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¨ cidades
CRIAatendemaisde300
criançaseadolescentes
após retorno
de atividades

INCENTIVO. O ambiente tem o objetivo de incentivar os participantes
a alcançarem a formação cidadã e o protagonismo juvenil.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana
no dia 22 de março, por meio
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, informou sobre o retorno das
oficinas do Centro de Referência à Criança e ao Adolescente (CRIA). No total, a unidade atendeu 349 crianças e
adolescentes no mês de abril.
Nas terças e quintas-feiras,
o local recebe as pessoas que
são cadastradas no programa,
enquanto na segunda, quarta
e sexta-feira, o local recebe os
jovens inseridos no programa, mais os beneficiários do
ProJovem. O ambiente, que
oferece atividades socioeducativas, recreativas, esportivas
e culturais, tem o objetivo de
incentivar os participantes a alcançarem a formação cidadã e
o protagonismo juvenil.
O CRIA acolhe, além dos

No total, a unidade atendeu 349 crianças e adolescentes no
mês de abril.
adolescentes de 12 a 17 anos,
crianças de 6 a 12 anos, ambos
em situação de vulnerabilidade
social e com unidade familiar
previamente cadastrada no CadÚnico. No mês de abril, 179

crianças e 170 adolescentes,
sendo 112 do ProJovem, usufruíram das atividades e aproveitaram as oficinas disponibilizadas, que englobam aulas de
Taekwondo, dança, Capoeira,
informática, música, percussão, artesanato, esporte, cidadania, Muay Thai e reforço
escolar. Além disso, os jovens
que fazem parte do ProJovem
participam de oficinas e cursos
profissionalizantes para posteriormente serem inseridos no
mercado de trabalho.
Para participar, os pais devem procurar o CRAS mais
próximo do local onde moram, ou a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
localizada na Rua Dois de outubro, 210, Vila Maquiné. Vale
lembrar que ainda há vagas
tanto para as crianças, quanto
para os adolescentes de 12 a 17
anos, e os interessados devem
possuir o CadÚnico. Para mais
informações, ligue (31) 998557054 e/ou mande um e-mail
para o endereço cria.juventude.mariana@gmail.com
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Ação integrada entre
secretarias promove
dia D em Mariana

DIVERSÃO. Será realizada uma Rua de Lazer com uma estrutura
montada para atender a população com atividades variadas.
DA REDAÇÃO
Neste sábado (28), a Prefeitura de Mariana, por meio
das Secretarias Municipais de
Governo, Saúde, Defesa Social, Meio Ambiente, Esporte,
Cultura e Desenvolvimento
Social e com o apoio da empresa VIX e da Rádio Real
FM, irá promover uma ação
integrada na Praça da Sé. A
programação iniciará às 9h e
será repleta de diversão, com
foco em conscientizar a população por um trânsito mais

seguro e consequentemente
a redução do número de acidentes no trânsito.
Além disso, será realizada
uma Rua de Lazer com uma
estrutura montada para atender a população com atividades variadas. Haverá conscientização ambiental e no
trânsito, informativos sobre
segurança no trabalho, espaço
kids, música ao vivo e serviços
em saúde. Leve a sua família e
participe desse momento.
A Lei N° 3.158, de agosto

de 2017, instituiu a Campanha Municipal de Prevenção
e Combate à Violência no
Trânsito, o “Maio Amarelo”.
A ação surgiu na intenção
de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de
mortes e feridos no trânsito
e conscientizar sobre formas
de prevenir e reduzir esses
números.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br

EDUCAÇÃO

HabilidadesSocioemocionais
sãoincentivadasnomunicípio
DA REDAÇÃO
Durante todo o mês de maio
aconteceu a Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Educação e em parceria com a editora
Littere, o lançamento do programa do “Fluir das Emoções” (Programa de Desenvolvimento de
Habilidades Socioemocionais) da
Rede Municipal de Ensino.
Durante o dia D, data em
que toda rede foi paralisada para
esse momento, foram realizados
Workshops, com Alexandra Mourão e Déborah Fabrício Araújo,
psicólogas e organizadoras da Coleção Fluir das Emoções. Na ocasião, foram discutidos os conceitos
básicos do material complementar
de formação que vem sendo implementado para o uso dos diretores, professores e pedagogos.
Luana Mendonça, professora
da educação básica, comentou a
importância da implementação do

material. “A ideia de trazer sintonia
entre a prática e a teoria é de grande importância e cria um ambiente
propício para a reflexão do exercício da nossa profissão’’, pontua.
O conteúdo dos livros tem
como base a neuropsicologia e a
psicologia positiva. O material é
uma forma de aprofundamento
e autoconhecimento para os profissionais no contexto em que
estão inseridos, além de estimular um ambiente em que se estabeleçam relações saudáveis entre
educador e aluno.
“Lidamos com todos os tipos
de emoções no dia a dia, e o curso, com todo o material, contribui
para o autoconhecimento e gerenciamento das emoções, além de
auxiliar na administração de conflitos e desafios inter e intrapessoal”,
ressalta Luana a partir da experiência em sala de aula.

PREF MARIANA
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Rede Municipal de
Ensino implementa
material de
suporte pedagógico
APRESENTAÇÃO. O Projeto Integrador apresenta várias
sugestões de temas cuja proposta está fundamentada na BNCC
(Base Nacional Comum Curricular).
DA REDAÇÃO
O município de Mariana
segue implementando materiais
de suporte pedagógico no Ensino Regular e na Educação de
Jovens e Adultos da rede municipal de ensino, com apoio e
participação de representantes
de diversas editoras.
A coleção da Educação
Financeira, proposta também
para o Ensino Fundamental
nos anos iniciais e finais e para
a EJA, propicia aos alunos o
acesso a conhecimentos sobre
finanças e promove o desenvolvimento de habilidades para
que os estudantes sejam capazes de fazer uso responsável e
ético do dinheiro, contribuindo,
assim, para a formação do consumidor consciente, capaz de
planejar seu futuro com segurança e autonomia.

A coleção da Educação Financeira propicia aos alunos o
acesso a conhecimentos sobre finanças.
Além desse, o Projeto Integrador, direcionado ao EJA,
apresenta várias sugestões de
temas cuja proposta está fundamentada na BNCC (Base Na-

cional Comum Curricular), de
modo a oportunizar uma maior
integração entre o novo currículo e a prática docente para o
ensino de jovens e adolescentes.

SUPORTE

Educação Inclusiva: Secretaria entrega
material adaptado para os alunos
DA REDAÇÃO
A Secretaria de Educação
entregou kits de Material Escolar Adaptados para os alunos da
Educação Inclusiva, matriculados na Rede Municipal de Ensino. Os itens são adequados às necessidades e facilitam o manuseio
e o uso por parte dos estudantes
cegos ou com baixa visão.
Visando assegurar os direitos
de todos os estudantes e fortalecer
a inclusão no município, os itens
dos kits foram pensados de forma
específica para cada necessidade.
Na rede, há alunos com baixa visão e cegos que são assistidos por
uma equipe de profissionais multidisciplinar para atendê-los com

Os itens dos kits foram pensados de forma específica para
.cada necessidade
todo o suporte necessário.
Lourdes Santos, mãe do
Luan, aluno com baixa visão,
esteve presente na entrega dos
materiais que foram realizados
no Centro de Educação Municipal Padre Avelar (CEMPA)

e comentou sobre a ação. “O
material ajuda não só financeiramente, mas também facilita o
aprendizado do Luan. Além de
todo o cuidado dos profissionais
da Rede Municipal com o meu
filho, no dia a dia”, pontua.
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Prefeitura investe
em reformas e
manutenções na
Rede de Ensino

MELHORIAS. O objetivo é de proporcionar um ambiente mais
confortável e seguro para toda a Rede Educacional.

