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A resolução foi assinada pelo procurador-geral de Justiça, 
Jarbas Soares Jr., e pelo corregedor-geral de Justiça do 
MPMG, Luciano França da Silveira Júnior.

Empresas assinam 
termo de adesão aos 
projetos “Caminhos” 
e “Cidadania em Rede”
COMPROMISSO. A resolução foi assinada pelo procurador-geral 
de Justiça, Jarbas Soares Jr., e pelo corregedor-geral de Justiça 
do MPMG, Luciano França da Silveira Júnior.

DA REDAÇÃO

Termos de adesão de em-
presas aos projetos “Cami-
nhos” e “Cidadania em Rede” 
foram assinados nesta terça-
feira, 21 de setembro, na sede 
do Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG). Os projetos, 
iniciados em fevereiro deste 
ano são fruto de parceria entre 
o MPMG, por meio da Coor-
denadoria de Inclusão e Mobi-
lização Social (Cimos), Tribunal 
de Justiça de Minas (TJMG) e 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) da 3ª Região.

Assinatura do
Termo de Adesão

Na mesma ocasião, foi as-
sinada a resolução nº 15/2021, 
de 21 de setembro de 2021, que 
altera a resolução nº 2/2013 e 
regulamenta os procedimentos 
para instauração, promoção e 
implementação de projetos so-
ciais. A resolução foi assinada 
pelo procurador-geral de Jus-

tiça, Jarbas Soares Jr., e pelo 
corregedor-geral de Justiça do 
MPMG, Luciano França da 
Silveira Júnior e vai proporcio-
nar aos órgãos de execução do 
MPMG a possibilidade de fir-
mar parcerias com entidades 
de direito privado nos assun-
tos de responsabilidade social, 

com atuação por meio de pro-
jetos sociais.

Adesão aos Projetos 
Caminhos e Cidadania 
em Rede 

O coordenador de Inclu-
são e Mobilização Sociais, pro-
motor Paulo César Vicente de 
Lima, lembrou o ambientalista 
Hugo Werneck, que dizia que 
vivemos na mesma casa e o MP 
deve trabalhar com e não con-
tra alguém, viver em “comum 
unidade” e que não era possí-
vel excluir as empresas. “Não 
há outro caminho, ninguém 
transforma o mundo sozinho”, 
ressaltou.

A desembargadora Maria 
Luiza de Marilac, coordenadora 
do Núcleo de Voluntariado do 
TJMG, contou que os projetos 
“Caminhos” e “Cidadania em 
Rede” foram desenvolvidos de 
acordo com a Agenda 2030, da 
ONU. “Nós acreditamos que 
a concretização dos projetos 
conduzirá ao desenvolvimento 
de habilidades, criatividade e 
capacidade laborativa, compo-
nentes basilares da autoestima, 
e colaborará para viabilizar a 
inserção na sociedade de nosso 
público-alvo”, afirmou.
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O prazo para recurso será entre os dias 22 e  26 de outubro.

Estudantes já podem realizar cadastro 
para solicitação de passe escolar
DIVULGAÇÃO. A listagem com o resultado da apuração das inscrições será divulgada em 21 de outubro.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, informa que está aberto 
o cadastramento para os estu-
dantes solicitarem o passe esco-
lar. O cadastro se encerra nesta 
sexta, (8). As inscrições deverão 
ser realizadas por meio de pro-
cesso (PRO) a ser protocolado 
no Setor de Documentação e 
Arquivo, situado no Prédio da 
Prefeitura de Mariana, de 08h 
às 17h, endereçado à Secretaria 
Municipal de Educação.

O auxílio será concedido, 
exclusivamente, aos alunos de 

Ensino Médio e Pós-Médio que 
utilizam linha regular de ônibus 
municipal e intermunicipal para 
o deslocamento de sua residência 
até a instituição de ensino e que 
sejam, preferencialmente, estu-
dantes da rede pública de ensino.

Para realizar a inscrição é 
necessário levar os seguintes 
documentos:
-Documentos pessoais de to-
dos os membros do grupo 
familiar, tais como: RG, CPF, 
título de eleitor (maiores de 18 
anos) e carteira de trabalho.
-Comprovante de matrícula 
oficial com assinatura e carim-
bo da instituição.

-Comprovante de Residência 
– fatura de energia elétrica ou 
telefonia- dos últimos 3 (três) 
meses, em seu próprio nome, 
de seu genitor ou cônjuge;
-Certificado de Conclusão do 
Ensino Fundamental.
-Declaração da instituição de 
que as aulas estão acontecendo 
de forma presencial.
Comprovação de emprego e 
salário: Para essa comprova-
ção é necessário apresentar os 
documentos de todos que resi-
dem no núcleo familiar.
 - Para os que se declararem 
servidores públicos ou traba-
lhadores formais será exigido 
cópia do contracheque recente 
ou contrato de trabalho;
- Para os que se declararem 
autônomos ou profissionais 
liberais, será exigido Extrato 
do Cadastro Nacional de In-
formações Sociais – CNIS e 
Cadastro Único – Cadúnico 
dos Programas Sociais do Go-
verno Federal;
- Para os que se declararem 
aposentados ou pensionistas, 
será exigido Extrato do Cadas-
tro Nacional de Informações 
Sociais – CNIS;
- Para os que se declararem 
Micro e Pequeno Empreende-
dor, será exigido comprovan-
te de MEI, emitido pelo site 
http://www.portaldoempre-
endedor.gov.br.

FILIAL

Campanha em combate à incêndios 
florestais é intensificada em Mariana

A ONG Zeladoria do Planeta 
é uma entidade ambientalista, fun-
dada em 2001, com sede em Belo 
Horizonte. A instituição promove 
eventos, campanhas, cursos, pro-

jetos de capacitação e concursos 
de cunho ambiental, além de tra-
balhar na criação de centros de 
educação ambiental. 

Em uma campanha inten-

sa contra incêndios florestais a 
ONG, com filial em Mariana 
anunciou participação em projeto 
para constituição e implantação 
de brigada e combate à incêndios 
com intensificada divulgação no 
comércio local. “A Zeladoria do 
Planeta, filial Mariana, dá publi-
cidade à continuação, de sua in-
tensa campanha contra incêndios 
florestais, capitaneado por nossa 
matriz e anuncia que participa 
de projeto para constituição e 
implantação de nossa brigada de 
combate aos incêndios, que a nos-
sa comunidade estará convidada a 
apoiar. A divulgação da campanha 
vem sendo feita no comércio local 
( padarias, supermercados) e au-
toridades locais  (secretarias mu-
nicipais, guarda municipal) e será 
incrementada com valiosa colabo-
ração dos bombeiros, sob a dire-
ção de Adão Júnior, conselheiro 
de nossa filial da Zeladoria”.

DA REDAÇÃO

A instituição promove eventos, campanhas, cursos, projetos 
de capacitação e concursos de cunho ambiental.
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O PAV atenderá no Centro de Convenções, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Prefeitura inaugura Posto de 
Atendimento Virtual da Receita Federal
PIONEIRA. Devido a pandemia, a Receita Federal teve que adaptar a nova realidade e Minas Gerais foi o 
primeiro estado a implementar o sistema.

DA REDAÇÃO

Na manhã do último dia 
30, a Prefeitura de Mariana, 
por meio das secretarias de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Administração, realizou a 
inauguração do Posto de Aten-

dimento Virtual da Receita Fe-
deral no município. O evento 
aconteceu no Centro de Con-
venções e já está vigente desde 
o dia 4 de outubro.

A implantação do PAV 
aconteceu por meio da Recei-

ta Federal, com apoio do SE-
BRAE, e tem como objetivo 
facilitar o acesso dos serviços 
oferecidos pela Receita, segun-
do Luís Paulo, analista técnico 
do SEBRAE, o atendimento 
será não apenas aos empresá-
rios do município, mas voltado 
à toda população, que antes ti-
nha que deslocar até outra ci-
dade, para buscar orientações 
e documentos próprios da Re-
ceita Federal. Ainda segundo 
o analista, o PAV tem muito a 
oferecer: “É um grande me-
canismo para o município que 
com certeza vai trazer não só 
desenvolvimento econômico 
para o território, mas também 
facilidade de acesso aos mu-
nícipes com os documentos e 
acesso a determinados tipos de 
materiais que a receita disponi-
biliza”.

Além da presença de vere-
adores e secretários, a Delegada 
Adjunta, Dr. Rosane Barros Via-
na Santos e Luis Paulo, repre-
sentante do SEBRAE também 
compareceram na inauguração.

Devido a pandemia, a Re-
ceita Federal teve que adaptar a 
nova realidade e Minas Gerais 
foi o primeiro estado a imple-
mentar o sistema para atender 

todos os interessados nos servi-
ços disponibilizados pela Recei-
ta. Depois do desenvolvimento 
dessa ideia, a direção geral, em 
Brasília adotou também o novo 
atendimento e hoje o PAV foi 
expandido por todo Brasil, só 
em Minas, cerca de 30 postos 
já foram implementados. A 
Dr. Rosane Barros reafirma 
a importância: “O município 
que adere ao PAV, funciona 
ao meu ver como uma ponte. 
Ele faz essa ponte do cidadão 
com a receita”. O PAV oferece 
serviços de cadastros, certidões 
e situação fiscal, declarações e 
demonstrativos, pagamentos, 
processos e procurações. O 
atendimento à população será 
de 13h às 17h. Confira a seguir:

 
Cadastros:
CAEPF - Inscrição ou altera-
ção de dados
CAFIR - Inscrição, alteração, 
cancelamento ou reativação
CNO - Inscrição, alteração ou 
anulação por multiplicidade
CNPJ - Inscrição, alteração e 
baixa
CPF - Inscrição, alteração e re-
gularização

 
Certidões e

situação fiscal:
Cópia de Declaração e Recibos 
para PF - DIRPF
DIRF Beneficiário e DITR
Cópia de Declaração e Recibos 
- GFIP
Perdcomp, Dacon, DMED
Consulta Pendência Malha Fiscal PF
Consulta Restituição e Situação 
Fiscal DIRPF

 
Pagamentos:
Emissão de Documentos de 
Arrecadação - DARF e GPS
Retificação de Documentos de 
Arrecadação - REDARF/RE-
TGPS

 
Processos e Procuração:
Conversão de Processos Ele-
trônicos para digital
Cópia de Processo (Exceto de 
PJ Lucro Real/Presumido/Ar-
bitrado)
Juntada de Documentos
Impugnação, Recursos, Mani-
festação de Inconformidade,

Procuração RFB
O PAV atenderá no Centro 

de Convenções, junto à Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico. Para dúvidas e infor-
mações a Secretaria atende pelo 
número (31) 3558-2209.
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Festival da Canção 
- Canta Mariana 
elege os vencedores 
PARTICIPAÇÃO. O Canta Mariana  recebeu 740 inscrições de 
todas as regiões do Brasil para a edição de 2021.

