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A intenção é mobilizar o corpo social para atuar 
imediatamente, caso tenha alguma situação de emergência.

Prefeitura de Mariana 
realiza a primeira 
reunião do NUPDEC 
no Bairro Santo 
Antônio
PREVENÇÃO. O grupo conta a colaboração voluntária de 
cidadãos que vivem em áreas de risco.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
fesa Social e Defesa Civil, reali-
zou no último dia 16 a primeira 
reunião do Núcleo Comunitá-
rio de Proteção e Defesa Civil 
- NUPDEC do Bairro Santo 
Antônio. O grupo conta a cola-
boração voluntária de cidadãos 
que vivem em áreas de risco e 
desejam prevenir desastres e 
diminuir os impactos causados 
por esses eventos.

Os agentes da Defesa Civil 
buscam capacitar os moradores 
do bairro para serem aptos a atu-
arem em casos de deslizamentos 
de terra, enchentes e situações de 
risco. Além disso, realizam cur-
sos de primeiros socorros, com-
bate a incêndios, prevenção de 
acidentes domésticos e estudos 
geotécnicos. A intenção é mo-
bilizar o corpo social para atuar 
imediatamente, caso tenha algu-

ma situação de emergência.
De acordo com a agente 

de Defesa Civil, Rosana Lima, 
a população deve estar integra-
da à atuação em situações de 
desastres, pois muitas vezes os 
agentes não conseguem che-
gar imediatamente ao local de 
emergência, mas os moradores 
já estão inseridos naquela reali-
dade e em contato direto com 
o ocorrido, por isso, ao serem 

capacitados, poderão atuar di-
retamente e evitar perdas hu-
manas e materiais.

A reunião também contou 
com a participação dos agentes 
do Corpo de Bombeiro Militar, 
o Tenente Torres e o Major 
dos Anjos. Ambos explicaram 
sobre os cuidados domésticos 
para evitar acidentes na cozi-
nha e a intoxicação com pro-
dutos de limpeza.
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PREF MARIANA

Apenas 2,43% das pessoas testadas, deram positivo para a Covid-19.

Em testes gratuitos, baixos índices da 
Covid-19 foram detectados em Mariana
DEMANDA. A testagem aconteceu na Praça da Sé, no Centro, local onde tem bastante fluxo de pessoas.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, realizou 370 testes gratuitos 
em pessoas assintomáticas na 
última sexta-feira (18) e sába-
do (19). A testagem aconteceu 
na Praça da Sé, no Centro, lo-
cal onde tem bastante fluxo de 
pessoas e teve o objetivo de 
avaliar o quadro epidemiológi-
co da Covid-19 no município, 
na busca de estratégias para ga-
rantir a saúde da nossa popula-
ção e avançar no monitoramen-
to do vírus na cidade.  

Foram 236 testes no primei-
ro dia e 134 no segundo dia, com 
disponibilidade para atender até 
mil pessoas. O método utiliza-
do na detecção do vírus foi o 
teste rápido antígeno e trouxe 
números significativos que de-
monstram o avanço do combate 
à doença no município. Apenas 
2,43% das pessoas testadas, de-

ram positivo para a Covid-19 e 
foram orientadas pelos profissio-
nais da saúde a procurar a Unida-
de de Pronto Atendimento.   

Luciana Oliveira Silva, 
Chefe do Departamento de 
Assistência Laboratorial do 
município, citou a importân-
cia dessa sondagem em massa 
na conjuntura atual. “Na ação, 
dentre o público testado, tive-
mos a testagem de estudantes 
de faixa etária variada e diver-
sos professores, assim, também 
foi importante no contexto da 
volta às aulas presenciais no en-
sino fundamental, médio e su-
perior. Essa ação nos mostrou 
que estamos vivendo tempos 
otimistas, já que tivemos um 
número baixo de infectados 
detectados”.  

Segundo dados divulgados 
no último vacinômetro com 
informações coletadas em 14 
de março de 2022, o município 

de Mariana ultrapassou a mar-
ca de 90% de vacinados (públi-
co vacinável) com a primeira 
dose da vacina e 85,5% com o 
esquema vacinal completo. É 

importante ressaltar que mesmo 
com os números satisfatórios, 
devemos continuar com os cui-
dados necessários e principal-
mente com o cumprimento do 

esquema vacinal completo para 
que mais medidas de flexibiliza-
ção possam ser adotadas, como 
o uso de máscara facultativa em 
espaços abertos.
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De acordo com o secretário, grande parte das demandas 
apresentadas pelos vereadores já foram registradas na 
Ouvidoria Municipal.

‘Tarifa zero’: Ausência de representante 
da Transcotta é criticada por edis 
RECLAMAÇÃO. Entre as principais reclamações dos usuários está a superlotação dos veículos e horários 
que foram extintos ou diminuídos em linhas que atendem às comunidades marianenses.

DA REDAÇÃO

O que era para ser uma 
reunião de esclarecimentos e 
informações sobre o programa 
Tarifa Zero, Na última segun-
da-feira (21), acabou se trans-
formando em um momento 

de discursos acalorados e com 
muitas críticas pela ausência de 
um representante da empresa 
Transcotta, responsável pela 
cessão dos veículos que aten-
dem ao programa.

Para o presidente da Câ-

mara de Mariana, vereador Ro-
naldo Bento (PSB), a ausência 
do representante da Transcotta 
pode ser considerada uma falta 
de respeito com o Legislativo 
marianense. Segundo Bento, 
eram muitas demandas e dú-
vidas a serem apresentadas à 
empresa, porém os vereadores 
saíram da reunião sem dados 
para informar à população. “O 
que nos traz muita estranheza é 
a falta de comprometimento e 
respeito com essa Casa de Leis, 
que quando foi demandada se 
debruçou de forma hercúlea 
para analisar e aprovar este 
projeto. Entendemos como um 
certo desleixo desta empresa 
para com a Câmara a ausência 
de seu representante”, criticou 
Bento.

Outro que não poupou 
críticas pela ausência do repre-
sentante da empresa foi o vere-
ador Marcelo Macedo (PSDB). 
De acordo com o parlamentar, 
foi um ato irresponsável do 
profissional da Transcotta não 
comparecer à reunião e que 
a falta de mais diálogo com a 
Câmara durante o trâmite do 
projeto na Casa de Leis tem 
resultado em falhas no Tarifa 
Zero. “Antes de votar o projeto 
eu pedi a todos os vereadores 
que deveríamos estudar melhor 
o projeto, construirmos juntos 
com o Executivo e a Transcot-
ta o projeto, pois o que vemos 
hoje de reclamações e questio-
namentos sobre o Tarifa Zero 
são consequências de um pro-
jeto mal planejado”, ressaltou 
Macedo.

Mesmo parabenizando o 
Executivo pela implantação do 
programa Tarifa Zero no muni-
cípio, o vereador Gilberto Ma-
theus Pereira – Tikim (CIDA-
DANIA) – repudiou a postura 
do representante da Transcotta 
em não comparecer à reunião. 

O vereador lembrou que du-
rante as discussões do projeto 
na Câmara, ele se fez presente 
por se tratar de um assunto de 
interesse da empresa. “Eu que-
ro que conste na ata da reunião 
uma nota de repúdio pela falta 
do representante da empresa. 
Votei no Tarifa Zero e votaria 
novamente, mas essa atitude 
do representante foi uma falta 
de respeito com a população 
marianense, pois quando ele 
precisava que o projeto fosse 
aprovado na Câmara compare-
ceu em todas as reuniões”, de-
sabafou o vereador.

Uma nova reunião vai 
ser agendada pela Câmara de 
Mariana para que a empresa 
responsável pela cessão dos 
veículos que fazem parte do 
programa Tarifa Zero possa es-
clarecer as dúvidas e questiona-
mentos dos vereadores.

O secretário de Defesa 
Social, o ex-vereador Antônio 
Marcos Ramos de Freitas - Te-
nente Freitas – participou da 

reunião e esclareceu algumas 
dúvidas dos vereadores quanto 
às demandas apresentadas pela 
população. Entre as principais 
reclamações dos usuários está 
a superlotação dos veículos e 
horários que foram extintos 
ou diminuídos em linhas que 
atendem às comunidades ma-
rianenses.

De acordo com o secretá-
rio, grande parte das demandas 
apresentadas pelos vereadores 
já foram registradas na Ouvi-
doria Municipal e a Secretaria 
de Defesa Social já vem reali-
zando ações para corrigir as 
possíveis falhas no programa. 
“A gente já tem tomado várias 
providências, exatamente para 
corrigir eventuais problemas 
que possam surgir neste pe-
ríodo experimental do Tarifa 
Zero”, explicou Freitas.

A secretária de Adminis-
tração, Arlinda Coelho, e o se-
cretário de Governo, Edvaldo 
Andrade, também participaram 
da reunião ordinária.
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A nova lei também busca levar as pessoas a refletirem sobre a 
situação degradante em que muitos animais são submetidos.

Câmara de Mariana aprova lei que 
combate crueldade contra os animais
CONSCIÊNCIA. A nova lei também busca levar as pessoas a 
refletirem sobre a situação degradante em que muitos animais 
são submetidos.