Manutenções como adequação da rampa de acesso,
reparação do telhado, entre outras intervenções estão
sendo realizadas.

DA REDAÇÃO
A Secretaria de Educação,
juntamente com demais secretarias, através de um trabalho integrado, prossegue com os serviços
de reformas e manutenções nas
unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo
de proporcionar um ambiente
mais confortável e seguro para
toda a Rede Educacional.

Atualmente, se encontram
em obras as Unidades: CMEI
Daniella Cristina, CMEI Santa
Rita de Cássia, E.M Dante Luiz,
E.M Sinhô Machado, E.M Santa
Godoy e o Setor Administrativo
do CEMPA. O CMEI Daniella
Cristina, em Passagem de Mariana, está com diversas manutenções em curso, como adequação
da rampa de acesso, reparação

do telhado, entre outras intervenções. Também estão acontecendo
reparos no CMEI Santa Rita de
Cássia, onde será restabelecida salas com problemas de vazamentos, renovação da pintura, além de
reformar o telhado e as calhas devido aos problemas que aconteceram na época de chuva neste ano.
Estão acontecendo algumas
manutenções de readequação da
instalação elétrica e reposição de
forro na Escola Municipal Dante
Luiz, no Subdistrito de Barroca.
Na Escola em Tempo Integral,
Sinhô Machado, em Santa Rita do
Durão, também estão sendo realizadas manutenções na pintura,
telhado, parte elétrica e hidráulica.
A reforma da Escola Municipal Santa Godoy está em processo de finalização, trabalhando
na quadra e na reparação de pisos
através de lixamento e aplicações
de resina. O CEMPA também
está em processo de finalização
das reformas do Setor Administrativo e tem previsão de entrega
ainda no mês de maio.
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Adicional de
periculosidade
à eletricistas é
solicitadoporvereador
ao Executivo

RISCO. De acordo com a CLT, “o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário”.
DA REDAÇÃO
Na última segunda-feira (23), durante a 16ª Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Mariana o
Vereador Pedrinho Salete
solicitou ao Executivo para
estender o adicional de periculosidade fornecido para
os vigilantes em nosso município para todos os eletricistas que trabalham para a
prefeitura. De acordo com
o artigo 193 da CLT, “são
consideradas atividades ou
operações perigosas, na
forma da regulamentação
aprovada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego,

O vereador afirma que quem trabalha com elétrica sabe o
alto risco que corre e pede ajuda ao Secretário de Governo.
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho,

impliquem risco acentuado
em virtude de exposição
permanente do trabalhador
a inflamáveis, explosivos
ou energia elétrica, roubos
ou outras espécies de violência física nas atividades
profissionais de segurança
pessoal ou patrimonial”.
Ainda de acordo com a
CLT, “o trabalho em condições de periculosidade
assegura ao empregado um
adicional sobre o salário
sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos
lucros da empresa”.
Pedrinho explicou a
importância do adicional.
“É muito importante frisar
isso, porque quem trabalha com elétrica sabe o alto
risco que corre. Nós trabalhamos em um mandato coletivo, peço ajuda ao Secretário de Governo, Edvaldo
Andrade, para levar essa
demanda ao Executivo, e
que o mesmo possa atender”, finalizou.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Festival Mariana Viva leva cultura e
lazer para as famílias marianenses
EVENTO. O Festival possui uma programação com atrações gratuitas, trazendo muito lazer e diversão,
além de fomentar a economia e o turismo na região.

DA REDAÇÃO
O Festival Mariana Viva
2022 apresentou suas primeiras
atrações com a apresentação
do Sarau e a participação da
Academia Marianense Infanto-Juvenil de Letras, Ciências e
Artes, na Praça da Sé. O início
do evento era um momento
muito aguardado e foi repleto
de emoções e surpresas.
No último dia 20, o Festival
contou com o Cortejo de Abertura Oficial, conduzido pela
Percussão do CRIA, da Rua
Direita a Praça da Sé, além do
início da Feira de Arte e Culinária, trazendo muito artesanato e gastronomia mineira para
toda a população. Para encerrar

o dia, as crianças se divertiram
com o Clube Osquindô e o
Mundo Jojoba.
Para Ana Lúcia, artesã que
produz bonecas de pano e estava presente na Feira da Arte
e Culinária, o Festival é uma
oportunidade de estar junto
com os colegas, expor e vender
os trabalhos e ter o contato com
o público após a pandemia. “A
minha expectativa é a melhor
possível, de poder vender, divulgar o trabalho e conhecer
colegas que também produzem
artesanatos, o que é muito inspirador para gente que trabalha
nessa área”, destacou.
No sábado (21) teve o segundo dia da Feira de Arte e

O Festival possui uma programação com atrações gratuitas, trazendo muito lazer e diversão.
Culinária, as crianças se divertiram junto com o Teatro Infantil - Catin Nardi e, para encerrar, a música foi garantida com
a apresentação da Erika Curtiss
e Banda. No domingo (22)

houve o último dia da Feira de
Arte e Culinária, a apresentação
do Projeto Música nas Cidades
Históricas - Sociedade Musical
São Sebastião de Passagem de
Mariana e a Incrível Banda fi-

PREF MARIANA

nalizou as atrações do dia.
O Festival possui uma programação com atrações gratuitas, trazendo muito lazer e
diversão, além de fomentar a
economia e o turismo na região.
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Recriavida oferece
atendimento
cardiologista
exclusivo aos idosos

SEGURANÇA. Após avaliação cada um poderá ser direcionado para
oficinas e atividades de acordo com seu condicionamento e limitações.
DA REDAÇÃO
O programa foi contemplado com uma médica cardiologista exclusiva para atendimento no local, após um
alto número de solicitações de
avaliações médicas, realizadas
pelo RecriaVida. Toda quartafeira, a médica cardiologista,
Nathane Machado, estará presente no espaço para realizar
os atendimentos agendados e
os casos que forem considerados de urgência.
O atendimento será para
os idosos que já estão inseridos no programa, quando houver demanda, e para os novos
participantes como uma forma
de triagem. Dessa forma, cada
um poderá ser direcionado
para oficinas e atividades de
acordo com seu condicionamento e limitações.
O RecriaVida oferece oficinas de coral, violão, teatro,
artesanato, memória, atividades

As atividades promovidas contribuem para o processo de
envelhecimento ativo.
físicas de reabilitação, hidroginástica e Tai Chi Chuan, com
foco no bem-estar social da
terceira idade. As atividades
promovidas contribuem para
o processo de envelhecimento
ativo, saudável e autônomo do
idoso, e, agora, com o acompa-

nhamento médico poderão ser
mais assertivas de acordo com
a necessidade de cada idoso.
Para mais informações,
ligue (31) 3558-2375, ou compareça no local, que está localizado na Rua Dois de Outubro,
s/n, Vila Maquiné.