DA REDAÇÃO

Muita emoção e música 
boa marcaram a final do 5º 
Festival da Canção- Canta Ma-
riana Edição online, realizada 
no último dia 25 de setem-
bro. Nesta fase, 10 canções de 
compositores de todo o Brasil, 
disputaram o título de grande 
campeã deste ano. A música 
“A flor do meu jardim”, de 
Kris Maciel, George Guterres 
e Vinícius Silva de Oliveira, de 
Brasília/DF, ficou em 1º lugar 
e levou o grande prêmio de 12 
mil reais para casa. O prêmio 
de 8 mil reais do 2º lugar, fi-
cou com Aroldo Galindo, de 
Teresópolis/RJ, com a canção 
“Navegante’’. Fechando o pó-
dio, Valéria Velho, de Tietê/
SP, ficou em 3º lugar com a 
música “Confissão” e foi pre-
miada com 5 mil reais. 

“Não sei expressar em 
palavras. Só tenho a agrade-
cer a todos os envolvidos. 
Mesmo! Só gratidão em meu 
coração!”, disse Kris Maciel, 
componente do trio que levou 
o primeiro lugar e foi elei-

ta como a Melhor Intérprete 
e o prêmio de Prata da Casa 
foi para a canção “Lembra de 
mim com carinho’’, do mo-
rador de Mariana, Wandrey. 
Cada um recebeu um prêmio 
de 2.500 reais. O painel de ju-
rados composto por Bia No-
gueira, Karen Ávila e Felipe 
Moreira, analisaram pontos 
como arranjo, performance, 
harmonia, ritmo e vários ou-
tros quesitos na votação final. 

O vice-campeão Aroldo 
Galindo, parabenizou a ini-
ciativa e comemorou: “Feliz 
por esta conquista! Principal-
mente ante a constatação da 
qualidade das demais canções 
participantes. Que outros mu-
nicípios sigam este exemplo! 
A nossa música agradece”. 
Valéria Velho, ganhadora do 
3º lugar, ficou muito satisfei-
ta com a conquista: “Sensa-
ção de realização, felicidade e 
gratidão. Um grande estímulo 
e incentivo para acreditar no 
que faço. É como ver a men-
sagem chegar ao seu desti-
no”. O cantor Wandrey tam-

bém celebrou o prêmio para a 
melhor canção de compositor 
residente em Mariana: “É um 
sentimento de realização. Artis-
ta vive de reconhecimento. Não 
tem sensação melhor do que ser 
reconhecido por seu trabalho”.

O Festival da Canção-
Canta Mariana é uma inicia-
tiva da Prefeitura de Mariana, 
através da Secretaria de Cul-
tura, Patrimônio Histórico, 
Turismo e Lazer. A edição 
deste ano, realizada de forma 
totalmente online, homena-
geou a saudosa artista ma-
rianense Sylvinha Araújo, em 
comemoração aos 70 anos do 
nascimento da artista. O Can-
ta Mariana  recebeu 740 ins-
crições de todas as regiões do 
Brasil para a edição de 2021. 
Deste número, 53 canções 
originais eram de Mariana e 
o restante de participantes de 
133 cidades, divididas por 22 
estados brasileiros.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br



Jornal Ponto Final 
7 a 13 de outubro de 2021

06| cidades

 A distribuição dos materiais teve início em julho e será 
concluída em dezembro de 2021.

Tradicionais 
“santinhos” reavivam 
celebrações religiosas 
de Mariana e do 
Alto Rio Doce
PROTEÇÃO. Neste período de pandemia, produção do material 
ganha apoio com o objetivo de fortalecer as celebrações 
religiosas e culturais da região.

DA REDAÇÃO

A Fundação Renova está 
apoiando a produção dos tra-
dicionais “santinhos”, cartões 
impressos que trazem hinos 
e orações de festejos religio-
sos, típicos da região entre 
Mariana e o Alto Rio Doce. 
A iniciativa visa promover o 
fortalecimento das celebra-
ções religiosas e culturais, es-
pecialmente nesse período em 
que alguns encontros e even-
tos habituais tiveram que ser 
suspensos em razão das restri-
ções impostas pela pandemia.

No total, cerca de 2 mil 
santinhos serão distribuídos em 
comunidades dos municípios 
de Mariana (Bento Rodrigues, 
Pedras, Campinas e Ponte do 
Gama), Barra Longa (Barreto 
e Gesteira) e Rio Doce (Mata-
douro e Santana do Deserto), 
considerando os períodos de 
realização de cada evento.

A distribuição dos ma-
teriais teve início em julho e 
será concluída em dezembro 
de 2021, com o apoio de pes-

soas das próprias comunida-
des que são referências para 
essas manifestações.

A iniciativa faz parte do 
Programa de Preservação da 
Memória Histórica, Cultural 
e Artística da Fundação Re-
nova e atende a um dos eixos 
definidos pelo Diagnóstico de 
Referências Culturais: Promo-
ção e Produção dessas mani-

festações. “O estudo mapeou 
cerca de 300 manifestações 
culturais impactadas pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão e propôs um plano de 
trabalho para repará-los, em 
parceria com a Unesco. Atu-
almente, o projeto está em 
fase de tratativas com as co-
munidades e o Poder Público 
sobre as ações de reparação”, 
explica Lucas Vitelli, analista 
de Turismo, Cultura, Esporte 
e Lazer da Fundação Renova.

Ainda de acordo com o 
analista, a produção dos san-
tinhos também visa contribuir 
com a educação patrimonial e 
preservação da memória dos 
bens culturais dessas comu-
nidades. “Todos os santinhos 
foram produzidos com textos 
que a própria comunidade su-
geriu. Temos um pouquinho de 
reza e de hino. Essa é uma for-
ma que encontramos de apoiar 
e fazer as pessoas festejarem es-
sas manifestações. Um dos san-
tinhos que serão distribuídos 
traz um hino que nunca havia 
sido registrado, por exemplo. 
Outro traz os versos da Folia 
de Reis, que são cantados nas 
casas das pessoas, fortalecendo 
a memória desse bem cultural”, 
afirma Lucas Vitelli.
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Prefeitura irá notificar a Lecard sobre os atrasos.

Empresa responsável 
pelo cartão municipal 
é denunciada por 
falta de pagamento
ATRASO. Comerciantes denunciam instabilidade nos pagamentos 
de empresa responsável pelo Cartão do auxílio municipal.

DA REDAÇÃO

Insatisfeitos com os prazos 
de pagamento descumpridos 
pela empresa Lecard, responsá-
vel pelo cartão do Auxílio Mu-
nicipal, um grupo de comer-
ciantes procurou pela redação 

do Jornal Ponto Final a fim de 
solucionar o problema.

Segundo um comerciante 
que preferiu não ser identificado, 
os pagamentos estão atrasados 
desde o dia 30. “O pior de todos 
os problemas é que não conse-

guimos contato com nenhum 
dos telefones que foram dispo-
nibilizados pela empresa quan-
do nos procuraram na intenção 
de credenciar. Não temos como 
atender dessa forma. Acho que a 
prefeitura deveria fiscalizar isso 
melhor porque não adianta ten-
tar sanar um problema e causar 
outro”, afirmou.

Procurado pelo Ponto 
Final, o secretário de Desen-
volvimento Social, Walber 
Luís informou que o paga-
mento à empresa foi efetua-
do no dia 16 de setembro e 
que a prefeitura irá notificar 
a Lecard sobre os atrasos.

A equipe de reportagem do 
Jornal Ponto Final entrou em 
contato com a Lecard e até o 
fechamento desta edição não 
obtivemos resposta.
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A descentralização das vacinas 
para os distritos ocorrerá 

mediante o recebimento de 
demais remessas.

Município adianta D2 da Pfizer 
para público com agendamento
DOCUMENTAÇÃO. Todos os contemplados devem comparecer ao local de imunização portando 
documento de identificação.

DA REDAÇÃO

A Secretaria da Saúde infor-
mou que a D2 da vacina Pfizer, 
contra Covid-19, foi adiantada 
para os dias 6 (ontem) e 7 (hoje) 
de outubro, para o público com 
agendamento entre 21, 25, 28 e 
29/10. A vacinação está aconte-
cendo na Arena Mariana, na Rua 
São Vicente de Paulo, nº 130, na 
Vila Aparecida, das 08h às 15h, 
pelo sistema drive thru. Haverá 

uma estrutura no local para as 
pessoas que não possuem veículo.

Para que a campanha ocorra 
de forma eficaz, todos os con-
templados devem comparecer 
ao local de imunização por-
tando documento de identifi-
cação com foto, comprovante 
de residência, cartão do SUS 
e cartão de vacina, se tiver. A 
prefeitura também ressalta que 
não será necessário o contato 

prévio para receber a aplicação 
do imunizante.

A descentralização das va-
cinas para os distritos ocorrerá 
mediante o recebimento de de-
mais remessas. 
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Alunos recebem 
premiação de concurso 
sobre prevenção 
às drogas 
JULGAMENTO. Concurso ocorreu em uma única etapa e foi 
julgado por uma comissão formada por pessoas envolvidas 
com a Educação.

DA REDAÇÃO

Para incentivar, estimular 
e desenvolver novos aprendi-
zados, a Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, promoveu dois concur-
sos para os estudantes da rede 
municipal de ensino, que trata-
ram sobre temas importantes 
do nosso cotidiano. A premia-
ção para os vencedores aconte-
ceu no último dia 28, no Centro 
de Convenções.

Os participantes do con-
curso da Semana Estadual de 
Prevenção às Drogas, produzi-
ram desenhos voltados aos alu-
nos dos anos iniciais, tirinhas, 
realizado pelos estudantes dos 
anos finais e paródias, produ-
zido pelos alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). A 
temática abordada foi: “Con-
versando sobre drogas: a pre-
venção em foco”. O concurso 
promoveu um aprendizado de 
forma consciente, sensibilizou 
e incentivou os estudantes para 
a adoção de práticas que contri-
buíram para uma vida saudável, 
orientando-os sobre os riscos 
causados pelas drogas. Os três 
primeiros lugares de cada ca-
tegoria receberam como pre-

miação tablets, kits escolares e 
jogos educativos.

O concurso ocorreu em 
uma única etapa e foi julgado 
por uma comissão formada 
por pessoas envolvidas com a 
Educação e autores renomados 
de Mariana, como Andreia Do-
nadon Leal, Júlio Vasconcelos e 
Magna Campos.

Uma das juradas do con-
curso da Semana Estadual de 
Prevenção às Drogas, Andreia 
Donadon Leal, comentou so-
bre a importância dos educado-
res para incentivar e estimular 
o aprendizado dos alunos. “Os 
trabalhos realizados pelos alu-
nos são muito necessários para 
a atualidade e foram além das 
expectativas. Quando a educa-
ção trabalha com essa aborda-
gem, que vai além do acesso 
aos aspectos linguísticos, ela 
acaba se superando, por isso eu 
fiquei feliz e me encantei com 
todo material selecionado”, 
pontuou.

Luís Gustavo Silva e Car-
los Victor da Silva, alunos da 
EJA, foram os ganhadores do 
primeiro lugar do concurso de 
paródia e comemoraram a pre-
miação. Para Carlos Victor, o 

trabalho desenvolvido por eles 
teve o objetivo de contribuir 
com a melhoria da qualidade 
de vida e na prevenção ao uso 
de drogas. “Fizemos o nosso 
melhor e estamos muito felizes 
por isso. Mas independente da 
premiação, o nosso foco era 
fazer com que as pessoas pu-
dessem ouvir a nossa paródia 
e refletissem sobre o tema”, 
ressaltou.