DA REDAÇÃO

Na reunião ordinária do 
último dia 23, os vereadores 
aprovaram por unanimidade 
o Projeto de Lei 21/2022, que 
visa instituir o Abril Laran-
ja, para representar o mês da 
prevenção à crueldade contra 
os animais. A nova lei também 
busca levar as pessoas a refle-
tirem sobre a situação degra-
dante em que muitos animais 
são submetidos.

A vereadora Sônia Azzi 
(DEM) destacou a felicidade 
de aprovar uma lei como essa. 
A parlamentar parabenizou 
o prefeito em exercício Julia-
no Duarte (CIDADANIA) 
por sua defesa à causa animal. 
“Acho muito importante aler-
tar e promover ações sobre 
este assunto, pois tem muita 
gente que ainda não tem co-
nhecimento sobre a crueldade 
que muitos animais sofrem no 
dia a dia”, disse a vereadora.

O trabalho da Comissão 
Permanente de Proteção e 
Defesa do Animal da Câma-
ra de Mariana foi destacado 
pelo vereador Ricardo Miran-

da (REPUBLICANOS). Ele 
ressaltou que as reuniões da 
comissão sempre são voltadas 
à conscientização e cuidados 
que devemos ter com os ani-
mais. Miranda explicou que a 
cor Laranja é o símbolo da luta 
contra a crueldade que os ani-
mais sofrem diariamente em 

toda parte do mundo. “Muitas 
vezes tem pessoas que come-
tem algum tipo de maus tratos 
contra os animais por falta de 
conhecimento, mas a outros 
casos que isto é feito de forma 
cruel tendo total consciência 
de quem a pratica”, salientou 
Miranda.
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Vereador parabeniza 
o trabalho do 
executivo e 
secretário de 
saúde Danilo Brito
ESCOLHA. O edil aproveitou ainda para parabenizar o Executivo 
pela escolha acertada de todos os secretários.

DA REDAÇÃO

Na última reunião da Câmara 
Municipal de Mariana o vereador 
Pedrinho Salete solicitou a fala an-
tes da palavra livre e fez um agra-
decimento em especial ao secre-
tário de saúde Danilo Brito e ao 
Prefeito Juliano Duarte. 

O edil relatou que no dia 15 
de fevereiro fiscalizou a Casa de 
Apoio localizada em Belo Hori-
zonte, devido a várias reclama-
ções realizadas pelos usuários. Na 
ocasião, o vereador também fez 
uma indicação pedindo a possibi-
lidade do Executivo, juntamente 
com a Secretaria de Saúde para 
adquirirem os tickets de rotativo 
e repassarem de forma gratuita 
para os motoristas prestadores 
de serviços que levam pacientes 
diariamente que realizam trata-
mentos na capital.  

Posteriormente a publicação, 
o Secretário de Saúde o chamou 
para uma reunião na secretaria, 
onde estava presente o Sr. Alair, 
que na ocasião foi apresentado 
como o responsável pela Casa de 
Apoio. Durante o encontro foi 
apresentado pelo vereador, to-

das as demandas que precisavam 
ser reparadas na Casa de Apoio. 
Segundo Pedrinho, o secretário, 
Danilo Brito foi objetivo dando 
o prazo de trinta dias para que 
todas as demandas fossem sana-
das e caso ultrapassassem o pra-
zo a secretaria de saúde iria assu-
mir a gestão da Casa de Apoio 
em Belo Horizonte.

Pedrinho realizou o agrade-
cimento ao secretário de saúde 
pela postura adotada e também 
pelo trabalho que vem realizando 
à frente da secretaria até os dias 
atuais ressaltando a importância 
do comprometimento com a 
população marianense. Em suas 
palavras, o vereador ainda fez a 
indagação parabenizando todo 
o trabalho em conjunto com to-
dos os membros da saúde com 
o Executivo. “É muito bom sa-
ber que os cidadãos atualmente 
podem circular em locais abertos 
sem o uso de máscara em nosso 
município devido o novo decre-
to de lei relacionado a Covid-19”, 
pontou Pedrinho.

O edil aproveitou ainda para 
parabenizar o Executivo pela es-

colha acertada de todos os secre-
tários e ressaltou a importância do 
comprometimento de todos e até 
citou o período das enchentes que 
tivemos em nossa cidade e distri-
tos, onde várias famílias perderam 
tudo que tinham em suas casas. A 
prefeitura, especificamente nos 
distritos perdeu vários equipa-
mentos nas UBS’s, no qual o ve-
reador também registra mais um 
agradecimento e parabeniza o se-
cretário de saúde pois o mesmo 
juntamente com todos os secre-
tários esteve presente atuando e 
ajudando a restabelecer as unida-
des. “Isso é o comprometimento 
de uma gestão que se importa 
com o povo marianense. Estar 
vereador hoje é um sonho rea-
lizado, e trazer melhorias para a 
população da nossa cidade é uma 
conquista. Seguimos firmes tra-
balhando de forma coletiva para 
a população marianense. Agra-
deço ao Prefeito Juliano Duarte, 
todos os secretários e a todos os 
servidores públicos do nosso 
município. Vocês são a base que 
geram o sucesso para nossa que-
rida Mariana” finalizou. 
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PREF MARIANA

Estudos ainda em andamento indicam que a infecção altera 
os padrões espermáticos humanos por até três meses.

Estudo da UFMG revela que covid-19 
afeta glândulas sexuais masculinas 
ANÁLISE. Foram estudados testículos humanos de 11 indivíduos, de diferentes idades, não vacinados, 
que morreram de complicações de covid-19.

DA REDAÇÃO

A infecção pelo novo coro-
navírus (SARS-CoV-2) tem efei-
tos drásticos sobre as glândulas 
sexuais masculinas e pode com-
prometer a função reprodutiva. 
Embora sejam necessários estu-
dos complementares para tor-
nar mais claras as consequências 
dessa infecção para a fertilidade 
de homens, pesquisadores do La-
boratório de Biologia Celular do 
Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB) da UFMG conseguiram 
demonstrar a capacidade de re-
plicação e permanência ativa do 
vírus no órgão, mesmo muito 
tempo após a infecção. Foram es-
tudados testículos humanos de 11 
indivíduos, de diferentes idades, 
não vacinados, que morreram de 
complicações de covid-19.

Coordenados pelos profes-
sores Guilherme Mattos Jardim 
Costa e Samyra Lacerda, do De-

partamento de Morfologia do 
ICB UFMG, e pelo médico Mar-
celo Horta Furtado, especialista 
em Urologia, os pesquisadores 
demonstraram que o vírus usa 
as células imunes como possí-
vel rota de entrada para infectar 
os testículos de pacientes com 
covid-19 severa. “Conseguimos 
ainda mostrar que o SARS-CoV-2 
tem preferência pelas células que 
produzem os espermatozóides 
e promove inflamação dos teci-
dos, provocando hemorragia e 
fibroses como as que acontecem 
no pulmão”, relatou Guilherme 
Costa. Segundo explicou, esse 
ambiente alterado resultou em 
significativas modificações celu-
lares e moleculares nas glândulas 
sexuais, “entre as quais a perda 
massiva das células que geram 
os espermatozoides, assim como 
a inibição das células que produ-
zem a testosterona, hormônio 

masculino, cujos níveis observa-
dos estiveram cerca de 30 vezes 
reduzidos”.

Para Guilherme Costa, os da-
dos sugerem que o microambien-
te testicular atua como uma espé-
cie de reservatório, ou “santuário 
viral”, onde o SARS-CoV-2 acaba 
sendo protegido, já que o testículo 
é um órgão que tende a evitar, na-
turalmente, que as células de defe-
sa do organismo ataquem o que 
está sendo produzido ali dentro. 
“O testículo é um ambiente em 
que o vírus é pouco reconheci-
do pelo sistema imune”, explica. 
“Daí a preocupação com a possi-
bilidade do sêmen contaminado 
em pacientes com covid-19 e com 
a demora na eliminação viral do 
corpo”, salienta. 

Estudos do grupo, ainda em 
andamento, envolvendo a análise 
do sêmen de pacientes recupera-
dos da covid-19 indicam que a in-

fecção altera os padrões espermá-
ticos humanos por até três meses 
pós-infecção. Na expectativa do 
pesquisador, “se comprovado que 
o testículo é um lugar que serve 
para o vírus ficar viável por mais 
tempo e se replicar, como acon-
tece com o vírus da caxumba, da 
aids, do zica e da hepatite, os da-
dos vão fornecer bases para o de-
senvolvimento de biotecnologias 
antivirais”.

Os pesquisadores seguem fir-
mes na defesa da importância da 
vacinação, destacando não existir 
estudos que demonstrem nenhum 
efeito da vacina sobre os órgãos 
sexuais. “Pelo contrário, nossos es-
tudos foram feitos com pacientes 
não vacinados, em 2021, no início 
da segunda onda aqui em Minas 
Gerais”, relembra Guilherme, 
lembrando que, no período, ainda 
não havia imunizante disponível. 
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A Anvisa aprovou o primeiro autoteste do Brasil em fevereiro.