NEGÓCIOS

Palestras e consultorias auxiliam
empreendedores de Mariana
DA REDAÇÃO
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico em
parceria com o SEBRAE
e a Sala Mineira do Empreendedor, realizou gratuitamente,
consultorias
individuais e uma palestra,
voltada para o público empreendedor do município.
O evento foi ministrado
pela especialista Ana Paula
Castro, no Centro de Convenções e abrangeu os comerciantes da região.
Temas diversos como
formas de alavancar o negócio e estratégias de
marketing foram abordados

pela especialista, através de
metodologias baseadas no
que há de mais atual na gestão de pequenos negócios.
A palestrante relatou que
“as consultorias foram
realizadas com mulheres
empreendedoras de Mariana em diversos segmentos. Conversamos sobre
estratégias de marketing
para atração e fidelização
de clientes. Dentro do
marketing digital o principal tema foram as redes
sociais e como melhorar
as divulgações por lá. As
empresárias da cidade tem
ótimo conhecimento dos

seus negócios e mostraram
que estão atentas às novidades e necessidades dos
clientes. Na palestra ‘como
ser original para aumentar
as vendas’ conversamos
sobre como a criatividade
e análise de mercado fazem parte das estratégias
de venda”, ressaltou.
Segundo Nagila Reis,
“a palestra foi muito proveitosa, pois a palestrante
abordou de forma clara e
objetiva as diversas formas
de alavancar o meu negócio
atualmente, atraindo novos
consumidores e aumentando as vendas”, destacou.
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Mais um lar reformado é entregue
pelo Programa Arrumando a Casa

REFORMA. O Arrumando a Casa tem como principal objetivo reformar os lares das pessoas que são
beneficiárias do Projeto Aluguel Social.

Atualmente, o município atende 375 famílias nos Programas
Aluguel Social e Arrumando a Casa.

DA REDAÇÃO
No último dia 19 mais
uma reforma do projeto Arrumando a Casa foi entregue. O
programa, que já entregou 12
casas, desta vez contemplou
Elizabeth Aparecida de Souza,
no bairro Santa Rita de Cássia.
A Prefeitura de Mariana, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania,
concedeu uma reforma com

total acessibilidade para a morada, que possui mobilidade reduzida e exige adaptações para
a sua locomoção.
Mãe de três filhos, Dona
Elizabeth, afirma que esse sonho não seria possível se não
fizesse parte do programa e
acrescenta sobre a questão da
acessibilidade na sua antiga
casa: “não, não tinha, e quando Bruno (com quem divide a

moradia) saía, eu tinha que ficar deitada na cama, esperando
ele chegar. Às vezes, a vizinha
vinha, esquentava comida pra
mim e ele ia fazer coisas de
banco. Agora não, agora eu
mesma posso ir no meu fogão,
fazer a minha comida, eu mesma posso preparar e ele agora
pode sair que eu fico aqui na
área”, ressalta emocionada.
Hoje, a casa de Elizabeth é
totalmente adaptada de acordo
com suas necessidades, assegurando à ela a dignidade e o direito de ir e vir.
O Arrumando a Casa tem
como principal objetivo reformar os lares das pessoas que
são beneficiárias do Projeto
Aluguel Social, outro programa
municipal que ampara os moradores em condição de vulnerabilidade, na qual as moradias
são consideradas de risco, após
avaliação do Departamento de
Defesa Civil.
Atualmente, o município
atende 375 famílias nos Programas Aluguel Social e Arrumando a Casa, possibilitando

que as famílias retornem aos
seus lares de origem, conquistando novamente o seu espaço

e vivendo com mais dignidade
gerando um impacto direto na
vida dos beneficiários.
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Secretaria de Educação conta
com Coordenadora de Projetos

CRESCIMENTO. O trabalho em equipe, valoriza a discussão e possibilita o crescimento pessoal de cada um.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, no início
do mês de maio, fez a contratação de uma Coordenadora
de Projetos para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA),
uma vez que, desenvolver
projetos, significa investir em
um ensino contextualizado,
motivador e dinâmico.
O trabalho em equipe,
valoriza a discussão e possibilita o crescimento pessoal
de cada um, mostrando comprometimento com o próprio
desenvolvimento e com a integração de saberes, atuando
melhor na formação completa
de seus estudantes.
A Professora e nova
contratada, Elizabeth Costa,
propõe desempenhar funções de elaboração, acompanhamento do desenvolvimento dos projetos, por meio
de cronogramas e relatórios,
juntamente com os professores, conscientizando, assim, o
professor para trabalhar com
projetos que possibilitem
um ensino integrador e rela-

A Secretaria Municipal de Educação adotou para a Educação
de Jovens e Adultos (EJA) o material didático “Conhecer e
Transformar.
cionado com questões reais,
proporcionando debates e
discussões que abordem temas e problemas em contextos socialmente relevantes,
assim como inserir o aluno
em um campo cultural amplo
e diversificado.
A Secretaria Municipal de
Educação adotou para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

o material didático “Conhecer
e Transformar - Projetos Integradores” que servirá de suporte para trabalhar os componentes curriculares através da linha
metodológica da Pedagogia de
Projetos. Buscamos valorizar o
potencial de cada aluno, possibilitando autonomia para que
eles se tornem sujeitos da sua
própria aprendizagem.
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Vereadores de OP
solicitamimplantação
de sala de perícia
provisórianomunicípio
TEMPORÁRIO. Foi solicitado à prefeitura o uso de uma parte
da antiga UPA, no bairro São Cristóvão, para servir,
temporariamente, como apoio à sala do IML.
DA REDAÇÃO
Durante a 30ª Reunião
Ordinária de Ouro Preto
foi aprovada a Indicação Nº
183/2022, de autoria dos vereadores Luiz Gonzaga do Morro (PL), Naércio Ferreira (Republicanos) e Vantuir (PSDB),
solicitando a implementação
de uma sala de perícia e sala de
custódia no local onde futuramente funcionará uma unidade do Instituto Médico Legal
(IML) em Ouro Preto.
De acordo com o vereador Naércio Ferreira, após
reunião com representantes
da Delegacia de Polícia Civil,
foi solicitado à Prefeitura o
uso de uma parte da antiga
UPA, no bairro São Cristóvão, para servir, temporariamente, como apoio à sala do
IML, junto à perícia científica.
“Sabemos que é uma demanda que vem de muito tempo.

Durante a Reunião, foi aprovada também a solicitação
que o IML de Minas Gerais informe o motivo na demora da
liberação de laudos médicos.
Será uma devolutiva positiva
ao povo ouro-pretano, porque
quando acontece um acidente, demora-se muito tempo
para que se faça a perícia médica. Nesses moldes, pedimos

ao nosso prefeito que viabilize rapidamente essa sala, com
todas disponibilidades”, disse.
Segundo o vereador Vantuir, em um primeiro momento,
ceder o espaço da UPA facilitará
o trabalho de perícia, evitando
transtornos para as famílias.
Para o vereador Luiz
Gonzaga do Morro, presidente da Casa Legislativa,
Ouro Preto deve dispor de
um espaço apropriado para
a perícia da polícia civil
atuar, tendo em vista que
esta é uma demanda recorrente no município.
Nesse sentido, durante a Reunião, foi aprovada
também a Representação Nº
151/2022, de autoria da vereadora Lilian França (PDT),
solicitando que o IML de Minas Gerais informe acerca do
motivo na demora da liberação de laudos médicos.
De acordo com a vereadora, o atraso na liberação
dos laudos é prejudicial tanto para a família, quanto para
a polícia, uma vez que estes
aguardam a liberação do corpo para prosseguir com as investigações.
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Confiança dos pequenos negócios de
MG é a maior dos últimos oito meses

REGISTRO. Incentivos do governo melhoram as expectativas
dos empresários para o curto prazo.

