acionadas e as atividades paralisadas.

Simulado capacita 675 pessoas para 
situações de emergência em barragem
ROTINA. Funcionários e contratados da Samarco participaram da atividade rotineira que mede a 
eficiência dos treinamentos e de ações preventivas.

DA REDAÇÃO

Cerca de 675 funcionário e 
contratados da Samarco, basea-
dos no Complexo de Germano 
(MG), participaram na última 
sexta-feira (27) de um simula-
do interno de emergência. A 
atividade, em caráter preventi-
vo, teve como objetivo medir 
a eficiência dos treinamentos 
e de ações de preparação para 
situações adversas.

Durante o exercício, as sire-
nes internas foram acionadas e 
empregados e contratados para-
lisaram suas atividades e se digi-
ram ao ponto de encontro mais 
próximo à sua frente de traba-
lho, onde assinaram lista de pre-
sença e responderam à pesquisa 
de avaliação. A iniciativa integra 
o Plano de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração 
(PAEBM), em cumprimento à 

legislação vigente. “Treinamen-
to, preparação e realização de si-
mulados são fundamentais para 
gerenciar riscos. Nosso objetivo 
com exercícios como esse é re-
forçar a cultura de prevenção, 
orientar nossos empregados e 
contratados a proceder em caso 
de emergência em áreas de ativi-
dades minerárias”, afirma a es-
pecialista de riscos da Samarco, 
Melissa Manger.

Melissa explica que desta 
vez não houve deslocamen-
to de moradores da região. 
“Mesmo sendo um simulado 
interno, avisamos previamente 
os moradores de distritos pró-
ximos à unidade por meio de 
carros de som e faixas para que 
estivessem cientes da ativida-
de, uma vez que o aviso sono-
ro da sirene, dentro da unidade 
de Germano, pôde ser ouvido 

da estrada e nos arredores do 
Complexo de Germano”, afir-
mou Melissa. “O simulado 
foi ótimo. As equipes foram 
corretamente separadas, os 

pontos de encontro estavam 
organizados e sinalizados. To-
dos ficaram satisfeitos com o 
exercício. Sinto que, com a ca-
pacitação, ficamos mais prepa-

rados para uma eventual situa-
ção adversa”, declara o técnico 
de segurança do trabalho da 
Samarco, Luam Olímpio Gui-
marães da Silva.
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Hortas e pomares 
fortalecem a 
agricultura
sustentável em 
municípios mineiros
IMPLANTAÇÃO. Em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do 
Escalvado e Ponte Nova, 63 famílias já foram contempladas.

DA REDAÇÃO

A Fundação Renova, 
em parceria com a Empre-
sa de Pesquisa Agropecuária 
de Minas Gerais (Epamig), 
vem trabalhando no for-
talecimento da agricultura 

sustentável em localidades 
atingidas pelo rompimen-
to da barragem de Fundão. 
Hortas e pomares estão sen-
do implantados em proprie-
dades rurais de municípios 
mineiros. Até o momento 

63 famílias já foram con-
templadas com pelo menos 
uma das 109 estruturas fi-
nalizadas, sendo 49 hortas 
e 60 pomares, nos muni-
cípios de Mariana, Barra 
Longa, Santa Cruz do Es-
calvado e Ponte Nova.

No final do mês de ju-
lho, duas propriedades ru-
rais de Barra Longa rece-
beram as primeiras hortas 
agroecológicas circulares. 
Essas estruturas possuem 
formato que possibilita um 
melhor aproveitamento da 
luz, da água na irrigação e 
dos espaços da terra para 
diversificação do plantio.

De acordo com o espe-
cialista em Uso Sustentá-
vel da Terra da Fundação 
Renova, Gabriel Krus-
chewsky, a expectativa é 
que as hortas circulares 
sejam modelos das ações 
para a sociedade e que os 
agricultores contempla-
dos sejam multiplicadores. 
“Nosso interesse consis-
te na diversificação pro-
dutiva e na conformação 
de agroecossistemas sus-
tentáveis, que permitirão 
maior agregação de valor 
e, consequentemente, in-
cremento da renda dos 
agricultores. Tudo isso 
constitui um elemento im-
portante para a estratégia 
de desenvolvimento rural 
nos municípios atingidos e 
na retomada das atividades 
agropecuárias”, diz o es-
pecial ista.

A implantação de 
hortas e pomares é uma 
das ações voltadas para 
os produtores rurais que 
aceitaram o Plano de Ade-
quação Socioeconômica e 
Ambiental (Pasea) da Fun-
dação Renova.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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jornalpontofinal.com.br
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varejão popular

Somente no primeiro semestre deste ano, a companhia investiu cerca de R$ 6,3 milhões na 
substituição de aproximadamente 170 mil lâmpadas.

Cemig investe mais de R$6 milhões na 
modernização de escolas públicas 
AVANÇO. Até 2022 todas as instituições públicas estaduais na área de concessão da Cemig sejam 
contempladas com as melhorias.

DA REDAÇÃO

Com o retorno gradual das 
aulas presenciais e o avanço da 
vacinação contra a Covid-19 no 
país, milhares de alunos da rede 
pública estadual de ensino em 
Minas Gerais estão encontran-
do um ambiente mais ilumina-
do, agradável e eficiente. Isso é 
resultado do investimento da 
Cemig na modernização do sis-
tema de iluminação das escolas 
públicas do estado.  

Somente no primeiro se-
mestre deste ano, a companhia 
investiu cerca de R$ 6,3 mi-
lhões na substituição de apro-
ximadamente 170 mil lâmpadas 
ineficientes por outras de LED 
em 593 instituições de ensino 
da rede estadual, por meio do 
Projeto Cemig nas Escolas.   

A ação, que integra o Pro-
grama de Eficiência Energética 

(PEE) da companhia, é res-
ponsável por garantir um con-
sumo mais eficiente e econô-
mico, reduzindo o desperdício 
de energia e os gastos públicos. 
Em média, são substituídas 
aproximadamente 300 lâmpa-
das por escola.  Com este pro-
jeto, a companhia estima uma 
economia de cerca de 50% no 
consumo da iluminação em 
cada instituição beneficiada, 
além de melhoria na qualida-
de da luminosidade e redução 
de custos com manutenção e 
compra de lâmpadas.    

De acordo com Fernan-
do Queiroz, coordenador do 
Projeto Cemig nas Escolas, 
as novas lâmpadas têm dura-
bilidade superior e diminuem 
os custos de manutenção das 
escolas. “Antes do Cemig nas 
Escolas, as instituições da rede 

estadual de ensino faziam tro-
cas constantes de reatores e das 
lâmpadas. A substituição dos 
equipamentos elimina essa ne-
cessidade. Além disso, a nova 
iluminação vai dar mais con-
forto aos alunos e professores 
quando as no retorno das ativi-
dades presenciais após a pande-
mia da Covid-19 “, explica.     

Os investimentos da 
companhia com o Projeto 
Cemig nas Escolas devem 
alcançar, entre o quinquê-
nio 2018-2022, mais de R$ 
43 milhões, considerando a 
modernização da iluminação 
de todas as escolas estaduais 
dentro da área de concessão 
da companhia e, ainda, a im-
plantação de 125 microusinas 
fotovoltaicas em instituições 
de ensino da Região Metro-
politana de Belo Horizonte.     
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guaranix

Parlamentares relatam dificuldade de entendimento em 
relação a quais medidas estão sendo efetivadas pelo Poder 
Público e pelo setor privado.

Audiência Pública discute 
extensão de rede elétrica em OP
MUNICÍPIO. Segundo o edil, Matheus, há uma grande demanda para a realização da extensão de rede elétrica.

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no úl-
timo dia 30, a 26ª Audiência 
Pública de 2021, atendendo ao 
Requerimento Nº 219/2021, 
de autoria do vereador Ma-
theus Pacheco (PV), para dis-
cutir sobre os desafios e metas 
da “Extensão da rede elétrica 
no município de Ouro Preto”.

Participaram da reunião 
os representantes da Casa dos 
Conselhos; da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Urbanis-
mo; da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; da Federação 
das Associações de Moradores 
de Ouro Preto (FAMOP); da 
Cemig e da Ouro Luz. Tam-
bém estiveram presentes os 
vereadores Alex Brito (Cida-
dania), Vantuir (PSDB), Júlio 
Gori (PSC) e Reginaldo do Ta-
vico (Republicanos).

De acordo com o vereador 
Matheus, presidente da ses-
são, há uma grande demanda 
por parte dos munícipes para 
a realização da extensão de 
rede elétrica, principalmente 
nos distritos e nas localidades 
remotas. “Nós vereadores, 
muitas das vezes, apresenta-
mos diversos documentos na 
tentativa de sanar este pro-
blema, no entanto, nos depa-
ramos com muitos locais que 
sofrem com esse problema há 
muitos anos”, apontou.