Pesquisa da UFOP 
é a primeira a mostrar 
acurácia de 
autoteste Covid 
EFICÁCIA. A sensibilidade do autoteste foi superior a 90% das 
pessoas testadas.

DA REDAÇÃO

A pesquisa foi publicada 
na revista científica Diagnosis. 
No estudo, realizado em abril 
de 2021 na cidade de Campo 
Belo (MG), pesquisadores da 
UFOP foram os primeiros a 
avaliar a acurácia da autotes-
tagem na população brasileira, 
utilizando um autoteste de co-
vid-19 da fabricante Wondfo.

Foram realizadas duas 
coletas de amostras em cada 
paciente com sintomas de 
covid-19, sendo uma pelo 
profissional de saúde e ou-
tra pelo próprio paciente. Os 
resultados foram compara-

dos e os pesquisadores con-
cluíram que a autocoleta foi 
menos sensível que a coleta 
profissional, porém, ao con-
siderar apenas cargas virais 
altas (consideradas transmis-
síveis), a sensibilidade do au-
toteste foi superior a 90%.

O professor Alexandre 
Barbosa Reis, um dos autores 
do estudo, destacou a impor-
tância do autoteste. “Uma das 
principais vantagens do auto-
teste é permitir a rápida identi-
ficação do paciente que possui 
uma carga viral transmissível, 
ou seja, aquele paciente que re-
presenta um risco para os de-

mais e para a saúde pública”.
A Anvisa aprovou o pri-

meiro autoteste do Brasil em 
fevereiro. Para a professora 
Claudia Carneiro, coordena-
dora  do estudo, a publicação 
aconteceu “em um ótimo mo-
mento, pois corrobora que a 
autotestagem é bastante viável 
na população brasileira”.

Os autores advertem, en-
tretanto, que pacientes com 
sintomas suspeitos de co-
vid-19 que obtiverem resul-
tado negativo ao utilizarem o 
autoteste devem procurar um 
serviço de saúde para realiza-
ção de testagem profissional.
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Essa redução prometida pode não chegar ao consumidor, já que o cenário internacional 
continua instável.

Governo publica 
medida que zera taxa 
de importação de 
etanol e alimentos
REDUÇÃO. Secretário disse que, com o corte nas taxas de im-
portação do etanol, o preço do litro da gasolina nos postos 
poderá cair R$ 0,20.

DA REDAÇÃO

Começou a valer a partir 
desta quarta-feira (23) a decisão 
do Ministério da Economia de 
zerar as tarifas de importação 
sobre etanol e seis tipos de ali-
mentos – café, margarina, quei-
jo, óleo de soja, açúcar e macar-
rão –, até o fim do ano.

A medida foi publicada no 
Diário Oficial da União desta 
quarta-feira, entrando em vigor 
imediatamente. Com ela, o go-

verno deve deixar de arrecadar 
cerca de R$ 1 bilhão em 2022.

O secretário de Comércio 
Exterior do Ministério da Eco-
nomia, Lucas Ferraz, disse na 
última segunda-feira (21) que, 
com o corte nas taxas de impor-
tação do etanol, o preço do litro 
da gasolina nos postos de com-
bustíveis poderá cair R$ 0,20. 
Isso porque, no Brasil, 27% da 
composição do litro da gasolina 
deve ser de etanol anidro.

Mas essa redução prome-
tida pode não chegar ao con-
sumidor, já que o cenário in-
ternacional continua instável, 
influenciando os preços dos 
combustíveis.

Os preços médios do litro 
da gasolina e do etanol no país 
estão em R$ 7,26 e R$ 4,93, 
respectivamente, segundo da-
dos da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).
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O Requerimento solicita que a prefeitura informe sobre a 
paralisação do serviço público de transporte.

Transporte público 
em Ouro Preto entra 
em pauta na 
Câmara Municipal
PAUTA. Durante a 13ª Reunião Ordinária de 2022 foram discu-
tidos documentos relacionados à situação do transporte públi-
co e linhas de ônibus do município.

DA REDAÇÃO

A Indicação Nº 75/2022, 
de autoria do vereador de Ouro 
Preto, Matheus Pacheco (PV), 
encaminhada à Secretaria Mu-
nicipal de Governo e à Pro-
curadoria do Município, com 
cópia ao Conselho Municipal 
de Transporte, solicita que o 
Sindicato dos Taxistas de Ouro 
Preto seja incluído nas articula-
ções sobre subsidiar as tarifas de 
transporte público ofertado pela 
empresa Rota Real, para que os 
acordos feitos não gerem danos 
à categoria.

Diante do possível subsídio 
ao aumento da tarifa do trans-
porte público feito pela Prefeitura 
Municipal à empresa, o parlamen-
tar sugeriu aplicar o benefício à 
categoria dos taxistas. “Estamos 
fazendo essa indicação para aler-
tar a prefeitura, para que não es-
queçam dos táxis lotação de Ouro 
Preto. A gente sabe a importân-
cia que os taxistas têm dentro da 
nossa cidade, principalmente na 
sede, oferecendo um serviço de 
qualidade, com muita presteza e 
rapidez”, ressaltou.

O Requerimento Nº 
65/2022, de autoria do vereador 
Geovanni Mapa (PDT), solici-
ta que a Prefeitura Municipal 
informe sobre a paralisação do 
serviço público de transporte, 
estudo de subvenção e criação 
de novas linhas de ônibus para 
atender localidades não contem-
pladas no processo licitatório. 
Para o vereador, tendo em vista 
as incertezas sobre o transporte 
público em Ouro Preto, causa-
das pela falta de informações 
por parte da Rota Real, é neces-

sário que o Executivo interve-
nha nessa questão junto à Casa 
Legislativa. “Não temos nada 
aqui na Câmara a respeito de 
como será a questão do trans-
porte público. É importante que 
a prefeitura mande informações 
o quanto antes. Se já tem um 
estudo de subvenção, é preciso 
que a prefeitura mande o pro-
jeto para a Casa o mais rápido 
possível. Se é o aumento da pas-
sagem, que encaminhe o valor 
do aumento. A gente tem que 
saber o que está acontecendo”, 
destacou.

E o Requerimento Nº 
71/2022, de autoria do verea-
dor Júlio Gori (PSC), requer  a 
instauração de Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI), 
visando a investigação do Pro-
cesso licitatório, bem como 
o Contrato de Concessão do 
Serviço Público de Transporte 
Coletivo de Passageiros do Mu-

nicípio de Ouro Preto. Entre-
tanto, o documento não pôde 
ser votado, sendo encaminhado 
para análise pela Comissão de 
Legislação e Justiça.

Segundo Júlio, o descum-
primento por parte da Empresa 
Rota Real de condições contra-
tuais, como a retiradas de linhas, 
diminuição de horários durante 
a semana, superlotação nos ho-
rários de pico e falta de comuni-
cação com o município e com 
a OUROTRAN, justifica a re-
visão de atos e procedimentos 
no que concerne a licença para 
a execução do serviço de trans-
porte público na cidade. “Nós 
precisamos passar um relatório 
para o Ministério Público, para 
o Executivo e para a população 
ver, realmente, o que aconteceu 
neste contrato de concessão. 
Está sufocante a situação do 
transporte em Ouro Preto”, 
apontou.



Jornal Ponto Final 
24 a 30 de março de 2022 CIDADES | 11

O requerimento foi encaminhado ao presidente da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais.

Thiago Cota, pede a retirada de 
tramitação do PL da Serra da Moeda
MINERAÇÃO. De autoria do próprio deputado estadual, a proposta pretendia trocar área nobre da crista 
do monumento natural por trecho vizinho à rodovia a fim de atender a interesses da mineração.

DA REDAÇÃO

O deputado estadual Thia-
go Cota (MDB) pediu a retira-
da de tramitação do projeto de 
lei cuja proposta é alterar os 
limites do Monumento Natu-
ral (Mona) da Serra da Moeda, 
localizado nos limites territo-
riais dos municípios de Moeda 
e Itabirito. O requerimento foi 
encaminhado ao presidente da 
Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG), Agosti-
nho Patrus (PV), no último dia 
15. Entretanto, o pedido ainda 
não foi recebido pela Mesa Di-
retora. Caso o requerimento 
seja aprovado, a proposta será 
arquivada.

A proposta do Projeto de 
Lei 3.300/2021 é incluir um 
trecho de 75,28 hectares na área 
de conservação do Mona da 
Serra da Moeda, mas, em con-
trapartida, desafetar um trecho 

de 12,81 hectares localizado na 
crista do Mona da Serra da Mo-
eda. Conforme ambientalistas, 
o projeto atenderia aos inte-
resses da mineração. A unidade 
de conservação é considerada 
a caixa d’água da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte, 
uma vez que abastece os rios da 
Velha e Paraopeba. O topo do 
Mona da Serra da Moeda, por 
sua vez, é justamente o princi-
pal responsável pela capacidade 
de recarga hídrica da unidade.