O segmento mais confiante em abril foram as Empresas de
Pequeno Porte (EPP).

DA REDAÇÃO
A expectativa mais otimista em relação ao cenário
de curto prazo aumentou o
nível de confiança dos pequenos negócios mineiros em
suas atividades. O Índice de
Confiança dos Pequenos Negócios (Iscon) em abril ficou
em 121 pontos, oito acima do
registrado em março. A pesquisa, realizada pelo Sebrae
Minas, ouviu 979 representantes de pequenos negócios
entre 8 e 18 de abril.
A confiança do segmento foi puxada pelo Comércio, que registrou um Iscon
de 125 pontos. Os demais
setores: Serviços, Construção Civil e Indústria apresentaram um Iscon de 119

pontos. O Índice de Situação Esperada (ISE) do Comércio ficou em 143 pontos,
uma variação de 11 pontos
em relação a março. O ISE
geral dos pequenos negócios
em abril foi de 139 pontos.
O ISE, junto com o Índice de Situação Recente (ISR),
compõem o Iscon. O ISE,
contudo, tem peso dobrado
no cálculo do índice de confiança. Em abril, o ISR registrou aumento de quatro pontos em relação a março (de
81 para 85) e o ISE aumentou nove pontos (de 130 para
139). “A melhora no índice
de confiança dos pequenos
negócios pode ser explicada por uma soma de fatores,
como a redução ou anulação

do imposto de importação de
alimentos e insumos produtivos, o corte do IPI da maioria
dos produtos industrializados
e medidas para a injeção de
recursos na economia, como
a expansão do Auxílio Brasil
e a liberação de saques de até
mil reais do FGTS”, avalia a
analista da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae
Minas Paola La Guardia.
Em contrapartida, a analista explica que o ISR, que
mede a confiança dos empresários em relação ao passado
recente, ainda se mantém em
menor nível por conta dos
impactos da alta de preços,
principalmente de produtos
básicos, insumos, alimentos,
combustíveis e fertilizantes.
“O aumento da taxa básica
de juros pelo Banco Central,
desde março do ano passado,
para conter a inflação, também reflete no menor ânimo
em relação aos últimos três
meses”, explica Paola.
O segmento mais confiante em abril foram as Empresas
de Pequeno Porte (EPP), com
um Iscon de 130 pontos, 11
acima do registrado em março. O Iscon das Microempresas (ME) foi de 125 pontos,
contra 118 em março, e dos
Microempreendedores Individuais (MEI) foi de 117 pontos, com uma variação positiva de oito pontos em relação
ao mês anterior.

varejao
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Varíola do macaco:
laboratóriocriateste
para detectar doença
TESTE. Farmacêutica Roche anunciou três kits do modelo RT-PCR para detectar o vírus de diferentes maneiras.
DA REDAÇÃO
A farmacêutica suíça Roche anunciou que desenvolveu
testes de PCR para detectar o
vírus da varíola do macaco, depois que vários casos surgiram
em partes do mundo onde a
doença não é comum.
Os testes foram desenvolvidos pela Roche e sua filial
TIB Molbiol “em resposta aos
casos de infecção pelo vírus da
varíola do macaco que recentemente levantaram preocupações”, anunciou o laboratório
em comunicado à imprensa.
O surto recente, com mais
de 250 casos registrados em 16
países até 22 de maio segundo a
Organização Mundial da Saúde
(OMS), é atípico, pois ocorre
em países onde a varíola do macaco, doença caracterizada por
lesões cutâneas, não é endêmica.
Os testes desenvolvidos
pela Roche não se destinam
ao público em geral, mas estarão disponíveis para fins de
pesquisa na maioria dos países do mundo.
Um primeiro kit detecta ortopoxvírus, incluindo o vírus da
varíola do macaco, um segundo
detecta especificamente o vírus
da varíola do macaco, enquanto

A doença foi detectada pela primeira vez em humanos em
1970 na República Democrática do Congo.
um terceiro kit torna possível
detectar ortopoxvírus especificando se um vírus da varíola do
macaco está presente ou não.
Segundo a OMS, a doença deve ser detectada com um
teste de PCR porque os testes
antigênicos não são capazes
de determinar se é o vírus da
varíola símia ou outros vírus
da mesma família. As melhores amostras para diagnóstico
são provenientes de lesões,
swabs de exsudatos (líquido produzido pela ferida) ou
crostas de lesões.
A doença é, segundo a
OMS, uma zoonose viral rara
(vírus transmitido aos humanos por animais), cujos sinto-

mas são menos graves do que
os observados no passado em
indivíduos com varíola.
Com a erradicação da varíola em 1980, e a posterior
descontinuação da vacinação,
esse ortopoxvírus emergiu
como o vírus mais importante do gênero.
A doença foi detectada
pela primeira vez em humanos
em 1970 na República Democrática do Congo. Em 2003,
casos foram confirmados nos
Estados Unidos, marcando o
primeiro aparecimento desta
doença fora da África. A maioria esteve em contato com cães
domésticos, infectados por roedores africanos importados.
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¨ esporte
11° Edição do Mariana
Aventura divulga
percurso para
próxima edição

OBJETIVO. Ação comemora semana do Meio Ambiente.

A Serrinha é um lugar com várias cascatas sequenciais e
algumas delas, de fácil acesso.

DA REDAÇÃO

do Meio Ambiente realizanA 11° Edição do Mariana do uma Ecofaxina na CachoAventura celebra a Semana eira da Serrinha e Capela de

Santa Edwiges, no dia 4 de
junho. O ponto de encontro e partida será no Motel
Flowers, às 7h.
Os participantes percorrerão um total de 13km
de nível médio a moderado,
com o tempo aproximado de
6h, ida e volta, com chegada
prevista em Mariana por volta das 13h. A Serrinha é um
lugar com várias cascatas sequenciais e algumas delas, de
fácil acesso. Em seguida os
participantes retornarão para
Mariana em direção à Capela
de Santa Edwiges para finalizar a limpeza.
Para participar, basta preencher o formulário de inscrição até hoje (26).
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Inscrições para a
27ª Corrida Night
Run e a 8ª Caminhada
já estão abertas

PARTICIPAÇÃO. Podem participar atletas acima dos 16 anos
nas 12 categorias divididas por idade.
DA REDAÇÃO
Mariana irá celebrar 366
anos no dia 16 de Julho e
pensando nisso a Prefeitura de Mariana, por meio
da Secretaria de Esportes e
Eventos, promoverá, no dia
23 de julho, a 27ª Corrida
da Cidade de Mariana Night Run e a 8ª Caminhada
da Cidade de Mariana. As
duas modalidades terão largada às 19h, na Praça Gomes Freire.
As inscrições são limitadas e podem ser feitas através do site www.cronochip.
com.br. Podem participar
atletas acima dos 16 anos
nas 12 categorias divididas
por idade. Na modalidade
corrida o 1° lote no valor
de R$40,00 + taxa, do site
estará disponível do dia 01
ao dia 15 de junho, limitado
a 100 inscritos e o 2° lote
no valor de R$60,00 + taxa
do site, do dia 16 de junho
a 08 de julho, limitadas a
250 inscritos. As inscrições para a caminhada estarão abertas do dia 01 ao
dia 30 de junho, limitadas
a 100 inscritos, no valor de
R$30,00 + taxa do site. Não
serão realizadas inscrições
no dia do evento.