Pela categoria tirinha, Ka-
milly Vitória de Souza recebeu 
a premiação máxima e comen-
tou sobre a realização do seu 
trabalho. “Falar sobre drogas 
foi complicado, eu me dediquei 
bastante para falar sobre o as-
sunto e recebi apoio dos meus 
pais e professores para realizar 
o trabalho. Eu fiquei muito feliz 
por desenvolver um conteúdo 
que poderá informar e ajudar 
as pessoas a se conscientizarem 
mais sobre o tema”.

Já a outra premiação rea-
lizada foi do concurso de po-
esias e desenhos, no qual os 
alunos produziram conteúdos 
com a temática: “A escola no 
combate ao trabalho infantil”. 
No projeto, foi englobado um 
conjunto de ações voltadas à 
promoção de debates de temas 
relativos aos direitos da criança 
e do adolescente, especialmen-
te a erradicação do trabalho 
infantil e a proteção ao traba-
lhador adolescente.

Os vencedores de cada ca-
tegoria levaram para casa um 
tablet, premiação ofertada pelo 
município. Além disso, todos 
os participantes desse concur-
so foram agraciados com me-
dalhas de agradecimento pela 
participação.

“A premiação serviu como 
estímulo para os jovens conti-
nuarem produzindo conteúdos 
artísticos de grande importân-
cia para a sociedade. Fiquei feliz 
em ver meus alunos recebendo 
essa homenagem pelos traba-
lhos que eles desenvolveram, 
foi muito gratificante participar 
deste momento”, contou Mar-
co Antônio Tukoff, professor 
da rede municipal de ensino.



CIDADES | 11
Jornal Ponto Final
7 a 13 de outubro de 2021
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MP cobra R$ 2,5 bi para atingidos 
pelo rompimento da barragem 
BENFÍCIO. As mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton são alvos da ação; processo deve beneficiar 1.300 famílias.
DA REDAÇÃO

O Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) in-
formou nesta semana que 
entrou com nova ação con-
tra as mineradoras Samarco, 
Vale e BHP Billiton Brasil, 
responsáveis pela barragem 
de Fundão, em Mariana, na 
região Central do Estado, que 
se rompeu em novembro de 
2015, matando 19 pessoas. 

O órgão pede R$ 
2.540.770.051,25 para garantir 
o pagamento de indenização 
para os atingidos pelo rompi-
mento da estrutura. As inde-
nizações estavam previstas no 
acordo homologado em 2018, 
mas, segundo o MPMG, as em-
presas têm se negado a fazer os 
pagamentos. Com a ação, o ór-
gão espera beneficiar 1.300 fa-
mílias – cerca de 4.500 pessoas.

No processo, o Ministério 
Público explicou que, em ou-
tubro de 2018 formulou um 
acordo com as empresas e a 
associação de atingidos para 
pagamento de indenizações a 
vítimas da tragédia.

Na ocasião, ficou estabele-
cido que as mineradoras fariam 
a reparação integral e, após a 
conclusão dos cadastros dos 
atingidos, os pagamentos, apre-
sentando as propostas em até 
90 dias. No entanto, segundo o 
promotor de Justiça Guilherme 
de Sá Meneghin, mesmo após 
três meses da homologação 
desse acordo, muitas famílias 
não foram indenizadas.

“Nós entramos com esse 
cumprimento de sentença  no 
dia 5 de outubro à noite, em ra-
zão do descumprimento siste-

mático por parte da Fundação 
Renova e das empresas Sa-
marco, Vale e BHP em pagar 
as indenizações de forma cé-
lere, correta e devida aos atin-
gidos. Lamentável que nós te-
nhamos que fazer isso quase 
seis anos depois, na medida 
que, em 2018, fechamos um 
acordo, na Ação Civil Pública, 
com todas as cláusulas bem 
definidas”, explicou.

Meneghin afirma que a 
percepção é de que as em-
presas, mesmo com o acordo 
firmado, estão relutantes em 
fazer os pagamentos. “A inde-
nização é só um dos proble-
mas que as vítimas estão en-
frentando”, destacou.

Na nova ação, o MPMG 
solicita que, na primeira fase, 
o valor seja depositado em 
juízo, em favor das vítimas 
cadastradas, que poderão le-
vantar a parcela individualiza-
da após comprovação da con-
dição de vítima e da extensão 
do dano. Na segunda etapa, 
será feito o pagamento do va-
lor individual a cada vítima, 
retirado do montante global. 

A promotoria pede ain-
da que seja arbitrada multa 
de no mínimo 10% da dívi-
da pelo atraso no pagamento 
das indenizações. 

Líder da associação co-
munitária de Bento Rodrigues, 
José do Nascimento de Jesus, 
76, afirma que muitos atingi-
dos ainda não ganharam nada. 
Na visão dele, a situação causa 
desconforto e sentimento de 
injustiça. Os antigos morado-
res do distrito, que foi destru-

ído pela lama, esperam que, até 
novembro de 2022, possam ter 
um lar novamente. “Até que, de 
dezembro do ano passado para 
cá, as obras andaram muito. Le-
vamos o promotor de Justiça e 
a juíza lá, fizemos uma reunião, 
e as coisas mudaram e estão 
melhores”, disse a liderança, 
que é conhecida como conheci-
do como “Zezinho do Bento”.

Respostas
Por meio de nota, a Vale 

afirmou que não foi notificada 
da nova ação. “Como acionista 
da Samarco, a Vale reafirma seu 
compromisso com a reparação 
integral dos danos causados 
pelo rompimento da barra-
gem de Fundão”, disse a nota.  
Também por nota, a Samarco 
disse que a empresa “mantém 
o compromisso com a repara-
ção e com o Termo de Transa-
ção e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) firmado, em março de 
2016, pela Samarco e seus acio-
nistas, Vale e BHP, governos 
federal, de Minas Gerais e do 
Espírito Santo e outras enti-
dades”. Disse ainda que até o 
momento, já foram indenizadas 
mais de 330 mil pessoas, tendo 
sido destinados mais de R$ 
15,57 bilhões para as ações exe-
cutadas pela Fundação Reno-
va.” A Renova respondeu, por 
assessoria, que “não é parte da 
ação” do MPMG. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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guaranix

Foram apontados os principais pontos que nortearam a elabo-
ração do documento, como a análise documental e as oitivas.

Vereadores anunciam conclusão e 
aprovam relatório da CPI Saneouro 
APRESENTAÇÃO. Os vereadores aprovaram a ata da última reunião, e receberam o resultado da análise, requerida

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no último 
dia 30, a 21ª 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.

Em um primeiro momento, 
o vereador Matheus Pacheco 
(PV), presidente da Comissão, 
iniciou a reunião informando 
aos demais membros dados 
complementares enviados pela 
empresa Águas do Brasil refe-
rentes à oitiva do Sr. João Luiz 
de Siqueira Queiróz, indicando 
a cronologia da participação da 
empresa no certame.

Matheus falou também 
sobre os trabalhos da CPI até 
então, parabenizando todos os 
vereadores que participaram de 
maneira direta na Investigação. 
O presidente, junto ao Rela-
tor,vereador Renato Zoroastro 
(MDB), relembraram as teste-
munhas que compareceram à 
CPI, evidenciando o fio con-
dutor do Inquérito à medida 
que novas oitivas aconteciam, 
apontando as principais per-
guntas da Comissão, como o 
papel da Agência Reguladora, 
a questão do Edital e da tarifa.

Dando continuidade a 
sessão, o vereador Renato res-
saltou sobre a necessidade de 
entregar um relatório ao Exe-
cutivo e ao Ministério Público, 
como forma de informar e dar 
um retorno à população sobre 
o processo licitatório e o con-
trato de concessão da empresa 
Saneouro. Por fim, foram vo-

tadas e aprovadas duas delibe-
rações requerendo a juntada 
dos autos da CPI com o Pla-
no Municipal de Saneamento 
Básico e a seguinte Reunião, 
que analisará o relatório final, 
respectivamente. O vereador 
Matheus concluiu o encontro 
falando sobre como a CPI não 
apresentou gastos para os co-
fres públicos.

No dia 5 de outubro os 
vereadores aprovaram a ata da 
última reunião, e receberam o 
resultado da análise, requerida 
pelo vereador Kuruzu (PT), 
das amostras de água coletadas 
na residência de moradores, e 
um informativo sobre a evolu-
ção da ARISB e do avanço da 

regulação no estado.
 Logo após, o Relator 

da CPI, vereador Renato Zo-
roastro (MDB), falou sobre o 
Relatório Final, apontando os 
principais pontos que nortea-
ram a elaboração do documen-
to, como a análise documental 
e as oitivas. 

Após a entrega do Relató-
rio ao Presidente da Comissão, 
o vereador Matheus Pacheco 
(PV), os parlamentares vota-
ram e aprovaram, por unanimi-
dade, o Relatório da CPI, que 
será transformado em Projeto 
de Resolução, e depois encami-
nhado ao Ministério Público e 
Executivo Municipal, na próxi-
ma quinta-feira (07).
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PM se reúne com 
Conselho de Promoção
da Igualdade 
Racial de OP
CRONOGRAMA. Durante encontro, foram traçadas ações 
conjuntas de combate ao racismo na cidade.

DA REDAÇÃO

O Comando do 52º Batalhão 
de Polícia Militar (52º BPM) se 
reuniu na manhã de hoje, sexta-
feira, 1º de outubro, em sua sede 
em Ouro Preto, com represen-
tantes do Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial e 
com a Escola de Música e Casa 
de Artes Samba Preto, Choro e 
Jazz. O encontro objetivou o pla-
nejamento de ações conjuntas de 
combate ao racismo entre o Con-
selho, a Escola, e a Câmara e Pre-
feitura Municipal - que também 
tiveram representantes presentes.

O Subcomandante do 52º 
Batalhão, Major Giovanni Se-
bastião Mendes, e o Coman-
dante da 248ª Cia PM do 52º 
BPM, Capitão Alexandre Gui-
marães Lasnor, debateram com 
os presentes a necessidade que 
a Escola levantou de envolvi-
mento do poder público em 
questões relacionadas à igual-
dade racial em Ouro Preto.

Segundo o Capitão PM Las-
nor, “devido à importância do 
debate em relação à igualdade 
racial, ficou definido na reunião 
que haverá um trabalho de apro-
ximação do poder público com 
a Escola e com o Conselho, por 

meio do fomento de atividades 
culturais e de preservação dos 
direitos e garantias constitu-
cionais de todos cidadãos”. O 
Diretor da Escola de Música 
Samba Preto, Diego Fernandes, 
afirmou que houve “uma pers-
pectiva real de parcerias, para 
tentarmos traçar ações juntos e 
fomentar nas redes sociais, com 
o amparo da Polícia Militar, da 
Prefeitura e da Câmara, o traba-
lho que desenvolvemos para o 
combate ao racismo”.

Na reunião, também foi 

sugerido que a Escola apre-
sente seu trabalho em reunião 
da Câmara e que faça parte 
do Projeto para instalação 
da Rede Integrada de Prote-
ção ao Turismo de Ouro Pre-
to, o qual foi lançado no dia 
27/09/21 e é uma parceria da 
Secretaria de Estado de Cul-
tura e Turismo (Secult) e da 
Polícia Militar de Minas Ge-
rais (PMMG), que busca pro-
mover a segurança pública, a 
cultura e o turismo junto aos 
municípios mineiros.
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¨ polícia

Na residência de um dos indivíduos foram encontrados 
diversos materiais.