Cota tentou emplacar a pro-
posta no plenário da ALMG ao 
menos em duas oportunidades. 
Em fevereiro, a flexibilização 
do traçado da Serra da Moeda 
foi incluída pelo próprio depu-
tado em um texto substitutivo 
ao Projeto de Lei 1.837/2020, 
de autoria do deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), cuja pro-
posta, na verdade, era proibir a 

apreensão de veículos durante a 
pandemia de Covid-19 por 120 
dias em caso de dívidas tribu-
tárias.

O objetivo de Cota era 
aproveitar as margens do “Rito 
Covid”, em que apenas “me-
didas urgentes de combate e 
enfrentamento à infecção hu-
mana de Covid-19 ou de mi-
tigação de suas consequências 
sociais e econômicas” pode-
riam ser pautadas. Na ocasião, 
a pauta do plenário da Casa já 
estava trancada devido ao esgo-
tamento do prazo para a análise 
da adesão do Estado ao Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF) 
sob regime de urgência, ou 
seja, nenhuma matéria pode-
ria ser apreciada pelo plenário 
antes da proposta do governo 
Romeu Zema (Novo).

No entanto, após a pressão 
de ambientalistas e parlamen-

tares, a matéria, então classifi-
cada como um “Frankestein”, 
sequer foi pautada. Antes, a 
matéria esteve em vias de ser 
analisada em primeiro turno 
em novembro de 2021, quando 
a própria tramitação pelas co-
missões permanentes já havia 
chamado a atenção. À época, 

o Projeto de Lei 3.300/2021 
passou pelo crivo de três co-
missões em menos de 24 ho-
ras. Inclusive, na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
em que Cota é o próprio pre-
sidente, a reunião foi realizada 
às 23h45. Porém, a Casa recuou 
após a repercussão negativa.  
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 A assembleia deve votar a continuidade da greve nas escolas estaduais.

Professores voltam a 
manifestar pelo 
pagamento do piso 
salarial em Minas Gerais
GREVE. Mobilização deve votar a continuidade da greve nas 
escolas estaduais como forma de pressionar o governo 
estadual a pagar o reajuste de 33,24% do piso nacional.

DA REDAÇÃO

Milhares de professores mi-
neiros voltaram a protestar na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) na tarde desta 
quarta-feira (23). Organizado pelo 
Sindicato Único dos Trabalhado-
res de Educação de Minas Gerais 
(Sindute-MG), o ato é em defesa 

do pagamento do piso nacional. 
A assembleia deve votar a 

continuidade da greve nas es-
colas estaduais como forma de 
pressionar o governo estadual a 
pagar o reajuste de 33,24% do 
piso nacional, reajuste conce-
dido pelo governo federal no 

início deste ano. 
Com várias faixas e carta-

zes criticando o governador 
Romeu Zema (Novo), os ma-
nifestantes recusam a proposta 
de reajuste de 10,06% apresen-
tada para todos os servidores 
públicos mineiros. 
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O espetáculo irá ainda às cidades de Corumbá (MS), Vitória 
(ES), Belém (PA) e São Luís (MA).

Com entrada gratuita, Duo Santoro 
estreia turnê nacional em Mariana 
APRESENTAÇÃO. Com mais de três décadas de carreira, duo 
carioca formado pelos gêmeos violoncelistas faz primeiro con-
certo do projeto “O compositor é vivo!” no Cine Teatro Mariana.

DA REDAÇÃO

Os gêmeos cariocas mais 
conhecidos do violoncelo bra-
sileiro farão o primeiro concer-
to da turnê “O compositor é 
vivo!” no dia 6 de abril, quar-
ta-feira, às 19h, no Cine Teatro 
Mariana, em Mariana. Eles per-
correrão, pela primeira vez, cin-
co cidades brasileiras, entre os 
meses de abril e junho, promo-
vendo e divulgando a música 
clássica de compositores bra-
sileiros vivos, ressaltando sua 
importância e qualidade musi-
cal. Em Mariana, o duo fará as 
estreias mundiais de obras de 

Alexandre Schubert e Eli Joory, 
artistas locais. O espetáculo irá 
ainda às cidades de Corumbá 
(MS), Vitória (ES), Belém (PA) 
e São Luís (MA). 

Com o patrocínio do Insti-
tuto Cultural Vale, por meio da 
Lei Federal de Incentivo à Cul-
tura, e realização da Secretaria 
Especial da Cultura, do Minis-
tério do Turismo e do Governo 
Federal, o projeto apresentará 
dez músicas inéditas de com-
positores nascidos ou residen-
tes em Belém (PA), Corumbá 
(MS), Mariana (MG), São Luís 

(MA) e Vitória (ES), cidades 
que receberão os concertos. 
Todas as músicas compostas 
exclusivamente para o projeto, 
terão suas partituras disponibi-
lizadas para acesso e download 
gratuitos na plataforma Musica 
Brasilis (www.musicabrasilis.
org.br), o maior portal de parti-
turas de música brasileira, que é 
também patrocinado pelo Ins-
tituto Cultural Vale.

A maioria dos concertos 
terá entrada gratuita. Eles se-
rão precedidos de masterclas-
ses gratuitas destinadas a alu-
nos, professores e músicos de 
violoncelo e concertos didáti-
cos destinados exclusivamen-
te a escolas públicas e proje-
tos sociais. Aos professores, 
será destinado caderno digital 
com sugestões de atividades 
de ensino de música.

Ao final do projeto, o 
Duo Santoro entrará em 
estúdio para gravar seu ter-
ceiro álbum, com as dez 
composições inéditas apre-
sentadas nos concertos. O 
lançamento está previsto 
para novembro, nas princi-
pais plataformas digitais.

Todos os eventos presen-
ciais serão acessíveis para pes-
soas com deficiência. É neces-
sário preencher o formulário 
a seguir para que os serviços 
sejam disponibilizados da me-
lhor forma: https://forms.
gle/3nos5hGDERvrPdbZA.
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Circovolante grava 
primeiro álbum 
musical “O Circo 
de Cada Um”
PARCERIA. O trabalho é fruto de uma parceria com o Museu da 
Música de Mariana, o primeiro museu da América Latina no gênero.

DA REDAÇÃO

O Circovolante está lançando 
o seu primeiro álbum – O Circo de 
cada um – para delírio dos amantes 
da história e cultura circense-musi-
cal. O projeto vem ao ar no dia 24 
de março em todas as plataformas 
digitais e conta com 9 obras inédi-
tas, de autoria musical diversa, com 
letras escritas por João Pinheiro e 
cantadas por ele e Xisto Siman. O 
trabalho é fruto de uma parceria 
com o Museu da Música de Maria-
na, o primeiro museu da América 
Latina no gênero.

O material busca revelar aos 
olhos e ouvidos do público a cul-
tura musical dos circos que circu-
lavam pelas cidades históricas de 
Mariana, Ouro Preto, São João Del 
Rei, Tiradentes, Juiz de Fora e loca-
lidades do entorno, entre meados 
dos séculos XIX e XX.  Naquele 
período, a chegada dos circos a 
Minas Gerais trazia em seus espe-
táculos a trilha sonora mais diversa 
possível, modificando a atmosfera 
destas localidades.  Os Artistas que 
integravam as companhias con-
vidavam os músicos dos lugares 
por onde passavam a participarem 
de seus números, e os inspirava a 
comporem obras musicais adap-
tadas ao picadeiro. A partir dos 
manuscritos disponíveis no acervo 
do Museu da Música de Mariana 

(reconhecido como Memória do 
Mundo, da América Latina e do 
Caribe pela Unesco) foi realizado 
um levantamento e uma curadoria 
pelos colaboradores Sidione Viana 
e Vítor Gomes. 

O artista João Pinheiro, neste 
encontro com as partituras, permi-
tiu ao Circovolante imaginar, can-
tar e contar histórias de um circo 
que ele vive e faz no seu dia a dia, 
que se reinventa na cabeça do ar-
tista e nos sonhos do público: O 
circo de cada um. A obra também 
recebeu contribuições de Karen 
Ávila (captação) e da equipe mu-
sical, com Sidione Viana (flautim, 
flauta e saxofones), Maria Emília 
Dutra (flauta - participação especial 
na faixa Gisele), Vivian Fernandes 
(clarineta), Tiago Viana (trompe-
te), Wesley Procópio (trombone, 

oficleide e saxhorns), Arjuna Rama 
(tuba) e o incrível naipe de percussão 
escrito e gravado como um dos últi-
mos trabalhos do músico e pesquisa-
dor Oscar Bolão.

No dia 27 de março, dia na-
cional do circo, o Circovolante fará 
uma ação especial, tendo as letras 
e músicas do álbum como mote, 
que poderão ser acessadas em 
suas redes sociais @circovolante. 
O Circo De Cada Um, além de 
reinventar parte da cultura circen-
se-musical, possibilita a trupe com-
partilhá-la com todos os amantes 
do circo, ou seja, com o mundo!

O CIRCO DE CADA UM foi 
realizado com os recursos da Lei Al-
dir Blanc/2020 e foi coordenado pelo 
músico e pesquisador Vitor Gomes, 
do Museu da Música de Mariana, em 
parceria com o Circovolante.

