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¨ cidades

A Prefeitura de Mariana, realiza mensalmente a entrega de materiais de expediente.

Materiais de
expediente são
entregues à 31 escolas
do município
NECESSIDADE. Foram distribuídos aproximadamente 18.000
itens, entre os meses de abril e maio deste ano.

DA REDAÇÃO

Mariana, realiza mensalmenA Secretaria de Educa- te a entrega de materiais de
ção, através da Prefeitura de expediente para atender as

demandas básicas de toda a
Rede Municipal de Ensino.
O Setor de Suprimentos
da Secretaria de Educação,
responsável pela entrega de
materiais de uso rotineiro,
fez a distribuição de aproximadamente 18.000 itens, entre os meses de abril e maio
deste ano, contendo materiais de limpeza, didáticos e
outras necessidades básicas
para 31 unidades de ensino
do município.
“Para haver educação de
qualidade é preciso que haja
colaboração de uma grande
equipe, além dos Professores
e Pedagogos. Assim as necessidades escolares podem
ser supridas, promovendo
condições dignas de ensino
e aprendizagem” afirmou a
Secretária de Educação, Carlene Almeida.
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Prefeituradivulgacanais da Ouvidoria
para participação da população
PARTICIPAÇÃO. Os usuários dos serviços podem abrir diferentes tipos de solicitações, sendo elas, críticas,
denúncias, dúvidas, elogios, reclamações ou sugestões.
DA REDAÇÃO
A Ouvidoria Municipal,
vinculada à Controladoria Geral, é responsável por fazer a
ponte entre a população e a
gestão pública. Há quase um
ano, desde a criação da Lei Nº
3.434, que estabelece a relação
de serviço perante as necessidades da população, a Ouvidoria
tem trabalhado para ampliar e
facilitar a comunicação com os
cidadãos.
Atualmente, a Ouvidoria
detém de sete canais de atendimento, os quais garantem
agilidade nas chamadas e maior
proximidade com as questões
da cidade. Além disso, os usuários dos serviços podem abrir

diferentes tipos de solicitações,
sendo elas, críticas, denúncias,
dúvidas, elogios, reclamações
ou sugestões.
É importante a avaliação
dos marianenses para avançar
e melhorar os serviços necessários ao bem-estar da população.
Os cidadãos podem e devem
contribuir para melhorar a cidade, fazendo a solicitação de
um atendimento por meio dos
canais disponíveis.
Saiba onde encontrar e
acessar os canais:
Unidade I: Praça JK, 60,
Centro
Unidade II: Rua Astolino
Barbosa, 395, Vale Verde

Telefone: 0800-444-0010
E-mail: ouvidoria@ouvidormunicipal.com.br

WhatsApp: (31) 987990828
On-line: www.ouvidormu-

nicipal.com.br
Aplicativo: Disponível para
Android e IOS

PREF MARIANA
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Integrantes do
ProJovem são
contratados antes
do prazo estipulado

CONTRATOS. Participantes do ProJovem são contratados e
reforçam a efetividade para a inserção dos jovens no mercado
de trabalho.
DA REDAÇÃO
Na última semana, Rafaela
Oliveira e Rafaela Gomes, duas
integrantes do projeto, foram
contratadas pelas empresas na
qual estavam trabalhando vinculadas ao programa. Ambas foram
contratadas antes que houvesse o
prazo para finalização, correspondente a dez meses.
Rafaela de Oliveira, aos
seus 18 anos, foi contemplada com seu primeiro emprego
na Conecta Minas Telecom
(CMT) por meio do ProJovem,
onde permaneceu vinculada
por nove meses antes de ser
contratada. A jovem, que atua
no Suporte Técnico, contou
que no início, além de leiga
com o computador, era muito tímida, sendo um contexto
desafiador para ela. “Tendo
apoio do programa, capacitações, suporte dos colegas de
trabalho, do coordenador da
empresa, e claro, confiando
em mim, fui me desenvolvendo ao longo desse tempo
até que perceberam a minha

O programa ProJovem é uma excelente oportunidade para
os jovens da cidade.
evolução e me contrataram”
compartilhou.
Além disso, a jovem também acrescentou sobre a importância da ação para si: “o
programa não só me ajudou a
entrar no mercado de trabalho,
me ajudou como pessoa mesmo, e queria muito, de coração,
que todos os jovens tivessem
essa experiência, pois levamos
isso para vida”, ressaltou.
Enquanto isso, Mário
Lúcio, Coordenador de Relacionamento com o Cliente da
CMT, conta que na época que

foi inserido no mercado de
trabalho era mais complicado,
“tive que participar de processos seletivos, onde haviam
provas, entrevistas, dinâmica
de grupo, além de estar cursando curso técnico na época, que era o mínimo exigido.
Então tinha uma dificuldade
muito maior para poder ingressar no mercado de trabalho” disse, reforçando como
o ProJovem é um facilitador
para essa iniciativa.
O coordenador também
compartilhou sobre a contratação da Rafaela, que teve
suas dificuldades pontuadas e
resolvidas por meio de capacitação e treinamento dentro
da própria empresa. A ex-integrante do ProJovem desenvolveu muito bem as demandas e foi reconhecida pela
empresa, que optou por inseri-la na equipe efetivamente.
Outra contemplada com
uma contratação foi Rafaela Gomes que com 19 anos
também foi contratada pela
empresa na qual estava trabalhando, a MP Locadora de Veículos. A participante trabalhou
vinculada ao programa por
cerca de seis meses e garantiu
seu primeiro emprego. Paulo
Henrique, o empresário que a
contratou, afirmou que a efetivação foi ótima e que o ProJovem é uma excelente oportunidade para os jovens da cidade.
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Plenário: Confraria Capim Canela
fará parte do calendário oficial

