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¨ cidades
Exposição de Animais
gigantes invade o
Jardim de Mariana
e encanta visitantes
DIVERSÃO. Os visitantes aproveitaram o momento de lazer
para tirar fotos e levar as crianças para visitarem a exposição.
DA REDAÇÃO
Aranha, libélula, gafanhoto e
borboleta são alguns dos animais
que estão expostos na Praça Gomes Freire (Jardim) para entreter
a população marianense e turistas,
reunindo diversão e curiosidade.
Crianças, adultos e idosos
fizeram uma visita ao Jardim no
dia 21 de abril para ver pequenos
animais da natureza em forma
gigante, com sons e movimentos.
Os visitantes aproveitaram o momento de lazer para tirar fotos e
levar as crianças, que puderam
ver de perto animais como aranha, escorpião, borboleta, lagarto, gafanhoto e formiga.
Alexandre Souza, um dos visitantes, acredita que o projeto, ao
unir conhecimento e diversidade,
pode despertar curiosidade nas
crianças e, com isso, incentivar
a pesquisa e o passeio ao ar livre após dois anos de pandemia.
“É uma boa apresentação. Faz

A exposição está aberta a todo o público e ficará no local
até o dia 20 de maio.
bem, em especial, para as crianças! Achei muito interessante e
saudável.”, diz. Já para Nadir da
Silva, a exposição contribui para
a cultura e incentivo ao respeito
com os animais.
Também contamos com visitantes de outras cidades, que
aproveitaram o local para registrar
a chegada em Mariana. As amigas
Carminha e Tânia, vindas do Es-

pírito Santo e recém chegadas na
cidade, foram bem recepcionadas
pela exposição: “Estamos achando tudo novidade, tudo muito
bonito e interessante. Chegamos
agora, ainda estamos conhecendo, mas está sendo uma boa recepção”, diz Carminha.
A exposição está aberta a
todo o público e ficará no local
até o dia 20 de maio.
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Mariana agora possui Patrulha de
Prevenção à Violência Doméstica

ESCOLHA. Caso não seja o desejo da vítima, ela tem autonomia para não aceitar o serviço, ao contrário do
autor que não pode escolher.
DA REDAÇÃO
O município de Mariana e
região, desde fevereiro conta
com a Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica (PPVD).
A abordagem feita acontece
como segunda resposta após o
registro do boletim de ocorrência. “A intenção da Patrulha é
atender e cessar todos os casos
de violência doméstica”, afirma
a soldado Paula.
O atendimento se inicia
com a vítima, onde os policiais
explicam o objetivo do serviço,
quais são os atos de violência,
os passos que serão seguidos e
encaminham a vítima para os
órgãos parceiros, onde ela po-

derá receber atendimento de
profissionais específicos, durando entre dois e três meses.
Segundo a soldado Paula,
“se não houver reincidência e
nenhum outro tipo de problema, o caso é encerrado. O nosso objetivo maior é quebrar o
ciclo da violência, independente se houver a quebra do laço
amoroso ou se eles reatarem
em algum momento”, ressaltou
Caso não seja o desejo da
vítima, ela tem autonomia para
não aceitar o serviço, ao contrário do autor que não pode
escolher se será ou não acompanhado. O monitoramento do
autor é contínuo, mesmo após

encerrar o acompanhamento
com a vítima.
A Patrulha de Prevenção
a Violência Doméstica atende
pelos números:

181 - Denúncias anônimas de todos os tipos de crime, inclusive
violência doméstica
191 - Contato oficial da Polícia

Militar para atender denúncias
em geral
180 - Contato específico para denúncias de violência doméstica
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Defesa Civil de Mariana e região
recebemcapacitaçãoematendimento

PARTICIPAÇÃO. Agentes participam de cursos de gestão e segurança pública; órgãos já receberam
R$ 9 milhões para melhoria da estrutura.
DA REDAÇÃO
Agentes das Defesas Civis
de Mariana, Barra Longa, Rio
Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG) iniciaram, no fim

de março, cursos tecnólogos
de gestão e segurança pública.
Com aulas ministradas pelo
Polo Unopar Mariana, durante dois anos, 50 profissionais

serão capacitados sobre prevenção e reação em situações
emergenciais, visando o aprimoramento do atendimento
oferecido às populações dos
municípios.
Os cursos fazem parte do
Ciclo de Formação Continuada, parceria da Fundação Renova, das Defesas Civis dos
quatro municípios e do Polo
Unopar Mariana que leva conhecimentos sobre prevenção,
preparação, mitigação e resposta em situações emergenciais.
O projeto inclui desde cursos
de curta duração e graduação
até pós-graduação, com uma
especialização em gestão de risco e desastre para aqueles que
se formarem nos tecnólogos
e tiverem interesse em seguir
com os estudos.
“Os cursos foram definidos de acordo com as necessidades da rotina dos agentes
das Defesas Civis. Esperamos
contribuir para que a região se
torne mais consciente de ações
preventivas e preparada para

situações adversas, com um
desenvolvimento que valorize
o ser humano em primeiro lugar”, diz Tereza Cristina Moraes, especialista do Programa de
Preparação para Emergências
Ambientais da Fundação Renova.
Além do Ciclo de Formação, a Fundação Renova, por
meio do Programa de Preparação para Emergências Ambientais, implementa medidas de
incremento e apoio de emergência e alerta a partir de uma
atuação integrada às Defesas
Civis da região.
Até o momento, foi repassado o total de R$ 9 milhões
em recursos para a aprimorar a
estrutura e o atendimento das
Defesas Civis às populações
dos quatro municípios: R$ 4,5
milhões foram destinados ao
município de Mariana, enquanto Barra Longa, Rio Doce e
Santa Cruz do Escalvado receberam R$ 1,5 milhão cada.
Os recursos são destinados a construção ou reforma

das sedes do órgão e aquisição
de equipamentos e itens como
viaturas e drones. Os recursos
foram repassados à 12ª Vara
Federal, responsável pelos encaminhamentos aos municípios.
Entre outras ações do programa estão: implementação
do Projeto Digitalização da
Rede de Rádios da 21ª Companhia da Polícia Militar de Minas
Gerais, da Guarda Municipal e
Defesa Civil de Mariana; elaboração dos Planos Municipais
de Redução de Risco (PMRR);
execução dos Projetos Escola
Segura e NUPDEC (Núcleos
de Proteção e Defesa Civil),
que oferecem capacitações,
treinamentos, oficinas em gestão de risco e desastres, auto
salvamento para alunos, professores, servidores das escolas e da comunidade em áreas
vulneráveis ao risco de desastre
dos municípios; e execução do
Projeto CGR (Comitê Gestor
de Risco) por meio de assessoria técnica às Defesas Civis.