Para o parlamentar, devido 
às dimensões do município, há 
uma dificuldade de entendi-
mento em relação a quais me-
didas estão sendo efetivadas 
pelo Poder Público e pelo se-
tor privado, sendo necessário, 

dessa forma, uma explanação 
por parte destes agentes com o 
objetivo de esclarecer os fatos 
para a população.

Segundo o representan-
te da Secretaria Municipal de 
Obras e Urbanismo, Nilson 
Gomes, um dos maiores desa-
fios para a extensão das redes 
de energia é a divisão entre a 
expansão da iluminação públi-
ca e a ampliação da rede para 
a alimentação do sistema.

Tendo em vista que o 
setor privado possui uma 
melhor capacidade de manu-
tenção e investimento para 
este tipo de serviço, Nilson 
informou que, com a Resolu-
ção Nº 414/2021, da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), passou a responsa-
bilidade da iluminação públi-
ca para o município, o Poder 
Público, em muitos caso, pas-
sou a encontrar dificuldade 
para gerir o setor de energia 
elétrica. “Em 2012 todas as 
prefeituras assumiram a obri-
gação de cuidar da iluminação 
pública. Até então, era a Ce-

mig que fazia essa cobrança, 
geria o parque de iluminação, 
realizava a manutenção e tam-
bém deduzia as despesas com 
energia. Essa transferência de 
obrigações para o município 
não é benéfica, uma vez que 
a despesa gerada pelo gasto 
energético são muito altas, 
sendo necessário alocar boa 
parte dos recursos arrecada-
dos pelas Prefeituras para que 
esse setor seja gerido de ma-
neira eficaz”, destacou.

A representante da Ce-
mig, Pollyana Jeruza, res-
saltou a diferença existente 
entre as extensões de rede 
elétrica, dizendo que, haven-
do uma demanda relativa à 
expansão da rede pública, a 
empresa não pode realizar 
esse serviço, uma vez que a 
Resolução da ANEEL atri-
bui esta responsabilidade ao 
município. De acordo com 
Pollyana, a execução da ex-
tensão de rede elétrica está 
associada à empresa, pois a 
Cemig realizou esse serviço 
durante muitos anos. 
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Durante a Operação “Filhas de Minas” foram realizadas ações e operações de prevenção e 
repressão qualificada.

52º Batalhão da Polícia Militar 
lança Operação “Filhas de Minas” 
INICIATIVA. Operação lançada em todo Estado comemora os 
40 anos de inclusão das mulheres na PMMG.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG) lançou na ma-
nhã desta quarta-feira, dia 1º 
de setembro, a Operação “Fi-
lhas de Minas”, em comemo-
ração aos 40 anos de inclusão 
das mulheres na Instituição. 
Na área de recobrimento do 
52º Batalhão de Polícia Militar 
(52º BPM), o lançamento foi 
realizado na Praça Tiradentes, 
em Ouro Preto, cidade sede da 
Unidade, seguindo os protoco-
los sanitários referentes à pre-
venção a Covid-19.

Com a presença do Co-
mandante do 52º Batalhão, 
Tenente-Coronel PM Joilson 
Fernandes Bittencourt, a Ope-
ração foi lançada pela Coman-
dante da 239ª Cia PM do 52º 
BPM, de Mariana, Capitã PM 
Maria Marta Guido de Lima. 
“Essa data marca uma histó-

ria de conquista institucional 
diária, uma história em movi-
mento. É uma data especial e 
marcante para comemorar, re-
lembrar, valorizar o público in-
terno feminino e demonstrar à 
comunidade a importância das 
Policiais Militares na promoção 
da paz social. E tão importan-
te como estar na Polícia Militar 
é sermos exemplo para outras 
mulheres, com muito ainda a 
contribuir para a comunidade”, 
ponderou a Capitã PM Marta.

Durante a Operação “Fi-
lhas de Minas” foram realiza-
das ações e operações de pre-
venção e repressão qualificada, 
ao longo de todo o dia, visando 
à melhoria da sensação de se-
gurança e a redução do medo 
do crime em todo Estado. O 
Comandante do 52º Batalhão, 
Tenente-Coronel PM Joilson, 
afirmou que “a mulher trouxe 

força e leveza para a Instituição, 
um olhar mais humanizado, 
mas ao mesmo tempo firme, 
conforme é preciso nas ações 
da Polícia Militar”. Segundo o 
Tenente-Coronel, na Polícia 
mineira não há diferenciação 
no empenho das atividades 
das policiais femininas em re-
lação aos policiais masculinos. 
“Há guarnições compostas só 
por mulheres, guarnições mis-
tas, temos policiais femininas 
que comandam Seções Admi-
nistrativas, Pelotões e também 
Unidades Operacionais. E o 
que podemos constatar é que 
a inclusão das mulheres na Po-
lícia Militar de Minas Gerais, 
em 1981, e ao longo desses 
40 anos, representa um ganho 
muito expressivo, tanto para a 
Instituição, como para toda a 
sociedade”, concluiu o Coman-
dante do 52º BPM.
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¨ esporte

52 ciclistas associados à Associação de Ciclismo de Mariana 
- ACM receberão a isenção de %100  da inscrição. 

Prefeitura de Mariana 
apoia atletas 
marianenses em 
inscrição para o 
Iron Biker 
INCENTIVO. Evento pretende valorizar a prática esportiva do município, 
incentivando atletas de fora e locais, nascidos a partir de 2002.

DA REDAÇÃO

Foi realizado no último dia 
24 o repasse das inscrições de 
154 atletas marianenses para o 
Iron Biker 2021. A Prefeitura 
de Mariana, através da Secreta-
ria de Esportes, informou que 
os atletas do município interes-
sados em participar do evento 
receberão um desconto no va-
lor da inscrição, que se encer-
rou no dia 20 de agosto. Com 
isso, 52 ciclistas associados à 
Associação de Ciclismo de Ma-
riana - ACM receberão a isen-
ção de 100%  da inscrição e 105 
pagarão apenas 50%.

O Iron Biker Brasil é reali-
zado em cidade com apelo his-
tórico, realçando as belezas na-
turais do local.  O evento, que é 
um elemento turístico, cultural 
e social, acontecerá nos dias 12, 
13 e 14 de novembro. Pretende 
valorizar a prática esportiva do 
município, incentivando atle-

tas de fora e locais, nascidos a 
partir de 2002, a participarem e 
elevarem o nome de Mariana. 

Os atletas se sentem agra-
decidos e valorizados com essa 
ação do município. “Fiquei 

muito satisfeito pela prefeitura 
apoiar o ciclismo em Mariana. 
Sou muito grato pela ajuda que 
ela está nos dando”, afirma 
Luan Fernando Cardoso, atleta 
Marianense de 33 anos.

Informações completas 
podem ser adquiridas na Se-
cretaria de Esporte pelo 3557-
2128 ou pelo e-mail, secretaria-
dedesportos@gmail.com.

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA
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pref  mariana

1º Desafio de MTB 
e Trail Run em 
breve em Mariana
RETORNO. A intenção é de que, aos poucos, Mariana volte a 
ser palco de grandes eventos.

DA REDAÇÃO

Em outubro, nos dias 
9 e 10, Mariana será palco 
do 1º Desafio de MTB e 
Trail Run, evento voltado 
a potencialização das práti-
cas esportivas e valorização 
dos atletas e do cenário de 
Mariana, Primaz de Minas e 
Capital do Esporte. 

As inscrições iniciaram 
no dia 1º de setembro e irão 
até o dia 30 de setembro, no 
site oficial da Prefeitura de 

Mariana onde o regulamen-
to já está disponível.

Um ano atípico está mo-
vimentando a administra-
ção municipal e a equipe da 
Secretaria de Esportes, que 
estão se reinventando para 
proporcionar novas alterna-
tivas para reforçar a prática 
do esporte durante a pande-
mia da Covid-19.  A in-
tenção é de que, aos poucos, 
Mariana volte a ser palco 
de grandes eventos como 

o Iron Biker, por exemplo, 
que está previsto para acon-
tecer em novembro.

O lote promocional será 
para as primeiras 50 pesso-
as. O primeiro e o segun-
do lote serão para 100 e 50 
pessoas, respectivamente. 
Todos eles com valores es-
pecíficos.

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

Time de futsal Primaz de 
Mariana vence equipe de Betim
DA REDAÇÃO

A equipe de futsal maria-
nense, Primaz de Mariana, está 
na semifinal do campeonato 
após vencer equipe de Betim 
por 6 a 1. 