PF faz buscas em 
Mariana contra 
exploração 
sexual infantil
OPERAÇÃO. Investigados compartilhavam conteúdo 
pornográfico infantil na internet; 36 mandados foram 
cumpridos em 11 cidades de MG.

DA REDAÇÃO

Dezoito pessoas foram pre-
sas no Estado de Minas Gerais 
no último dia 30 durante uma 
operação realizada pela Polícia 
Federal. A operação tem como 
objetivo desvendar crimes ci-
bernéticos de pornografia in-
fantil no estado. Ao todo 11 ci-
dades de Minas tiveram pessoas 
presas e materiais apreendidos, 
inclusive em Mariana.

 Saint Nicolas, nome dado 
a operação, começou a partir 
da identificação de usuários 
que compartilhavam porno-
grafia infantil pela internet. De 
acordo com a delegada Andrea 
Tsuruta, responsável pelo caso, 
houve um aumento no com-

partilhamento de arquivos do 
tipo durante a pandemia da 
covid-19, o que gerou uma de-
manda maior pela atuação dos 
investigadores.

Com o apoio da Superin-
tendência Regional da Polícia 
Federal em Belo Horizonte e 
de dezenas de delegacias no 
interior do Estado, os investi-
gadores identificaram as prin-
cipais regiões onde ocorrem 
esses crimes. Os mais de 150 
policiais que participaram da 
operação cumpriram manda-
dos nas cidades de Belo Hori-
zonte, Contagem, Santa Luzia, 
Mariana, Uberaba, Uberlândia, 
Juiz de Fora, Varginha, Montes 
Claros, Divinópolis e Governa-

dor Valadares.
Durante a ação, foram re-

colhidos computadores, celu-
lares e HDs, que ainda serão 
periciados. Os investigadores 
buscam, agora, descobrir ou-
tros envolvidos na rede de 
compartilhamento de arquivos 
e apurar se os suspeitos tam-
bém cometeram outros crimes.

De acordo com os dele-
gados, os investigados podem 
responder pelos crimes de 
compartilhamento e armazena-
mento de material com conteú-
do de exploração sexual infan-
til, previstos no ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente). 
A pena pode chegar a 10 anos 
de prisão, além de multa.

CONDUÇÃO

PM prende traficantes no bairro 
Vila Gonçalo, em Itabirito

A Polícia Militar realiza-
va operação no sábado, dia 
02/10/21, no bairro Vila Gon-
çalo, em Itabirito (MG), quan-
do por volta de 21h, um indi-
víduo passou a se comportar 
de maneira suspeita ao avistar 
a viatura policial, e tentou eva-
dir. Ele entrou no pátio de um 
conjunto de residências, onde 
foi abordado, sendo apreendida 
com o mesmo 1 (uma) bucha 
de maconha. No mesmo local, 
foi preso um rapaz de 22 anos, 
após os militares visualizarem 
que ele tentava  se desfazer 
de cocaína, esfarelando a dro-
ga em um monte de areia. No 
local, foram apreendidos: 44 
(quarenta e quatro) pinos e pro-
ximadamente 700g de cocaína, 
1 (uma) balança de precisão e 

R$400,00 (quatrocentos reais).
Já na residência do outro 

indivíduo, de 25 anos, foram 
apreendidas 35 (trinta e cinco) 
buchas de maconha e 15 (quin-
ze) pedras de crack, motivo 

pelo qual ele foi preso.
Os autores foram conduzi-

dos para a Delegacia de Polícia Ci-
vil de plantão, onde foram entre-
gues as drogas e demais materiais 
apreendidos pela Polícia Militar.

DA REDAÇÃO
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¨ esporte

Os jovens atletas foram avaliados por Reinaldo e a intenção foi descobrir novos talentos na cidade.

Prefeitura promove peneirada 
para atletas com ídolo do atlético 
OLHEIRO. O momento contou com a presença do ex-craque do Clube Atlético Mineiro, o Rei Reinaldo.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes, promoveu na manhã 
do último domingo, (03), na 
Arena Badaró, a peneirada para 
atletas marianenses. A ação foi 
destinada para todas as crian-
ças que moram em Mariana, 
nascidas entre 2007 e 2011. O 
evento contou com a presença 
do Rei Reinaldo, grande ídolo e 
ex-atleta do Clube Atlético Mi-
neiro e marcou a valorização e 
o desenvolvimento do futebol 
de base em nossa cidade.

O Clube Atlético Mineiro 
tem uma das principais estru-
turas da América Latina, com 
um potencial enorme para 
revelar e formar grandes pro-
fissionais. Além de instruir, o 
time também pareia no mer-
cado da bola, jovens com po-

tencial de crescimento.
Os jovens atletas foram 

avaliados por Reinaldo e a 
intenção foi descobrir novos 
talentos na cidade. “O joga-
dor de base tem muitos po-
tenciais, basta orientá-los para 
o caminho certo”, comentou 
o ídolo do Galo. No evento, 
além de atuar como olheiro, 
o ex-craque também compar-
tilhou momentos históricos 
e dicas para os jovens atletas 
em formação, evidenciando 
a importância do futebol de 
base na cidade de Mariana.

A parceria já traz os primei-
ros frutos. Iago, de 11 anos, um 
dos jovens atletas que participou 
da peneirada comentou. “Pisar 
no gramado como profissional 
é muito especial. Estou reali-
zando um sonho. É um preparo 
que deve ser levado a sério e fico 

muito feliz por essa oportunida-
de de me apresentar. Está sen-

do difícil descrever o que estou 
sentindo neste momento. É um 

sonho implantado no meu cora-
ção”, comemorou.
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As disputas foram divididas através de um Congresso Técnico.

Arena Badaró é palco 
do 7º Torneio de 
Futsal Mariana Viva
COVID-19. Todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 do 
programa Minas Consciente estão sendo respeitados.

DA REDAÇÃO

A tabela com o crono-
grama do 7º Torneio de Fut-
sal Mariana Viva está dispo-
nível. O evento acontece na 
Arena Badaró, de 4 a 22 de 
outubro e faz parte de uma 
série de ações de valorização 
da modalidade esportiva que 
vem sendo trabalhada pela 
Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Es-
portes e Eventos.

As disputas foram dividi-
das através de um Congres-
so Técnico, que aconteceu 
na última segunda-feira (4) e 
contou com a presença dos 
inscritos no torneio. A me-
dida faz parte da retomada 
gradual dos eventos esporti-
vos na cidade. Todos os pro-

tocolos sanitários contra a 
Covid-19 do programa Minas 
Consciente serão respeita-
dos, garantindo a segurança 

da população. Para mais in-
formações, entre em contato 
com a Secretaria de Espor-
tes no número 3557-2128.
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É necessário assinar um termo de responsabilidade, afirmando a ciência da participação 
em uma atividade que possa ter algum risco.

Inscrições para 4ª edição do projeto 
Mariana Aventura já estão abertas
PARTICIPAÇÃO. Para participar, basta preencher a ficha de inscrição e encaminhá-la para a Secretaria de Esportes.
DA REDAÇÃO

A 4ª edição do Mariana 
Aventura já está com inscrições 
abertas. As vagas serão para as 
30 primeiras pessoas que de-
monstrarem interesse. As últi-
mas edições foram um sucesso 
e, novamente, os trilheiros irão 
até o Sítio Arqueológico e Pai-
sagístico do Gogô, no dia 17. 
As inscrições estarão disponí-
veis até o dia 14 de outubro.

No total, o passeio conta 

com um trajeto de aproxima-
damente 8 km de nível mo-
derado. Além de passar pelas 
trilhas, os trilheiros visitarão 
algumas minas desativadas, 
ruínas e respiros de minas 
até chegarem ao mirante da 
montanha. Logo após, desce-
rão por meio da trilha até o 
Bairro Morro Santana (Gogô) 
e participarão de uma palestra 
ministrada por Eduardo Cam-
pos no Museu de Minas.

Para participar, basta pre-
encher a ficha de inscrição e en-
caminhá-la para a Secretaria de 
Esportes no e-mail secretariade-
desportos@gmail.com até quin-
ta-feira, 14, e apresentá-la no dia 
do evento. Também é necessário 
assinar um termo de responsabili-
dade, afirmando a ciência da par-
ticipação em uma atividade que 
possa ter algum risco. Para mais 
informações, entre em contato 
pelo número: (31) 3557-2128. 



Jornal Ponto Final
7 a 13 de outubro de 2021 

18| ENTRETENIMENTO

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.

Olha Escórpio, se pintar alguma bagacinha, 
você não vai fazer papel de trouxa, pois a 
sua intuição, o seu sexto sentido ainda 
mais alto que o preço da gasolina. Além 
disso, o seu Plutão estimula seu lado 
esperto, comunicativo e perspicaz. 

Sagita, a semana vem repleta de estímulos 
para os seus ideais e aqueles planos que você 
adiou mil vezes podem fi nalmente começar a 
andar. Tem uma troupe planetária agindo em 
favor das suas esperanças. Aproveite essa 
maré de sorte e faz logo uma força-tarefa 
pra realizar o que deixou de lado nos últimos 
tempos.

Plutão traz mais proteção para seus planos, 
objetivos e projetos. Você terá mais confi ança 
para agir e para promover mudanças importantes 
em sua vida. E como o seu sobrenome é 
trabalho, aproveite para dar uma bela alavancada 
nos seus interesses profi ssionais e fi nanceiros. 

Semana positiva para contatos com pessoas 
e assuntos diferentes e distantes, que  podem 
abrir seus caminhos ou inspirar mudanças 
importantes na sua vida. Estudos, provas e 
concursos também recebem mais proteção 
e como a sua energia mental fi ca tinindo, 
vai mandar bem, inclusive na busca do tão 
sonhado trabalho. 

O movimento dos astros deixam a sua 
intuição pisciana ainda mais poderosa. 
Talvez você tenha que lidar com assuntos 
complexos e resolver algumas paradas, 
mas o radar do seu sexto sentido está 
ligadaço e será seu maior aliado.

Conselho de quem te quer muito bem: 
tira os pés do chão, tourinho. Se deixar a 
imaginação fl uir solta nesta semana, só 
tem a ganhar. A vibe libriana alimenta a sua 
criatividade, exalta seus dons e revela que 
você vai ter vitórias importantes se investir 
em seus talentos. Isso vale para o trabalho 
e até para ganhar um dinheirinho a mais, 
usando suas habilidades. 

Uma semana que tem tudo para ser 
inesquecível geminiane. Com todos os 
astros vestindo a camisa do seu time, 
pode contar com a sorte, criatividade e 
simpatia para atingir os seus objetivos. 
Tudo indica que a sua estrela vai brilhar 
com grana, seja através do seu trabalho, 
de acontecimentos inesperados e de sorte 
em jogos e loteria.

Chega de zicas. É hora de tirar o atraso, 
bebê, e aproveitar as boas energias que estão 
estimulando os seus interesses profi ssionais, 
as suas relações e parcerias. É hora de retomar 
projetos, planos e tocar pra frente tudo o que 
estava paradão nos últimos tempos, seja 
por falta de recurso, de oportunidade ou de 
motivação.