Os cursos fazem parte do Ciclo de Formação Continuada, parceria da Fundação Renova,
das Defesas Civis
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Unidade de
Acolhimento
Institucional em
Mariana recebe
novas instalações

ACOLHIMENTO. Dentre as melhorias, foi realizada a
separação efetiva das duas casas, sendo agora uma casa para
acolher homens e outra para acolher mulheres.
DA REDAÇÃO
A Unidade de Acolhimento
Institucional (UAI) recebeu novas instalações que objetivam
proporcionar mais conforto e
qualidade para os usuários do
espaço. Dentre as melhorias,
foi realizada a separação efetiva das duas casas, sendo agora
uma casa para acolher homens
e outra para acolher mulheres.
Outra melhoria é a localização da casa, que está mais
perto da região central de Ma-

riana, onde estão localizados
os equipamentos de saúde,
nos quais os usuários são semanalmente atendidos, além
de estarem mais próximos dos
espaços de lazer.
Merece destaque também,
a melhoria do local para realização de atividades com os
acolhidos, a nova casa contém
um espaço para a manutenção
de uma horta, que possibilita
uma maior interação e integração entre os usuários e um

maior proveito por parte dos
mesmos em relação a estadia
diária na casa.
As Unidades de Acolhimento são equipamentos da
Rede Socioassistencial que buscam assegurar a proteção integral a indivíduos ou famílias
que se encontram em situação
de abandono, ameaça ou violação de direitos e que estejam
afastados temporariamente de
seu núcleo familiar ou comunitário de origem.
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Caso de Raiva em
Equino é confirmado
em Mariana

ALERTA. A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Rural, alerta os Produtores Rurais sobre casos
da Doença Raiva em Equinos na região.
DA REDAÇÃO
O primeiro caso da Doença Raiva em Equino, na região,
foi confirmado nas últimas
semanas, havendo ainda cinco casos suspeitos, de acordo com a equipe responsável.
Devido a isso, a Prefeitura de
Mariana reforça aos produtores rurais a necessidade e importância da vacinação.
A raiva é transmitida pelo
vírus, através da mordida de
morcegos contaminados, e
os sintomas podem ir desde
agressividade e agitação até
tremor muscular e paralisia,
podendo levar o animal a óbito. A equipe da Secretaria de
Desenvolvimento Rural alerta
que a doença não tem cura,
sendo a vacinação a única forma eficaz de prevenção.
A vacina é gratuita, e para
receber, o Produtor Rural deve

A Prefeitura de Mariana reforça aos produtores rurais a
necessidade e importância da vacinação.
providenciar a Ficha Sanitária,
no Sindicato dos Produtores
Rurais, e apresentar na Secreta-

ria de Desenvolvimento Rural.
ENDEREÇO - Sindicato
de Produtores Rurais: Rua Luiz
Antônio Bastos, 45, Centro
Secretaria de Desenvolvimento Rural: Av. Getúlio Vargas,
110, Centro - Centro de Convenções Para mais informações
ou eventuais dúvidas, ligue (31)
3558-4173.
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ProJovem abre 2ª edição de
cadastramento empresarial

CADASTRO. No início de janeiro deste ano, o programa ProJovem realizou a contratação de 100 jovens.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SEDESC), em parceria
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inicia a 2ª
edição de cadastramento empresarial para participação no
ProJovem, serviço municipal
de formação profissional instituído pela Lei Municipal 3.416
de 13 de abril de 2021.
No início de janeiro deste
ano, o programa ProJovem realizou a contratação de 100 jovens, que, posteriormente, passaram por capacitação, oficinas,
treinamentos e teste vocacional.
Agora, após toda preparação

para serem inseridos no mercado de trabalho, os integrantes já
estão aptos para colocarem em
prática todo aprendizado. Sendo inseridos, irão realizar suas
atividades laborais em 4 horas
diárias, totalizando 20 horas
semanais, nas quais 16 horas
serão direcionadas a atuação no
mercado de trabalho e 4 horas
ao treinamento e capacitação.
As empresas que se tornarem parceiras deverão capacitar
e orientar o desempenho das
atividades a serem realizadas no
ambiente de trabalho e acompanhar a assiduidade, pontualidade e o desenvolvimento das
atividades realizadas.
O programa atende jovens

em situação de vulnerabilidade social e incentiva a inserção
destes no mercado de trabalho
a fim de promover a inclusão
social e gerar renda para quem
ainda não teve a oportunidade de ter seu primeiro emprego. Além disso, o ProJovem
também apoia o comércio do
município, que passa a receber
jovens preparados para contribuírem com as demandas, de
forma totalmente gratuita.
Os empresários que estiverem com o CNPJ ativo e
tiverem interesse em cadastrar
seus estabelecimentos para fazerem parte do ProJovem, devem acessar o link e preencher
as informações solicitadas.

O programa atende jovens em situação de vulnerabilidade
social e incentiva a inserção destes no mercado de trabalho.
Logo após, a equipe técnica
do programa irá avaliar os dados disponibilizados e, posteriormente, entrará em contato

PREF MARIANA

com os empresários cadastrados para efetivar a participação. Acesse: http://mariana.
mg.gov.br/pro-jovem.
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RECRIAVIDA oferece Oficinas Noturnas
para os idosos acima de 60 anos
INCLUSÃO. A iniciativa visa ampliar o atendimento, incluindo as pessoas contempladas, que não podem
frequentar as oficinas no período diurno.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, comunica que as atividades
do RECRIAVIDA também estão sendo ofertadas no turno
da noite.
Agora, os idosos acima de
60 anos, poderão frequentar as

oficinas de atividade física e de
dança durante as terças e quintas-feiras, no horário de 18h e
19h. A iniciativa visa ampliar o
atendimento, incluindo as pessoas contempladas, que não
podem frequentar as oficinas
no período diurno.
Para mais informações entre em contato pelo número

(31) 3558-2375 ou faça uma
visita a Unidade do RECRIA,
localizado na Rua Dois de Outubro, s/n, Vila Maquiné.
O Programa busca, através
de experiências que estimulem
a autonomia e a vivência social,
proporcionar um envelhecimento ativo, saudável e autônomo
para os idosos acima de 60 anos.

O Programa busca, através de experiências que estimulem a autonomia e a vivência social.
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Foi assinada a ordem de serviço para
o restauro do Casarão da Rua Direita
ESTRUTURAÇÃO. O local receberá reparos em toda sua estrutura, além de adequações para pessoas com
necessidades especiais.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Obras, assinou a Ordem de Serviço que
permite o restauro do Casarão
da Rua Direita, local onde será
implantada a segunda parte do
Museu da Cidade. O evento, que
aconteceu na recém restaurada
Casa do Conde de Assumar, onde
será instalada a primeira parte do
Museu, contou com a presença
de representantes do BNDES, do
Instituto Vale Cultural, do Instituto Pedra, dentre outras instituições envolvidas no Projeto.
A casa, localizada em uma
das principais ruas do centro histórico de Mariana, foi construída no século XVIII e tombada
como patrimônio histórico pelo
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN),
no ano de 1938. O local receberá reparos em toda sua estrutura,
além de adequações para pessoas
com necessidades especiais, ações
de combate a incêndios e toda a
estrutura para implantar o espaço
de exposições.