AÇÃO. Instituição sem fins lucrativos contribui com a população e luta a favor do cidadão marianense.
DA REDAÇÃO
Na última segunda-feira
(30), durante a 17ª Reunião
Ordinária da Câmara Municipal de Mariana o Vereador
Pedrinho Salete realizou um
projeto de lei para incluir a
Confraria Capim Canela no
calendário oficial cultural de
datas comemorativas do município, por entender que esta
instituição sem fins lucrativos sempre contribui com a
população e luta a favor do
cidadão marianense.
Em suas palavras Pedrinho falou sobre a fundação
da Confraria e suas ações. “A
Confraria Capim Canela foi
fundada em 2017. Elaborar
um Projeto de Lei para incluir

o Arraiá da Confraria Capim
Canela é uma grande honra
para mim, uma homenagem
para representantes e fundadores Humberto Marques
e Wener Alvim e todos os
confrades. Eles ajudam nossa cidade, distritos e outros
municípios,
emprestando
camas hospitalares, doando
fraldas, cestas básicas, entre
outras ações. O Arraiá acontece todo ano com a presença de músicos, empresários e
atrações para o público. Toda
renda arrecadada é revertida
para ajudar outras instituições.” finalizou. O projeto
foi aprovado por unanimidade durante a reunião ordinária de segunda-feira.

Em suas palavras Pedrinho falou sobre a fundação da Confraria e suas ações.
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CREAS promoveu
ações de combate
à exploração
sexual de crianças
e adolescentes

CONSCIENTIZAÇÃO. As mulheres tiveram a oportunidade de
conhecerem mais sobre como identificar possíveis casos de
exploração sexual.
DA REDAÇÃO
O Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social (CREAS) realizou ações
a fim de destacar a importância
da causa e promover atividades
de conscientização sobre a gravidade da violência sexual na
vida de meninas e meninos.
Enquanto os integrantes do
programa ProJovem participaram de uma sessão de cinema,
as mulheres do Inclusão Produtiva da Mulher participaram de
uma palestra sobre o assunto.
No CineTeatro, os jovens foram convidados a assistirem o

As mulheres tiveram a oportunidade de conhecerem mais
sobre como identificar possíveis casos de exploração sexual.
filme “Sonhos Roubados”, que
relata a história de três amigas
que vivem em uma comunida-

de do Rio de Janeiro que, por
falta de oportunidade de desenvolverem economicamente
e por suas condições sociais,
se envolvem com a exploração
sexual e prostituição. Após assistirem o filme, os organizadores promoveram uma roda de
conversa, a fim de estimular um
debate sobre o assunto.
No Centro de Convenções, as mulheres do Inclusão
Produtiva participaram de uma
palestra, onde debates a respeito do abuso sexual, incluindo
pautas como “quem é o abusador?” e o “semáforo do toque”
foram discutidos. As mulheres
tiveram a oportunidade de conhecerem mais sobre como
identificar possíveis casos de
exploração sexual e quais os
canais de denúncia para estes
crimes. Além disso, receberam
um material direcionado às
crianças com intuito de apresentarem para as crianças na
qual convivem.
As ações promovidas visam a conscientização do público, considerando que de
acordo com dados do Disque
100, do ano de 2020, 1 criança ou adolescente é vítima de
violência sexual no Brasil a
cada 15 minutos.
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Prefeitura de Mariana firma parceria
com Sicredi em prol do servidor

DESCONTO. Para realização de quitação do crédito, o servidor terá o valor descontado direto em sua folha
de pagamento.
DA REDAÇÃO
A Prefeitura de Mariana,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em
parceria com o Banco Sicredi,
firmaram uma parceria que oferece crédito consignado em condições especiais para os 2.285
Servidores Públicos da cidade de
Mariana e os 168 da Câmara de
Vereadores do município.
Os agraciados já podem
solicitar o crédito, que terá uma
taxa reduzida para pagamento,
constatadas a partir de 1,39%
ao mês. Para realização de quitação do crédito, o servidor terá
o valor descontado direto em
sua folha de pagamento, o que
traz mais comodidade e pratici-

dade para aqueles que desejam
usufruir do serviço.
As condições e prazos são
avaliados individualmente, caso
a caso, onde há como requisito
o limite máximo de 30% dos
vencimentos brutos do servidor. Além disso, o funcionário
do Estado com no mínimo um
ano de atividade e cargos de
confiança, devem respeitar o
período de vigência do mandato eleitoral em vigor.
Diego Appel, Gerente
Administrativo Financeiro do
Banco SICREDI, informa que
“o empréstimo pode ser concedido em até 60 meses, onde
as parcelas são descontadas
diretamente da folha de paga-

mento. O servidor pode procurar a agência do SICREDI e,
caso ainda não seja associado,
precisa ser aberta uma Conta
Corrente, onde é solicitado, de
forma eletrônica, uma autorização da margem de salário que
poderá ser feito o crédito”, explicou.
O Crédito Consignado
pode ser um aliado devido às
taxas de juros reduzidas e uma
grande quantidade de parcelas,
e você, servidor, já pode aproveitar essa oportunidade. Em
caso de dúvida e para mais informações, entre em contato
com a Agência SICREDI de
Mariana, através do número
As condições e prazos são avaliados individualmente.
(31) 3558-9850.