Disputa terá duas partidas 
que acontecerão na próxima 

sexta-feira, 3 de setembro, no 
ginásio vila Rica que fica loca-
lizado no bairro Padre Eustá-
quio em Belo Horizonte. No 
domingo a partida será realiza-
da na quadra Cosan em Venda 
Nova também na grande BH. 

CAMPEONATO
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¨ polícia

Material apreendido pela Polícia Militar em Mariana.

Jovem é preso em flagrante no 
bairro Santa Clara em Mariana

CONDUÇÃO. O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão.

DA REDAÇÃO

Durante patrulhamento reali-
zado pela Polícia Militar em Ma-
riana foi recebida informação de 
que um indivíduo estaria venden-
do drogas no bairro Santa Clara.

Por volta de 17h, militares 
foram ao local indicado pela de-
núncia, onde foi avistado um 
indivíduo com as características 
apontadas, o qual evadiu aden-

trando em uma casa, onde a pro-
prietária autorizou a entrada dos 
policiais. O indivíduo foi aborda-
do e identificado, tratando-se de 
um jovem de 21 anos que foi pre-
so em flagrante, após os militares 
apreenderem no local uma sacola 
que ele dispensou e continha: 11 
(onze) buchas de maconha e 48 
(quarenta e oito) pinos com co-

caína. Já no bolso de sua bermu-
da, foi encontrada e apreendida a 
quantia de R$1.210,00 (um mil, 
duzentos e dez reais) em dinheiro 
de origem suspeita.

O autor foi conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil de plan-
tão, onde foram entregues as dro-
gas e o dinheiro apreendidos pela 
Polícia Militar.
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Drogas apreendidas pela Polícia Militar foram levadas à 
Delegacia da Polícia Civil de plantão.

Dois traficantes 
são presos pela
Polícia Militar 
em Mariana 
OPERAÇÃO. Os cidadãos foram presos em flagrante e 
conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de plantão.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar recebeu 
denúncias anônimas na noi-
te da quinta-feira, dia 26 de 

agosto, apontando ocorrência 
de tráfico de drogas no bairro 
Santa Rita de Cássia, em Maria-
na (MG). Foi montada opera-

ção e realizado monitoramento 
do local, sendo constatada a 
veracidade da denúncia.

Por volta de 20h do mesmo 
dia, equipes policiais cercaram 
a região denunciada, quando 
dois indivíduos tentaram eva-
dir, mas foram contidos. No 
local onde se encontravam no 
início da tentativa de fuga, fo-
ram encontradas e apreendidas 
80 (oitenta) buchas de maco-
nha; pinos vazios, geralmente 
utilizados para acondicionar 
cocaína e 1 (uma) porção da re-
ferida droga; 1 (um) celular e 1 
(um) rádio comunicador.

Os autores - ambos de 19 
anos - foram presos em fla-
grante e conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entregues 
as drogas e os materiais apreen-
didos pelos policiais militares.

FLAGRANTE

Réplica de submetralhadora é 
apreendida pela PM em Ouro Preto

Após denúncia informan-
do que dois traficantes teriam se 
apossado de um imóvel em Mara-
cujá, na zona rural de Ouro Preto 

(MG), para comercializar entor-
pecentes, a Polícia Militar desen-
cadeou uma operação no imóvel 
alvo da denúncia e cercou o local 
que passou a ser monitorado.

No momento em que os 
suspeitos perceberam a chega-
da dos policiais militares, eva-
diram, pulando sobre telhados 
de residências vizinhas. Entre-
tanto, um deles, foi capturado 
pela equipe que cercava o local. 
No interior do imóvel, foram 
encontradas centenas de sa-
quinhos geralmente utilizados 
para embalar drogas, 8 (oito) 
buchas de maconha e R$684,00 
seiscentos e oitenta e quatro 
reais). Já no terreiro do barra-
cão, foram encontradas 7 (sete) 
mudas de maconha plantadas, 
mais embalagens plásticas e 1 
(uma) réplica de submetralha-
dora. Uma motocicleta, de cor 
vermelha, sem placa e suspeita 
de estar adulterada também foi 
apreendida no local.

O autor, de 18 anos, foi 
preso em flagrante e conduzido 
para a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão, onde foram entre-
gues os materiais apreendidos. 
A moto foi rebocada para o pá-
tio credenciado.

DA REDAÇÃO

Réplica de submetralhadora apreendida pela Polícia Militar no 
último dia 23, na zona rural de Ouro Preto.
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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.

Escorpião, você vai ver que tem algumas 
bagaças no seu caminho profi ssional. 
Então, meu docinho de jambolão, pense 
no seu Mapa Astral Profi ssional, que é 
direcionado para ajudar desde pequenas 
dúvidas até em grandes decisões 
profi ssionais. 

Sagita, pode ir atualizando as selfi es e 
pre-pa-ra pra fazer mil contatinhos, porque 
Mercúrio chega com as promessas do 
sucesso! Sua vida social vai estar a mil e 
você tem tudo pra arrasar, multiplicando 
likes, popularidade e amizades. 

Mas em setembro, minha consagrada, 
com Mercúrio mudando de cenário, tudo 
indica que você vai mesmo voltar suas 
energias para a carreira. O melhor é que 
não vai faltar oportunidade pra mostrar 
serviço. Porém, se sua estrela brilha na 
profi ssão e na graninha a mais no bolso, 
não espere moleza nas relações pessoais.

Setembro começa com as vibes positivas 
de Mercúrio, que manda um baita incentivo 
para implantar as mudanças que deseja 
na sua vida, meu docinho de mangostão! 
Tudo indica que vai ter muita realização no 
começo do mês, mas eu estaria mentindo 
se dissesse que vai ser uma semana 
perfeita sem defeitos. 

Eita peixinho, tá mandando bem com as 
energias do Sol em Virgem, hein? As suas 
iniciativas e alianças profi ssionais ganham 
proteção extra do astro rei, então bora 
fechar parcerias com quem tem interesses 
parecidos com os seus, porque você sabe: 
juntos somos mais fortes, né bebê? 

Tourinho, tourinho, é agora que você vai 
ver a cor do dinheiro na sua mão! Com 
Mercúrio mudando de signo e trocando 
likes com Saturno, ele mostra que seus 
esforços vão render bons frutos - e não é 
só no trabalho não, no bolso também! Você 
estará com mais criatividade, foco e com 
a comunicação mais articulada, e vai se 
relacionar superbem com colegas e chefes. 

Com a entrada de Mercúrio em Libra, a 
virada do mês vai ter aquele clima festeiro 
de sorte tinindo e seducência empoderada. 
Mas toma cuidado com a Lua Minguante 
no seu signo, e sossega o facho com a 
gastança, meu cristalzinho! É só controlar 
essa vontade de bater perna no shopping 
que o risco de estrago diminui.

Família é importante pra você, 
caranquejinha, e você vai contar com 
proteção dobrada de Mercúrio nesse 
assunto! O astro da comunicação e do 
comércio também traz boas promessas 
para faturar com atividades e serviços que 
envolvam o lar, encomendas, serviços 
online e produtos de beleza em geral. 

É, meu leãozinho consagrado, a semana 
vai ser animada.  Mercúrio muda de signo, 
o que estimula seus contatos, indicando 
que você vai  mandar bem em tudo o que 
fi zer. Você pode se destacar no trabalho, 
ter sucesso em parcerias e, o melhor de 
tudo: o Sol promete luz e  vitalidade para a 
parte mais sensível do seu corpo, o bolso!

O Sol segue o baile em sua companhia 
e deixa o astral ultra blindado, enquanto 
Mercúrio já vai fechando a conta. E na sua 
Casa da Fortuna, deixa o departamento do 
dinheiro abastecido de boas vibes, e os 
dons de negociação tinindo: a hora de tirar 
o pé do lodo é agora, meu cristalzinho! 

Librinha, lidar com o Sol na Casa 12  não 
é bolinho, nem salgadinho,  mas as vibes 
devem melhorar com a entrada de Mercúrio 
no seu signo. A sua comunicação fi cará 
mais assertiva, e vai ter zero difi culdade 
em convencer as pessoas.

Mesmo amarrada, Karina adormece com o 
carinho de Pedro. Wallace se desculpa com 
Bárbara e garante à amiga que não deixará 
Sol ofendê-la. Lobão se enfurece com o 
sumiço de Karina. Nat conta para Duca que 
Karina desapareceu, e o rapaz avisa a Gael. 
Lobão e Gael decidem se unir para procurar 
Karina. Delma descobre que Pedro também 
sumiu. Jeff e Mari sonham em fi car perto da 
Ribalta, e Lincoln tem uma ideia. Nando teme 
a fúria de Gael ao descobrir seu envolvimento 
no sumiço de Karina. Gael e Lobão decidem 
ir até a delegacia. Lincoln sugere que Roberta 
abra um quiosque de comida em sua 
academia. 