Com o investimento de
R$6.150.000,00, por meio de recursos do Programa “Resgatando
a História” do BNDES, do Instituto Cultural Vale e da Prefeitura de
Mariana, a casa será completamente
restaurada: “a recuperação do patrimônio deve ser prioridade no Brasil, com o programa Resgatando a
História nós conseguimos dobrar
o volume de recursos para esses
projetos de recuperação do patrimônio histórico. Em meio a mais
de 100 projetos, nós selecionamos
21 daqueles de maior necessidade
e importância, dentre eles, este que
estamos assinando hoje em Mariana”, declarou o Superintendente do
BNDES, Julio Leite.
Sendo uma iniciativa do Banco BNDES, o programa “Resgatando a História” é uma alternativa que visa dar apoio financeiro
à recuperação do patrimônio histórico que tem o objetivo de restaurar e revitalizar o patrimônio
material, imaterial e os acervos
memoriais de todo o país.
Por meio de parcerias com
empresas, como o Instituto Cul-

tural Vale, o projeto propõe dobrar o valor que essas empresas
destinam aos investimentos em
restauros por todo o país. Assim,
o patrimônio histórico é valorizado, podendo ser revitalizado,
garantindo que a história seja preservada em todo o Brasil.
Com a assinatura da Lei de
Criação do Museu da Cidade
garantida no dia 09 de fevereiro
de 2022, o Museu de Mariana
começa a ser planejado e preparado para receber toda a estrutura museológica que contará,
por meio de imagens e artefatos, toda a história da Primaz
de Minas, desde a chegada dos
bandeirantes, no final do século
XVII, até os dias de hoje.
Com a proposta do Museu
da Cidade ser instalado na Casa
do Conde de Assumar, um dos
monumentos mais tradicionais
presente no Centro Histórico
de Mariana, o espaço passou
por um longo período de obras
de restauros, reformando toda
sua estrutura, valorizando todo
o espaço e sua história. Agora,

o Casarão da Rua Direita, que
receberá a segunda parte do
Museu, será completamente res-

taurado para que em breve todo
acervo museológico seja instalado nas duas partes do museu.
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Feira Noturna retorna nesta
quinta-feira na Praça dos Ferroviários

RETORNO. Com muita cultura, artesanato e gastronomia mineira, o retorno é muito aguardado pelos organizadores.
DA REDAÇÃO
A Feira Noturna, após
dois anos estava suspensa
devido a pandemia, retorna nesta hoje(28), na Praça
dos Ferroviários. Devido as
medidas impostas pela OMS
em combate ao coronavírus,
a feira que reunia pessoas de
todos os bairros em uma noite divertida com shows locais
e venda de produtos da cidade está de volta.
A feira voltará a acontecer todas as quintas-feiras,
a partir das 17h, proporcionando geração de renda
e lazer para a população de
Mariana, além de incentivar
o turismo local. Com muita
cultura, artesanato e gastronomia mineira, o retorno é
muito aguardado pelos organizadores e pela comunidade.

Nesta quinta-feira, o evento contará com a apresentação da
Erika Curtiss e Banda e do Barroco Jazz Band.
Nesta quinta-feira, o evento contará com a apresentação da Erika Curtiss e Banda

e do Barroco Jazz Band, para
animar a noite e levar muito
lazer para a população.
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Zema decreta fim
do uso obrigatório
de máscaras em
locais fechados

AVALIAÇÃO. Governador confirma que a medida começa a
valer a partir de domingo (1º/05) onde cada município deve
avaliar o uso obrigatório da proteção.
DA REDAÇÃO
O Governador de Minas,
Romeu Zema, confirmou No
último dia 27 que o uso de
máscaras de proteção em locais
fechados não será mais obrigatório no estado a partir de
domingo (1º/05). Na semana
passada, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, já tinha
anunciado a medida.
Ao falar da decisão, o governador comemorou: “A partir de 1º de maio, está desobrigado o uso de máscaras em
locais fechados em Minas. Com
o avanço da maior operação de
vacinação da história de Minas,
depois de mais de 2 anos de
pandemia, o sorriso dos mineiros poderá de novo ser mostrado para todo o mundo”, escreveu Zema no Twitter.
A orientação do Estado

deve ser avaliada pela prefeitura
de cada município, que decide
se o uso da proteção será realmente desobrigado.
No
último boletim divulgado pelo
governo, a cobertura de vacinação em Minas Gerais está
em 83% da população acima
de 5 anos com as duas doses,
e 56,8% da população acima de
18 anos com a dose de reforço.
Sobre a quarta dose, tam-

bém chamada de segundo reforço, 1,64% do público-alvo
já se vacinou. Em Belo Horizonte, a campanha de vacinação contra a COVID-19
segue acontecendo de segunda a sexta-feira, nos centros
e postos extras listados no
site da Prefeitura de BH. Há
repescagem para todos os
públicos já convocados, de
qualquer dose.
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Vale é condenada a pagar R$ 100 mil
a sobrevivente de Brumadinho
CONSEQUÊNCIA. O trabalhador contou que, diante das
circunstâncias vivenciadas, sofreu forte abalo moral,
adquirindo síndrome do pânico, ansiedade e alopecia.
DA REDAÇÃO
A Justiça do Trabalho condenou a Vale S.A. ao pagamento
de uma indenização por danos
morais no valor de R$ 100 mil
ao trabalhador que sobreviveu ao
rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, na cidade de
Brumadinho, após fugir do local
para não ser alcançado pela lama.
Ele explicou que, no dia da tragédia (25/1/2019), estava fazendo
a manutenção da linha de trem,
localizada nas proximidades da
unidade, quando teve que correr
desesperadamente para salvar a
própria vida. “Caso contrário, seria engolido pelos rejeitos e pela
lama”, disse o sobrevivente da
tragédia, a qual completa hoje três
anos e três meses.
O trabalhador contou que,
diante das circunstâncias vivenciadas, sofreu forte abalo moral,
adquirindo síndrome do pânico,
ansiedade e alopecia. Por isso,
pediu a condenação da empresa
ao pagamento da indenização
por danos morais. O juízo da 5ª
Vara do Trabalho de Betim julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados, concedendo a indenização.
A empresa interpôs recurso.
Na contestação, havia negado que
o trabalhador, que era empregado de uma empresa de logística e
transporte ferroviário, contratada
pela Vale, estivesse trabalhando em
local atingido pela lama.

Porém, testemunhas ouvidas
confirmaram a versão do trabalhador. Uma delas contou que, no dia
do acidente, estava com o operário
fazendo a troca de uma máquina de chave. Informou que eles
perceberam algo errado, quando
ouviram um barulho muito forte
e estranho, e observaram que as
árvores estavam caindo. Declarou
que foi possível ouvir gritos de
pessoas que passavam em uma
estrada próxima, dizendo que a
barragem havia se rompido. Mencionou que existia uma distância
de 50 metros entre o local em que
estava na linha férrea e a estrada,
que ficava do outro lado do rio.
Na visão do julgador, a atividade de mineração, exercida pela
Vale S.A., pode ser incluída entre
aquelas que geram responsabilidade objetiva, pois se trata de atividade de alto risco, principalmente
“se considerarmos a possibilidade
de rompimento das barragens,
de forma a atrair a aplicação do
parágrafo único do artigo 927 do
CC/2002”. Assim, segundo o magistrado, nenhuma relevância tem
para os autos do processo o fato
de a empresa ter concorrido ou
não com culpa no acidente, uma
vez que se trata de nítido caso de
responsabilidade objetiva.
De qualquer forma, o julgador ressaltou que, conforme amplamente divulgado na mídia, o
acidente ocorreu em razão de falha
estrutural da barragem, o que evi-