PREF MARIANA
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PMiniciatreinamento
para a utilização
de câmeras de
segurança nas fardas
TESTE. Expectativa é a de que, nos próximos meses, cerca de 4
mil policiais saiam às ruas com os equipamentos para a fase de teste.
DA REDAÇÃO
O governador Romeu
Zema anunciou a aquisição de
equipamentos para a implementação do projeto-piloto de
utilização de Câmeras Operacionais Portáteis (COP) e armas não letais pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
Para a realização do projeto-piloto foram adquiridos kits
que contém 1.040 unidades de
câmeras operacionais, 65 unidades de docas (equipamento
para download e recarga para
6 câmeras simultâneas) e 1.040
pistolas de impulso elétrico,
com o investimento de R$ 2,4
milhões do tesouro do Governo do Estado.
Os primeiros equipamentos serão distribuídos nos próximos meses e serão enviados
para as 19 Regiões da Polícia
Militar. Nesta fase do projeto
serão, em média, 4 mil policiais
usando o equipamento.

Durante a fase experimental do programa, será avaliada
pelo comando da PMMG a
efetividade da utilização das
câmeras no fardamento dos
policiais durante as ações
operacionais.
A expectativa é a de que o
equipamento otimize a atividade operacional e possibilite a
integração ao sistema de “Olho
Vivo”, melhorando a produção
de provas usadas no processo
de investigação e ação penal,
além de garantir maior segurança na atuação policial.
O governador Romeu
Zema destacou a importância da utilização da tecnologia
para atividade da Polícia Militar
de Minas e garantiu que a sua
gestão vai continuar investindo neste setor que é vital na
estrutura da corporação. “É
uma satisfação muito grande
presenciar mais um passo que a

polícia militar de Minas Gerais
está dando para se estruturar
melhor. A tecnologia precisa
estar sempre sendo atualizada
e hoje o que estamos fazendo
em Minas está dentro desse
contexto. Com toda certeza,
será o primeiro lote de muitos que virão porque o nosso
sonho é que cada um venha a
ter todo esse kit completo que
possibilite ações mais efetivas”
destacou. Além disso, a iniciativa vai agregar a utilização de
Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), como as
Pistolas de Emissão de Impulso Elétrico (PEIE), que auxiliarão os militares em ações de defesa pessoal e de imobilização
de suspeitos.
O equipamento, também
conhecido como BodyCam,
será acoplado à farda do policial, permitindo a filmagem de
todas as ações operacionais.
As câmeras podem filmar, fotografar, transmitir em tempo
real, oferecer a localização por
meio de GPS e possuem acesso à internet. As imagens feitas
pelas câmeras não podem ser
apagadas.
Durante o projeto-piloto
serão realizados testes em várias unidades da capital e também do interior em unidades
operacionais e especializadas.
Para o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel Rodrigo Souza Rodrigues, os policiais que utilizarão as câmeras
serão preparados por meio de
treinamentos, que foram iniciados com a realização do
seminário. “O kit vai potencializar a segurança do policial e
ajudar na produção de provas
para a cadeia de custódia durante a atuação policial. Para
tal estamos preparando nossos
policiais para que assim que os
equipamentos forem recebidos
eles estejam aptos a utilizá-los
imediatamente” explicou.
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Projeto para jovens dos
reassentamentosteminscriçõesabertas

PARTICIPAÇÃO. Iniciativa gratuita é voltada a pessoas com idade entre 18 e 29 anos; prazo para participar
vai até 5 de junho.
DA REDAÇÃO
Promover o empreendedorismo e o desenvolvimento de
novos negócios é o objetivo do
Projeto Brota!, iniciativa desenvolvida pela Fundação Renova,
em parceria com IEBT Inovações, voltada para jovens dos
reassentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu, em Mariana,
e de Gesteira, em Barra Longa,
além daqueles atendidos pelas
modalidades de reassentamento
familiar ou pecúnia em Mariana
e Barra Longa. O projeto está
com inscrições abertas até o dia
5 de junho.
O Brota! busca a reestruturação dos modos de vida das
comunidades atingidas pela barragem de Fundão, por meio da
retomada das atividades produtivas, para que os hábitos, relações e tradições dessas famílias
sejam preservados nos novos
distritos.
Para participar, os interessados devem ter idade entre 18
e 29 anos, pertencerem às comunidades de Bento Rodrigues,