Semana com ótimas promessas para seus 
ganhos, seus contatos, suas alianças e 
parcerias. Pra melhorar, Saturno e Plutão 
dão passe livre para os seus interesses 
profi ssionais. Isso sem falar na Lua Nova, 
que forma o cenário ideal para suas ideias 
decolarem. 

Quem falou que o seu signo não liga 
muito pra dinheiro, como diria o Faustão, 
Errrrooouu. Essa semana, você vai 
agarrar com unhas, dentes e gengiva  as 
oportunidades que podem pintar para 
melhorar de vida.

Meu docinho de jabuticaba, essa semana 
tu espera sucesso no trabalho, dindim 
pra gastar com brusinhas, saúde fi rme 
e sorte no amor? Olha, se depender de 
ajuda astral, você tá rocheda. E  mais: 
não faltarão energia, talento e  iniciativa 
para você se destacar no serviço, curtir 
um período cheio de vitalidade e melhorar 
seus ganhos.

Duca e Karina lamentam a fuga de Nat. 
João fala para Pedro que pedirá Bianca 
em namoro. Lobão mostra o pendrive de 
Alan para Heideguer. Gael acredita que 
Nat tenha enganado Duca. Heideguer e 
Lobão descobrem que foi Karina quem deu 
o pendrive para Nat. Gael se preocupa com 
Karina. Wallace conta a Gael que Karina foi 
morar com Lobão. Lobão vasculha a mochila 
e o celular de Karina. Cobra pede para Edgard 
ajudá-lo a se preparar para o chá de Lucrécia. 
Lobão tenta descobrir alguma informação 
sobre Nat com Karina. Edgard leva Cobra 
ao Perfeitão e ele fi ca envergonhado. Gael 
invade a casa de Lobão para tirar Karina de lá.

Nat lê o dossiê preparado por Alan contra 
Heideguer e Lobão. Lobão surpreende 
Nat, quebra seu laptop e afi rma que irá 
destruí-la. Karina pede permissão a Lobão 
para dormir na casa de Pedro. Lobão e Nat 
lutam, até que a menina desfalece. Lobão 
acredita que Nat está sem vida e pede 
ajuda a Luiz para se livrar da lutadora. 
João e Bianca comemoram a exibição do 
comercial do menino. Gael avisa a Duca 
que Nat o procurou e estava transtornada. 
Lobão e Luiz encontram um bilhete de 
despedida que Nat escreveu para Karina. 
João beija Bianca. João é reconhecido 
na rua por seu comercial e Bianca sente 
ciúmes. 

Dom confronta Sabine e diz que ela 
e Tânia estão tramando para separá-
lo da família biológica. Dom termina o 
relacionamento com Tânia. Cristóvão se 
emociona quando Madalena o chama 
para voltar a morar com ela. Lourenço 
revela ser da Polícia Federal e dá voz 
de prisão a Athaíde, mas se depara 
com o marido de Lígia já apreendido por 
Antônia e Domênico. Antônia mostra a 
Athaíde a gravação feita por Arlete, que 
comprova que ele foi o mandante da 
troca do laudo do acidente de Mirella. 
Eric acusa Athaíde de ter colocado os 
documentos em sua pasta, e pergunta 
ao ex-desembargador se ele provocou o 
acidente de Mirella. 

Arlete conta a Pedrinho que denunciou 
Athaíde. Malagueta nega para Antônia 
qualquer envolvimento com os documentos 
do acidente de Mirella. Athaíde demonstra 
que está assumindo a culpa por outra 
pessoa. Eric conta a Luiza que Lourenço vai 
ajudá-lo na investigação sobre o passado 
de Athaíde. Lígia sai do hospital e se recusa 
a visitar Athaíde. Lourenço conta a Eric que 
não foi Athaíde quem cortou os freios do carro 
de Mirella e revela que o empresário e a fi lha 
correm risco de morte. 

Nat cede às armações de Lobão e dá 
a vitória à sua adversária, mas Gael 
fi ca intrigado. Nat consegue registrar a 
confi ssão de Heideguer e Lobão com 
seu relógio-câmera. Começa a luta de 
Karina, que é duramente combatida 
por sua adversária. Gael é expulso do 
ginásio. Karina segue os conselhos 
de Cobra e consegue vencer a luta, 
mas Gael não vê. Nat revela para 
Duca que conseguiu a gravação. Nat 
descobre que sua gravação falhou e se 
desespera. Karina afi rma a Nat que só 
voltará para casa quando Gael admitir 
que ela é uma lutadora. Marcelo procura 
Roberta e os dois se beijam. 

José Alfredo diz a Cristina que acredita 
que Silviano seja Fabrício Melgaço. José 
Pedro acredita ter conseguido o apoio 
de Maria Clara para interceder por ele e 
Merival junto a José Alfredo. Maria Marta 
estranha a ausência de Silviano. Maria 
Clara revela para José Pedro que Maria 
Marta confi rmou que foi casada com o 
mordomo. Maria Clara alerta o pai sobre 
a união entre Merival e José Pedro. Téo 
confessa seu amor por Cláudio para 
Érika. José Alfredo afi rma a Maria Marta 
que Silviano pode ser seu inimigo. Xênia 
arma contra Juliane. Elivaldo discute 
com Tuane. Zezé ouve quando Du e 
João Lucas comentam sobre Silviano. 

Silviano confronta e ofende José Alfredo. 
Maria Marta defende Silviano, e Maria Clara 
questiona a mãe. Xênia troca os sapatos 
de Juliane. Através da câmera instalada na 
sala de José Alfredo, Maurílio ouve quando 
o Comendador afi rma que o denunciará 
à polícia. Elivaldo e Tuane se reconciliam. 
Maurílio se prepara para atirar contra José 
Alfredo. Silviano deixa a mansão. Maurílio 
liga para Marcão. Amanda presenteia 
Juliane com sandálias novas e Antoninho 
permite que a sambista as use no desfi le. 
Xênia se irrita com o fracasso de seu plano. 
Cora ouve a conversa entre Maurílio e 
Marcão e tenta alertar José Alfredo que ele 
corre risco de morte.

Todos esperam Xana se arrumar para ir 
para o sambódromo. Xênia manda Pietro 
seguir a van de Juliane. Silviano chora em 
sua casa. Daniele tenta intimidar José Pedro 
e depois encontra a fantasia de Maurílio. 
Magnólia e Severo se surpreendem com 
o camarote no sambódromo. Cláudio volta 
para casa com a família. Carmem ouve 
Helena falar com Salvador sobre uma 
exposição. Começa o desfi le da Unidos de 
Santa Teresa. Cristina e Elivaldo tentam 
acalmar Cora. José Alfredo demonstra 
preocupação com Cora. Maurílio se irrita 
por causa do desfecho de seu plano. Cora 
tenta conversar com Cristina e Elivaldo. 

Júlio aconselha Arlete a revelar tudo o 
que sabe para Antônia, a fi m de livrar 
Eric. Sandra Helena devolve a Pedrinho 
o dinheiro que faltava para complementar 
o valor roubado por ela. Arlete explica à 
polícia como trocou o laudo do acidente de 
Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde 
fi ca desconfi ado ao encontrar Lourenço 
em um restaurante conversando com 
seus antigos colegas de trabalho. Antônia 
garante a Arlete que protegerá sua família 
se a taxista revelar o nome do mandante 
da troca de laudos. Dom fl agra Tânia com 
Sabine e pergunta à namorada se ela o 
está vigiando. 

Duca tenta convencer Nat a desistir de 
fugir e revelar a Lobão que eles estão 
juntos. Lucrécia expulsa Cobra de sua 
casa e Jade fi ca arrasada. Gael afi rma 
a Wallace que torce por ele, mesmo 
acreditando que o rapaz não está 
preparado para disputar o campeonato. 
Jade dá um ultimato em Cobra. Nat 
termina o namoro com Lobão, que se 
enfurece. Gael revela a Heideguer que 
Nat o acusou de manipular os resultados 
do campeonato. Cobra pede ajuda a 
Edgard para agir mais educadamente. 
Heideguer ameaça Nat para Lobão. Nat 
encontra o pendrive de Alan.

Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado 
pelo povo. Cândida desconfi a do 
comportamento de Samuel e Zayla. Pedro 
decide expulsar Christie do Brasil e romper 
as relações do país com a Inglaterra. Zayla 
ameaça Guebo. Luísa aconselha Samuel a 
não desistir do amor de sua vida. Dolores 
procura Pilar como médica e afi rma que 
jamais a perdoará como irmã. Isabel e 
Leopoldina discutem com Teresa sobre 
Augusto e Gastão. Vitória vibra ao encontrar 
as múmias no terreno de Lota. Leopoldina 
garante a Luísa que não se casará. Tonico 
arma para aproximar Nino de Celestina. 
Leopoldina confessa que sempre soube da 
ligação entre Luísa e Pedro.

Leopoldina exige que Luísa convença 
Pedro a desistir de casá-la. Dumas, 
Gastão e Augusto chegam à casa 
de Luísa. Nicolau alerta Celestina 
sobre Nino. Lupita garante a Batista 
que descobriu como se livrar de Lota. 
Tonico humilha Dolores. Dumas revela 
a Teresa, Pedro e Luísa que tanto 
Gastão quanto Augusto acreditam que 
desposarão Isabel. Leopoldina faz 
insinuações sobre Luísa para Isabel. 
Guebo conta a Samuel que beijou 
Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elogia 
Dolores. O bando de Jamil e Guebo 
rouba Borges. Pilar é atingida por um 
tiro de Borges.  

Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dolores 
tem um mau pressentimento. Teresa insinua 
a Pedro sobre Dumas e Luísa. A Madre 
avisa a Samuel sobre o estado de Pilar, e 
Guebo conforta o amigo. Tonico impede 
Dolores de visitar Pilar no hospital. Zayla 
questiona Samuel sobre seus sentimentos 
por Pilar. Lota afi rma que só abrirá mão das 
múmias caso se torne baronesa. A cirurgia 
de Pilar termina, e Samuel se declara para 
a moça. Madame Lambert se preocupa 
com Zayla. Pedro, Teresa, Luísa e Dumas 
explicam a Gastão e Augusto que aquele 
que não se casar com Isabel poderá se unir 
a Leopoldina. Samuel confessa a Zayla que 
ama Pilar.

Zayla se desespera, e Samuel afi rma 
que não pode mais casar com a moça. 
Para agradar Teresa, Pedro aceita 
conceder o título de baronesa a Lota em 
troca das múmias. Luísa garante que 
Isabel escolherá Gastão. Enfurecida, 
Zayla jura que Samuel e Pilar não fi carão 
juntos. Quinzinho e Lupita preparam 
seu plano para se livrar de Lota. Tonico 
provoca Samuel e Luísa afi rma ao amigo 
que é melhor esquecer o passado. 
Celestina deixa escapar uma informação 
para Nino. Nélio conforta Dolores e diz 
que Pilar está fora de perigo. Pedro 
apresenta a cidade a Gastão e Augusto. 
Dumas fl agra Luísa, que saía para 
encontrar Pedro. 