dencia, segundo o desembargador,
a culpa da Vale S.A., tomadora de
serviço do trabalhador. “Além disso, a prova oral demonstrou que,
no dia do acidente, não havia placas indicando a rota de fuga, no
caso de rompimento da barragem,
o que aumentou os riscos sofridos
e a tensão no momento da fuga”.
Para o desembargador, ainda
que o profissional não tenha sofrido lesões físicas que gerassem
incapacidade, houve dano moral,
pois ele foi atingido em sua esfera
íntima, por vivenciar grande angústia e sofrimento diante da nítida iminência de sofrer uma morte
trágica. “Frise-se que o atestado
médico demonstra que o empregado, em razão do infortúnio, foi
diagnosticado com transtorno de
estresse pós-traumático”.
Nesse contexto, o magistrado
reconheceu que o trabalhador faz
jus ao pagamento de indenização
por danos morais, mantendo o valor fixado na sentença de R$ 100
mil. Segundo o julgador, essa é a
quantia já acordada a título de danos morais em outra ação (ACPCiv 0010357-31.2019.5.03.0142)
para os trabalhadores sobreviventes, assim considerados os empregados próprios e terceirizados que
estavam trabalhando na Mina do
Córrego do Feijão no momento
do rompimento da barragem. A
Vale ajuizou recurso de revista, que
aguarda decisão no TRT-MG sobre o prosseguimento do recurso.

varejao
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Preço da gasolinasobe
pela2ªsemanaseguida
e atinge novo
recorde no país

VALORES. Preço médio no país foi de R$ 7,270 na semana
passada, maior valor nominal desde que a ANP passou a fazer
levantamento semanal de preços, em 2004. Maior preço encontrado foi R$ 8,599.
DA REDAÇÃO
O preço da gasolina subiu
pela segunda semana seguida e
atingiu novo recorde nos postos de combustíveis, mostram
os dados da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
O preço médio do litro da
gasolina no país ficou em R$
7,270 na semana entre os dias
17 e 23 de abril, o que representa uma alta de 0,70% em relação
a semana anterior. Trata-se do
maior valor nominal pago pelos
consumidores desde que a ANP
passou a fazer levantamento semanal de preços, em 2004.
O pico até então tinha sido
registrado na semana entre
os dias 13 e 19 de março (R$
7,267 o litro), após o forte reajuste de preços anunciado pela
Petrobras.
O maior preço encontrado nos mais de 5
mil postos pesquisados foi de
R$ 8,599 o litro. Até então, a
máxima encontrada pela pes-

O pico até então tinha sido registrado na semana entre os
dias 13 e 19 de março.
quisa tinha sido de R$ 8,499 o
litro. O menor valor encontrado foi R$ 6,190.
O etanol e o diesel também subiram nas bombas.
Veja gráfico abaixo:
A disparada dos preços
dos combustíveis ocorre em
meio à forte alta nos preços
internacionais do petróleo
após a Rússia ter invadido
a Ucrânia, impactados pela
oferta limitada frente a demanda mundial por energia.
Desde 2016, a Petrobras

adotou o chamado PPI (Preço de Paridade de Importação), após anos praticando
preços controlados, sobretudo no governo Dilma Rousseff. O controle de preços
era uma forma de mitigar a
inflação, mas causou grandes
prejuízos à petroleira.
Pela política de preços atual, os preços cobrados nas refinarias se orientam pelas flutuações do preço do barril de
petróleo no mercado internacional e do câmbio.
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¨ polícia
Investidor marianense é
condenado a 58 anos de prisão
GOLPE. As investigações do MP concluíram que 29 crimes de
estelionato foram consumados e houve uma tentativa de golpe
que utilizava operações na bolsa de valores.

Egito confessou os fatos narrados nas denúncias e afirmou
que agiu de má-fé.

DA REDAÇÃO
O investidor Jorge Egito, recebeu sentença do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG) de 58 anos
e seis meses de prisão, em regime
fechado, por ter cometido 30 vezes
o crime de estelionato. O tempo de
prisão é devido à soma das penas de
reclusão que Jorge vai ter que cumprir pelos crimes praticados entre
julho de 2019 e março de 2021 em
que o condenado fazia operações de
compra e venda de ações na bolsa de
valores e montava um esquema de
pirâmide financeira.
O inquérito foi aberto em
março do ano passado na Dele-

gacia de Polícia Civil de Mariana, após as primeiras denúncias.
Nesse período, Jorge Egito fugiu
para Portugal, mas a Polícia de Segurança Pública (PSP), na cidade
do Porto, identificou e prendeu o
acusado, que respondeu ao processo preso, após ser extraditado
para o Brasil.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) também ofereceu denúncia afirmando
que 30 vítimas foram identificadas,
entre elas o ex-prefeito de Mariana,
Duarte Eustáquio Gonçalves.
As investigações concluíram
que 29 crimes de estelionato foram

consumados e houve uma tentativa
de golpe financeiro.
De acordo com a sentença
proferida nessa segunda-feira (25/4),
ao ser interrogado, Egito confessou
os fatos narrados nas denúncias e
afirmou que agiu de má-fé, “pois induziu ao erro os seus clientes. Além
disso, declarou que não prometeu às
vítimas o retorno dos investimentos,
mas garantiu a devolução dos valores
originalmente aplicados”.
A sentença relata que as vítimas afirmaram que Jorge Egito se
apresentava como um investidor
bem sucedido e, a partir dessa
falsa imagem, criou mecanismos
para atrair novas vítimas simulando altos rendimentos em um curto espaço de tempo.
Para isso, o falso investidor
apresentava dados do aplicativo Valor Real, que mostrava que os investimentos feitos por ele proporcionavam rendimentos satisfatórios,
induzindo as pessoas a caírem no
golpe. Estima-se que o golpe com
operações de Day Trade deu um
prejuízo total em cerca de R$ 15
milhões às vítimas. A decisão judicial negou ao sentenciado o direito
de recorrer em liberdade.
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Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de plantão.

Homem é preso
por receptação de
peças de moto
furtada em Mariana

OPERAÇÃO. Pássaros silvestres foram apreendidos durante a ocorrência.
DA REDAÇÃO
Policiais militares realizavam atendimento a um acidente
de trânsito ocorrido entre Ouro
Preto e Mariana (MG), na tarde de segunda-feira, dia 25 de
abril/22, quando avistaram um
suspeito de ser o autor de furto de uma motocicleta Yamaha
Factor, de cor preta, ocorrido
no dia 19.
O indivíduo, que tem 27

anos, afirmou ter furtado a
moto, junto a um rapaz de 19.
Afirmou, ainda, que venderam
o veículo para o dono de uma
oficina, no bairro Cabanas. No
local, militares realizaram buscas
ao avistarem pássaros silvestres
em gaiolas, cujo proprietário e
funcionário da oficina tentaram
soltar, ao perceberem o iminente flagrante. Os pássaros foram
encaminhados para a Polícia Mi-

litar de Meio Ambiente. Na oficina, os policiais apreenderam
várias peças da moto furtada,
sendo presos o proprietário do
estabelecimento, de 36 anos, e
seu funcionário, de 31.
Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia
Civil de plantão, onde foram entregues as peças apreendidas pelos policiais militares, para serem
tomadas as demais providências.
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Agressão de policial
militar à paisana
contra a mulher é
registrada e inquérito
é instaurado

INVESTIGAÇÃO. A Polícia Militar instaurou um procedimento
administrativo para investigar a conduta do militar e a Polícia
Civil abriu inquérito para investigar o caso.
DA REDAÇÃO
Um policial militar foi flagrado agredindo uma mulher
na última sexta-feira (22), no
Centro de Mariana. As imagens
foram divulgadas nas redes sociais e ganharam repercussão
e após a repercussão a Polícia
Militar instaurou um procedimento administrativo para investigar a conduta do militar.
Nas imagens que circulam
nas redes sociais é possível ver
a mulher sentada no chão e o
militar com uma arma no chão.
Dois homens tentam se aproximar do casal e o policial começa a gritar: “sai fora, sai fora”.