Paracatu de Baixo, Gesteira ou
serem atendidos pelas modalidades de reassentamento familiar ou pecúnia. As inscrições
podem ser realizadas pelo site
do Brota!. A divulgação dos 50
jovens selecionados será realizada nos dias 07 e 08 de junho no
Instagram do projeto.
A iniciativa de estimular o
empreendedorismo nos reassentamentos surgiu a partir de
uma pesquisa realizada com cerca de 50 jovens de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, realizada pela Fundação Renova em
2020. Os resultados confirmaram a vontade deles em empreender e apontou a oportunidade
de desenvolvimento de comércios e serviços, como padaria e
farmácia. A partir disso, a Fundação promove iniciativas com
esse ideal, por meio de parcerias
com o Senai e o Instituto Criare.
Relacionada ao surgimento
de algo novo, a palavra “brota”
define o conceito da iniciativa:
reunir jovens para fazerem brotar novas ideias, criando propos-

tas inovadoras com potencial de
transformar o futuro ou a realidade da nova comunidade.
Para despertar nos jovens
dos reassentamentos a cultura empreendedora, o projeto
gratuito terá duração de sete
meses e promoverá o desenvolvimento de novos negócios
por meio de treinamentos coletivos, mentorias, consultorias,
palestras, oficinas e worshops.
Serão abordados temas como o
empoderamento pessoal, liderança, motivação, comunicação
assertiva e criatividade. O Brota!
será híbrido, isto é, promoverá
encontros on-line e presenciais.
Realizado em quatro etapas, o projeto disponibilizará
assessoria aos jovens desde o
surgimento das ideias até sua
execução. Os participantes irão
conhecer o que acontece no
mercado, sendo apresentados
a ferramentas e metodologias
para a execução de suas ideias.
Os jovens também terão a
oportunidade de conhecer empreendedores e referências do

ecossistema mineiro.
Ao final do projeto, três
soluções inovadoras serão selecionadas e receberão acompanhamento e monitoramento.
O objetivo é que esses jovens
empreendedores estejam imer-

sos em um constante fluxo de
conhecimentos que os permita
fazer, de forma estratégica, a
gestão dos negócios e a aplicação dos valores alcançados com
as ideias.
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Cemig lança livro
que traz registro
inéditodequilombolas
de todo o estado

PROJETO. Publicação é fruto de trabalho para orientação das
comunidades sobre o uso eficiente e seguro da energia: o
projeto Cemig no Campo.
DA REDAÇÃO
Um trabalho inédito de
documentação em texto e
fotos das comunidades remanescentes quilombos de
Minas Gerais será lançado
no Sempre um Papo. O livro “Quilombolas” é resultante do projeto Cemig
no Campo, que faz parte
do Programa de Eficiência
Energética da companhia,
regulado pela Aneel, com o
objetivo de levar energia e
conhecimento para famílias
que vivem em comunidades
quilombolas e indígenas em
todo o estado.
Durante o lançamento,
o jornalista Afonso Borges, idealizador do projeto
Sempre Um Papo, irá entrevistar duas pessoas que
tiveram participação direta no Cemig no Campo, a
educadora Tayná Rodrigues
do Rosário, nascida e criada em um quilombola do
município de São Francisco, no Norte de Minas, e
Cássio Adriano Garcia, que
atualmente também integra

o Comitê de Diversidade da
companhia.
Comunidades tradicionais, como os quilombolas,
são responsáveis pela preservação de saberes culturais ligados à terra e às
tradições desses povos dos
quais são remanescentes.
Porém essas famílias dependem dos recursos tecnológicos, como a energia
elétrica, para sua sobrevivência, na educação e nas
atividades
econômicas.
Para isso, o projeto Cemig
no Campo visitou as comunidades, orientando os
moradores quanto ao uso
eficiente e seguro da energia elétrica. Além disso,
foram substituídas lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED e foram realizadas trocas de chuveiros e
geladeiras e palestras que
abordaram as temáticas de
eficiência energética, produção e agricultura familiar e saneamento no ambiente r ural.

Segundo o gerente de
Eficiência Energética da
Cemig, Ronaldo Lucas
Queiroz, a inciativa tem
o propósito de expandir
as ações já realizadas pela
companhia, proporcionando sustentabilidade também a grupos sociais que
atuam na preservação de
uma riqueza cultural histórica. “Levar eficiência
energética a comunidades
que têm uma ligação forte
com o meio ambiente é um
desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de
transmitir tecnologias que
contribuem para a qualidade de vida dessas pessoas”,
afirma Queiroz.
Nessas
comunidades,
as equipes tiveram a oportunidade de conhecer de
perto e de conversar com
seus moradores. O jornalista Bernardino Furtado e o
fotógrafo Marcelo Sant’anna registraram os momentos
mais significativos desses
encontros, para documentação e comprovação das atividades realizadas e, agora,
esses registros chegam ao
conhecimento público de
todos os interessados como
um importante documento
das comunidades tradicionais de Minas Gerais. O livro “Quilombolas” traz uma
grande riqueza de informações sobre a vida desses moradores, que a Cemig decidiu
disponibilizar ao público na
forma de registros e dados
sobre as comunidades atendidas. Com o lançamento, os
leitores poderão conhecer,
nas páginas do livro, amplamente ilustradas com fotos
e testemunhos colhidos, lugares e histórias fascinantes
que fazem parte do cotidiano de seus moradores.
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MG começaaemitironovo modelo da
Carteira Nacional de Habilitação
EMISSÃO. Documento será emitido para quem for tirar a primeira habilitação e também nos casos de
renovação, alteração de dados ou solicitação da segunda via.
DA REDAÇÃO
Minas Gerais começa a
emitir o novo modelo da
Car teira Nacional de Habilitação (CNH). Além da
versão física, o condutor
também poderá acessar
a versão eletrônica por
meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito
(CDT). As características
do documento estão descritas na Resolução nº 886
do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran).
A nova CNH tem predominância das cores verde e amarelo, com inscrições em português, inglês
e francês. O novo modelo
segue o padrão internacio-