Samuel e Pilar reatam seu romance. 
Pedro se irrita ao deduzir que Luísa não 
irá a seu encontro. Pilar se surpreende 
quando Samuel afi rma que foi Borges 
quem atirou contra ela. Teresa ouve 
quando Pedro e Luísa discutem por 
conta de Dumas. Nino consegue se 
aproximar ainda mais de Celestina, e 
Tonico o elogia. Nélio se incomoda com 
a presença de Bernardinho no gabinete 
de Tonico. Disfarçado, Quinzinho se 
apresenta como professor de Lota. 
Vitória cuida de Prisca e Hilário. Zayla 
provoca Pilar. Lota se interessa por 
Quinzinho, e Lupita arma para a 
baronesa. Tonico interpela Justina 
sobre Jorge.

Justina alerta Samuel, e Luísa se preocupa 
com a vida do amigo. Pedro anuncia que 
Isabel escolherá seu esposo. Tonico ironiza 
Pedro. Batista e Lupita comemoram o 
sucesso do plano contra Lota. Isabel e 
Leopoldina conhecem Gastão e Augusto. 
Pilar recebe alta do hospital e todos 
comemoram. Zayla afi rma a Guebo que 
está esquecendo Samuel, e o beija. Dumas 
insinua a Luísa que Pedro tem ciúmes 
dela. Leopoldina provoca Isabel, Gastão e 
Augusto e aceita dançar com Bernardinho. 
Lupita aconselha Nélio a investir em 
Dolores. Isabel se encanta com Gastão, e 
Teresa não gosta. 

Eric comenta com Lourenço que desconfi a de 
que Athaíde possa estar protegendo alguém. 
Dias se passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio 
e Antônia se beijam, e a policial confessa ao 
rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza 
conta a Eric que Malagueta convidou Maria 
Pia para ir até sua casa. Lígia demonstra a 
Athaíde que tem medo de que algo de ruim 
lhe aconteça. Antônia confessa a Domênico 
que beijou Júlio, e os dois decidem dar um 
tempo na relação. Eric e Luiza vigiam a casa 
de Malagueta e fl agram Maria Pia chegando 
ao prédio do ex-concierge.

Júlio fi ca surpreso quando Nelito conta que 
Antônia irá morar com Domênico. Sergio 
avisa a Eric que o caso da Mirella será 
reaberto. Eric revela a Luiza sua ideia para 
investigar Maria Pia. Expedito questiona 
Malagueta sobre Timóteo. Malagueta diz à 
polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela 
a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma 
gravação comprometedora de Malagueta. 
Evandro visita Mônica no orfanato e estranha 
a frieza da mulher. Malagueta descobre que 
Mônica tem um fi lho.  

Malagueta conclui que o filho de Mônica 
também é seu filho. Luiza afirma a Pedrinho 
que vai se separar de Eric, e Bebeth ouve. 
Usando um disfarce, Mônica liberta Timóteo da 
cadeia. Domênico encontra fotos de Pedrinho 
com Athaíde e Timóteo. Eric concorda em 
conceder a guarda de Bebeth para Sabine. 
Lígia se surpreende quando Sandra Helena 
lhe apresenta Aníbal.

Quem anda reclamando de paradeira na vida 
pode deixar o mimimi de lado e se preparar, 
porque a semana vem cheia de promessas e 
de surpresas.  Nada vai atrapalhar seus planos 
nesses dias, bebê, e o cenário é perfeitinho para 
você mandar bem em tudo que fizer. 

Gael e Lobão discutem e não veem 
Karina arrumar sua mochila. Karina não 
deixa Lobão intimidá-la. René vai com 
Gael à clínica na qual ele fez o exame de 
DNA. Lobão fala para Karina convidar 
Pedro para dormir em sua casa. José se 
esconde de Gael e foge da clínica. José 
recebe um dinheiro de Lobão para sumir 
da clínica onde trabalha. Cobra chega 
para o chá na casa de Lucrécia e ela se 
surpreende. Pedro fi ca apavorado com 
a casa de Lobão, e Karina acha graça. 
Lobão chega em casa no momento em 
que Pedro tenta abrir uma gaveta.

Ismael e Lorraine conversam sobre 
Silviano. José Alfredo desconfi a que a 
pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício 
Melgaço. Danielle questiona Maurílio sobre 
o que ele fez no carnaval e ele se irrita. 
Enrico ajuda Cláudio. Noely se insinua para 
Robertão. Lorraine liga para Érika. José 
Alfredo pede um favor para Maria Marta. 
Carmen liga para Jonas. Maria Marta 
conversa com Maria Clara e João Lucas 
sobre José Pedro. Vicente vai ao hospital 
para saber notícias sobre Cora. Lorraine vai 
à casa de Silviano. Cora balbucia algumas 
palavras no hospital.

Vicente consola Cristina. Antoninho e 
seus amigos comemoram o resultado da 
apuração. Silviano assume para Lorraine 
o seu amor por Maria Marta. José Alfredo 
desconfi a de Silviano. Danielle questiona 
Maurílio sobre o atentado ao Comendador. 
Enrico vai à casa de Leonardo e pede 
desculpas a ele. Cláudio se emociona ao 
falar de Enrico para Beatriz. Maria Clara faz 
uma surpresa para Vicente, que não gosta. 
José Alfredo consola Elivaldo ao visitar 
Cora no hospital. Felipe segue Enrico. 
Maria Marta liga para José Pedro e ele fi nge 
não se sentir bem. Helena leva Salvador 
para visitar a galeria de arte onde fará sua 
exposição. 

José Alfredo enfrenta Maria Marta. Maria 
Ísis tenta acalmar José Alfredo. Vicente se 
encontra com Cristina e Maria Clara fica 
incomodada. O médico conversa com Cristina 
e Elivaldo sobre Cora. Magnólia aceita um 
convite para um evento beneficente. Felipe 
observa Enrico. Noely ajuda Magnólia a fazer 
compras. Josué observa o movimento na casa 
de Silviano. Josué questiona Lorraine sobre a 
visita que ela fez a Silviano. Josué conta para 
José Alfredo que a Lorraine esteve na casa de 
Silviano. José Alfredo resolve fazer exame de 
sangue nos seus familiares e em Silviano para 
saber o tipo sanguíneo de cada um. 
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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.

Olha Escórpio, se pintar alguma bagacinha, 
você não vai fazer papel de trouxa, pois a 
sua intuição, o seu sexto sentido ainda 
mais alto que o preço da gasolina. Além 
disso, o seu Plutão estimula seu lado 
esperto, comunicativo e perspicaz. 

Sagita, a semana vem repleta de estímulos 
para os seus ideais e aqueles planos que você 
adiou mil vezes podem fi nalmente começar a 
andar. Tem uma troupe planetária agindo em 
favor das suas esperanças. Aproveite essa 
maré de sorte e faz logo uma força-tarefa 
pra realizar o que deixou de lado nos últimos 
tempos.

Plutão traz mais proteção para seus planos, 
objetivos e projetos. Você terá mais confi ança 
para agir e para promover mudanças importantes 
em sua vida. E como o seu sobrenome é 
trabalho, aproveite para dar uma bela alavancada 
nos seus interesses profi ssionais e fi nanceiros. 

Semana positiva para contatos com pessoas 
e assuntos diferentes e distantes, que  podem 
abrir seus caminhos ou inspirar mudanças 
importantes na sua vida. Estudos, provas e 
concursos também recebem mais proteção 
e como a sua energia mental fi ca tinindo, 
vai mandar bem, inclusive na busca do tão 
sonhado trabalho. 

O movimento dos astros deixam a sua 
intuição pisciana ainda mais poderosa. 
Talvez você tenha que lidar com assuntos 
complexos e resolver algumas paradas, 
mas o radar do seu sexto sentido está 
ligadaço e será seu maior aliado.

Conselho de quem te quer muito bem: 
tira os pés do chão, tourinho. Se deixar a 
imaginação fl uir solta nesta semana, só 
tem a ganhar. A vibe libriana alimenta a sua 
criatividade, exalta seus dons e revela que 
você vai ter vitórias importantes se investir 
em seus talentos. Isso vale para o trabalho 
e até para ganhar um dinheirinho a mais, 
usando suas habilidades. 

Uma semana que tem tudo para ser 
inesquecível geminiane. Com todos os 
astros vestindo a camisa do seu time, 
pode contar com a sorte, criatividade e 
simpatia para atingir os seus objetivos. 
Tudo indica que a sua estrela vai brilhar 
com grana, seja através do seu trabalho, 
de acontecimentos inesperados e de sorte 
em jogos e loteria.

Chega de zicas. É hora de tirar o atraso, 
bebê, e aproveitar as boas energias que estão 
estimulando os seus interesses profi ssionais, 
as suas relações e parcerias. É hora de retomar 
projetos, planos e tocar pra frente tudo o que 
estava paradão nos últimos tempos, seja 
por falta de recurso, de oportunidade ou de 
motivação.

Semana com ótimas promessas para seus 
ganhos, seus contatos, suas alianças e 
parcerias. Pra melhorar, Saturno e Plutão 
dão passe livre para os seus interesses 
profi ssionais. Isso sem falar na Lua Nova, 
que forma o cenário ideal para suas ideias 
decolarem. 

Quem falou que o seu signo não liga 
muito pra dinheiro, como diria o Faustão, 
Errrrooouu. Essa semana, você vai 
agarrar com unhas, dentes e gengiva  as 
oportunidades que podem pintar para 
melhorar de vida.

Meu docinho de jabuticaba, essa semana 
tu espera sucesso no trabalho, dindim 
pra gastar com brusinhas, saúde fi rme 
e sorte no amor? Olha, se depender de 
ajuda astral, você tá rocheda. E  mais: 
não faltarão energia, talento e  iniciativa 
para você se destacar no serviço, curtir 
um período cheio de vitalidade e melhorar 
seus ganhos.

Duca e Karina lamentam a fuga de Nat. 
João fala para Pedro que pedirá Bianca 
em namoro. Lobão mostra o pendrive de 
Alan para Heideguer. Gael acredita que 
Nat tenha enganado Duca. Heideguer e 
Lobão descobrem que foi Karina quem deu 
o pendrive para Nat. Gael se preocupa com 
Karina. Wallace conta a Gael que Karina foi 
morar com Lobão. Lobão vasculha a mochila 
e o celular de Karina. Cobra pede para Edgard 
ajudá-lo a se preparar para o chá de Lucrécia. 
Lobão tenta descobrir alguma informação 
sobre Nat com Karina. Edgard leva Cobra 
ao Perfeitão e ele fi ca envergonhado. Gael 
invade a casa de Lobão para tirar Karina de lá.

Nat lê o dossiê preparado por Alan contra 
Heideguer e Lobão. Lobão surpreende 
Nat, quebra seu laptop e afi rma que irá 
destruí-la. Karina pede permissão a Lobão 
para dormir na casa de Pedro. Lobão e Nat 
lutam, até que a menina desfalece. Lobão 
acredita que Nat está sem vida e pede 
ajuda a Luiz para se livrar da lutadora. 
João e Bianca comemoram a exibição do 
comercial do menino. Gael avisa a Duca 
que Nat o procurou e estava transtornada. 
Lobão e Luiz encontram um bilhete de 
despedida que Nat escreveu para Karina. 
João beija Bianca. João é reconhecido 
na rua por seu comercial e Bianca sente 
ciúmes. 