Nando consegue se soltar do duto do ar-
condicionado e ajuda Pedro a encontrar 
Karina, que acaba deixando cair seu celular 
na academia. Duca conforta Gael, que 
sofre por Karina. Como parte do plano do 
sequestro, Pedro e Karina são trancados 
no banheiro da fábrica. Wallace e Bárbara 
confessam que sentem saudades um do 
outro. Duca fi ca com Nat. Gael confessa 
a Bianca que se arrepende de ter sido 
duro na criação de Karina. Pedro tenta 
convencer Karina de que sempre amou a 
menina. Sol chega à casa de Mari e Jeff e 
tem uma crise de ciúmes ao ver Bárbara. 
Duca e Nat acreditam que algo grave 
aconteceu com Karina e se desesperam. 

Arlete conta a Júlio que participou de 
um crime para salvar sua vida e a de 
suas tias, e afi rma ao fi lho que ambos 
erraram por amor. Arlete percebe que 
o chapéu onde estavam os documentos 
do acidente de Mirella estão no bazar 
da igreja. Antônia diz a Luiza que elas 
terão que ir até  a cidade de Boa Era para 
falar com a babá  de Bebeth. Arlete se 
desespera ao constatar que Elza vendeu 
seu chapéu com as provas do acidente 
de Mirella. Luiza aproveita que Eric foi 
para São Paulo e viaja com Antônia para 
Boa Era.  

Tânia revela a Sabine que está  namorando 
Dom e propõe união à  empresária para 
manipular o rapaz. Dílson confi dencia a 
Domênico, sem saber que ele é policial, 
que Agnaldo emprestou dinheiro para sua 
família. Agnaldo se apavora ao ouvir Douglas 
anunciar que chamará  a polícia. Orestes 
informa a Sandra Helena que a fi lha de 
Marieta contestou sua herança. Eric conta a 
Luiza que Mirella estava nervosa no dia do 
acidente por causa de um problema pessoal. 
Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. 
Eric oferece um advogado para defender 
Wanderley, caso ele revele o que sabe sobre 
o roubo. 

Lobão e Gael se enfrentam e Karina 
passa mal. Dalva incentiva Duca e 
Bianca a fi carem juntos. Jade conta 
todas as armações para Edgard, 
prometendo que será uma boa pessoa. 
Lobão inventa que tinha um caso com 
Ana e Gael se desespera. Karina 
decide ir embora com Lobão, e Cobra 
garante a Gael que acompanhará os 
dois. Dandara tenta falar com René 
para descobrir a verdade sobre Ana e 
Lobão, mas não consegue falar com o 
ex-marido. Karina vai para a casa de 
Nat, e Cobra avisa a Gael, que pede 
para Duca conferir o estado da fi lha. 
Delma e Marcelo tentam animar Pedro, 
que prefere curtir sua solidão. 

Danielle conversa com Maurílio. Xênia 
convida Manoel para sambar com ela. 
Pietro aproveita a ausência de Manoel 
e coloca um purgante na feijoada. José 
Pedro conversa com Kleber. A polícia 
chega ao restaurante de Vicente. José 
Pedro e Kleber são presos. Vicente conta 
para Maria Clara que José Pedro foi 
levado pelos policiais. Danielle vibra com 
Maurílio a prisão de José Pedro. Cristina 
conversa com José Alfredo. Maria Marta 
desconfi a que Maurílio denunciou José 
Pedro. Magnólia e Severo vão a joalheria 
Império. Enrico começa a colocar em 
prática mais um plano para sabotar o 
restaurante de Vicente. Jonas marca um 
encontro com Érika. 

Maria Marta se surpreende com a proposta 
de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. 
Elivaldo conta para Cristina que encontrou 
José Alfredo. Pietro fi ca receoso com a 
desconfi ança de Juliane. Felipe ameaça 
denunciar Enrico. Maurílio afi rma que 
Danielle voltará para a mansão. Xana e Naná 
especulam sobre quem jogou purgante na 
feijoada. Magnólia sofre com o fracasso de 
sua festa. Felipe marca um encontro com 
Cláudio. José Alfredo pensa em ajudar José 
Pedro. Tuane tenta descobrir o motivo da 
mudança de comportamento de Elivaldo. 
Cristina acredita que Cora se encontrou com 
José Pedro. 

José Alfredo desconfi a de que Maurílio 
tenha roubado o seu dinheiro. Cláudio 
revela que usou Felipe para descobrir os 
crimes de Enrico. Cristina se surpreende 
quando José Alfredo comunica que ela irá 
para a Suíça. Maria Marta percebe a tensão 
de Maurílio ao pedir a documentação para o 
casamento. Maurílio fl agra os funcionários 
da joalheria Império reclamando da 
empresa. José Alfredo conta para Maria 
Ísis que perdeu sua fortuna. Danielle visita 
José Pedro. Orville acerta com Jonas os 
detalhes para o leilão de Salvador. Tuane 
ouve Elivaldo falando com Marcão sobre 
um parente distante. 

Dom tranquiliza Sabine e diz que ela 
sempre será́ sua mãe. Pedrinho não 
aceita as desculpas de Júlio e humilha o 
garçom. Malagueta avisa a Mônica que 
ela terá́ que sair de sua casa e propõe 
arrumar um emprego no Carioca Palace. 
Luiza diz a Douglas que alguém furtou 
as fotos do processo de Mirella. Sabine 
avisa a Cristóvão que não permitirá  que 
ele estrague a educação que deu a Dom. 
Mônica se apresenta como Catarina 
a Douglas e consegue o emprego de 
camareira. Cíntia consegue um emprego 
para Júlio na frente do hotel. Luiza pede 
a ajuda de Antônia para desvendar o 
acidente de Mirella. 

Lobão ameaça os integrantes da Galera 
da Ribalta. Jade tenta convencer Bianca 
e Duca de sua mudança. Pedro se 
declara para Karina, mas ela ignora o ex-
namorado. Dandara incentiva os alunos 
a darem uma segunda chance para 
Jade. João sugere um plano para Pedro 
reconquistar Karina. Nat conversa com 
Karina sobre Pedro. João, Pedro, Nando e 
a turma da Galera da Ribalta se preparam 
para ajudar Pedro a reconquistar Karina. 
João repassa as instruções do plano com 
os integrantes da banda. João coloca 
uma câmera escondida na Academia 
Khan. Nando fi ca preso no duto do ar-
condicionado da Khan. 

Cândida afi rma a Pilar, Samuel e Olu que 
Abena e Baltazar estão mortos. Pedro 
decide deixar a casa de Tonico antes do 
tempo. Teresa conforta Dolores. Samuel 
afi rma que cuidará de Guebo, que sofre 
com a morte da família. Nélio aceita se 
casar com Nonarica. Pedro escreve para 
Luísa, que confessa a Samuel que sente 
falta do imperador. Clemência desconfi a 
de Quinzinho, Lupita, Licurgo e Germana. 
Nonarica desiste do casamento com 
Nélio, que comemora. Pilar sente ciúmes 
da amizade entre Samuel e Luísa. Guebo 
promete vingar a morte de sua família. 
Tonico descobre o paradeiro de Pilar.

Dolores nota que perdeu a carta de 
Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não 
quer morar com eles. Tonico arma para 
Pilar e convida Eudoro e Dolores para 
sua posse no Rio de Janeiro. Clemência 
descobre as tramoias de Quinzinho, 
Licurgo, Germana e Lupita. Guebo 
começa a lutar capoeira, e Cândida se 
preocupa. Luísa sente falta de Pedro, 
mas afi rma a Justina que voltará para 
a França. Guebo agride Borges e se 
recusa a ir para a escola militar. Batista 
e Lota armam e conseguem o direito 
às terras invadidas. Pilar faz o parto de 
Clemência, que dá à luz gêmeos. Pedro 
e Teresa voltam ao Rio de Janeiro. 
Pedro procura Luísa.

Pedro insiste para reatar com Luísa. Pilar 
comemora o parto dos gêmeos. Clemência 
sofre para cuidar dos bebês. Samuel tenta 
convencer Guebo a entrar na escola militar. 
Tonico, Eudoro e Dolores partem para o 
Rio de Janeiro. Teresa comenta com Pilar 
sobre a chegada de Tonico à capital. Teresa 
sonda Luísa sobre sua correspondência 
com Pedro. Luísa deduz que Teresa usou 
Mariquinha para separá-la de Pedro. Luísa 
se declara para Pedro.

Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa 
a Teresa que está apaixonado por 
Luísa. Zayla garante a Cândida que 
o casamento de Pilar e Samuel não 
ocorrerá. Teresa procura Luísa, e Pedro 
as observa juntas. Eudoro desconfi a do 
comportamento de Tonico com Dolores. 
Lota e Batista chegam ao Rio de Janeiro, 
e Tonico exige que Nélio afaste a família 
de sua casa. Pedro e Luísa se encontram 
em uma casa de campo. Caxias alerta 
Samuel sobre a ausência de Guebo na 
escola. Tonico encontra Pilar, e Samuel 
defende a noiva.

Tonico enfrenta Samuel e afi rma que 
se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de 
Luísa para encontrar Dolores. Lota e 
Batista reencontram Lupita, que os leva 
até o cassino de Quinzinho. Tonico 
provoca Luísa por conta de Samuel. 
Dolores e Pilar se reencontram. Guebo 
promete a Samuel que estudará. Lurdes 
lembra de Tonico e conta a Pedro sobre 
o episódio que ocorreu na infância dos 
dois. Pedro agride Tonico.

Pedro humilha Tonico, e é repreendido 
por Teresa. Lota e Batista perdem seu 
dinheiro para Quinzinho. Tonico garante 
que Pilar será sua esposa. Lurdes sofre um 
ataque cardíaco, e Pedro se desespera. 
Nicolau se declara para Lurdes. Tonico 
tenta manipular Dolores para chegar até 
Pilar. Teresa anuncia a Pilar que a moça foi 
aceita para uma faculdade de medicina na 
América do Norte.

Malagueta aconselha Agnaldo a usar os 
documentos falsos e fugir de carro. Timóteo 
combina com Canivete uma forma de entrar 
na casa de Elza e Prazeres. Ao ver que está  
sendo seguido pela polícia, Agnaldo atira os 
dólares pela janela. Eric avisa a Luiza que 
ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho 
que ele não receberá  de volta o dinheiro que 
estava com Agnaldo. Timóteo avisa a Athaíde 
que a forma de achar o documento que está  
com Arlete é  entrar na casa dela e simular um 
assalto. Siqueira começa a interrogar Agnaldo 
sobre o roubo no hotel. 

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a 
versão do roubo contada por Júlio. Luiza 
conta a Douglas que marcou um encontro 
com um vizinho de Eric e Mirella. Timóteo 
coloca um sonífero no licor de Prazeres. 
Canivete e Timóteo vasculham a casa de 
Júlio, mas não encontram nada. Júlio procura 
Antônia, e Domênico se enfurece. Luiza 
questiona Hermes sobre o relacionamento de 
Eric com Mirella. Eric pergunta a Malagueta 
sobre seu envolvimento com Júlio e Agnaldo. 
Maria Pia retorna com novo visual, e Lígia, 
Athaíde e Madalena se surpreendem.  

Hermes conta para Luiza que Eric e Mirella 
começaram a brigar depois que Bebeth 
nasceu e que Sabine esteve presente em 
uma das brigas do casal. Malagueta fica 
eufórico com a notícia da volta de Maria Pia. 
Expedito sugere que Antônia dê  uma chance 
para Domênico. Eric pede que Maria Pia vigie 
Malagueta para ele. Sabine ignora Madalena 
e Cristóvão, e Dom a recrimina. Luiza decide 
contar sobre sua investigação para Eric. 
Cristóvão não tolera a implicância de Sabine. 
Júlio e Antônia se encontram na vila e acabam 
se beijando.

Setembro vai chegar chegando com good news! 
Quer saber logo do trabalho? Tamo junto, e 
Mercúrio também! O astro promete um período 
sensacional para formalizar acordos ou assinar 
contratos de emprego. Quem toca a vida se 
virando nos trinta pode ficar com a cabeça cheia 
de ideias, pensando até em montar negócio com 
o mozão ou outra pessoa de confiança.

Karina consegue se soltar e deixa o 
banheiro, ignorando os pedidos de 
Pedro. Gael e Bianca tentam convencer 
Karina a voltar para a casa, mas a 
menina se revolta e afi rma que fi cará 
com Lobão. Gael descobre que Nando 
e João ajudaram Pedro a encontrar 
Karina e tem uma conversa séria com 
os três. Karina volta para a Academia 
Khan, mas se recusa a dar satisfações 
para Lobão. Delma repreende a atitude 
de Pedro. Lobão discute com Nat. 
Karina conta sobre a atitude do ex-
namorado para Cobra, que afi rma à 
menina que Pedro a ama de verdade. 
Duca confessa a Dalva que tem um 
caso com Nat. 

Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. 
José Pedro dispensa a ajuda de Cora. 
Danielle fala de Amanda para Cora. Felipe 
ameaça Cláudio e Beatriz se preocupa com 
o marido. Maria Marta aceita o dinheiro de 
Maurílio e Cristina se irrita. Ismael reclama 
de Maurílio para Maria Clara. Merival vai à 
delegacia para ajudar Cláudio. Maria Clara 
ouve Maurílio ameaçar Cristina. Enrico 
avisa a Téo que Cláudio foi preso. José 
Alfredo manda Josué investigar a vida 
de Maurílio. Cristina conta para Elivaldo 
que vai viajar. Maurílio paga Marcão para 
lhe passar informações sobre Cristina. 
Magnólia defende Cláudio das acusações 
de Felipe. 

Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. 
Antoninho sugere que José Alfredo faça 
uma viagem. O Comendador fala pra Josué 
que irá com ele para São João Del Rey. 
Cristina diz à Jurema que vai ao Monte 
Roraima. Jurema vasculha o quarto de 
Cora em busca de pistas sobre Jairo. Cora 
visita Amanda. José Pedro discute com 
outros presos. José Pedro é solto. Téo 
comemora o sucesso de seu blog. Luigi 
briga com Felipe no restaurante. Cláudio 
mostra a confi ssão de Felipe à Beatriz e 
Bianca. Cora diz à Amanda que tem um 
caso com José Pedro. Silviano expulsa 
Cora da cobertura. Maria Marta alfi neta 
Maurílio. 

Cora exige que Manoel fale para onde José 
Alfredo foi. Cláudio vai até o hotel de Enrico. 
Claraíde e Maria Marta conversam sobre o 
José Alfredo. Marcão fala para Maurílio que 
Cristina viajou. José Alfredo liga para Maria Ísis. 
João Lucas liga para Maria Ísis, mas desiste 
antes que ela atenda. Maurílio descobre que 
Cristina está indo à Genebra. João Lucas 
conversa com Maria Marta sobre a sua 
paternidade. Maria Ísis retorna a chamada de 
João Lucas e Du atende. José Alfredo chega a 
São João Del Rey. Maria Clara e João Lucas 
questionam José Pedro. Amanda tem uma 
ideia de negócio para Leonardo. 
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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.

Escorpião, você vai ver que tem algumas 
bagaças no seu caminho profi ssional. 
Então, meu docinho de jambolão, pense 
no seu Mapa Astral Profi ssional, que é 
direcionado para ajudar desde pequenas 
dúvidas até em grandes decisões 
profi ssionais. 

Sagita, pode ir atualizando as selfi es e 
pre-pa-ra pra fazer mil contatinhos, porque 
Mercúrio chega com as promessas do 
sucesso! Sua vida social vai estar a mil e 
você tem tudo pra arrasar, multiplicando 
likes, popularidade e amizades. 

Mas em setembro, minha consagrada, 
com Mercúrio mudando de cenário, tudo 
indica que você vai mesmo voltar suas 
energias para a carreira. O melhor é que 
não vai faltar oportunidade pra mostrar 
serviço. Porém, se sua estrela brilha na 
profi ssão e na graninha a mais no bolso, 
não espere moleza nas relações pessoais.

Setembro começa com as vibes positivas 
de Mercúrio, que manda um baita incentivo 
para implantar as mudanças que deseja 
na sua vida, meu docinho de mangostão! 
Tudo indica que vai ter muita realização no 
começo do mês, mas eu estaria mentindo 
se dissesse que vai ser uma semana 
perfeita sem defeitos. 

Eita peixinho, tá mandando bem com as 
energias do Sol em Virgem, hein? As suas 
iniciativas e alianças profi ssionais ganham 
proteção extra do astro rei, então bora 
fechar parcerias com quem tem interesses 
parecidos com os seus, porque você sabe: 
juntos somos mais fortes, né bebê? 