nal e no seu verso traz uma
tabela com os desenhos
dos veículos para identificar as categorias que o motorista está apto a conduzir. O verso do documento
apresenta um QR Code,
que ar mazena os dados
do condutor, com exceção
apenas da assinatura.
O delegado Eurico da
Cunha Neto, diretor do
Departamento de Trânsito
de Minas Gerais (Detran-MG), ressalta que não haverá necessidade de substituição das carteiras válidas
para o novo layout. “A mudança para o novo modelo
da CNH será gradual para
os condutores que renova-

rem sua habilitação, solicitarem segunda via, adição
de categoria, alteração de
dados ou para quem tirar a
carteira pela primeira vez”,
esclarece o diretor.
A delegada Maria Alice Faria, chefe da Divisão
de Habilitação do Detran-MG, explica que agora
será possível incluir no
documento o nome social e a filiação afetiva do
condutor que assim desejar, confor me deter mina a
legislação. “É necessário
primeiramente
proceder
com as devidas alterações
na identificação civil, realizada pelo Instituto de
Identificação da PCMG”,

pontua.
No novo modelo, os
motoristas
per missionários serão identificados
com a letra “P” no canto
superior direito, enquanto aqueles que já possuem
a CNH definitiva, serão
identificados com a letra
“D”. No documento constará, em campo específico
e de for ma codificada, se
o condutor exerce atividade remunerada e se possui
restrições médicas.
O documento também
apresenta padrões de segurança contra falsificações,
como o mapa do Brasil
impresso com tinta de variação óptica, com DNA

(elemento rastreável) da
Secretaria Nacional de
Trânsito (Senatran). Entre os itens de segurança
também estão as imagens
secretas, hologramas e impressões reativas a luz ult r av i o l e t a .
Com a nova CNH, que
passa a contar com um código igual ao dos passaportes, também será per mitido
o embarque internacional
nos aeroportos, direto nos
ter minais de autoatendimento.

+

Confira outras
reportagens no site

jornalpontofinal.com.br
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Mais de 25% das
mortes por chuvas
em 10 anos
ocorreram em 2022
LEVANTAMENTO. Apenas os cinco primeiros meses de 2022 já
superaram o balanço dos anos anteriores em mortes.

DA REDAÇÃO
Nos últimos 10 anos, as
mortes causadas por excesso de chuvas e suas consequências no Brasil somaram
1.756. Apenas em 2022, os
óbitos por essa causa já são
457, o que representa mais
de 25% do total de mortes
em 10 anos. O levantamento
da Confederação Nacional
de Municípios (veja tabela)
considerou o período de 1º
de janeiro de 2013 a 31 de
maio de 2022.
Antes de 2022 o ano mais
letal por chuvas no país era
2019, com 297 mortes registradas. Seguido por 2021
quando foram notificados
290 óbitos e 2020, com 216.
Apenas os cinco primeiros
meses de 2022 já superaram
o balanço dos anos anteriores em mortes. Os dados
foram coletados no Sistema
Integrado de Informações
Sobre Desastres do Ministério do Desenvolvimento Re-

Antes de 2022 o ano mais letal por chuvas no país era 2019,
com 297 mortes registradas.
gional (S2ID/MDR).
Intensificados nos últimos anos, os desastres por
chuvas são registrados todos
os anos no Brasil sem que
haja de fato uma estratégia
em busca de uma solução
definitiva. Para o presidente
da CNM, a falta de recursos
para prevenção no orçamento de desastres do país é um
dos principais motivos para

a recorrência dos problemas.
“Com a redução cada vez
maior de verba para prevenção, ano após ano, em todo
governo, o resultado é que,
na prática, só se atua na resposta, com grande peso para
as prefeituras”, avalia.
A entidade municipalista destaca que os Municípios não têm capacidade
técnica e financeira para
atuarem sozinhos. A Lei
12.608/2012, do Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec), prevê
também responsabilidades
da União e dos Estados
para redução dos riscos de
desastres.
Estudo da Confederação sobre desastres naturais, publicado em abril,
mostrou que de 2010 a 2021
foram autorizados no orçamento federal R$ 36,5 bilhões para ações de gestão
de risco, prevenção, respostas a desastres e recuperação de áreas destruídas e
ou danificadas. No entanto, nesse período, a União
pagou somente R$ 15,3
bilhões, ou seja, menos da
metade. O valor para prevenção, porém, é mínimo.
Para exemplificar, em 2020,
apenas R$ 211 mil foram
destinados pela União para
ações de prevenção.
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¨ cultura
Lançamento do Festival de Inverno
de OP, Mariana e João Monlevade
INÍCIO. Os “Encontros” são o tema do evento que vai
acontecer de 1º a 17 de julho.

O evento que teve início em Ouro preto, logo se estendeu
para Mariana e, posteriormente, para João Monlevade.