As duas modalidades terão largada às 19h, na Praça
Gomes Freire.
Os atletas serão contemplados com um kit personalizado do evento, que
contém uma camisa e um
número de peito com chip
de uso obrigatório pelos
participantes. A entrega do
kit será realizada no dia da
prova, 23 de julho, de 15h
às 18h.
Os três primeiros colocados do geral masculino e
feminino receberão premia-

ção em dinheiro, nos valores de R$500,00, R$300,00
e R$200,00 além do troféu.
Os cinco primeiros colocados de cada categoria serão
contemplados com uma
medalha de pódio e todos
os atletas com uma medalha de participação que será
entregue na chegada. Para
retirada do kit é obrigatório que o atleta leve 1kg de
alimento não perecível.
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¨ polícia
Suposto assassinato
édescobertoemulher
é indiciada por
matar companheiro

BRIGA. Corpo da vítima foi encontrado com perfuração profunda
no peito; assassinato teria acontecido durante briga do casal.

A perícia policial encontrou vestígios que apontaram para a
possibilidade de homicídio.

DA REDAÇÃO
Uma mulher de 34 anos
foi indiciada pela morte do

companheiro, de 42 anos, e
por fraude processual. De
acordo com informações da

Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG), ela matou o homem a facadas. As causas do
crime ainda são investigadas.
O assassinato aconteceu
em 10 de abril, em Ouro
Preto, há 12km de Mariana.
O corpo da vítima foi encontrado com uma perfuração profunda no peito e com
uma faca na mão esquerda.
Inicialmente, houve a
suspeita de que o homem
teria cometido suicídio. Porém, a perícia policial encontrou vestígios que apontaram para a possibilidade de
homicídio.
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HORÓSCOPO

AMANHÃ É
PARA SEMPRE SBT

ÁRIES - 21/03 a 20/04

SEGUNDA-FEIRA
Indignada,
Fernanda
enfrenta
a
madrasta e diz que não vai permitir que
nem ela nem Aníbal dispensem uma
funcionária tão leal e eﬁciente como Flor.
Adriano acusa Priscila de ter comentado
com Fernanda sobre o caso Rubiel
e diz que terá que ajudá-lo pois, caso
contrário, seu pai, seu irmão e Gonçalo
Elizalde saberão que seu ﬁlho é um
bastardo. Artêmio surpreende “Franco”
lendo o diário de Ana Gregória, indaga
se não achou uma história cruel, diz que
só conhece uma pessoa mais cruel que
os Elizalde e se chama Artêmio Bravo
e pergunta se já descobriu que ele é o
ﬁlho bastardo da história.

Davi comemora a recuperação de Isadora e
aﬁrma a Augusta que a moça ainda o ama.
Olívia e Tenório sofrem com o preconceito
da comunidade e Heloísa os apoia. Davi
garante a Iolanda que não a amará. Úrsula
ﬁca satisfeita com a decisão de Eugênio de
comprar teares novos para a tecelagem,
enquanto Violeta e Davi se preocupam.
Isadora e Arminda reatam a amizade.
Letícia agradece o carinho de Lorenzo.
Bento se diverte com Silvana e Filipa.
Giovanna vê quando Emília combina suas
falcatruas com Enrico. Benê pede segredo
a Tenório sobre a maternidade de Olívia.
Iolanda avisa a Joaquim que voltará para
São Paulo.

Clarice Gusmão aborda Pat e Moa no set
de ﬁlmagem do comercial da Siderúrgica
Gusmão. Chiquinho hesita em falar sobre
a mãe com Moa. Regina tenta descobrir o
assunto da reunião que Clarice terá com
os dublês. Clarice propõe que Pat e Moa
resgatem uma pasta com documentos que
contém uma fórmula secreta. Leonardo
fala com Danilo sobre o golpe que
pretende dar na irmã. Moa e Pat viajam
para um local de difícil acesso. Leonardo
revela que negociou a pesquisa de Clarice.
Pat tem um mau pressentimento e pede
que Moa desista do trabalho. Ítalo segue
Clarice. O paraquedas de Moa não abre, e
Pat se desespera.

Alcides se oferece para ajudar Levi a
matar Tenório. José Leôncio conta a Filó e
a Irma que José Lucas é seu ﬁlho. Filó se
sente ferida quando José Leôncio coloca
em dúvida a paternidade de Tadeu. Ari
comunica a Jove que Tibério está se
recuperando. Muda ﬁca constrangida
ao saber que Tibério chamou por ela
enquanto esteve mal no hospital, e Juma
desconﬁa. Tenório ﬂagra Maria Bruaca
com Alcides e Levi. Jove comenta com
José Leôncio sobre a semelhança entre
José Lucas e o Velho do Rio. Muda revela
a Juma que soltou Levi e pediu a ele que
matasse Tenório.

Joaquim se desespera com a decisão
de Iolanda. Tenório assegura a Benê
que não contará a Olívia que ela é ﬁlha
biológica de Heloísa. Olívia e Joaquim
recebem novos tecelões na fábrica.
Onofre e Abílio se revoltam contra a
nova política de trabalho de Eugênio.
Julinha abriga Darcy Vargas e Yedda
em sua casa. Davi constata que Iolanda
partiu com Toninho e comemora.
Isadora delira. Eugênio confessa a
Constantino seu temor com relação
à fábrica. Onofre propõe uma greve.
Úrsula e Joaquim convencem Eugênio
a fazer uma compra superfaturada.
Davi veste sua máscara para despistar
Matias e Isadora o questiona.

Pat salva Moa. Ítalo estranha quando
Clarice mente para ele. Pat descobre
que o paraquedas de Moa foi sabotado.
Ítalo pega um objeto que Clarice
escondeu no cemitério. Danilo avisa a
Leonardo que mandou alguém procurar
a pasta perdida. Uma van bate no carro
de Clarice, e Ítalo tenta convencer
a empresária de contratar um novo
segurança. Moa e Pat encontram a
pasta e o homem enviado por Danilo até
a caverna. Pat abre a pasta e examina o
conteúdo com Moa. Clarice mente para
Ítalo e sai com Jonathan. Danilo conhece
Bob Wright. Pat e Moa recebem um
vídeo de Clarice. Ítalo é atacado por um
desconhecido e ﬁca desacordado.

Juma lembra a Muda das palavras do Velho
do Rio. Levi enfrenta Tenório. Tenório diz
a Guta que não pode largar seus outros
três ﬁlhos. Levi cede à sedução de Maria
Bruaca, que acaba desmaiando. Tenório
sente ciúmes da mulher. Alcides ameaça
Levi, querendo saber o que o peão fez com
a patroa. Guta e Zefa sentem pena de Maria
Bruaca. Tenório se sente vitorioso ao ver
que a mulher reassumiu seu fardo. Guta ﬁca
intrigada com a mudança repentina da mãe.
Trindade alerta José Lucas para ter cuidado
com o interesse do peão por Juma. Alcides
diz a Levi que, assim que Tenório voltar de
São Paulo, poderá cumprir o que prometeu
a Muda.