Dom confronta Sabine e diz que ela 
e Tânia estão tramando para separá-
lo da família biológica. Dom termina o 
relacionamento com Tânia. Cristóvão se 
emociona quando Madalena o chama 
para voltar a morar com ela. Lourenço 
revela ser da Polícia Federal e dá voz 
de prisão a Athaíde, mas se depara 
com o marido de Lígia já apreendido por 
Antônia e Domênico. Antônia mostra a 
Athaíde a gravação feita por Arlete, que 
comprova que ele foi o mandante da 
troca do laudo do acidente de Mirella. 
Eric acusa Athaíde de ter colocado os 
documentos em sua pasta, e pergunta 
ao ex-desembargador se ele provocou o 
acidente de Mirella. 

Arlete conta a Pedrinho que denunciou 
Athaíde. Malagueta nega para Antônia 
qualquer envolvimento com os documentos 
do acidente de Mirella. Athaíde demonstra 
que está assumindo a culpa por outra 
pessoa. Eric conta a Luiza que Lourenço vai 
ajudá-lo na investigação sobre o passado 
de Athaíde. Lígia sai do hospital e se recusa 
a visitar Athaíde. Lourenço conta a Eric que 
não foi Athaíde quem cortou os freios do carro 
de Mirella e revela que o empresário e a fi lha 
correm risco de morte. 

Nat cede às armações de Lobão e dá 
a vitória à sua adversária, mas Gael 
fi ca intrigado. Nat consegue registrar a 
confi ssão de Heideguer e Lobão com 
seu relógio-câmera. Começa a luta de 
Karina, que é duramente combatida 
por sua adversária. Gael é expulso do 
ginásio. Karina segue os conselhos 
de Cobra e consegue vencer a luta, 
mas Gael não vê. Nat revela para 
Duca que conseguiu a gravação. Nat 
descobre que sua gravação falhou e se 
desespera. Karina afi rma a Nat que só 
voltará para casa quando Gael admitir 
que ela é uma lutadora. Marcelo procura 
Roberta e os dois se beijam. 

José Alfredo diz a Cristina que acredita 
que Silviano seja Fabrício Melgaço. José 
Pedro acredita ter conseguido o apoio 
de Maria Clara para interceder por ele e 
Merival junto a José Alfredo. Maria Marta 
estranha a ausência de Silviano. Maria 
Clara revela para José Pedro que Maria 
Marta confi rmou que foi casada com o 
mordomo. Maria Clara alerta o pai sobre 
a união entre Merival e José Pedro. Téo 
confessa seu amor por Cláudio para 
Érika. José Alfredo afi rma a Maria Marta 
que Silviano pode ser seu inimigo. Xênia 
arma contra Juliane. Elivaldo discute 
com Tuane. Zezé ouve quando Du e 
João Lucas comentam sobre Silviano. 

Silviano confronta e ofende José Alfredo. 
Maria Marta defende Silviano, e Maria Clara 
questiona a mãe. Xênia troca os sapatos 
de Juliane. Através da câmera instalada na 
sala de José Alfredo, Maurílio ouve quando 
o Comendador afi rma que o denunciará 
à polícia. Elivaldo e Tuane se reconciliam. 
Maurílio se prepara para atirar contra José 
Alfredo. Silviano deixa a mansão. Maurílio 
liga para Marcão. Amanda presenteia 
Juliane com sandálias novas e Antoninho 
permite que a sambista as use no desfi le. 
Xênia se irrita com o fracasso de seu plano. 
Cora ouve a conversa entre Maurílio e 
Marcão e tenta alertar José Alfredo que ele 
corre risco de morte.

Todos esperam Xana se arrumar para ir 
para o sambódromo. Xênia manda Pietro 
seguir a van de Juliane. Silviano chora em 
sua casa. Daniele tenta intimidar José Pedro 
e depois encontra a fantasia de Maurílio. 
Magnólia e Severo se surpreendem com 
o camarote no sambódromo. Cláudio volta 
para casa com a família. Carmem ouve 
Helena falar com Salvador sobre uma 
exposição. Começa o desfi le da Unidos de 
Santa Teresa. Cristina e Elivaldo tentam 
acalmar Cora. José Alfredo demonstra 
preocupação com Cora. Maurílio se irrita 
por causa do desfecho de seu plano. Cora 
tenta conversar com Cristina e Elivaldo. 

Júlio aconselha Arlete a revelar tudo o 
que sabe para Antônia, a fi m de livrar 
Eric. Sandra Helena devolve a Pedrinho 
o dinheiro que faltava para complementar 
o valor roubado por ela. Arlete explica à 
polícia como trocou o laudo do acidente de 
Mirella para salvar a vida de Júlio. Athaíde 
fi ca desconfi ado ao encontrar Lourenço 
em um restaurante conversando com 
seus antigos colegas de trabalho. Antônia 
garante a Arlete que protegerá sua família 
se a taxista revelar o nome do mandante 
da troca de laudos. Dom fl agra Tânia com 
Sabine e pergunta à namorada se ela o 
está vigiando. 

Duca tenta convencer Nat a desistir de 
fugir e revelar a Lobão que eles estão 
juntos. Lucrécia expulsa Cobra de sua 
casa e Jade fi ca arrasada. Gael afi rma 
a Wallace que torce por ele, mesmo 
acreditando que o rapaz não está 
preparado para disputar o campeonato. 
Jade dá um ultimato em Cobra. Nat 
termina o namoro com Lobão, que se 
enfurece. Gael revela a Heideguer que 
Nat o acusou de manipular os resultados 
do campeonato. Cobra pede ajuda a 
Edgard para agir mais educadamente. 
Heideguer ameaça Nat para Lobão. Nat 
encontra o pendrive de Alan.

Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado 
pelo povo. Cândida desconfi a do 
comportamento de Samuel e Zayla. Pedro 
decide expulsar Christie do Brasil e romper 
as relações do país com a Inglaterra. Zayla 
ameaça Guebo. Luísa aconselha Samuel a 
não desistir do amor de sua vida. Dolores 
procura Pilar como médica e afi rma que 
jamais a perdoará como irmã. Isabel e 
Leopoldina discutem com Teresa sobre 
Augusto e Gastão. Vitória vibra ao encontrar 
as múmias no terreno de Lota. Leopoldina 
garante a Luísa que não se casará. Tonico 
arma para aproximar Nino de Celestina. 
Leopoldina confessa que sempre soube da 
ligação entre Luísa e Pedro.

Leopoldina exige que Luísa convença 
Pedro a desistir de casá-la. Dumas, 
Gastão e Augusto chegam à casa 
de Luísa. Nicolau alerta Celestina 
sobre Nino. Lupita garante a Batista 
que descobriu como se livrar de Lota. 
Tonico humilha Dolores. Dumas revela 
a Teresa, Pedro e Luísa que tanto 
Gastão quanto Augusto acreditam que 
desposarão Isabel. Leopoldina faz 
insinuações sobre Luísa para Isabel. 
Guebo conta a Samuel que beijou 
Zayla. Tonico admira Zayla. Nélio elogia 
Dolores. O bando de Jamil e Guebo 
rouba Borges. Pilar é atingida por um 
tiro de Borges.  

Samuel acode Pilar e acusa Borges. Dolores 
tem um mau pressentimento. Teresa insinua 
a Pedro sobre Dumas e Luísa. A Madre 
avisa a Samuel sobre o estado de Pilar, e 
Guebo conforta o amigo. Tonico impede 
Dolores de visitar Pilar no hospital. Zayla 
questiona Samuel sobre seus sentimentos 
por Pilar. Lota afi rma que só abrirá mão das 
múmias caso se torne baronesa. A cirurgia 
de Pilar termina, e Samuel se declara para 
a moça. Madame Lambert se preocupa 
com Zayla. Pedro, Teresa, Luísa e Dumas 
explicam a Gastão e Augusto que aquele 
que não se casar com Isabel poderá se unir 
a Leopoldina. Samuel confessa a Zayla que 
ama Pilar.

Zayla se desespera, e Samuel afi rma 
que não pode mais casar com a moça. 
Para agradar Teresa, Pedro aceita 
conceder o título de baronesa a Lota em 
troca das múmias. Luísa garante que 
Isabel escolherá Gastão. Enfurecida, 
Zayla jura que Samuel e Pilar não fi carão 
juntos. Quinzinho e Lupita preparam 
seu plano para se livrar de Lota. Tonico 
provoca Samuel e Luísa afi rma ao amigo 
que é melhor esquecer o passado. 
Celestina deixa escapar uma informação 
para Nino. Nélio conforta Dolores e diz 
que Pilar está fora de perigo. Pedro 
apresenta a cidade a Gastão e Augusto. 
Dumas fl agra Luísa, que saía para 
encontrar Pedro. 

Samuel e Pilar reatam seu romance. 
Pedro se irrita ao deduzir que Luísa não 
irá a seu encontro. Pilar se surpreende 
quando Samuel afi rma que foi Borges 
quem atirou contra ela. Teresa ouve 
quando Pedro e Luísa discutem por 
conta de Dumas. Nino consegue se 
aproximar ainda mais de Celestina, e 
Tonico o elogia. Nélio se incomoda com 
a presença de Bernardinho no gabinete 
de Tonico. Disfarçado, Quinzinho se 
apresenta como professor de Lota. 
Vitória cuida de Prisca e Hilário. Zayla 
provoca Pilar. Lota se interessa por 
Quinzinho, e Lupita arma para a 
baronesa. Tonico interpela Justina 
sobre Jorge.

Justina alerta Samuel, e Luísa se preocupa 
com a vida do amigo. Pedro anuncia que 
Isabel escolherá seu esposo. Tonico ironiza 
Pedro. Batista e Lupita comemoram o 
sucesso do plano contra Lota. Isabel e 
Leopoldina conhecem Gastão e Augusto. 
Pilar recebe alta do hospital e todos 
comemoram. Zayla afi rma a Guebo que 
está esquecendo Samuel, e o beija. Dumas 
insinua a Luísa que Pedro tem ciúmes 
dela. Leopoldina provoca Isabel, Gastão e 
Augusto e aceita dançar com Bernardinho. 
Lupita aconselha Nélio a investir em 
Dolores. Isabel se encanta com Gastão, e 
Teresa não gosta. 

Eric comenta com Lourenço que desconfi a de 
que Athaíde possa estar protegendo alguém. 
Dias se passam, e Athaíde sai da cadeia. Júlio 
e Antônia se beijam, e a policial confessa ao 
rapaz que não consegue esquecê-lo. Luiza 
conta a Eric que Malagueta convidou Maria 
Pia para ir até sua casa. Lígia demonstra a 
Athaíde que tem medo de que algo de ruim 
lhe aconteça. Antônia confessa a Domênico 
que beijou Júlio, e os dois decidem dar um 
tempo na relação. Eric e Luiza vigiam a casa 
de Malagueta e fl agram Maria Pia chegando 
ao prédio do ex-concierge.