Tourinho, tourinho, é agora que você vai 
ver a cor do dinheiro na sua mão! Com 
Mercúrio mudando de signo e trocando 
likes com Saturno, ele mostra que seus 
esforços vão render bons frutos - e não é 
só no trabalho não, no bolso também! Você 
estará com mais criatividade, foco e com 
a comunicação mais articulada, e vai se 
relacionar superbem com colegas e chefes. 

Com a entrada de Mercúrio em Libra, a 
virada do mês vai ter aquele clima festeiro 
de sorte tinindo e seducência empoderada. 
Mas toma cuidado com a Lua Minguante 
no seu signo, e sossega o facho com a 
gastança, meu cristalzinho! É só controlar 
essa vontade de bater perna no shopping 
que o risco de estrago diminui.

Família é importante pra você, 
caranquejinha, e você vai contar com 
proteção dobrada de Mercúrio nesse 
assunto! O astro da comunicação e do 
comércio também traz boas promessas 
para faturar com atividades e serviços que 
envolvam o lar, encomendas, serviços 
online e produtos de beleza em geral. 

É, meu leãozinho consagrado, a semana 
vai ser animada.  Mercúrio muda de signo, 
o que estimula seus contatos, indicando 
que você vai  mandar bem em tudo o que 
fi zer. Você pode se destacar no trabalho, 
ter sucesso em parcerias e, o melhor de 
tudo: o Sol promete luz e  vitalidade para a 
parte mais sensível do seu corpo, o bolso!

O Sol segue o baile em sua companhia 
e deixa o astral ultra blindado, enquanto 
Mercúrio já vai fechando a conta. E na sua 
Casa da Fortuna, deixa o departamento do 
dinheiro abastecido de boas vibes, e os 
dons de negociação tinindo: a hora de tirar 
o pé do lodo é agora, meu cristalzinho! 

Librinha, lidar com o Sol na Casa 12  não 
é bolinho, nem salgadinho,  mas as vibes 
devem melhorar com a entrada de Mercúrio 
no seu signo. A sua comunicação fi cará 
mais assertiva, e vai ter zero difi culdade 
em convencer as pessoas.

Mesmo amarrada, Karina adormece com o 
carinho de Pedro. Wallace se desculpa com 
Bárbara e garante à amiga que não deixará 
Sol ofendê-la. Lobão se enfurece com o 
sumiço de Karina. Nat conta para Duca que 
Karina desapareceu, e o rapaz avisa a Gael. 
Lobão e Gael decidem se unir para procurar 
Karina. Delma descobre que Pedro também 
sumiu. Jeff e Mari sonham em fi car perto da 
Ribalta, e Lincoln tem uma ideia. Nando teme 
a fúria de Gael ao descobrir seu envolvimento 
no sumiço de Karina. Gael e Lobão decidem 
ir até a delegacia. Lincoln sugere que Roberta 
abra um quiosque de comida em sua 
academia. 

Nando consegue se soltar do duto do ar-
condicionado e ajuda Pedro a encontrar 
Karina, que acaba deixando cair seu celular 
na academia. Duca conforta Gael, que 
sofre por Karina. Como parte do plano do 
sequestro, Pedro e Karina são trancados 
no banheiro da fábrica. Wallace e Bárbara 
confessam que sentem saudades um do 
outro. Duca fi ca com Nat. Gael confessa 
a Bianca que se arrepende de ter sido 
duro na criação de Karina. Pedro tenta 
convencer Karina de que sempre amou a 
menina. Sol chega à casa de Mari e Jeff e 
tem uma crise de ciúmes ao ver Bárbara. 
Duca e Nat acreditam que algo grave 
aconteceu com Karina e se desesperam. 

Arlete conta a Júlio que participou de 
um crime para salvar sua vida e a de 
suas tias, e afi rma ao fi lho que ambos 
erraram por amor. Arlete percebe que 
o chapéu onde estavam os documentos 
do acidente de Mirella estão no bazar 
da igreja. Antônia diz a Luiza que elas 
terão que ir até  a cidade de Boa Era para 
falar com a babá  de Bebeth. Arlete se 
desespera ao constatar que Elza vendeu 
seu chapéu com as provas do acidente 
de Mirella. Luiza aproveita que Eric foi 
para São Paulo e viaja com Antônia para 
Boa Era.  

Tânia revela a Sabine que está  namorando 
Dom e propõe união à  empresária para 
manipular o rapaz. Dílson confi dencia a 
Domênico, sem saber que ele é policial, 
que Agnaldo emprestou dinheiro para sua 
família. Agnaldo se apavora ao ouvir Douglas 
anunciar que chamará  a polícia. Orestes 
informa a Sandra Helena que a fi lha de 
Marieta contestou sua herança. Eric conta a 
Luiza que Mirella estava nervosa no dia do 
acidente por causa de um problema pessoal. 
Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. 
Eric oferece um advogado para defender 
Wanderley, caso ele revele o que sabe sobre 
o roubo. 

Lobão e Gael se enfrentam e Karina 
passa mal. Dalva incentiva Duca e 
Bianca a fi carem juntos. Jade conta 
todas as armações para Edgard, 
prometendo que será uma boa pessoa. 
Lobão inventa que tinha um caso com 
Ana e Gael se desespera. Karina 
decide ir embora com Lobão, e Cobra 
garante a Gael que acompanhará os 
dois. Dandara tenta falar com René 
para descobrir a verdade sobre Ana e 
Lobão, mas não consegue falar com o 
ex-marido. Karina vai para a casa de 
Nat, e Cobra avisa a Gael, que pede 
para Duca conferir o estado da fi lha. 
Delma e Marcelo tentam animar Pedro, 
que prefere curtir sua solidão. 

Danielle conversa com Maurílio. Xênia 
convida Manoel para sambar com ela. 
Pietro aproveita a ausência de Manoel 
e coloca um purgante na feijoada. José 
Pedro conversa com Kleber. A polícia 
chega ao restaurante de Vicente. José 
Pedro e Kleber são presos. Vicente conta 
para Maria Clara que José Pedro foi 
levado pelos policiais. Danielle vibra com 
Maurílio a prisão de José Pedro. Cristina 
conversa com José Alfredo. Maria Marta 
desconfi a que Maurílio denunciou José 
Pedro. Magnólia e Severo vão a joalheria 
Império. Enrico começa a colocar em 
prática mais um plano para sabotar o 
restaurante de Vicente. Jonas marca um 
encontro com Érika. 

Maria Marta se surpreende com a proposta 
de Maurílio para tirar José Pedro da cadeia. 
Elivaldo conta para Cristina que encontrou 
José Alfredo. Pietro fi ca receoso com a 
desconfi ança de Juliane. Felipe ameaça 
denunciar Enrico. Maurílio afi rma que 
Danielle voltará para a mansão. Xana e Naná 
especulam sobre quem jogou purgante na 
feijoada. Magnólia sofre com o fracasso de 
sua festa. Felipe marca um encontro com 
Cláudio. José Alfredo pensa em ajudar José 
Pedro. Tuane tenta descobrir o motivo da 
mudança de comportamento de Elivaldo. 
Cristina acredita que Cora se encontrou com 
José Pedro. 

José Alfredo desconfi a de que Maurílio 
tenha roubado o seu dinheiro. Cláudio 
revela que usou Felipe para descobrir os 
crimes de Enrico. Cristina se surpreende 
quando José Alfredo comunica que ela irá 
para a Suíça. Maria Marta percebe a tensão 
de Maurílio ao pedir a documentação para o 
casamento. Maurílio fl agra os funcionários 
da joalheria Império reclamando da 
empresa. José Alfredo conta para Maria 
Ísis que perdeu sua fortuna. Danielle visita 
José Pedro. Orville acerta com Jonas os 
detalhes para o leilão de Salvador. Tuane 
ouve Elivaldo falando com Marcão sobre 
um parente distante. 

Dom tranquiliza Sabine e diz que ela 
sempre será́ sua mãe. Pedrinho não 
aceita as desculpas de Júlio e humilha o 
garçom. Malagueta avisa a Mônica que 
ela terá́ que sair de sua casa e propõe 
arrumar um emprego no Carioca Palace. 
Luiza diz a Douglas que alguém furtou 
as fotos do processo de Mirella. Sabine 
avisa a Cristóvão que não permitirá  que 
ele estrague a educação que deu a Dom. 
Mônica se apresenta como Catarina 
a Douglas e consegue o emprego de 
camareira. Cíntia consegue um emprego 
para Júlio na frente do hotel. Luiza pede 
a ajuda de Antônia para desvendar o 
acidente de Mirella. 