Davi convence Isadora de que ela está
delirando de febre. Matias aﬁrma a Leônidas
que não pode perder outra ﬁlha e o rapaz
o questiona sobre a menina que teve com
Heloísa. Olívia exige uma negociação
com Eugênio e Violeta, em nome dos
trabalhadores da fábrica. Davi conta para
Isadora que Iolanda se foi. Giovanna cuida
de Cipriano. Silvana aﬁrma a Bento que não
desistiu de viver um novo amor. Heloísa
pede ajuda a Arminda para que Isadora
possa se redimir com Darcy Vargas. Os
tecelões entram em greve e Joaquim aciona
o delegado Salvador. Isadora e Davi se
beijam.

Moa tenta localizar Jonathan, o pesquisador
da Siderúrgica. Chiquinho e Sossô são
abordados por uma mulher durante uma
excursão escolar. Armandinho demite Moa e
Pat da Êxito Dublês. Ítalo tenta se lembrar do
que aconteceu com ele na noite anterior. Moa
e Pat descobrem que Chiquinho e Sossô
sumiram. Duarte comenta com Jéssica que
a mulher que ela ajudou na noite anterior
foi encontrada morta. Ítalo se desespera ao
saber da morte de Clarice. Rebeca aparece
com Chiquinho e Sossô. Ítalo vê o corpo de
Clarice no IML. Rebeca pede a guarda do
ﬁlho a Moa.

José Lucas dá dicas a Jove de como tocar o
berrante. Muda avisa a Juma que recomeçará
sua vida no Sarandi. Jove e Tadeu discutem,
e Jove decide que José Lucas cheﬁará a
comitiva. Trindade reconhece em José Lucas
a autoridade de um Leôncio. Guta diz à mãe
que Marcelo foi a única pessoa a quem amou
na vida. Tadeu se nega a sair na comitiva que
foi organizada por Jove. Juma diz a Jove que
não terá um ﬁlho. O Velho do Rio ﬁca feliz de
ver José Lucas na comitiva ao lado de Jove.
Guta procura Tadeu. Muda se arrepende do
pedido que fez a Levi e pede ao peão para
poupar a vida de Tenório.

Isadora e Davi reatam e Heloísa comemora.
Olívia é presa por Salvador e Violeta exige
acompanhar a funcionária. Darcy Vargas
repreende a atitude de Julinha. Eugênio
se desespera com a situação da fábrica.
Abel oferece negociação a Violeta e
Joaquim aceita. Violeta tem uma ideia
para salvar a fábrica da falência e Eugênio
a beija. Heloísa sofre com a proximidade
do aniversário de sua ﬁlha e Leônidas se
compadece. A radionovela de Leopoldo
e Arminda é um sucesso. Julinha decide
se fazer passar por Darcy na rádio e a
primeira-dama a expulsa da LBA. Joaquim
aﬁrma a Úrsula que deseja tirar a fábrica
de Violeta e Eugênio.

Pat conversa com Moa e demonstra
preocupação. Danilo manda Rebeca pegar
Chiquinho da casa de Moa. Jonathan decide
sumir por uns tempos após a morte de
Clarice. Duarte obriga Jéssica a ir à delegacia.
Pat chega à casa de Moa e o ﬂagra discutindo
com Danilo. Pat e Moa conversam com o
investigador Paulo e tentam mostrar o vídeo
enviado por Clarice. Duarte acompanha
Jéssica até a delegacia vestido de Bob
Wright. Pat e Moa descobrem que o vídeo de
Clarice foi apagado. Ítalo se aproxima de Moa
e Pat e os leva até a casa de Jonathan. Moa,
Pat e Ítalo encontram Jonathan. Gustavo vê
Bob Wright na frente da delegacia. Ítalo acusa
Jonathan de ter tirado a vida de Clarice.

Tadeu impede que Guta mate a sucuri. José
Lucas é duro com Jove durante o caminho da
comitiva. Incentivada por Zaquieu, Mariana
grava um vídeo de aniversário para Jove,
dizendo que o ama. Tadeu se sente culpado
por ter deixado Jove sair com a comitiva,
diante do mau tempo. Filó não gosta que
José Leôncio responsabilize Tadeu por Jove
ter saído com a comitiva. Um comparsa de
Tenório o alerta para não se expor por causa
da ﬁscalização da Receita Federal. Jove não
gosta da decisão de José Lucas de retornar
com a boiada para a fazenda. Trindade avisa
que foi o diabo quem aconselhou sobre a
volta da comitiva.

Moa tenta acalmar Ítalo e o afasta de
Jonathan. Bob e Jéssica inventam uma
desculpa para Gustavo. Pat pede para
Jonathan ir à delegacia. Danilo ﬁca intrigado
com a presença de Bob na casa de Martha.
Moa fala com Pat que teme perder a guarda
de Chiquinho para Rebeca. Jonathan fala
sobre seu trabalho com Clarice para Ítalo e
Moa. Regina dopa Leonardo com a ajuda
de Danilo. Moa acha ter visto Clarice entrar
num ônibus e vai com Pat atrás do veículo.
Jonathan foge de Moa e Ítalo. Moa e Pat
param o ônibus onde o dublê viu Clarice
entrar. Anita, a mulher que Moa viu no ônibus,
sósia de Clarice, chega à casa de Cleide.

Tenório diz a Maria Bruaca que eles estão
em situação ﬁnanceira difícil. Filó sente alívio
ao ver a comitiva chegando. Irma registra o
olhar de José Lucas para Juma. Filó diz a
Irma que Guta não é mulher para Tadeu.
Juma elogia Jove. José Leôncio promete ir
com Jove na comitiva entregar o gado com
o ﬁlho. Filó e José Leôncio não gostam de
saber que Tadeu pediu a benção a Tenório
para namorar Guta. Filó discute com José
Leôncio. Jove estranha a raiva que Juma
sente de Guta. Ari avisa que Tibério teve alta
do hospital. Tadeu encontra Levi na fazenda
de Tenório.

QUARTA-FEIRA
Bárbara proíbe “Franco” de se encontrar
com Fernanda sem o seu consentimento.
Bárbara diz a “Franco” que se cometer
alguma indiscrição quem pagará por isso são
Fernanda e Liliana. Gonçalo diz a Bárbara
que passou para seu nome 60% de sua
fortuna e os outros 40% ﬁcarão para o bebê
que Priscila está esperando. Rebeca ﬁca
furiosa com a partilha mas disfarça diante do
marido. Fernanda critica o pai por ter deixado
a maior parte de sua fortuna para Bárbara
e pergunta o que será de Liliana. Gonçalo
responde que Bárbara ﬁcará responsável
por ela.

QUINTA-FEIRA
Gonçalo diz a Fernanda que não mudará
sua decisão de deixar 60% por cento de sua
fortuna para Bárbara. Eduardo, furioso, diz
que Bárbara lhe preparou uma armadilha e
agora quer usar Fernanda para seus planos.
Fernanda diz a Santiago que conﬁa em
“Franco”. Aníbal diz a Adriano que está ciente
que ele sabe que Vladimir é o pai do ﬁlho
que Priscila está esperando, por isso precisa
que no momento exato se encarregue de
silenciá-lo para que não conte a ninguém que
o menino não é um Elizalde. Adriano contrata
um capanga para tirar Aurora do convento e
dá instruções para que diga que enviado por
Santiago Elizalde.