DA REDAÇÃO
Há mais de cinco décadas
os saberes e os fazeres da cultura brasileira e de diversas localidades do mundo são mobilizados anualmente para mostrar
a sua potência, a sua alegria, as
suas críticas e muito mais, no
clima no Festival de Inverno. O
evento que teve início em Ouro
preto, logo se estendeu para
Mariana e, posteriormente, para
João Monlevade, além de ações
semelhantes em outras localidades do país. Essa confluência
multifacetada das diversas áreas
da arte e de outras expressões
culturais está prestes a acontecer
de novo e com o mesmo compromisso social.
A Universidade Federal de

Ouro Preto, junto com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a
Prefeitura Municipal de Mariana
e a Prefeitura Municipal de João
Monlevade, lançaram o Festival
de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade 2022. O
tema escolhido é a simbologia
do que propõe a própria ação,
na busca da reunião, em poucos
dias, de uma experiência única
proporcionada pelas trocas, reflexões e aprendizados motivados pelos “Encontros”.
Esses encontros que são
uma característica de brasilidade,
sempre atraíram referenciais de
diversas partes do mundo para
trocas em nossos, distritos, bairros praças, ruas, casarios, bares,
restaurantes. Estes dois últimos,

em especial, despertam novas
sensações com o tempero da
gastronomia mineira e o sabor
de nossas bebidas. Depois de
dois anos de grande isolamento,
a vontade de voltar a participar
das atividades coletivas ganha
ares ainda mais intensos nos anseios de respirar a arte a cultura
em sua melhor expressão. Tudo
isso, com atenção ao cuidado individual, com a busca de amenização dos problemas causados
durante a pandemia e com a
valorização recorrente das manifestações culturais locais, volta
a ser atração central no Festival
de Inverno de 1º a 17 de julho
deste ano.
A parceria da Universidade
com as três prefeituras é o reconhecimento dessa união em
nome de tornar possíveis momentos que vão muito além do
entretenimento. São oportunidades de vivências que permitem que as pessoas possam
traçar novas perspectivas e alimentar a esperança de que novos cenários são possíveis.
O Lançamento e entrevista
coletiva do Festival de Inverno
de Ouro Preto, Mariana e João
Monlevade 2022 está previsto
para o dia 10 de junho de 2022,
às 10h, no Cine Vila Rica, em
funcionamento no Anexo do
Museu da Inconfidência, Praça
Tiradentes, Ouro Preto (MG)

varejao
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Exposição poderá
ser prestigiada em
Feira Manoel da
Costa Ataíde

PRESTÍGIO. Uma oportunidade para os artistas exporem os seus
trabalhos e para a população conhecer e prestigiar a cultura local.
DA REDAÇÃO
Acontecerá em Mariana entre os
dias 6 e 30 de junho a Feira de Artes
com os produtos da Lei Manoel da
Costa Ataíde e da Lei Aldir Blanc,
das 11h às 16h, no Casarão dos
Moraes, localizado na Praça Sé.
Essa será uma oportunidade para
os artistas exporem os seus trabalhos e para a população conhecer
e prestigiar a cultura local, além de

incentivar o turismo na região.
A Lei Manoel da Costa Ataíde
foi desenvolvida pela Prefeitura de
Mariana, por meio da Secretaria de
Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Lazer. O nome é uma homenagem a Manuel da Costa Ataíde,
um famoso artista marianense. A Lei
veio como um apoio e incentivo à
cultura e ao turismo, para dar amparo aos artistas locais que tiveram seus

A Lei veio como um apoio e incentivo à cultura e ao turismo.

trabalhos afetados durante a pandemia do Covid-19.
A Lei Federal foi elaborada para
fornecer medidas emergenciais destinadas ao setor da cultura, inclusive durante a pandemia. A responsabilidade
foi dos Estados quanto à organização
dos editais, pagamentos dos benefícios e distribuição dos recursos. Aldir
Blanc foi um compositor e escritor
que morreu devido ao coronavírus.
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¨ esporte
Campeonatos
de esportes
movimentaram
Mariana

COMPETIÇÃO. O campeonato contou com a presença de mais
de 600 atletas de cerca de 40 municípios de todo Estado de
Minas Gerais.

O atleta Hugo Marinho que é marianense levou para casa a
medalha de bronze.

DA REDAÇÃO
A 3ª Etapa do Campeonato
Mineiro de Taekwondo aconteceu pela primeira vez em Mariana
nos últimos dias 27, 28 e 29 de
maio. As competições aconteceram durante o fim de semana na
Arena Mariana e no CRIA, respectivamente.
O campeonato contou com
a presença de mais de 600 atletas de cerca de 40 municípios de
todo Estado de Minas Gerais, que
competiram nas categorias Iniciação e Alto Rendimento. Na ocasião, foram selecionados os atletas mineiros que representaram
o estado no Super Campeonato
Brasileiro, incluindo o atleta marianense Luiz Augusto, que levou
a melhor na categoria até 63kg e
garantiu a medalha de ouro, representando o estado no Super Campeonato Brasileiro
Hugo Marinho garantiu o
3° lugar na Categoria Olímpica
58kg. Hugo que é marianense levou para casa a medalha de bron-

ze. “A organização do evento foi
excelente, foi uma experiência
maravilhosa e indescritível. Minha
disputa foi bem difícil por se tratar de uma Categoria Olímpica.
Na semifinal enfrentei o titular da
Seleção Brasileira e dei meu melhor, buscando desenvolver a luta

da melhor forma. Foi uma experiência única e fantástica”, acrescentou o competidor.
O 15° Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
também movimentou o fim de
semana com muita adrenalina
nas modalidades de Boxe, Kickboxing, Muay Thai e Brazilian
Grappling. A competição realizada pela Associação Mineira de
Esportes de Contato, em parceria
com a Secretaria de Esportes e
Eventos, contou com a participação de atletas dos estados de
Minas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo, Bahia e Santa Catarina, totalizando 32 cidades participantes.
As equipes CTM e Equipe
de Boxe do Sindicato Metabase
foram os representantes marianenses, com 19 atletas inscritos
na competição. Para entrada no
evento era necessário que os prestigiadores levassem 1kg de alimento não perecível. Foram arrecadados, ao todo, 45kg, que serão
distribuídos para a coordenação
dos projetos do CRIA e Igrejas
locais.
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¨ polícia
Acidente na Mina
de Fábrica Nova
causa morte de
funcionário da
Vale em Mariana

TRAGÉDIA. O técnico em manutenção era funcionário da
mineradora há 13 anos.