Júlio fi ca surpreso quando Nelito conta que 
Antônia irá morar com Domênico. Sergio 
avisa a Eric que o caso da Mirella será 
reaberto. Eric revela a Luiza sua ideia para 
investigar Maria Pia. Expedito questiona 
Malagueta sobre Timóteo. Malagueta diz à 
polícia que não conhece Timóteo. Júlio revela 
a Sandra Helena e Agnaldo que tem uma 
gravação comprometedora de Malagueta. 
Evandro visita Mônica no orfanato e estranha 
a frieza da mulher. Malagueta descobre que 
Mônica tem um fi lho.  

Malagueta conclui que o filho de Mônica 
também é seu filho. Luiza afirma a Pedrinho 
que vai se separar de Eric, e Bebeth ouve. 
Usando um disfarce, Mônica liberta Timóteo da 
cadeia. Domênico encontra fotos de Pedrinho 
com Athaíde e Timóteo. Eric concorda em 
conceder a guarda de Bebeth para Sabine. 
Lígia se surpreende quando Sandra Helena 
lhe apresenta Aníbal.

Quem anda reclamando de paradeira na vida 
pode deixar o mimimi de lado e se preparar, 
porque a semana vem cheia de promessas e 
de surpresas.  Nada vai atrapalhar seus planos 
nesses dias, bebê, e o cenário é perfeitinho para 
você mandar bem em tudo que fizer. 

Gael e Lobão discutem e não veem 
Karina arrumar sua mochila. Karina não 
deixa Lobão intimidá-la. René vai com 
Gael à clínica na qual ele fez o exame de 
DNA. Lobão fala para Karina convidar 
Pedro para dormir em sua casa. José se 
esconde de Gael e foge da clínica. José 
recebe um dinheiro de Lobão para sumir 
da clínica onde trabalha. Cobra chega 
para o chá na casa de Lucrécia e ela se 
surpreende. Pedro fi ca apavorado com 
a casa de Lobão, e Karina acha graça. 
Lobão chega em casa no momento em 
que Pedro tenta abrir uma gaveta.

Ismael e Lorraine conversam sobre 
Silviano. José Alfredo desconfi a que a 
pessoa que tentou matá-lo seja o Fabrício 
Melgaço. Danielle questiona Maurílio sobre 
o que ele fez no carnaval e ele se irrita. 
Enrico ajuda Cláudio. Noely se insinua para 
Robertão. Lorraine liga para Érika. José 
Alfredo pede um favor para Maria Marta. 
Carmen liga para Jonas. Maria Marta 
conversa com Maria Clara e João Lucas 
sobre José Pedro. Vicente vai ao hospital 
para saber notícias sobre Cora. Lorraine vai 
à casa de Silviano. Cora balbucia algumas 
palavras no hospital.

Vicente consola Cristina. Antoninho e 
seus amigos comemoram o resultado da 
apuração. Silviano assume para Lorraine 
o seu amor por Maria Marta. José Alfredo 
desconfi a de Silviano. Danielle questiona 
Maurílio sobre o atentado ao Comendador. 
Enrico vai à casa de Leonardo e pede 
desculpas a ele. Cláudio se emociona ao 
falar de Enrico para Beatriz. Maria Clara faz 
uma surpresa para Vicente, que não gosta. 
José Alfredo consola Elivaldo ao visitar 
Cora no hospital. Felipe segue Enrico. 
Maria Marta liga para José Pedro e ele fi nge 
não se sentir bem. Helena leva Salvador 
para visitar a galeria de arte onde fará sua 
exposição. 

José Alfredo enfrenta Maria Marta. Maria 
Ísis tenta acalmar José Alfredo. Vicente se 
encontra com Cristina e Maria Clara fica 
incomodada. O médico conversa com Cristina 
e Elivaldo sobre Cora. Magnólia aceita um 
convite para um evento beneficente. Felipe 
observa Enrico. Noely ajuda Magnólia a fazer 
compras. Josué observa o movimento na casa 
de Silviano. Josué questiona Lorraine sobre a 
visita que ela fez a Silviano. Josué conta para 
José Alfredo que a Lorraine esteve na casa de 
Silviano. José Alfredo resolve fazer exame de 
sangue nos seus familiares e em Silviano para 
saber o tipo sanguíneo de cada um. 
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Dependência cibernética
Como você usa as suas redes sociais? Aproveita o intervalo do almoço para checar as 

novas postagens ou precisa atualizar a timeline várias vezes durante o dia? Ao sair com os ami-
gos, consegue se desconectar da internet e aproveitar o momento ou não deixa o smartphone 
de lado nem por um minuto?

Se você ainda não se fez estas perguntas, agora é um bom momento. Com a queda 
por 7 horas das principais redes sociais e entretenimento no último dia 4, o mundo 
inteiro se viu dependente. A sensação de vazio tomou muita gente. Não estamos aqui 
falando de quem depende das redes sociais para divulgação de trabalho e marcas, é 
sobre a divulgação da vida pessoal.

Algumas vezes o uso de sites como Facebook e Instagram e até o status do Whatsapp é 
tão intenso que começa a atrapalhar o dia a dia da pessoa, comprometendo a produtividade 
no trabalho e o convívio social, por exemplo. Nesse caso, são grandes as possibilidades de a 
pessoa estar viciada no uso de mídias sociais. Já existe inclusive um estudo para inclusão do 
Transtorno de Dependência de Internet (TDI) na listagem oficial do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Está ciente disso?

Especialistas em saúde mental alertam que o uso das redes sociais pode ser viciante e pode 
causar dependência, ansiedade, irritabilidade e até depressão.  O Brasil está entre os pa-
íses com maior número de usuários cibernéticos, por isso é razoável admitir que as gerações 
mais recentes são bastante íntimas das tecnologias, inclusive a ponto de acreditarem que o 
convívio físico seja dispensável. 

Mas o que tem chamado a atenção de pesquisadores é o potencial que os relacionamentos 
virtuais possuem para encobrir ou mesmo intensificar outros distúrbios psicológicos, isso é 
grave e precisa ser observado de perto. Com a queda das principais redes sociais, é dever de 
cada ser humano se avaliar e desintoxicar já que a pandemia agravou e muito para que a de-
pendência virtual se agravasse mundo afora.

Charge

Para que amar a saudade 
se a gente pode falar do 
amor de agora?

Ela sempre foi de sorrir 
muito, como se vivesse todos 
os dias em um eterno carrossel, 
cada volta um sorriso diferente a 
cada volta e um medo maior da 
próxima. Quando conversáva-
mos, me contava que não con-
seguia dizer o que sentia para 
quem tanto amava. É engraçado 
porque, dentro dela, não havia 
sinais de vergonha ou medo da 
falta de aprovação. Mas quan-
do alguém me diz que não sabe 
demonstrar o que sente, me soa 
como uma confissão, um pedi-
do de ajuda. Quem fala isso é 
porque está sofrendo, mesmo 
que às vezes não saiba.

Ela pode ser João, Pedro, 
Carolina ou Juliana. Ela é o 
medo de sentir uma alegria que 
nunca sentiu, ou que sentiu e 
perdeu às vésperas de se tornar 
indelével. Ela é a vergonha de 
ser, como muitos dizem, vul-
nerável ao amor ou, em casos 
mais graves, uma conversa es-
treita entre o sentir e o orgulho 
de demonstrar, mesmo que ela 
não admita.Quando dizemos, 
da maneira que for, nossos sen-
timentos para quem amamos, 
envolvemos aquela pessoa no 
nosso universo de modo único, 
englobando tudo o que há em 
nós: os afetos e os desafetos, os 
defeitos escondidos e os apa-
rentes, as manias e as loucuras. 
Omitir do outro nossas pecu-
liaridades seria uma maneira 
muito pobre de amar. Quando 
sentimos que, além de pulsar, o 
coração também formiga, que-
remos dividir com o mundo, 
gritar, olhar nos olhos e, sem 
medir a duração das palavras, 
transportar as formigas que ali 
vivem para também conhecer o 
coração do outro.

Poucos sabem, mas existe 
uma parcela da vida muito boni-
ta que permeia o dizer e o sentir. 
Sentir é maravilhoso, criamos 
dentro de nós lugares que nunca 

imaginamos, profundos, ricos, 
nossos. Só que, quando confes-
samos o que sentimos, trans-
portamos nossos amores para 
um tapete mágico que pode 
nos levar aonde quisermos. Ver 
a alegria de quem a gente ama 
estampada no rosto é um pra-
zer muito maior do que “só” 
amar por amar. Ter a sensação 
de estar amando é algo pequeni-
no perto da euforia de dizer ao 
outro que ele está sendo amado.

Ela ainda não descobriu 
como é divertido dizer, sem pu-
dores, o que sente e, pela linda 
mania que a vida tem de distri-
buir seus momentos, ganhar em 
troca um sorriso de reciprocida-
de. É como um bom-dia com 
café quentinho e abraço com 
gosto de para sempre, mesmo 
que de eternas sejam só as lem-
branças. A verdade é que a gente 
perde muito tempo com medo, 
perde amores, sensações únicas, 
sorrisos únicos, por achar que 
não consegue. A gente se perde 
em saudades que, por sua vez, 
também serão únicas.

Eu te amo, eu adoro estar 
com você, foge comigo, estou 
tão feliz que você está aqui, des-
ce rapidinho, estou com tanta 
saudade são palavras que soam 
feito bálsamo para a alma de 
quem convive conosco.

Sorria como ela, mas não 
deixe de dizer o que ela quis e 
não conseguiu. Seja diferente, 
e olha que nem precisa sair da-
quele carrossel cheio de alegrias 
em que ela vive, onde há espaço 
para todos os medos.

Ah, se ela soubesse como 
o tempo passa! Ah, se ela sou-
besse como a dor de não falar 
amarga a vida! Ah, se ela sou-
besse como as próximas voltas 
dão muito mais medo! Então, 
para que amar a saudade de um 
dia se a gente pode amar e falar 
do amor de agora?

Fred Elboni
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Olha só quem está toda cheia de pose, minha netinha 
Júlia. Pra quem não gosta de ser fotografada ficou 
maravilhosa demais. Ficou ainda mais linda com o 
boné do Jornal. Beijo do vovô e da vovó. 

O Outubro Rosa chegou na Equipe de Saúde da Família 
do Bento/Paracatu!  Porque câncer de mama não faz 
quarentena. Ame-se, cuide-se, faça o autoexame das 
mamas.

Tiaguinho juntamente com o Denilson, Presidente da 
Sociedade Musical São Vicente de Paulo.

Olha que quarteto fantástico. A pequena Sara junto 
com a mamãe Nádia, a irmãzinha Liz e o papai Davi. 
Deus abençoe vocês!

Dia 30 de setembro, quem comemorou mais um 
aniversário, foi a Íris Maria. O papai babão, Anderson 
Cascão, da loja Freitas Pneus, deseja muitas felicidades. 
Parabéns, gatinha!

Jorge Victor veio de Santa Bárbara para buscar sua nova 
aquisição, uma motocicleta Honda Titan 160 2022. Esse 
pessoal da Magmotos é bruto mesmo. 

Quem também enfeita a nossa coluna social dessa 
semana são as mocinhas Samara Soares, Eliane Fonseca 
e Miliane Mística.

Está chegando em nossa região vários empreendimen-
tos, e com isso fortes parcerias como Arlyson Araújo 
Imóveis, Dirce Imóveis e Taça Imóveis. Sucesso meu 
parceiro Dirce!