O material busca revelar aos olhos e ouvidos do público a cultura 
musical dos circos que circulavam pelas cidades históricas.
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A programação cultural contou com duas apresentações 
musicais de artistas locais.

Programa ‘Cinema 
na Cidade 2022’ é 
sucesso em 
retomada dos 
eventos presenciais
CULTURA. Foram duas noites de atrações culturais na Praça 
Gomes Freire em Mariana.

DA REDAÇÃO

Iniciou em Mariana na última 
semana o calendário de atividades 
da edição 2022 do programa Ci-
nema na Cidade. A atração, reali-
zada pela Universo Produção com 
patrocínio da Cedro Mineração, 
promoveu, nos dias 18 e 19 de 
março, uma programação gratuita 
e diversificada, com exibição de 
filmes brasileiros, shows musicais e 
espetáculo de mágica que atraiu o 
público da cidade em dois dias de 
evento. Foram beneficiadas mais 
de 1.000 pessoas, que acompanha-
ram as atrações culturais na Praça 
Gomes Freire, um dos cartões 
postais da cidade histórica mineira. 

O público conferiu dois lon-
gas- “O Palhaço” e “A Sogra Per-
feita” -, e também 11 curta-me-
tragens: as ficções “Rua Dinorá”, 
“Traz outro amigo também” e o 
documentário “Raone”, além de 
produções marianenses viabiliza-
das pela Lei Manoel da Costa Atha-
íde, que destacam aspectos históri-
co-culturais do município. Foram 
elas: os documentários “Voo Cul-
tural”, “JanElas”, “Mariana - MG 
| Um novo olhar”, os clipes mu-
sicais “Pobre, Alphonsus!” e “Ato 
II - O poeta”; a videoarte “Ismália 
Alphonsus de Guimaraens”, a ani-
mação “Sou minero de mina” e o 
filme do espetáculo de marionetes 
“Homenagem a Alphonsus - Tri-
logia de poesias Capítulo 03”. 

Para além da telona, a cultura 
de Mariana esteve em destaque 
também no palco. A programação 
cultural contou com duas apresen-

tações musicais de artistas locais: 
o cortejo sonoro da Barroco Jazz 
Band e o show do grupo Samba 
de Sobra, com a participação do 
artista João Fernandes. E ainda um 
espetáculo de mágica com o Má-
gico Caio. 

Para o prefeito de Mariana, 
Juliano Duarte, receber o progra-
ma Cinema na Cidade na Praça 
Gomes Freire é um atrativo mui-
to grande, principalmente para o 

turismo e para economia local. 
“Mariana sofreu muito nos últi-
mos anos, com o rompimento 
da Barragem de Fundão, quando 
muitas empresas fecharam as por-
tas e muitas pessoas perderam seus 
empregos. Agora, queremos trazer 
alegria novamente para a popula-
ção, por isso é um prazer receber 
esta edição do evento e esperamos 
que retorne mais vezes”, destacou. 

O Gerente de Relacionamento 
com Comunidades e Institucional 
da Cedro Mineração, Hélcio Mar-
tins Borges, salientou a importância 
da iniciativa. “Essa participação no 
desenvolvimento local agrega valor 
e faz com que o município seja re-
conhecido nacionalmente”. O ges-
tor apontou ainda que o patrocínio 
da Cedro ao programa Cinema na 
Cidade, expressa o diferencial da 
empresa de mineração. “Busca-
mos atuar de forma responsável 
e com sustentabilidade, no rela-
cionamento com as instituições e 
com as comunidades”.
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 O município irá intensificar as ações de fiscalização relacionadas a mineração.

Operação conjunta apreende quatro 
veículos e oito pessoas em Mariana 

PRECAUÇÃO. A prefeitura disponibiliza a Patrulha em ação diu-
turnamente, porém, como os furtos aconteciam durante a noite.

DA REDAÇÃO

Na noite do último dia 
18 uma ação conjunta entre a 
Guarda Civil Municipal e a Po-
lícia Civil apreendeu quatro ca-
minhões, uma máquina retro-
escavadeira, um carro, rádios 
comunicadores e oito pessoas 
foram conduzidas à Delegacia 
de Polícia por prática ilegal de 
extração de minério na região 
conhecida como Cascalheira, 
pertencente ao distrito de Ca-
margos, em Mariana.

Os furtos e crimes ambien-
tais, que vinham acontecen-
do na localidade, geraram um 
grande número de denúncias e 
reclamações vindas da popula-
ção, além dos grandes prejuízos 
causados às estradas, que pas-
savam constantemente por ma-
nutenções, a fim de melhorar o 
seu acesso. 

A área pertencente ao mu-
nicípio já havia sido cercada, 
mas os crimes permaneceram. 
A prefeitura disponibiliza a Pa-
trulha em ação diuturnamente, 
porém, como os furtos aconte-
ciam durante a noite, os infra-
tores roubavam a cerca e conti-
nuavam com as suas atividades 
criminosas. Tais indivíduos, 
pelo que tudo indica, são ex-
perientes na prática de infração 
e     a segurança do município, 
uma vez que, quando os agen-
tes chegaram, nenhum veículo 
foi encontrado na Cascalheira e 
sim na sua via de acesso. 

De acordo com o Dr. Cris-
tiano Castelucci, Delegado de 
Polícia Civil de Mariana, os 
infratores das cidades de Sete 
Lagoas, Belo Horizonte e 
Contagem foram enquadrados 

no Art. 55, da Lei de Crimes 
Ambientais, e os equipamen-
tos permanecerão apreendidos 
até o final do processo. Além 
disso, ressaltou que “essa 
ação conjunta, entre a Guar-
da Municipal e a Polícia Civil, 
visa coibir práticas criminosas 
como essa. Outras ações estão 
programadas para um futuro 
próximo, a fim de evitar esse 
tipo de infração”. 

A partir de agora, o muni-
cípio intensifica as ações de fis-
calização e ressalta que todas as 
ações relacionadas a mineração 
devem ser praticadas dentro da 
legalidade, sem medir esforços 
para que os moradores e a cida-
de não sofram com os impac-
tos, extremamente nocivos ao 
meio ambiente. 
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Segundo o delegado, o autor do crime vai responder por 
homicídio duplamente qualificado.

Acusado de matar o jovem Yuri 
no Jardim é preso em Mariana
PREVENTIVA. O acusado, após se apresentar com um advogado, aguardava em liberdade.

DA REDAÇÃO

Segundo informações 
preliminares, promotor aca-
tou pedido de prisão do au-
tor do crime ocorrido no 

Jardim no último dia 13, que 
vitimou o jovem de 25 anos, 
Yuri Ricardo Rodrigues Ro-
cha, com uma garrafada na 
região do pescoço. 

O acusado que se apresen-
tou com um advogado no dia 
seguinte ao crime, na delegacia 
de Polícia Civil de Mariana, 
por livre espontânea vonta-
de, seguia em liberdade e foi 
surpreendido na casa de uma 
amiga no início da noite desta 
quarta-feira (23).

Segundo o Delegado de 
Polícia Civil, Dr. Cristiano 
Castelucci, desde a semana 
passada o pedido de prisão 
preventiva já era esperado pela 
Polícia Civil. “Ele vai respon-
der pelo crime de homicídio 
duplamente qualificado, seja 
pelo motivo torpe, seja tam-
bém pela impossibilidade de 
defesa da vítima, e a gente es-
pera que o pedido de prisão 
preventiva que foi feito pela 
Polícia Civil seja concedido 
pela justiça e ele possa respon-
der por esse crime preso, e no 
final condenado e responsabi-
lizado por essa barbárie que 
cometeu” explicou.

QUADRILHA

Operação da PM prende quadrilha 
especializada em roubo de carga em Mariana

Na última quarta-feira 
(23), a Policia Militar locali-
zou e prendeu uma quadrilha 
especializada em roubo de 
carga nas proximidades do 
posto de gasolina, popular-
mente conhecido como ‘Pos-
to Raul’ em Mariana.

Segundo informações 

obtidas pela Polícia Militar o 
veículo utilizado já havia sido 
identificado pela corporação 
por ocasião dos roubos ocor-
ridos com a abordagem aos 
caminhões próximo a Fur-
quim e diante disso foi feito 
um monitoramento contínuo 
do veículo usado nos crimes 
tendo êxito na abordagem 

desta quarta-feira.
Foram presos três autores, 

segundo a Polícia Militar com 
extensa ficha criminal, onde 
um deles possuía inclusive um 
mandado de prisão em aberto, 
uma arma de fogo (revólver) 
com quatro munições, ferra-
menta utilizada para bloqueio 
de GPS veicular e 1 veículo. 

DA REDAÇÃO

Segundo informações obtidas pela Polícia Militar o veículo utilizado já havia sido iden-
tificado pela corporação 
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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.

É, minha irmã e meu irmão astral, a vida 
não tá moleza pra ninguém, mas tem coisa 
boa rolando no céu e a semana deve ser 
positiva pro nosso lado. Mercúrio troca likes 
com vários astros, promete sorte, carisma e 
ótimas perspectivas de progresso. Dinheiro 
que não contava pode entrar de uma hora 
pra outra e salvar a pátria. 