DA REDAÇÃO
Um acidente na Mina de
Fábrica Nova na mineradora,
Vale, causou a morte de um
funcionário da empresa na última terça-feira (31). O técnico
especializado em manutenção,
Davidson Nunes Cassiano de
37 anos, morreu na oficina de
equipamentos da mina.
Davidson Cassiano trabalhava na Vale há 13 anos e oito
meses, era casado tinha dois filhos e era morador da cidade de
Barão de Cocais.
O funcionário seguia de
carro até Santa Bárbara todos
os dias, onde embarcava em um
ônibus para a cidade de Mariana.
Em nota a Vale lamentou a
morte do funcionário e informou que será feita uma apuração rigorosa para descobrir as
causas do acidente. “A Vale lamenta profundamente a morte
de seu empregado e dará todo

Em nota a Vale lamentou a morte do funcionário e informou
que irá investigar a causa do acidente.
o apoio à família, com a qual se
solidariza. A empresa irá fazer

uma apuração rigorosa das causas do acidente”, diz a nota.
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A vítima foi transferida para Belo Horizonte e não foi informado o estado de saúde da paciente.

Estudante de 12
anos é esfaqueada
na Wenceslau Brás
após sair da escola

GRAVIDADE. Garota foi atendida no Hospital Monsenhor Horta
e depois transferida para Belo Horizonte.
DA REDAÇÃO
Uma estudante de 12 anos
foi esfaqueada no meio da rua,
quando voltava para casa após a
aula. A menina estava acompanhada de uma colega passando
pela Travessa Wenceslau Brás
no bairro Barro Preto. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime
aconteceu por volta das 17h.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
fez os primeiros atendimentos e levou a estudante para
o Hospital Monsenhor Horta. No sábado (28), ela foi
transferida para o Hospital de
Pronto-Socorro João XXIII,
em Belo Horizonte. A unidade não informa sobre o estado de saúde dos pacientes.
Ainda segundo o Delegado da Polícia Civil, Cristiano
Castelucci, “a menina estava
saindo da escola por volta das
17h e foi esfaqueada. Uma das
facadas perfurou o intestino
em oito lugares e pelo que me
parece afetou também o rim.
Ela ficou internada no hospital aqui em Mariana, fez uma
cirurgia e foi transferida para
Belo Horizonte. Começaram
a circular imagens de um indivíduo suspeito correndo pela
rua, mas essa hipótese já está
descartada. As informações
continuam sendo colhidas

para averiguar o que aconteceu. Os pais foram intimados
porque parece que ela contou
algo aos pais. O inquérito já
foi instaurado por tentativa de
homicídio e estamos apurando”, explicou o delegado.
A mãe da garota disse à
polícia que não tem conhecimento de quem tenha cometido o crime, já que a filha não
tem namorado e nem ex, e é
caseira. Contudo, ela se recordou e contou à PM que a
filha discutiu com uma cole-

ga dentro de sala de aula, mas
acredita que o fato não tenha
relação com o crime.
A Polícia Civil disse que
deslocou equipe de investigadores ao local dos fatos,
“onde foram realizados os
primeiros levantamentos e,
em razão da gravidade das
lesões, verificou-se possível
prática de tentativa de homicídio, sendo instaurado Inquérito Policial para apuração
do crime até o momento, sem
suspeito conduzido”.
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HORÓSCOPO

AMANHÃ É
PARA SEMPRE SBT

ÁRIES - 21/03 a 20/04

SEGUNDA-FEIRA
Camilo diz a Steve e Lovely que sua
madrasta já está organizando a festa
de noivado. Steve, enciumado, diz
a Lovely que Camilo não é apenas
um parasita, também é um golpista.
Bárbara ﬁca furiosa quando Adriano
chega sem Aurora. Aurora diz para
freira que Adriano deixou que voltasse
com a condição de descobrir por que
Bárbara está interessada nela. Vladimir
diz a Priscila que está ciente que só o
procurou porque queria engravidar e
que já a perdoou por isso. Ele fala com
ela de seu temor que Aníbal não cumpra
o que prometeu e o afaste de seu ﬁlho.
Aurora pergunta a Bárbara por que está
interessada em tirá-la do convento.

Matias confunde Isadora com Elisa e aﬁrma
que irá atirar contra Rafael. Leônidas tenta
acalmar Matias. Violeta se preocupa com
os comentários sobre Isadora após sua
noite de amor com Rafael. Davi se angustia
com a certeza de ter sido reconhecido por
Matias. Joaquim revela a Úrsula que ﬂagrou
Emília e Enrico dando um golpe no cassino.
Giovanna e Cipriano sentem atração um
pelo outro. Cipriano confronta Emília.
Matias aceita que pode estar confundindo
Rafael com Davi, e se afasta do rapaz.
Plínio se aproxima de Leopoldo. Joaquim
exige sociedade nos golpes de Emília e
Enrico. Matias ameaça Leônidas.