Na sequência ele puxa a vítima
pelo braço.
Testemunhas relataram nas
redes sociais que a briga começou em um restaurante e que
na rua o policial deu socos e
empurrões na mulher. Depois
ela foi colocada no carro do
homem que saiu em alta velocidade. O suspeito teria sacado
a arma quando pessoas foram
ajudar a vítima.
O militar é lotado no 52º
batalhão da Polícia Militar, que
informou que um procedimento administrativo foi aberto
para investigação dos fatos.
A Polícia Civil informou

que tomou conhecimento das
agressões no fim de semana
por meio das imagens divulgadas nas redes sociais. “Até o
momento, nenhum envolvido
compareceu à Delegacia de
Plantão para as medidas legais
cabíveis. O casal foi identificado e será intimado a comparecer em uma unidade policial
para prestar esclarecimentos e,
na oportunidade, será apurado
se a vítima possui alguma lesão
corporal passível de exame de
corpo de delito. A PCMG instaurou um Inquérito Policial
para apurar os fatos”, informou a PC.

O casal foi identificado e será intimado a comparecer em uma unidade policial para prestar
esclarecimentos.
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HORÓSCOPO

AMANHÃ É
PARA SEMPRE SBT

ÁRIES - 21/03 a 20/04

SEGUNDA-FEIRA
Rebeca, ao ver o desespero de
Santiago, maldosamente diz a ele que
no dia em que Aurora foi embora estava
acompanhada por um homem. Santiago
se irrita com o comentário e não acredita
na madrasta. Liliana acorda, se assusta
por não reconhecer o lugar onde está
e se surpreende ao ver Artêmio Bravo.
Camilo se preocupa quando “Franco”
telefona para dizer que Steve quer falar
com ele a sós. Eduardo diz à Fernanda
que se ofereceu para pagar o resgate
de três milhões de dólares que o Dr.
Oregon exigiu em troca da liberdade de
Liliana.

Iolanda leva Joaquim para o hospital. Margô
diz a Rafael que Iolanda não pode ajudá-lo.
A polícia revista o engenho de Violeta. O
delegado e seus homens são hostis com
Felicidade e Letícia, e Onofre se arrepende
da denúncia. Joaquim tenta subornar
Iolanda. Mércia percebe o carinho de
Tenório por Olívia. Bartolomeu pede perdão
a Leônidas. Joaquim consola Isadora,
e Heloísa percebe as más intenções do
rapaz. Margô chantageia Úrsula. Julinha
decide vender o quadro que comprou no
leilão. Onofre confessa a Tenório que foi ele
quem fez a denúncia à polícia. Iolanda se
muda para a casa de Davi.

Flávia estranha o comportamento de
Paula, depois da empresária saber a
verdade sobre a ﬁlha. Tina decide sair
com Roni e Neném não gosta. Celina
aﬁrma a Daniel que Guilherme precisa
ser interditado. Neném convence Nedda
a não aceitar dinheiro de Roni. Flávia
diz que não perdoará sua mãe e Paula
ﬁca arrasada. Cora vê Roni se divertir
com Tina. Guilherme pede para Rose
manter o segredo sobre a paternidade de
Tigrão. Ingrid questiona Paula sobre seus
cuidados com Flávia. Carmem ouve a
conversa de Paula com Marcelo. Neném
fala com Roni sobre Tina e Nedda. Paula
descobre que Carmem grampeou o
telefone de sua sala.

Jove consegue convencer Juma a deixar
que ele frequente sua casa. Madeleine
decide manter Zaquieu na mansão. Juma
fala de Jove para Muda. Zaquieu ajuda
Madeleine com sua nova live. Guta sente
ciúmes de Juma e discute com Jove.
Nayara abandona seu emprego para
trabalhar com Madeleine. Tadeu vê Guta
chorando e culpa Jove. Jove compara
José Leôncio com o Velho do Rio. Guta
dá um ultimato em Tenório.

Davi se enfurece com a ousadia de
Iolanda. Onofre promete para Tenório
que irá mudar. Lorenzo recebe
autorização para voltar para casa e
tenta convencer Bento a ir com ele.
Geraldo se desespera ao ver Julinha
chegar para jogar. Margô exige que
Úrsula a leve para o jantar na casa
de Constantino. Davi ﬂagra Iolanda
vasculhando suas coisas. Emília
encontra Enrico no bar de Giovanna.
Isadora avisa a Mércia e Natan que
sabe como eles sairão da fazenda. Davi
pede para falar com Isadora.

Guilherme aceita brincar com Neném e
Tigrão. Jandira e Betina ajudam no plano
de Osvaldo contra Edson. Paula defende
Flávia das implicâncias de Celina.
Daniel mostra o documento para pedir a
interdição de Guilherme e Celina reage
eufórica. Neném sofre por causa de
Rose. Paula conta para Ingrid que elas
farão a campanha da Terrare com Flávia.
Rose pensa em Neném. Roni briga com
Cora por causa de Tina. Flávia descobre
que Paula esteve na padaria de Juca e
ﬁca intrigada. Paula ﬁca furiosa com a
nova campanha de Carmem. Guilherme
descobre que foi interditado pelos pais.

Guta se surpreende com Tenório. Tadeu
tira satisfações com Jove. José Leôncio
questiona Jove sobre seu interesse por
Juma. Zaquieu se anima por começar a
trabalhar com Madeleine nas redes sociais.
Tibério tenta se aproximar de Muda. Jove e
Juma tomam se aproximam. José Leôncio
reclama de seu ﬁlho com Madeleine, e Filó
tenta tranquilizar o companheiro. Zaquieu
ouve uma discussão de Irma com Madeleine
sobre ele e ﬁca entristecido. Tibério se
surpreende com a tranquilidade de Juma em
relação a Jove. José Leôncio decide ter uma
conversa séria com o ﬁlho.

Guilherme procura sua família. Flávia tenta
entender por que Paula foi até a padaria de
Juca. Roni não deixa Cora sair com ele e
Tina. Daniel se arrepende da ação contra
Guilherme. Guilherme tem uma violenta
discussão com Daniel e Celina. Neném
descobre que não voltará a integrar o time
do Flamengo e ﬁca arrasado. Gabriel rejeita
Carmem. Flávia conforta Guilherme. Odete
descobre que Paula é Eliete.