Aleluia, Sagita, com o Sol entrando no seu paraíso 
astral, a sorte deve brilhar em vários setores, 
inclusive em jogos e loterias. Disposição para dar 
rolês e curtir a vida não faltará, mas como Deus 
só ajuda quem cedo madruga, aproveita para 
trabalhar duro e conquistar o que deseja. Grana? 
Até sexta, tudo certo, tudo Ok.  

Olha só, Caprica: tirando a bagaça de Urano com 
Marte na terça-feira, a semana está do jeito que seu 
signo gosta, ou seja, com promessas de ascensão 
profissional, contatos proveitosos com pessoas 
importantes e força de amigos e colegas para você 
atingir os seus objetivos. E Vênus avisa:  algo muito 
positivo deve acontecer em sua vida financeira. Oxalá 
seja aquilo que você está precisando tanto, certo? 

O novo astral começa com boas vibes para 
você, bebê, principalmente para retomar ou 
iniciar contatos com pessoas que podem 
abrir os seus caminhos profi ssionais. Alegrias 
com pessoas próximas e muito pique para 
desenvolver trabalhos ligados a vendas e 
produtos digitais. Porém, ah porém, pode surtar 
com gente da família ou pessoas queridas. Na 
parte fi nanceira, pode esperar uma semana 
favorável.

O que o ano de Mercúrio promete pra você 
logo de cara? Melhora na parte fi nanceira, 
bebê. Afi nal, o Sol ariano reforça sua 
coragem e ousadia. O único perigo é você 
não analisar as situações com cuidado 
e acabar se precipitando. Mas como sua 
intuição está fortíssima, tenho certeza de 
que você não vai dar sopa pro azar. 

A semana tem de tudo um pouco, bebê, e se 
você agir com calma vai aproveitar melhor as 
partes boas e se livrar logo das bagacinhas. 
O lado fi nanceiro está bem servido e 
conquistas devem rolar. A saúde também 
está em alta e não vai faltar disposição física 
e mental. Mas, não nego que vai precisar de 
toda paciência para administrar os interesses 
profi ssionais e lidar com os parentes, pois 
perrengues não estão descartados.

Curiosidade no talo pra saber das 
novidades, minha fi lha? E olha que tem 
good news de sobra chegando do Sol 
para você fazer mil contatinhos, atrair 
amizades e sentir o sabor do sucesso. Só 
não convém ir com muita sede ao pote ao 
cuidar das responsabilidades ou cê corre o 
risco de não fazer nada direito. Sem essa 
de querer abraçar o mundo com as mãos, 
bebê! 

E aí, tudo certinho meu caranguejinho? Anda 
sonhando com dias melhores e mais prósperos? 
Se for, acertou na mosca porque a semana tem 
boas promessas pra você. Seus dons vão brilhar 
e o período é ideal para subir mais um degrau na 
carreira – bora lá batalhar pelo que ambiciona, 
bebê! 

A semana começa perfeita para leonines que 
adoram altas voltagens de adrenalina e o Sol 
ariano chega com grandes surpresas. O período 
é ideal para ousar mais em suas iniciativas e 
colocar em prática aquelas mudanças que você 
tanto deseja na sua vida. Pode faturar com coisas 
novas, descobrir outros interesses e ampliar seus 
horizontes através de estudos, viagens, contatos 
com pessoas diferentes e distantes.

Prudência é seu lema e convém mesmo se valer 
dessa e de outras características virginianas para 
se livrar das bagacinhas que podem surgir nessa 
semana. Abre o olhão ao tratar de interesses 
fi nanceiros e coisas ligadas a impostos, taxas, 
juros, dívidas e pendências.

Tá preparada, minha consagrada? As 
novidades dessa semana vão mexer bastante 
com suas relações e você vai dar ainda mais 
importância para quem faz parte da sua 
vida. Librianjos são avessos à solidão e vão 
valorizar ainda mais os contatos com colegas, 
amigos, parentes e o mozão, claro! 

Fernanda e Eduardo se beijam. Ele se 
desculpa, mas Fernanda diz que gostou 
do beijo. Gonçalo se surpreende quando 
Bárbara diz ter provas da inocência de 
Adriano no desfalque do Grupo Lactos, pois 
os três milhões de dólares foram parar na 
conta bancária de uma empresa da qual 
compraram equipamentos. Camilo manda 
Jacinto dizer a Franco Santoro que já sabe 
que o carro de seu pai está em seu poder. 
Eduardo comenta com Steve que não 
entender o motivo de sua mãe ter a certidão 
de nascimento de Artêmio Bravo, sendo ele 
um inimigo.

Gardênia diz a Jacinto e Margarida que 
vai fi car com eles porque não suporta ver 
Vênus se insinuar para Steve. Gonçalo 
diz aos fi lhos que decidiu repartir seus 
bens em vida e todos fi cam surpresos 
com a notícia. Assustada com as coisas 
que lhe acontecem na fazenda, Aurora 
diz que gostaria de viver em outro lugar 
para trabalhar e continuar seus estudos. 
Santiago diz que adoraria viver longe da 
fazenda, mas, que no momento, isso não é 
possível, devido à promessa que fez para 
Fernanda. Fernanda visita Liliana e as 
duas se emocionam. Eduardo leva Marina 
até Liliana.

Neném/Paula bate o pênalti e termina 
o jogo. Guilherme/Flávia salva Flávia/
Guilherme e Tucão é preso. Flávia/
Guilherme confi dencia a Deusa que 
está apaixonada por Guilherme/Flávia. 
Guilherme/Flávia encontra a aliança de 
casamento do médico e fi ca enfurecido. 
Rose pensa em Neném. Daniel fl agra 
Valdirene sozinha na cozinha e fi ca 
desconfi ado. Paula/Neném obriga 
Neném/Paula a falar com Rose. Flávia/
Guilherme se declara para Guilherme/
Flávia.

Flávia/Guilherme não consegue impedir 
Guilherme/Flávia de sair de casa. Neném/
Paula reclama da alegria de Paula/Neném 
depois do telefonema de Rose. Guilherme/
Flávia se encontra com Neném/Paula. Flávia/
Guilherme procura por Guilherme/Flávia na 
casa de Juca. Valdirene ameaça Celina. 
Gabriel avisa Carmem das mudanças que 
fará em seu bar. Celina e Tigrão não aceitam 
a decisão de Guilherme/Flávia de sair de 
casa. Marcelo entrega para Paula/Neném 
a fi ta de Celso que encontrou no cofre de 
Carmem. Nedda leva Neném/Paula para falar 
com Roni. Ingrid revela para Murilo a troca de 
corpos.

Fernanda e Eduardo se beijam e 
Bárbara os observa furiosa. Flor decide 
pedir ajuda a Vladimir enquanto ele 
discute com Damião pela forma como 
trata Priscila. Santiago fi ca enciumado 
ao saber que Aurora e Camilo saíram 
para cavalgar. Priscila vai até a empresa 
do pai e, sem que ninguém a veja e 
deixa um folheto com informações do 
Grupo Lactos.  Aníbal diz a Orlando 
que alguém da concorrência subornou 
a recepcionista para obter informações 
do Grupo Lactos e pede que investigue. 
Flor procura Fernanda para dizer que é 
inocente. Aurora diz que está ouvindo 
barulhos estranhos na fazenda. Sagaz, 
Bárbara diz que também ouve e afi rma 
que todos pensam que ela está louca.

Joventino leva sua comitiva e ensina 
seu fi lho José Leôncio, ainda criança, 
a ser um peão. Pequena passagem de 
tempo. José Leôncio chega ao Pantanal 
com sua comitiva e Joventino decide fi car 
e comprar suas terras. Chico incentiva 
os sitiantes a lutarem por suas terras. 
Joventino e José Leôncio caçam marruás 
para a fazenda.  Anacleto incentiva os 
peões a se revoltarem contra o patrão. 
José Leôncio enlaça o touro, mas seu pai 
o solta. Os sitiantes descobrem que terão 
que abandonar suas terras e decidem 
lutar. Joventino sai sozinho à caça do 
touro. Anacleto exige que José Leôncio 
pague a ele e aos outros peões. Joventino 
volta com uma boiada de marruás e todos 
o admiram.

Gil e Chico não aceitam a proposta que o 
suposto dono das terras faz e avisam Padre 
Antônio. José Leôncio sai em comitiva e 
Joventino decide fi car na fazenda. Chico e 
Gil saem para ajudar o vizinho Raimundo, 
que acaba morto com o fi lho de Maria e Gil. 
Joventino se despede de José Leôncio. Gil 
mata o suposto dono de suas terras e sua 
esposa jura vingança. Joventino decide 
caçar marruás sozinho. José Leôncio se 
envolve com Filó. A comitiva volta para 
a fazenda e José Leôncio não encontra 
Joventino. Maria e Gil fi rmam moradia nas 
terras de José Leôncio. Pequena passagem 
de tempo. José Leôncio vai falar com Gil, 
que reage com hostilidade.