SEXTA-FEIRA
“Franco” diz a Fernanda que Bárbara
tem algo ou alguém que a motiva, por
isso tem urgência em tomar posse
de seus bens. Ele sugere que façam
o que ela pede para ganharem sua
conﬁança e assim descobrir o que
está tramando. A princípio, Fernanda
se recusa mas depois concorda com
“Franco”. Fernanda diz ao pai que está
arrependida de ter criticado sua decisão
e não deixará seu cargo na empresa.
Vladimir diz a Aníbal que não conseguiu
entrar em contato com Adriano. O
homem enviado por Adriano faz Aurora
acreditar que é professor de Santiago,
que leva uma carta para ela. Fernanda
deixa claro que assim que Liliana voltar
para casa ela terá que desaparecer
para sempre da vida dos Elizalde.

Julinha se desespera com as notícias
do jornal, enquanto Arminda, Margô
e Plínio comemoram o sucesso de
sua radionovela. Heloísa diz a Violeta
que não pode revelar o nome do
pai de sua ﬁlha. Eugênio e Violeta
sofrem de amor um pelo outro. Darcy
agradece o presente de Isadora.
Arminda sugere que Leopoldo se abra
para o amor. Emília acusa Giovanna
de se aproveitar de Cipriano. Inácio
recupera sua memória e Arminda o
beija. Joaquim e Abel selam um acordo.
Plínio salva Margô do desentendimento
com Francisco após sua revelação.
Isadora anuncia a Joaquim que reatou
com Rafael. Leônidas comemora
o aniversário de Clara e emociona
Heloísa.

O primeiro recado é curto e grosso e
vai para o seu bolso: nada de meter o
louco com o cartão, geminiangel! Com a
Lua minguando no céu, agora é hora de
controlar os gastos, as contas e fechar
a carteira para não se enrolar. Mas se a
grana anda numa maré de vacas magras,
garanto que a vida social, os contatinhos
e as relações pessoais ﬁcam numa ótima.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Trago verdades, meu cristalzinho, e elas são para
glorificar em pé! Mercúrio muda de cenário, forma
aspecto excelente com Marte e dá sinal verde para
suas ambições. A vida profissional está turbinada
nesses dias e você também pode receber ajuda
de quem nem imagina para alcançar suas metas.

LEÃO - 22/07 a 22/08
A Lua Minguante pode não ser muito generosa
com os seus interesses, minha consagrada, mas
tô vendo aqui que os outros astros estão contigo e
não abrem, prometendo uma fase de realizações.
Notícias espetaculares podem chegar já na
segunda-feira e você vai se entusiasmar com as
novas possibilidades.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
O que você mais quer nessa semana, minha
querida virginiana? Dinheiro no bolso, trabalho
com carteira assinada ou um amor no coração?
Bom, seja lá qual for o seu desejo, ao menos com
o apoio dos astros você vai contar. Boas novas
devem surgir na carreira e as suas investidas vão
dar supercerto.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Pensou que a semana seria zero novidades,
librinha? Pensou errado! O que tem de surpresa
nesses dias não está no gibi. Tá certo que umas
bagacinhas podem aparecer, mas não vão nem
fazer cócegas diante das oportunidades que vão
surgir e elas podem fazer você repensar seus
conceitos.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Preparada para saborear as boas novas
e espantar as tretas, minha consagrada?
É, essa semana tem de tudo um pouco
e já começa cheia de estímulos para
você realizar negociações vantajosas e
se destacar no trabalho. Quanto mais
se empenhar, maior será a chance de
engordar os ganhos.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Se depender dos astros você já começa a semana
de braços dados com a sorte, Sagita! Sol e Júpiter
iluminam a sua boa estrela, elevam seu pique e
prometem gratas surpresas em vários setores da
sua vida. Vênus e Saturno também favorecem
seus interesses e garantem um período mega
blaster no lado financeiro e profissional.

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Salve, salve, meu consagrado, minha consagrada!
Novidades incríveis vão rolar nesses dias e a
primeira vem de Mercúrio, que muda para o setor
mais positivo do seu Horóscopo. O que isso quer
dizer, meu guru? Sorte em dobro no trabalho,
saúde protegida e ótimas energias nas relações
pessoais – multiplica, Senhor!

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

SÁBADO

Não há exibição.

TOURO - 21/04 a 20/05
Money, Money, money! O assunto top da
vida taurina tá no modo turbo nessa semana
e você tem tudo para tirar a barriga da
miséria. Presta mais atenção no seu sexto
sentido, minha ﬁlha, porque se ouvir a sua
intuição as chances de incrementar seus
ganhos aumentam bastante.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA
Artêmio diz a “Franco” que a fortuna e
a vitalidade que tem é produto do ódio
que sente pela família Elizalde. Eduardo
tenta convencê-lo de que Gonçalo é
inocente de todo mal que lhe ﬁzeram.
Artêmio responde que Gonçalo é herdeiro
e sua arma é que ninguém saiba de sua
existência e aﬁrma que Liliana, que tem
o diário em seu poder, só sairá morta de
sua casa. Fernanda, intrigada, pergunta
a Priscila por que seu bebê vai se chamar
Vladimir. Adriano diz a Bárbara que a
Madre Superiora não permitiu que visse
Aurora. Eduardo conta para Margarida
que Artêmio é meio-irmão de Gonçalo e
se revelar esse segredo colocará em risco
a vida de Liliana.

A semana pode até começar meio zicada para o
seu lado, mas garanto que você vira o disco em
dois palitos, bebê! Sol e Júpiter blindam o seu
astral e prometem um período glorioso para os
seus interesses. Notícia positiva sobre grana deve
pintar logo nos primeiros dias.

Heloísa conta a Leônidas sua história com
Matias. Jojô desconﬁa de Enrico com Emília.
Fátima comemora o aniversário de Olívia.
Leônidas beija Heloísa. Leopoldo conforta
Plínio. Começa o jogo de futebol entre os
funcionários da fábrica e da usina, e Isadora
estranha a ausência de Rafael. Úrsula se
irrita com o romantismo de Joaquim, que
sofre por não ter o amor de Isadora. Matias
não gosta de saber que Isadora reatou
com Rafael. Joaquim observa Emília com
Enrico no cassino. Matias invade o quarto de
Isadora, ﬂagra a ﬁlha com Rafael e se lembra
de Elisa e Davi.

Pat e Moa não encontram a mulher no
ônibus. Cleide mostra a foto de Clarice para
Anita e se impressiona com a semelhança
ente as duas. Ítalo garante a Moa que
Clarice está morta. Paulo encontra Pat, Moa
e Ítalo na frente da delegacia. Armandinho
chama Pat para a gravação de um
comercial. Martha assume a presidência
da SG e Leonardo se surpreende com a
decisão da mãe. Paulo encontra um vídeo
de câmera de segurança do local onde o
corpo de Clarice foi encontrado. Pat obriga
Armandinho a chamar Moa para ocupar o
lugar de Kaká Bezerra.