Lobão ameaça os integrantes da Galera 
da Ribalta. Jade tenta convencer Bianca 
e Duca de sua mudança. Pedro se 
declara para Karina, mas ela ignora o ex-
namorado. Dandara incentiva os alunos 
a darem uma segunda chance para 
Jade. João sugere um plano para Pedro 
reconquistar Karina. Nat conversa com 
Karina sobre Pedro. João, Pedro, Nando e 
a turma da Galera da Ribalta se preparam 
para ajudar Pedro a reconquistar Karina. 
João repassa as instruções do plano com 
os integrantes da banda. João coloca 
uma câmera escondida na Academia 
Khan. Nando fi ca preso no duto do ar-
condicionado da Khan. 

Cândida afi rma a Pilar, Samuel e Olu que 
Abena e Baltazar estão mortos. Pedro 
decide deixar a casa de Tonico antes do 
tempo. Teresa conforta Dolores. Samuel 
afi rma que cuidará de Guebo, que sofre 
com a morte da família. Nélio aceita se 
casar com Nonarica. Pedro escreve para 
Luísa, que confessa a Samuel que sente 
falta do imperador. Clemência desconfi a 
de Quinzinho, Lupita, Licurgo e Germana. 
Nonarica desiste do casamento com 
Nélio, que comemora. Pilar sente ciúmes 
da amizade entre Samuel e Luísa. Guebo 
promete vingar a morte de sua família. 
Tonico descobre o paradeiro de Pilar.

Dolores nota que perdeu a carta de 
Pilar. Samuel diz a Pilar que Guebo não 
quer morar com eles. Tonico arma para 
Pilar e convida Eudoro e Dolores para 
sua posse no Rio de Janeiro. Clemência 
descobre as tramoias de Quinzinho, 
Licurgo, Germana e Lupita. Guebo 
começa a lutar capoeira, e Cândida se 
preocupa. Luísa sente falta de Pedro, 
mas afi rma a Justina que voltará para 
a França. Guebo agride Borges e se 
recusa a ir para a escola militar. Batista 
e Lota armam e conseguem o direito 
às terras invadidas. Pilar faz o parto de 
Clemência, que dá à luz gêmeos. Pedro 
e Teresa voltam ao Rio de Janeiro. 
Pedro procura Luísa.

Pedro insiste para reatar com Luísa. Pilar 
comemora o parto dos gêmeos. Clemência 
sofre para cuidar dos bebês. Samuel tenta 
convencer Guebo a entrar na escola militar. 
Tonico, Eudoro e Dolores partem para o 
Rio de Janeiro. Teresa comenta com Pilar 
sobre a chegada de Tonico à capital. Teresa 
sonda Luísa sobre sua correspondência 
com Pedro. Luísa deduz que Teresa usou 
Mariquinha para separá-la de Pedro. Luísa 
se declara para Pedro.

Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa 
a Teresa que está apaixonado por 
Luísa. Zayla garante a Cândida que 
o casamento de Pilar e Samuel não 
ocorrerá. Teresa procura Luísa, e Pedro 
as observa juntas. Eudoro desconfi a do 
comportamento de Tonico com Dolores. 
Lota e Batista chegam ao Rio de Janeiro, 
e Tonico exige que Nélio afaste a família 
de sua casa. Pedro e Luísa se encontram 
em uma casa de campo. Caxias alerta 
Samuel sobre a ausência de Guebo na 
escola. Tonico encontra Pilar, e Samuel 
defende a noiva.

Tonico enfrenta Samuel e afi rma que 
se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de 
Luísa para encontrar Dolores. Lota e 
Batista reencontram Lupita, que os leva 
até o cassino de Quinzinho. Tonico 
provoca Luísa por conta de Samuel. 
Dolores e Pilar se reencontram. Guebo 
promete a Samuel que estudará. Lurdes 
lembra de Tonico e conta a Pedro sobre 
o episódio que ocorreu na infância dos 
dois. Pedro agride Tonico.

Pedro humilha Tonico, e é repreendido 
por Teresa. Lota e Batista perdem seu 
dinheiro para Quinzinho. Tonico garante 
que Pilar será sua esposa. Lurdes sofre um 
ataque cardíaco, e Pedro se desespera. 
Nicolau se declara para Lurdes. Tonico 
tenta manipular Dolores para chegar até 
Pilar. Teresa anuncia a Pilar que a moça foi 
aceita para uma faculdade de medicina na 
América do Norte.

Malagueta aconselha Agnaldo a usar os 
documentos falsos e fugir de carro. Timóteo 
combina com Canivete uma forma de entrar 
na casa de Elza e Prazeres. Ao ver que está  
sendo seguido pela polícia, Agnaldo atira os 
dólares pela janela. Eric avisa a Luiza que 
ela precisa se preparar para dizer a Pedrinho 
que ele não receberá  de volta o dinheiro que 
estava com Agnaldo. Timóteo avisa a Athaíde 
que a forma de achar o documento que está  
com Arlete é  entrar na casa dela e simular um 
assalto. Siqueira começa a interrogar Agnaldo 
sobre o roubo no hotel. 

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a 
versão do roubo contada por Júlio. Luiza 
conta a Douglas que marcou um encontro 
com um vizinho de Eric e Mirella. Timóteo 
coloca um sonífero no licor de Prazeres. 
Canivete e Timóteo vasculham a casa de 
Júlio, mas não encontram nada. Júlio procura 
Antônia, e Domênico se enfurece. Luiza 
questiona Hermes sobre o relacionamento de 
Eric com Mirella. Eric pergunta a Malagueta 
sobre seu envolvimento com Júlio e Agnaldo. 
Maria Pia retorna com novo visual, e Lígia, 
Athaíde e Madalena se surpreendem.  

Hermes conta para Luiza que Eric e Mirella 
começaram a brigar depois que Bebeth 
nasceu e que Sabine esteve presente em 
uma das brigas do casal. Malagueta fica 
eufórico com a notícia da volta de Maria Pia. 
Expedito sugere que Antônia dê  uma chance 
para Domênico. Eric pede que Maria Pia vigie 
Malagueta para ele. Sabine ignora Madalena 
e Cristóvão, e Dom a recrimina. Luiza decide 
contar sobre sua investigação para Eric. 
Cristóvão não tolera a implicância de Sabine. 
Júlio e Antônia se encontram na vila e acabam 
se beijando.

Setembro vai chegar chegando com good news! 
Quer saber logo do trabalho? Tamo junto, e 
Mercúrio também! O astro promete um período 
sensacional para formalizar acordos ou assinar 
contratos de emprego. Quem toca a vida se 
virando nos trinta pode ficar com a cabeça cheia 
de ideias, pensando até em montar negócio com 
o mozão ou outra pessoa de confiança.

Karina consegue se soltar e deixa o 
banheiro, ignorando os pedidos de 
Pedro. Gael e Bianca tentam convencer 
Karina a voltar para a casa, mas a 
menina se revolta e afi rma que fi cará 
com Lobão. Gael descobre que Nando 
e João ajudaram Pedro a encontrar 
Karina e tem uma conversa séria com 
os três. Karina volta para a Academia 
Khan, mas se recusa a dar satisfações 
para Lobão. Delma repreende a atitude 
de Pedro. Lobão discute com Nat. 
Karina conta sobre a atitude do ex-
namorado para Cobra, que afi rma à 
menina que Pedro a ama de verdade. 
Duca confessa a Dalva que tem um 
caso com Nat. 

Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. 
José Pedro dispensa a ajuda de Cora. 
Danielle fala de Amanda para Cora. Felipe 
ameaça Cláudio e Beatriz se preocupa com 
o marido. Maria Marta aceita o dinheiro de 
Maurílio e Cristina se irrita. Ismael reclama 
de Maurílio para Maria Clara. Merival vai à 
delegacia para ajudar Cláudio. Maria Clara 
ouve Maurílio ameaçar Cristina. Enrico 
avisa a Téo que Cláudio foi preso. José 
Alfredo manda Josué investigar a vida 
de Maurílio. Cristina conta para Elivaldo 
que vai viajar. Maurílio paga Marcão para 
lhe passar informações sobre Cristina. 
Magnólia defende Cláudio das acusações 
de Felipe. 

Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. 
Antoninho sugere que José Alfredo faça 
uma viagem. O Comendador fala pra Josué 
que irá com ele para São João Del Rey. 
Cristina diz à Jurema que vai ao Monte 
Roraima. Jurema vasculha o quarto de 
Cora em busca de pistas sobre Jairo. Cora 
visita Amanda. José Pedro discute com 
outros presos. José Pedro é solto. Téo 
comemora o sucesso de seu blog. Luigi 
briga com Felipe no restaurante. Cláudio 
mostra a confi ssão de Felipe à Beatriz e 
Bianca. Cora diz à Amanda que tem um 
caso com José Pedro. Silviano expulsa 
Cora da cobertura. Maria Marta alfi neta 
Maurílio. 