Neném/Paula é derrubado pelo zagueiro 
adversário e fi ca furioso. Flávia/Guilherme 
tenta convencer Tucão a confessar seus 
crimes. Neném/Paula se desespera ao 
saber que terá que bater um pênalti. 
Daniel desconfi a da doença de Celina. 
Flávia/Guilherme consegue uma confi ssão 
de Tucão. Nedda faz uma promessa para 
que Neném ganhe o jogo. Teca se insinua 
para Juca. Tucão encontra a escuta em 
Flávia/Guilherme, e a polícia invade a Pulp 
Fiction. Tucão ameaça Flávia/Guilherme.

Vladimir diz a Priscila que Adriano 
pretende chantageá-la ameaçando 
contar a Aníbal que o fi lho que espera é 
dele. Fernanda conversa com o pai e diz 
que acredita na inocência de Florzinha. 
Gonçalo concorda com a fi lha, mas diz 
que não pode fazer nada porque Aníbal 
já a demitiu. Fernanda, furiosa, diz a 
“Franco” que vai mostrar a gravação 
a seu pai para desmascarar Bárbara. 
Ponderado, Eduardo diz que não deve se 
precipitar e que o mais importante agora é 
proteger Liliana.

Davi convida Augusta para dançar e Isadora 
fi ca decepcionada. Onofre critica Olívia por 
dançar com Tenório. Joaquim e Úrsula 
reclamam do testamento de Eugênio. Inácio 
ouve Mariana denunciar Julinha à polícia e 
avisa a Arminda. Violeta e Heloísa reparam 
o incômodo de Isadora ao falar de Rafael e 
Olívia. Arminda se enfurece quando Inácio 
se recusa a lhe dar um beijo. Onofre difama 
Olívia para todos na vila. Isadora vê Olívia 
beijar Rafael. Leônidas volta para casa com 
Matias e Heloísa fi ca furiosa. Lyra entra 
em trabalho de parto. Isadora é hostil com 
Rafael.

Davi estranha a hostilidade de Isadora. 
Onofre afi rma que se vingará de Olívia. 
Isadora chora por causa de Rafael 
e decide sair com Joaquim. Mariana 
expulsa Julinha da LBA. Davi altera 
os convites para o baile de Joaquim e 
Isadora. Violeta lamenta o estado de 
Matias para Eugênio. Lyra presenteia 
Isadora e Rafael com um patuá. Úrsula 
se irrita ao ver Violeta chegar com 
Eugênio para jantar. Augusta conta para 
Davi por que Isadora está com raiva 
dele. Isadora se assusta com a reação 
de Joaquim ao ver que seus convites 
foram falsifi cados. Onofre fala de Olívia 
para Tenório, que decide conversar com 
a moça. Olívia pede Rafael em namoro.

Olívia explica a Rafael por que o pediu em 
namoro. Arminda ajuda Isadora e Joaquim a 
entrar no clube. Inácio leva Clarinha embora 
por causa de Matias e Heloísa se desespera. 
Augusta incentiva Davi a aceitar o pedido de 
Olívia. Mariana obriga Inácio a ir com ela ao 
Sorvete Dançante e Arminda fi ca furiosa. 
Julinha contrata Geraldo como copeiro. 
Arminda trama contra Mariana. Davi pega a 
chave do carro de Joaquim e quase provoca 
um acidente com o carro de Salvador. 
Violeta se incomoda com a possibilidade de 
Eugênio fi car com Úrsula.  Davi anuncia seu 
namoro com Olívia e todos na tecelagem se 
surpreendem.

Joaquim e Onofre não acreditam no 
namoro de Rafael e Olívia. Todos na 
vila recriminam Onofre pelo que fez 
com Olívia. Joaquim afi rma que provará 
a mentira de Rafael. Violeta confi rma a 
falsidade do namoro de Rafael. Joaquim 
manda Onofre vigiar Olívia. Inácio 
ajuda Arminda. Davi e Olívia armam 
contra Joaquim e Onofre. Isadora não 
consegue disfarçar sua tristeza na frente 
de Joaquim ao ver Olívia e Rafael juntos. 
Bento e Lorenzo escrevem cartas para 
casa. Fátima decide fazer uma festa para 
ofi cializar o namoro da fi lha. Joaquim tira 
satisfações com Rafael. 

Davi não se intimida com as ameaças 
de Joaquim. Matias tem um novo surto. 
Onofre se alia a Joaquim. Matias salva 
Clarinha. Davi convida Violeta para 
a feijoada. Onofre se anima para ir à 
festa de Olívia. Violeta obriga Isadora a 
ir com ela para a feijoada. Constantino 
descobre que contratou um crupiê gago. 
Davi vê Onofre invadir a casa grande 
para avisar a Joaquim da presença 
de Isadora na festa. Olívia revela para 
Isadora que seu namoro com Rafael é 
uma farsa.

Isadora se anima com a revelação de 
Olívia. Joaquim decide ir para a festa. Davi 
impede Onofre de deixar a casa de Violeta. 
Matias tem mais um surto. Davi pede que 
Iara o ajude a vigiar Joaquim e Onofre na 
tecelagem. Joaquim fl agra Rafael e Isadora 
conversando e tem uma crise de ciúmes. 
Leônidas explica por que Matias teve o 
novo surto e Violeta se preocupa. Isadora 
vibra por ainda ter o amor de Rafael. Violeta 
arma para que Rafael e Isadora trabalhem 
juntos num evento da tecelagem e Joaquim 
fi ca furioso. Heloísa se aproveita do surto 
de Matias e o maltrata. Davi sugere que 
Isadora participe do concurso de moda da 
tecelagem.

Roni se recusa a almoçar na casa de Nedda. 
Flávia/Guilherme convence Celina a aceitar 
sua presença na mansão. Paula/Neném 
conta para Neném/Paula que Roni é o pai de 
Tina. Tigrão discute com Guilherme/Flávia. 
Daniel mostra a Flávia/Guilherme seu barco 
e ela tem uma ideia. Neném/Paula e Paula/
Neném tentam assistir a fi ta de Celso. Rose 
fala animada de Neném para Joana. Gabriel 
convida Murilo, Ingrid e Vanda para tocarem 
em seu bar. Edson decide ir com Roni ao 
almoço na casa de Nedda. Guilherme/Flávia 
briga com Flávia/Guilherme.

Neném/Paula e Paula/Neném se divertem 
com que ouvem na fi ta de Celso. Carmem 
descobre que a fi ta de Celso sumiu e se 
desespera. Roni avisa a Nedda que vai com 
Edson ao almoço e ela fi ca preocupada. 
Flávia/Guilherme pede a ajuda de Murilo. 
Guilherme/Flávia pede para Rose conversar 
com Tigrão. Neném/Paula perde a fi ta de 
Celso. Guilherme/Flávia decide viajar. Paula/
Neném incentiva Ingrid a tocar com Murilo e 
Vanda. Nedda conta que Edson irá para o 
almoço com Roni, e a família se revolta. Rose 
surpreende Soraia no quarto com Tigrão. 
Guilherme/Flávia avisa a Flávia/Guilherme 
que vai viajar.

Jandira implora para Nedda não contar 
sobre Tina para Roni. Neném/Paula proíbe 
Paula/Neném de participar do almoço na 
casa de Nedda. Osvaldo ameaça Edson. 
Flávia/Guilherme convence Odaílson 
a impedir que Guilherme/Flávia viaje. 
Carmem pede para se encontrar com 
Paula/Neném e se apavora ao saber que 
a rival já sabe sobre a fi ta. Paula/Neném 
obriga Neném/Paula a marcar um encontro 
com Rose. Flávia/Guilherme implora para 
Guilherme/Flávia fi car com ela. Roni, Cora 
e Edson chegam para o almoço na casa de 
Nedda

Arianjos e arianjas contam com mais sorte, carisma 
e popularidade. Graças ao Sol, vai ser mais fácil 
realizar metas, ambições e ter sucesso. O trabalho 
deve fluir muito bem com sua criatividade e seus 
talentos no modo turbo. Já a parte financeira pode 
ficar mal das pernas, principalmente se você não 
tiver juízo e disciplina com a grana. 

Padre Bosco se surpreende com a 
chegada de Artêmio Bravo, que diz 
procurá-lo para se confessar. Flor 
fi ca feliz ao saber de Fernanda que 
voltará a trabalhar na empresa como 
sua assistente pessoal. Gardênia, 
enciumada com a proximidade de Steve 
e Vênus, pede demissão a Franco. 
Orlando, o presidente da “Prolasa” 
descobre os documentos da Lactos na 
sala de um de seus empregados, que 
afi rma não saber como foram parar na 
sua mesa. Aníbal discute com Fernanda 
sobre a decisão do pai em retirar a 
queixa contra Adriano, pois não acredita 
na inocência dele.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Maria pede que Gil ouça José Leôncio e é 
gentil com ele. Tião desconfi a que Tadeu, 
fi lho de Filó, seja fi lho de José Leôncio. Maria 
se recusa a dormir com Gil, que fi ca furioso. 
Filó se insinua para José Leôncio, que não 
dá atenção. Madeleine se diverte na boate 
e Gustavo não consegue levá-la para casa. 
Antero perde seu carro no jogo. Mariana 
discute com Madeleine. José Leôncio vai 
ao Rio de Janeiro pegar o pagamento de 
uma boiada. Antero tem uma conversa séria 
com Madeleine. José Leôncio pensa nas 
palavras de Eugênio durante a viagem de 
chalana.