Muda se emociona ao ver Tibério, mas não
se aproxima do peão. Guta evita que Tadeu
ameace Levi. José Leôncio diz a José
Lucas que não tem dúvidas de que o peão
é seu ﬁlho. Tibério pede a Muda que revele
o paradeiro de Levi. Muda conta a Tibério a
verdade sobre o que a levou até o Pantanal.
Trindade diz que ele tem uma chance de Irma
ser dele. Filó não entende o motivo de Juma
não gostar de José Lucas. Trindade pergunta
a José Lucas quando ele vai assumir que é
ﬁlho de José Leôncio. Trindade avisa a José
Lucas que, se ele for um Leôncio, deverá
encontrar um marruá na mata.

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então
toma e se esbalda! O Sol segue no setor mais
positivo do seu Horóscopo e sorri para Júpiter,
anunciando um período sortudo, descontraído e
animado. Os caminhos estão abertos para você
aproveitar o lado bom da vida, fazer amizades e
brilhar nos contatinhos.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Trago verdades, peixinha, e elas são
pra gloriﬁcar de pé! Mercúrio muda de
cenário, ﬁca em sintonia com os astros
e dá sinal verde para você carimbar seu
passaporte para o sucesso. Bora lá tirar
proveito das suas boas ideias, capacidade
empreendedora e do seu dom para
convencer.
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Editorial

O JEITO É LULA ,LÁ

Combate ao abuso infantil
Como forma de alerta, o mês de maio foi escolhido como o mês do Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
O objetivo do Maio Laranja é conscientizar a população sobre a importância de
prestar atenção a detalhes que possam evidenciar sinais de abuso de vulneráveis, e denunciar situações suspeitas ou confirmadas para as autoridades competentes.
Essa Campanha é fundamental para conscientizarmos a nós mesmos e a toda a
sociedade sobre a importância de preservarmos a vida e a integridade das crianças e
dos adolescentes.
Nosso papel, enquanto cidadãos, é não fecharmos os olhos para todo e qualquer
tipo de violência contra os mais novos, seja física, psicológica, o abandono, e principalmente as violências sexuais.
É muito importante prestar bem atenção em comportamentos diferentes como
sinais de reclusão, baixa autoestima em relação ao corpo, medo de ficar sozinho com
determinada pessoa, comportamentos como o de busca por afeto, atenção e carinho.
Prestar atenção na linguagem corporal, o corpo fala! Há sim possíveis sinais de
algum tipo de agressão física, como marcas, mas principalmente os que não são expressos verbalmente. Por vezes a criança e/ou adolescente sente a necessidade de gritar
pedindo socorro, mas não tem coragem, não se sente amparada, tem medo de não ser
levada a sério e perder a credibilidade.
O ambiente em casa nem sempre é dos melhores quando se tem como base a relação de jovens com seus pais ou responsáveis principalmente quando os limites são
impostos, há muito conflito de “pode ou não pode”, muita discussão, gritos, comparações e até agressões, tudo aquilo que favorece ao jovem se refugiar no universo digital,
perfeito, cheio de “amigos”. O caminho é sempre o diálogo e o ideal é que este seja
feito primeiramente dentro de casa!
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Se antes eu comía muita carne,agora não consigo nem comer/
pé de galinha, nem verdura e
nem ovo,
se tenho carro não consigo
abastecer/
gás de cozinha com os preços
nas alturas
e até osso eles querem nos vender/
com este governo faz de conta
minha gente,
quem era pobre acabou de se
fuder/
por isso eu vou votar no lula.
sem a viseira eu pasei a enxergar/
ao ver que o país esta na lama,

chupando osso como sendo caviar/
o jeito é lula ,lá
o jeito é lula´lá
eu vou votar no lula para tudo
melhorar ‘bis’
Letra da música para ser adaptada em um video que mostrar
a nossa realidade diante deste
governo faz de conta e tendo
os preços das nossas necessidades lá nos altos. Alguém teria
alguma imagem dos temas citados que possa adaptar nesta
letra.
LETRA E MÚSICA DE WALDEMAR
MALTA .
Waldemar Malta

Preciso aprender a
morrer por mim
Sem saber o que o amanhã
me reserva, o agora me atropela. Caminho pelas ruas da
cidade com todas as emoções
dentro de mim, batalhando por
um lugar ao sol. E com um aperto descomunal no peito, suplico
por alívio. Por que o sofrimento
insiste em me habitar se já pedi
tanto para ele sair e encontrar
uma nova morada?
Não conheço todas as torturas medievais, mas esta me
parece a mais sádica. Não há
remédio que a alivia.
Mantenho meus olhos
abertos sempre que possível,
pois não quero cair na fatalidade de fechá-los e, acidentalmente, sonhar com o que já
passou. Muitas vezes sinto que
vivi este amor sozinho. E mesmo não encontrando explicações, sigo questionando. Por
que estou sendo obrigado a me
distanciar da coisa mais bonita
que me aconteceu?
De todos os silêncios que já
ouvi, este é o mais ensurdecedor. Ninguém responde.
A verdade que é a saudade
brinca de doer e, injustamente,

tira para dançar quem nunca
ensaiou o adeus. Ela é uma
lembrança forte de que houve
amor e, rodopiando sem trégua, transporta a alma para um
passado bonito, mas cada vez
mais distante.
Sentir saudade é perceber
que alguém deixou em nós
mais de si do que poderíamos
suportar.
O amor que sinto por você
se instalou carinhosamente em
algum lugar do peito, e por infelicidade, não consigo achá-lo
para arrancá-lo de mim. E toda
vez que, com medo do que irei
encontrar, me aproximo, lembro de todas histórias que contei para te fazer feliz.
Era uma vez. Felizes para
sempre. Eu e você. Você e eu. E
agora, como vai ser?
Se confiei tanto no amor
do outro, por qual motivo não
confiarei na minha força de me
amar? Morro de saudade como
morri de amor.
Mas, desta vez, vou aprender a morrer por mim e não
pelo outro.
Fred Elboni
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¨sociais

com Rômulo Passos e Tiago Souza

Vereador Pedrinho Salete recebeu a visita do prefeito Juliano Duarte em seu gabinete, onde trocaram experiências e
falaram de projetos voltados para o nosso município.

Toda sorridente, a pequena Helena Gabriela, completou
na segunda-feira (24), seu 1º aninho. O padrinho coruja é o
nosso produtor Eric Modesto que manda um super beijo. É
muito babão mesmo esse padrinho, hein?!

Esse mulherão é minha caçula, Naty Passos. Cheia de beleza, simpatia e muita garra comemora mais um aniversário
na próxima quarta-feira (1º). Eu e sua mãe temos muito
orgulho de você minha filha. Que Deus te abençoe hoje e
sempre. Um grande beijo de seus pais.
Esse quarteto é da pesada hein?! Gugu, Edivaldo, Alex
Bruno e Tiaguinho “Trelelê”.

Miguel Mello enfeita
nossa coluna social
essa semana. Os
papais Erika e Rafael
estão de parabéns!
Esse é o time Quarentão CVDR batendo um bolão. Todo domingo essa turma se reúne em momento discontraído para um belo
almoço.

Nossa parceira Gislaine, da Marmoraria Mariana, embelezando ainda mais nossa sociais. Grande abraço!

Esse é o nosso amigo
Fusquinha na festa de
Santa Rita de Cássia
no Bairro Cabanas.
Está sumido hein,
meu amigo?!