Cora exige que Manoel fale para onde José 
Alfredo foi. Cláudio vai até o hotel de Enrico. 
Claraíde e Maria Marta conversam sobre o 
José Alfredo. Marcão fala para Maurílio que 
Cristina viajou. José Alfredo liga para Maria Ísis. 
João Lucas liga para Maria Ísis, mas desiste 
antes que ela atenda. Maurílio descobre que 
Cristina está indo à Genebra. João Lucas 
conversa com Maria Marta sobre a sua 
paternidade. Maria Ísis retorna a chamada de 
João Lucas e Du atende. José Alfredo chega a 
São João Del Rey. Maria Clara e João Lucas 
questionam José Pedro. Amanda tem uma 
ideia de negócio para Leonardo. 
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Onda Verde com consciência
A flexibilização da Onda Verde do Minas Consciente é o estágio mais avançado, 

sendo permitido o retorno das atividades escolares, feiras e parques, por exemplo, 
desde que seguindo os rígidos protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MG). É uma pontinha de esperança do retorno ao nosso “antigo” 
normal. Quem não imagina a volta das festas, shows, comemorações, formaturas, 
confraternizações, sem restrição, sem cuidado com higiene e preocupação com o 
cartão de vacina atualizado para a covid? Quem não sonha em poder andar livre-
mente pelas ruas sem o insuportável incomodo causado pela máscara que virou 
acessório de roupa? Quem não deseja colocar fim em novas mortes causadas pelo 
contágio do novo coronavírus?

A verdade é que teremos que nos acostumar com o nosso novo “normal” e 
entendermos que dificilmente voltaremos ao nosso convívio social de antes da 
pandemia, e devemos principalmente, não permitir, por enquanto, que esses cuida-
dos caiam no esquecimento.

O ingresso da cidade para a onda verde traz sim essa esperança, traz o retorno 
do capital girando em nosso munícipio, traz a luz no fim do túnel daqueles que por 
pouco não fecharam suas portas, traz recomeço para quem precisou fechar sem 
alternativa, mas não deixamos de ter contato com esse vírus que tanto estrago fez. 
Teremos que conviver por muitos anos com a dor da perda, com os danos psico-
lógicos causados, com os traumas... e a sensação de estarmos na berlinda a todo 
momento. 

A regressão para a onda amarela, vermelha e roxa pode acontecer há qualquer 
momento e o nosso papel é ter consciência, cumprir com os protocolos para que 
não tenhamos uma avalanche de contágio, inclusive da variante Delta, que já é re-
alidade em municípios vizinhos tendo um caso suspeito em investigação por aqui. 
Não é hora de contar com a sorte, essa batalha ainda não teve fim e somente com 
consciência conseguiremos amenizar os impactos causados até aqui.

Charge

DINHEIRÃO DA VALE/ 
EMPOLGAÇÕES

Acompanhando alguns 
noticiários de Minas, vejo 
que, o nosso governador, as-
sim tbm como a maioria dos 
prefeitos dos municípios mi-
neiros estão doidos ou em-
polgados mesmo para rece-
berem esta fortuna da vale. 
Gente é muito dinheiro para 
compensar os prejuízos cau-
sados por ela mesmo pelas 
tragédias das lamas e  demais 
estragos ambientais no nosso 
estado, especialmente. Den-
tro da minha visão critica, é 
ai que mora o perigo e se não 
houver um projeto audacio-
so e acompanhamento rígido 
por parte dos ministérios pú-
blico, olha que cito Ministé-
rio Publico e não Legislativo, 
esta dinheirada vai sair pelos 
ralos em vista as próximas 
eleições .Um projeto assim 
como recuperação dos nos-
sos córregos e do ribeirão do 
Carmo, que hoje servem p/ 

transportar puras BOSTAS e 
um mal cheiro insuportável.  
Um projeto audacioso de 
proteção para segurança con-
tra um possível  incendio na 
rua direita , o qual venho aler-
tando há tempos. Mas para 
isto meus amigos, no nosso 
caso, nós precisavamos, con-
tar com um LEGISLATIVO 
altamente inteligente e capaz 
para enxergarem estas neces-
sidades da cidade. Quem sabe 
até promoverem um seminá-
rio entre o legislativo daqui e 
o de Ouro Preto para discuti-
rem  juntos a questões destes 
bosteiros já que não podem 
ir mais para os seminários  
no nordeste debaterem pro-
blemas dos outros.

Pergunto p/ vcs. - Falei 
mentira gente.

Respeitando os puxa sa-
cos e os cegos.

Waldemar Malta

Aviso de Licenciamento Ambiental: Empresa Consórcio MRF, por 
determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Sustentável – CODEMA, torna pública a 
concessão da Licença Ambiental Simplificada, com condicionantes 
e validade de 04 anos, referente ao Empreendimento Consórcio 
MRF, Classe= 3 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por 
meio do Certificado nº 001/2017, de 01 de março de 2017, vincula-
do ao n0 01/2017,  para a atividade  Usina de Produção de Concreto 
Comum, localizado na sede do município de Mariana.  O processo 
permanece à disposição dos interessados na SEMMADS de Maria-
na, das 08:00 h às 17:00 h.

EDITAL

Se apega, sim
Um dia te disseram que você 
devia desapegar. Que devia 
se afastar dos sentimentos, 
dos amores e das pesso-
as que pudessem invadir 
sua privacidade emocional. 
Como se o desapego fosse 
um antídoto contra o sofri-
mento, como se isso trans-
portasse as pessoas com más 
intenções para um universo 
distante e paralelo. Como se 
desapegar fosse a solução 
definitiva para os problemas 
de quem fez escolhas imper-
feitas no amor. Mas como 
você vai amar com maturi-
dade se fugir toda vez que o 
amor der as caras? Do que 
você quer tanto se proteger?

O pior é que vejo pessoas se 
colocando em um pedestal 
por não se apegarem, como 
se isso fosse um objetivo a 
ser alcançado, um superpo-
der. Triste. Como sempre 
digo, amar sem se colocar em 
uma situação de vulnerabili-
dade é impossível. E deixar 
de amar pelo eterno medo 
de sofrer é uma conduta po-
bre demais. Você tem que 
se desapegar das coisas que 
te fazem mal, mas não das 
emoções. Buscar autoesti-

ma, se proteger de situações 
que sugam seu amor-pró-
prio, se resguardar depois de 
uma relação turbulenta, por 
exemplo, são atitudes inte-
ligentes, diferentemente de 
cultivar o desapego e a falta 
de responsabilidade. A gente 
precisa aprender a se apegar, 
sim, só que precisa aprender 
a selecionar as pessoas em 
quem vamos depositar nos-
sas esperanças.

Nunca deixe que te digam 
que desapegar é uma manei-
ra de não sofrer. Na verda-
de, o desapego só posterga 
os aprendizados que amar 
outra pessoa traz. E é bom 
que você saiba desde já que 
os sofrimentos são inevi-
táveis; é preciso aprender a 
lidar com eles. Para receber 
um amor, além de estarmos 
abertos a amar, precisamos 
estar preparados para a hora 
do adeus. Achar que você 
pode driblar a dor de sofrer 
por amor é uma ilusão. Por 
isso, ouça mais o seu interior 
do que a opinião de pesso-
as que pouco sabem sobre 
amar.

Fred Elboni
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A bela e simpática Isabela Cristiana foi aniversariante 
da última segunda-feira (30). Na foto com seu namorado 
Walef Jhomar. Que casalzão! 

Quem não conhece 
Valmir do Gesso? 
Nosso parceiro 
comemora mais 
um aniversário 
nesta quinta-feira 
(02). Desejo muita 
saúde e sucesso 
sempre. Parabéns!

A nossa leitora Cláudia completa mais um ano de vida 
nesta sexta-feira (03). Sua filha Luma Maria deseja 
muitas felicidades e manda um super beijo. Felicidades, 
Cláudia!

Quem me deu a honra de uma visita no dia do meu 
aniversário (30), foram os meus amigos vereador 
Pedrinho Salete, confrade Humberto Marques e o 
advogado Wener Alvim. Muito obrigado!

Mariana conta com mais um espaço de entretenimento 
para curtir com a família e os amigos, com todos os 
cuidados necessários. Nesta quarta-feira (01), os 
empreendedores Charles, Braz e Valerio, fizeram a 
pré-inauguração do Armazém Beer House. A abertura 
ao público está prevista para sexta-feira (03). Sucesso 
neste novo empreendimento!

PRÉ-INAUGURAÇÃO 
ARMAZÉM BEER HOUSE