José Leôncio manda Jove voltar para o Rio
de Janeiro, e Filó tenta reverter a situação.
Jove vai embora escondido da fazenda. Guta
se interessa pela forma como Tenório pensa
em fazer negócios no Pantanal. Jove pede
para ﬁcar na tapera de Juma. Filó avisa do
sumiço de Jove, mas José Leôncio não dá
atenção. Juma protege Jove da onça que
ronda a tapera. Zaquieu arruma um encontro
para Irma. Juma fala para José Leôncio que
Jove foi embora com o Velho do Rio. Irma
decide se encontrar com Gustavo. José
Leôncio ordena que os peões encontrem o
Velho do Rio. Madeleine ﬂagra Irma na casa
de Gustavo.

QUARTA-FEIRA
Bárbara diz a Santiago que, antes de partir,
Aurora pediu que lhe não procurasse.
Astuta, ela diz ao enteado que o apoiará
em tudo que precisar. Gonçalo diz aos ﬁlhos
que o Dr. Oregon enviou uma foto de Liliana
dizendo o local onde quer que Bárbara leve
o dinheiro do resgate. Lovely, ﬁnge surpresa
quando Camilo conta que conversou com
seu tio e ele quer se casem. Steve pergunta
a Eduardo até onde pretende levar seu
compromisso com Érika.

Tenório celebra o casamento de Mércia
e Natan. Enrico beija Emília. Lorenzo
decide voltar para o Brasil, mas sem Bento.
Isadora vê Iolanda na porta da casa de
Rafael. Violeta vê seu broche em Margô e
comenta sua desconﬁança com Eugênio.
Constantino briga com Julinha por conta da
falsiﬁcação do quadro. Leônidas pede para
que Bartolomeu dê alta para Matias. Isadora
pede para Violeta ajudar na fuga de Mércia e
Natan. Úrsula tem uma ideia para Joaquim
reconquistar Isadora. Davi pede a ajuda de
Augusta para treinar um novo truque.

QUINTA-FEIRA
Ele responde que vai se casar com ela pois
deu sua palavra. Priscila diz que fará o que
Adriano quiser caso ele afaste Vladimir de
sua vida. Adriano aceita ajudá-la e, em troca,
pede que Priscila o ajude a vigiar Fernanda,
conseguindo provas de que ela e Franco são
amantes. Camilo comenta com o irmão sobre
a conversa que teve com Steve e ouve que, o
melhor a ser feito, pelo bem da empresa, é se
casar. Vênus conversa com Marina e diz que
Camilo está caidinho por ela, mas confessa
que gostaria que Steve se apaixonasse por
ela.

Augusta se assusta com a adivinhação
de Davi. Lorenzo se despede de Bento.
Enrico provoca Emília. Davi descobre a
identidade do verdadeiro pai de Toninho.
Julinha aﬁrma a Arminda que surpreenderá
Constantino. Joaquim consegue um
convite para Isadora participar de um
desﬁle de moda no Rio de Janeiro.
Leopoldo readmite Mariana na rádio e
Arminda ﬁca furiosa. Constantino sai de
casa. Violeta permite que Leônidas trate
de Matias. Margô proíbe Iolanda de se
apaixonar por Rafael. Davi tenta encontrar
o pai de Toninho. Isadora decide ir para o
Rio de Janeiro com Joaquim.

Guilherme avisa a Flávia que não pode
processar os pais. Cora pensa em se
vingar de Tina. Guilherme pede para Joana
gerenciar a clínica na sua ausência. Odete
procura Paula. Flávia conﬁrma que Guilherme
pode morrer e Daniel ﬁca pensativo. Odete
chantageia Paula. Rose decide voltar para
o Brasil. Roni se diverte com Bianca e Tina.
Tigrão pede para Neném jogar bola com ele.
Cora manda seus capangas pegarem Tina.
Guilherme pede para Joana ajudá-lo a operar
em um hospital público. Neném e Tigrão
procuram Tina.

Jove decide ensinar Juma a ler. Madeleine
sente ciúmes de Irma com Gustavo. José
Leôncio se preocupa com o sumiço do ﬁlho.
Juma se entristece quando Jove diz que
vai embora do Pantanal. Guta sofre com a
ausência de Jove. Tibério descobre Jove na
tapera de Juma e conta para José Leôncio.
Irma adverte Nayara sobre sua dedicação a
Madeleine. Tadeu conta para Guta que Jove
está morando com Juma. O Velho do Rio
questiona Jove sobre seu envolvimento com
Juma. José Leôncio aﬁrma que trará Jove e
Juma para a fazenda.

SEXTA-FEIRA
“Franco” comenta com Fernanda sobre
sua suspeita de que Bárbara é a autora
intelectual do sequestro de Liliana e,
para comprovar vai acompanhá-la
quando for pagar o resgate. Úrsula liga
para Adriano, informa que o juiz vai
reabrir o caso de sua mãe e que isso
pode levá-lo para a cadeia. Santiago
ﬁca desconcertado quando Bárbara diz
que Aurora foi levada à força por um
homem que lhe causava medo. Vênus
diz a Steve que, ao que tudo indica,
Camilo está decidido a se casar com
ela. Santiago comenta com Fernanda
que Bárbara lhe deu a descrição do
homem que levou Aurora e diz que ele
se parece muito com o homem que
foi buscá-la na casa de Dominga, por
coincidência, lembrando seu pai.

Eugênio se esconde para observar
Violeta e Isadora na supervisão do
carregamento dos tecidos. Matias
volta para casa e Heloísa implica com
ele. Eugênio se revela ao ver Natan
e Mércia embarcando no caminhão.
Isadora ﬂagra Eugênio e Violeta aos
beijos. Matias aﬁrma a Heloísa que sabe
onde está sua ﬁlha. Violeta ﬁca triste ao
saber que Isadora viajou sem falar com
ela. Olívia embarca com Mércia e Natan
para Belém. Lorenzo chega em casa e
Giovanna se emociona. Fátima chora
com a partida de Olívia. Lorenzo conta
para Abílio e Letícia que Bento morreu e
mantém a promessa de manter segredo
sobre o paradeiro do amigo. Matias
engana Violeta. Davi pede a ajuda de
Arthur para encontrar o pai de Toninho.

Neném e Tigrão salvam Tina. Flávia grava
o clipe com a banda de Murilo. Guilherme
faz várias operações no hospital público.
Paula espiona Carmem. Guilherme assina a
procuração para Daniel e Celina. Neném vai
tirar satisfação com Roni. Cora paga seus
capangas. Joana e Marcelo reatam. Paula
arma um plano contra Carmem. Chega o
dia do aniversário de Tigrão. Celina implica
com Joana e os funcionários da clínica. Paula
explica seu plano para Marcelo. Rose volta
para o Brasil e procura Neném.