Maria ouve a onça se aproximar e se 
desespera quando Gil decide ir ao encontro 
do bicho. Tião e Quim implicam com Filó, 
insinuando o interesse pelo patrão. Mariana 
avisa a Irma que Antero está acabando com 
o patrimônio da família. José Leôncio chega 
ao Rio de Janeiro e contrata um taxista de 
índole duvidosa. Maria espanta a onça antes 
que ela pegue Gil. O taxista pensa em roubar 
o dinheiro de José Leôncio. Madeleine vê o 
fazendeiro, fi ca deslumbrada, e pensa em se 
divertir com ele. Antero joga em um cassino 
clandestino. Gustavo aparece no restaurante 
para levar Madeleine, e José Leôncio o 
enfrenta.

Madeleine dispensa Gustavo. José Leôncio 
e Madeleine se beijam. Mariana e Antero 
se preocupam com a fi lha, que demora 
a chegar em casa. Madeleine e José 
Leôncio fazem amor, e Filó tem um mau 
pressentimento. Antero tenta encontrar a 
fi lha. Mariana repreende Martinha e Teresa 
por terem deixado a fi lha com um estranho. 
José Leôncio intimida o taxista. Gil pensa 
em abandonar Maria. José Leôncio chega 
à casa de Madeleine, e Mariana o destrata. 
Tião tenta convencer Filó a se declarar para 
José Leôncio. Mariana lamenta as atitudes 
das fi lhas. José Leôncio pede Madeleine em 
casamento.

Madeleine aceita o pedido e Mariana se 
enfurece. Tião e Quim tentam convencer 
Filó a participar da roda de viola no galpão 
da fazenda. José Leôncio conta a história de 
seu pai para a família de Madeleine. Maria 
promete a Gil tirar a própria vida se engravidar 
novamente. Madeleine conta para Irma 
como foi sua noite com José Leôncio. Maria 
deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta 
com as histórias de José Leôncio. Madeleine 
pede que Antero apresse os trâmites para 
seu casamento. Filó chora pensando em 
José Leôncio. Irma tenta se insinuar para o 
cunhado, quando Madeleine se aproxima e 
assusta a irmã.
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Racismo no Brasil
Tornou-se comum, todos os dias, noticiar casos de racismo. Não 

interessa o local, a forma, a classe social, mas as manifestações racistas 
estão lá presentes. Ainda insistimos na perpetuação de certos “não va-
lores” que denigrem a essência da própria humanidade.

O que diferencia um caso do outro são os requintes de crueldade. 
Além da dor, é muito cansativo presenciar racismo cotidianamente e 
acompanhar os casos que são noticiados nos veículos de comunicação 
e, principalmente, os que são divulgados pelas redes sociais. 

Há quem pergunte por que parte da sociedade fala sobre racismo - 
ou questões envolvendo minorias políticas, de maneira geral - todos os 
dias. Mas o verdadeiro questionamento deveria ser: como ignorar esse 
mal que assola o Brasil desde os tempos de colônia e que marginaliza e 
mata a população negra até hoje? Não há mais espaço para o silêncio.

Em uma sociedade onde o discurso legitimado vem do branco, é 
importante que a voz das minorias políticas seja ouvida. É crucial que 
a voz de quem sofre isso na pele, literalmente, seja escutada. Não há 
espaço para que o negro seja visto como o “outro”. A gente precisa 
falar sobre isso. Precisamos sair da fase da negação. Nós negamos. ‘Ah, 
não fala sobre isso’. Porque não existe racismo no Brasil em cima do 
mito da democracia racial. Negar e silenciar é confirmar o racismo.

 O racismo ainda é uma ferida aberta que faz jorrar o sangue da po-
pulação negra, e cada um de nós tem obrigação de fazer esforços para 
estancar essa sangria.

Charge

BRASIL/ POLÍTICOS/ TITANIC

O quadro verdadeiro do ce-
nário político do Brasil pode ser 
comparado com aquele navio Ti-
tanic, que naufragou  após bater 
em geleiras , num castigo talvez 
por ostentar um poderio incom-
parável de um status financeiro, 
paixões e enganações.

Enquanto o mesmo estava 
afundando aos poucos,  a orques-
tra  tocava manipuladamente, mú-
sicas em meio ao panico que do-
minava os presentes que sabiam 
que iam morrer.

Assim esta o nosso país. Pior 
que o mundo tbm esta caminhan-
do para isto. É pandemia, é guerra 
e a humanidade  que sofre as con-
sequencias, a camada mais pobre 
é a quem sofre mais.

No caso específico do Brasil, 
além das corrupções, desigual-
dades sociais e das imoralidades 
proporcionadas pelas nossas au-
toridades, o mesmo, vem se afun-
dando na saúde, na educação, nas 
rodovias, na segurança, na econo-
mia, etc, etc. 

Se não bastassem essas coisas 
temos ainda que tolerar as caras 
de pau da maioria dos políticos 
entre eles governantes dos Esta-
dos, ministros e,deputados. Em 
pleno caos que atravessa o país, 
tem o DESCARAMENTO de 
deixarem os seus postos para can-
didatarem e concorrem  a outros 
patamares em busca de mais sta-
tus e roubalheiras. Pior que estes 
cancerosos  do poder, não fazem 
nada e só prometem e prometem. 
Mudam de  partidos como se 
troca de roupas e fazem alianças 
com os mesmos porcos que eles 
criticavam antes. E a orquestra do 
povo continua tocando em meio 
há tantos afundamentos. QUE-
REM SABER A VERDADE. Se 
nós brasileiros tivessemos senso 
político e  ........... na cara  jamais 
votaria nestes vampiros.

Pergunto a vcs. - comentei 
mentira hoje meus amigos.

Waldemar Malta

Benefícios do Banho de 
Ozônio Recanto do Animal 

- Proporciona higienização 
e desodorização dos ani-
mais, proporcionando efeitos 
do banho mais duradouros;
- Complementar no trata-
mento de lesões e doenças de 
pele (alergias, seborreia, pruri-
do, dermatites, entre outros);
- Permite reduzir ou até elimi-
nar o uso de medicamentos e 
shampoos próprios para tra-
tamento de afecções de pele;
- Remove ou reduz manchas 
não naturais do pelo do animal, 
como as causadas pelas lágrimas;
- Auxilia no tratamento de fun-
gos na pele e no pelo dos animais;

- Remove oleosidade ex-
cessiva da pele, responsável 
por causar afecções de pele;
- Auxilia na desinfecção e ci-
catrização de feridas e cortes;
- Indicado para higieni-
zação das feridas cirúr-
gicas no pós operatório;
- Atua removendo parasitas (pul-
gas) da pele, apresentando o mes-
mo efeito de um banho antipul-
gas, mas sem risco de intoxicação.
- Não se trata de um milagre pois 
é um tratamento e como todo 
tratamento é necessário constân-
cia e acompanhamento médico 
veterinário.

EDITAL

A Empresa LSI Administração e Serviços S.A, solicita que o Srº Fa-
brício Jonas Correa compareça na empresa no prazo de 48 horas, 
para tratar de assunto de seu interesse.



Diretor do Jornal e TV Ponto Final, Rômulo Passos, em visita 
ao vereador Zezinho Salete. Obrigado pela recepção!

Duarte Júnior em visita ao Jornal Ponto Final, em uma boa 
prosa com Rômulo Passos. Grande abraço!
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Nossa amiga de longa data, Lúcia, completa mais um ano de 
vida e saúde na próxima segunda-feira (28). Tenha um feliz ani-
versário cheio de sorrisos e gargalhadas, repleto de paz, amor e 
muita alegria. Parabéns por mais um ano de vida!

Ana Gabriela é a aniversariante da semana, que completa 
seus 15 anos nesta quinta-feira (23). Desejamos muitas 
felicidades! Crédito: Reginaldo Vilela

A família Duarte estava com comemoração pelo aniversário 
da Conceição, mãe do prefeito Juliano Duarte e Duarte Jú-
nior.  Parabéns por mais um ano de existência neste mundo 
tão deslumbrante.

Haras da Máffia levou mais um título para a casa com o 
cavalo Buick do Iguaçu, que foi o Campeão dos Campeões, 
melhor animal da festa. Que sucesso hein?! Parabéns!

Uma das influencer digital mais cobiçada de Mariana, Bárba-
ra Brasil comemorando o aniversário do maridão Lucas. Que 
Deus abençoe ainda mais a vida de vocês. Formam um belo 
casal viu?! 

Júlia e sua amiguinha Antônia curtindo um sábado com 
aquele banho de mangueira raiz, rsrs... Lindas sapequinhas!