Gustavo conversa com Nayara sobre
Madeleine. Juma se declara para Jove. José
Leôncio enfrenta Jove, e Juma sai em sua
defesa. Guta critica José Leôncio, e Filó ﬁca
incomodada. Tibério convence Jove a se
despedir de Juma e voltar para a fazenda.
Tenório discute com Guta. Maria gosta dos
elogios que recebe de Alcides. Jove briga
com José Leôncio. Muda pensa em cumprir
sua vingança. Jove leva Juma com ele para
o Rio de Janeiro. José Leôncio se desespera
ao saber que Juma foi embora com Jove.

Se tem alguém que vai nadar de braçadas
no mar de sorte e oportunidades dessa
semana é você, tourinha! Boas novas vão
surgir e há belas chances de consagrar
vitórias espetaculares a partir de quartafeira. Os astros abrem os seus caminhos
ﬁnanceiros e dão sinal verde para alcançar
objetivos importantes na carreira.

Acostumou com os feriados, minha
consagrada? É, mas nessa semana não
tem molezinha porque o próximo cai no
sábado, mas se não rola aquela folga
esperta, te garanto que tem coisa boa
despontando no horizonte. Tudo deve
ﬂuir bem no lado proﬁssional e ﬁnanceiro,
mesmo com a Lua Nova e o eclipse do
Sol num setor que normalmente indica
bagacinhas.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Uma semaninha pontuada por boas novas e
surpresas gostosas é o que as estrelas estão
prometendo para os canceriamores. Contatos
com assuntos e pessoas diferentes e distantes
podem trazer outros estímulos, abrir portas
e enriquecer seus planos, meu cristalzinho!
Proposta vantajosa pode surgir e te animar a sair
da zona de conforto para fazer mudanças na sua
vida.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Preparada para lacrar e lucrar, minha querida
leoazinha? É claro que está e nem poderia ser
diferente, já que arrasar é a sua meta. A última
semana de abril será um prato cheio pra quem
quer ganhar louros, elogios e progredir na carreira.
Sorte não há de faltar e você pode ganhar um bom
dinheiro se seguir os seus instintos e se arriscar
um pouco mais.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Cruzando os dedinhos para fechar abril com
dinheiro na conta, bebê? Olha, se depender da
força astral e dos apoios que você vai receber
nesses dias, não só vai encerrar o mês no azul
como pode guardar algum para bancar um
sonho antigo.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Libriamores terminam o mês com uma porção de
responsabilidades, sobretudo no trabalho, mas
as notícias são boas. Vênus e Júpiter turbinam
sua sorte, sua vitalidade e seus talentos,
garantindo que agora é a hora de brilhar e se
destacar. Seus interesses ﬁcam bem amparados
e você pode dar passos largos em direção ao
sucesso, meu cristalzinho!

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
O astral tá amarrado com nó de marinheiro,
minha consagrada! Numa semana zero de
bagaça, você tem mais é que mandar as
cismas pra longe e acreditar nas bênçãos
do universo porque tudo vai dar certo.
Novidades superpositivas devem surgir no
lado proﬁssional e ﬁnanceiro já a partir de
terça-feira e garanto que você vai gostar.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Na maior ansiedade para saber as surpresas do
novo mês, Sagita? Já vou adiantando que tem
novidades estourando por aí e elas são muito
boas, meu cristalzinho! Os astros me contam que
a sua energia fica no topo nessa semana e você
vai dar conta de tudo que pretende fazer. Nos
assuntos do coração, vai rolar muita harmonia
com o mozão e quem tá na pista pode começar
um lance promissor.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Quer notícia boa logo de cara, meu cristalzinho?
Então toma! A Lua Nova comanda a transição do
mês no seu paraíso astral, anunciando sucesso,
alegrias e realizações. Pode esperar ótimas
vibes com o mozão, filhos, sorte em loterias e em
atividades ligadas a entretenimentos e diversões.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

SÁBADO

Não há exibição.

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA
Fernanda tenta se esquivar quando
Adriano, completamente bêbado, diz que
está pronto para a lua de mel. Franco vai
até a casa de Érika e diz aos pais dela
que decidiram se casar. Steve diz a
Camilo que a única maneira de remediar
a situação é se casando com ela e caso
discorde, a sociedade entre o Grupo
Lactos e a Power Milk será desfeita,
além do fato de que os Elizalde terão que
devolver dez milhões de dólares. Liliana
chama Artêmio de pai e ele se emociona.
Gardênia é surpreendida com a notícia do
casamento de Franco e Érika.

Arianjos e arianjas estão com tudo na última
semana de abril e podem fechar o mês com
conquistas espetaculares, tanto no lado financeiro
quanto no trabalho. Os astros dão sinal verde
para você ir atrás das suas ambições, meu
chocolatinho com pimenta, e aquelas mudanças
com as quais vem sonhando na sua vida podem
finalmente virar realidade.

Augusta consola Abílio. Letícia sofre pela
perda do marido. Silvana cuida de Bento
na Itália. Joaquim ﬁnge não saber sobre o
romance entre Violeta e Eugênio quando
Isadora conta o que viu. Benê conta para
Tenório que Olívia foi embora e decide
revelar em conﬁssão seu grande segredo.
Giovanna dispensa Enrico. Joaquim coloca
fogo em um vestido do desﬁle. Enrico faz
uma proposta ousada para Emília. Davi
observa o show de Pablo, pai de Toninho, no
circo. Joaquim sabota os sapatos da modelo
que irá desﬁlar com a roupa produzida
por Isadora. Davi convida Pablo para se
apresentar na festa de Natal da vila operária.

Rose e Neném se beijam. Paula e Marcelo
conversam com Madame Lu. Guilherme
leva Tigrão para passear de barco. Deusa,
Flávia e a banda de Murilo arrumam a festa
de Tigrão. Paula ﬁca animada quando vê
Carmem expulsar Madame Lu. Rose avisa
a Guilherme que contará para Neném
que ele é o pai de Tigrão e o médico ﬁca
apavorado. Paula se diverte com o medo
de Carmem. Roni tenta se desculpar com
Nedda. Paula enfrenta Odete e a vilã decide
se vingar. Cora pensa em destruir o salão
de Nedda. Odete avisa a Paula que contará
a verdade para Flávia.

Ari explica para José Leôncio que Tadeu
levou o casal para o Rio de Janeiro. Juma
se assusta com a cidade. Uma onça rodeia
a tapera, e Muda ﬁca apavorada. Madeleine
não se conforma com a presença de Juma.
Tibério se preocupa com Muda. Irma tenta
conversar com Juma. Muda atira sem querer
no Velho do Rio. Mariana e Irma tentam
convencer Madeleine a não falar com Juma.
Tibério leva Muda para a fazenda de José
Leôncio e se surpreende quando ela fala.
Jove leva Juma para tirar seus documentos.
Velho do Rio recebe ajuda. Mariana se
desespera quando Jove revela que abriu mão
de sua herança.

Queria fazer parte daquele bolão milionário
de Santos, né bebê? Você e a torcida inteira
da seleção brasileira, rarara! Mas se não tem
prêmio da Mega, pelo menos tem promessas
animadoras dos astros.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Uma semana sortuda e iluminada é o que
Vênus, Júpiter e Netuno estão prometendo,
meu bombozinho de avelã! Como essa
galera segue brilhando no seu signo, a coisa
ﬁca lindona para o seu lado e o momento é
ideal para focar em seus sonhos.
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Editorial

ENTULHOS/PORCALHÕES

Violência contra a mulher. Não se calem!

A violência contra a mulher tem como origem a construção desigual do lugar das mulheres
e dos homens nas mais diversas sociedades. Portanto, a desigualdade de gênero é a base de onde
todas as formas de violência e privação contra mulheres estruturam-se, legitimam-se e perpetuam-se.
A desigualdade de gênero é uma relação de assimetria de poder em que os papéis sociais, o
repertório de comportamentos, a liberdade sexual, as possibilidades de escolha de vida, as posições de liderança, a gama de escolhas profissionais são restringidas para o gênero feminino em
comparação ao masculino.
As causas, portanto, são estruturais, históricas, político-institucionais e culturais. O papel da
mulher foi por muito tempo limitado ao ambiente doméstico, que, por sua vez, era uma propriedade de domínio particular que não estava sujeita à mesma legislação dos ambientes públicos.
Sendo assim, a própria mulher era enxergada como uma propriedade particular, sem direito
à vontade própria e sem direito à cidadania forjada nos espaços públicos, não à toa o sufrágio
feminino e os direitos civis para mulheres são conquistas recentes em muitos países e ainda não
completamente efetivadas em nenhum lugar do mundo.
As situações individuais e cotidianas, como sofrer assédio de rua, ter o comportamento
vigiado e controlado, não poder usar certas roupas, ser alvo de ciúme, reprimir a própria sexualidade, são sintomas, e não causas, de violações mais dramáticas, como o estupro, a opressão e o
feminicídio.
A violência doméstica não é exclusivamente fruto de um infortúnio pessoal, de uma má escolha, de azar. Ela tem bases socioculturais mais profundas, inclusive as mulheres que rompem
a barreira do silêncio e decidem denunciar ou buscar por justiça sentem com muito mais força a
reação da estrutura de desigualdade de gênero no desencorajamento, na suspeita lançada sobre
a vítima ao invés do agressor. Não dá mais para se calar, não tem como não interferir, é preciso
‘meter a colher sim’ e salvar a mulher. Não se calem!
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nos leitos do rio e dos
córregos,
Jogam-se tudo para
fora. Sofás, geladeiras,
mdf’s, guarda- roupas,
modess, fraldas c/ merdas, sacolas c/ lixos, etc.
etc,etc.
Estes porcalhões não
criam vergonha na cara
mesmo. O mais triste é
que ninguém denuncia e entrega estes porcões. Nas beiradas das
rodovias e por qualquer
canto lá estão as marcas
dos
mesmos..Mesmo
não sendo um previlegio
só de Mariana, o que me
consola um pouco, mas
gente, nós ostentamos o
título de berço da civilização e cultura.
Pergunto para vcs, E se não ostentássemos
este título então.
Waldemar Malta

Ainda precisamos sambar sozinhos

Charge

Expediente

Eu já comentei este
assunto umas dez vezes mas não tem jeito
com esta turma de porcalhões que não colaboram mesmo com a
limpeza da nossa cidade. Novamente eu peço
desculpa aos familiares
dos verdadeiros suínos.
ao fazer comparação
com eles. A cidade toda
limpinha, os garis e os
caminhões passam recolhendo os lixos todos
os dias. A reciclagem
idem mas não tem jeito
os amigos das sujeiras
estão sempre presente.
E os locais são sempre
os mesmos. Subida do
sapé. Esquina da rua ipe
c/ cedro.finais de ponto
de onibus. Casas populares. Centro da prainha
ou melhor em quase todos os lugares inclusive
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dade de deixar-se ser amado.
A existência compartilhada é sempre mais encantadora, mas não podemos depender da sua
chegada para aprender
a saboreá-la. A vida vista
como uma possibilidade
de encontro me conforta, pois sei que um dia a
companhia chegará. Mas
até lá, em tom de amor
sem medo, precisaremos
aprender a sambar mesmo quando a música tocar
somente em um dos lados
do fone de ouvido.
Eu não inventei a solidão, mas diariamente
descubro maneiras divertidas de lidar com ela.
Acredito que faça parte da
experiência de viver; lidar
com o que nos pertence
e ter esperança do porvir.
Por isso, respeito minhas
metades; metade alma
aberta, outra metade esconderijo. Pois, como uma
amiga minha me disse esses dias: somos pessoas
que desejamos falar sobre
a vida, cantar, amar, mas
também amamos nos esconder. Muitas vezes até
de nós mesmos. Me senti
compreendido com a fala
dela. E poucas coisas nesta vida são tão boas como
sentir-se compreendido.
Sem dúvidas, o meu tipo
preferido de companhia.
Fred Elboni

Minímo 2 mil exemplares

Endereço

- Contato

Esses dias me perguntaram se eu não tinha
medo de morrer sozinho.
E por mais que ame a minha própria companhia,
obviamente tenho pavor
de morrer e não ter ninguém para dizer que sentirá minha falta. Gosto de
me sentir importante para
alguém. E quem dera fosse somente este o medo
que carrego comigo. Aliás,
converso diariamente com
todos os meus medos. E
como eles falam...
Cada um dos meus medos carrega consigo um interrogatório diferente. Um
deles, o mais agitado, não
dorme sem perguntar a si,
repetidamente, se um dia
conquistará o que tanto
sonha. Outro, mais pessimista e ansioso, de não ser
tudo o que esperam dele.
E o mais inseguro deles, de
não conseguir tomar grandes decisões antes da vida
terminar.
Acontece que por mais
que o amor pela nossa
própria companhia seja
uma dádiva que conquistamos com o tempo, existem lugares que somente
o afeto do outro pode nos
levar. Lugares de calmaria, de compreensão, de
carinho e pertencimento.
Devemos nos amar por
inteiro, nos adoçar com a
gentileza de um beija-flor,
mas sem perder a capaci-

Rua Prof. Lauro Moraes, 310. São
Pedro - Mariana/MG. 35420-000 Caixa Postal 81
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

Nossos parceiros Fernanda e Matheus, da loja Smart Cell,
curtindo o show de Gustavo Lima no Mineirão em BH. Ê
casalzão, hein?! Grande abraço...

Carlos Veículos sempre realizando sonhos. Josiel, da loja UTI
do Celular, com sua esposa Stella, em sua nova aquisição. Na
foto, o Luís entregando a chave do carro. Parabéns!

A influencer digital Dênia, é aniversariante do próximo
domingo (1º). Que não falte a saúde, a paz e o amor.
Feliz aniversário!

Aconteceu no último dia 21, na Sniper Clube de Tiro em Mariana, o curso LOW LIGHT OPERATOR com Cel Ênio Bolívar,
referência nacional em low light. Parabenizamos a todos os
alunos e a Sniper Clube de Tiro em promover este evento
na cidade.

Na segunda-feira
(25), Matheus da loja
Madeplan, comemorou
mais um aniversário.
Desejamos muitas
felicidades. Deus o
abençoe!
Maíra Fernandes trintou no último dia 21. Aproveite sempre a
vida ao máximo e lute por tudo que deseja alcançar. Parabéns!

Olha só quem aniversariou na última terça-feira (26), nosso
amigo Hebert Silva. Felicidades!