O investigador Paulo procura uma pista
sobre o homem que estava com Clarice
no vídeo. Moa ﬁnge um desmaio ao
terminar a cena do comercial, e Pat se
preocupa. Jarbas avisa a Ítalo que tem
informações sobre o caso de Clarice. Pat
defende as bailarinas de uma injustiça, e
Lou ﬁca admirada com a postura da dublê.
Paulo encontra o homem que estava com
Clarice no vídeo. Danilo desiste de usar
os ﬁlhos de Pat e Moa para atingi-los.
Martha garante que continuará com o
investimento em pesquisas na Siderúrgica
Gusmão idealizado por Clarice. Lou
reclama da atitude de Batata, assistente
de Armandinho na Êxito Dublês.

Jove aﬁrma a Juma que não deixará a
fazenda. Juma decide ajudar José Lucas
a encontrar um marruá. Tibério promete a
Muda que não vai atrás de Levi. Velho do
Rio diz a Jove que Juma está com José
Lucas. Tenório revela a Alcides que sabe
quem ele é e propõe um acordo contra
José Leôncio e Levi. Tenório ﬁca surpreso
ao saber a identidade das famílias de
Muda e de Juma. Juma ameaça atirar em
José Lucas se ele balear o marruá.

Leônidas consegue acalmar Matias.
Violeta, Heloísa, Isadora e Davi
combinam o casamento dos dois.
Julinha reconhece um trambiqueiro
no cassino e convence Constantino a
contratá-la. Abel fornece informações
a Joaquim sobre os funcionários da
tecelagem. Emília ouve a conversa
de Matias com Isadora. Eugênio ﬁca
esperançoso com o início da expansão
da tecelagem, sem saber que Joaquim
e Úrsula sabotaram as máquinas. Todos
acreditam que Josiel roubou o dinheiro
do time de futebol, e Abel comemora.
Emília revela a Joaquim que Isadora
dormiu com Rafael antes do casamento.

Olívia pergunta se Lou contou para Pat
que ela é sua irmã. Pat se desespera
ao saber que Alfredo está no hospital.
Samuel se emociona quando Paulo
mostra a foto dele com Clarice. Pat
procura por notícias do marido. Ângelo
não deixa Samuel ir com Paulo até a
delegacia. Moa descobre que Rebeca
levou Chiquinho para casa. Duarte se
irrita com as ordens que recebe de
Cleide. Leonardo mente para Martha
sobre a demissão de Regina. Alfredo
acorda, e Pat se emociona. Ítalo vai atrás
de Samuel. Moa ﬁca abalado ao ver
Danilo brincar com Chiquinho na casa
de Rebeca. Pat vai para a casa de Moa,
e Ítalo aparece para falar sobre Samuel.

Isadora pede que Joaquim não a procure
mais. Eugênio demite Josiel. Úrsula sabota
o sorteio das casas da vila e premia Abel.
Joaquim descobre o paradeiro de Iolanda.
Iolanda faz um acordo com Célia e seu
marido. Filipa e Bento se preocupam com a
possibilidade de Silvana voltar para a guerra.
Letícia e Lorenzo comemoram a publicação
do livro de Bento e o sucesso do exame
de Letícia. Plínio descobre que o namoro
de Leopoldo e Arminda é falso. Julinha
desconﬁa de Enrico no cassino. Iolanda é
roubada e acusa Joaquim.

Ítalo avisa a Pat e Moa que deixou uma
pessoa vigiando Samuel. Leonardo
desconversa quando Martha o questiona
sobre a pasta perdida com a pesquisa de
Clarice. Rico esbarra sem querer em Lou,
e Renan tira satisfações com o rapaz. Ítalo
vê o vídeo de Clarice com Samuel. Anita
conhece Lucas. Ítalo procura Samuel, e os
dois acabam discutindo. Regina marca um
encontro com Moa e Pat. Pat se preocupa
com a falta de diagnóstico sobre a doença
de Alfredo. Danilo não acredita que Rebeca
queira realmente ﬁcar com Chiquinho. Pat e
Moa desconﬁam do interesse de Regina. Ítalo
decide tatuar a fórmula de Clarice no corpo.

Joaquim aﬁrma que não roubou Iolanda
e a atriz deduz que foi Célia. Leopoldo e
Plínio se entendem. Leônidas constata que
Matias sabe o paradeiro da ﬁlha que teve
com Heloísa. Iolanda revela que dormiu
com Rafael e Joaquim pensa em contar
para Isadora. Iolanda volta com Joaquim
para Campos e Margô a repreende.
Joaquim detalha para Úrsula sua armação.
Felicidade e Onofre desconﬁam de que
Josiel tenha sido injustiçado. Leônidas
sugere visitar um orfanato com Heloísa,
em busca de Clarinha. Heloísa vê um
cartaz de “procura-se” com a foto de Davi
e confronta o rapaz.

Regina tenta enganar Moa e Pat, que
percebem as intenções da assistente de
Clarice. Leonardo visita as instalações da
siderúrgica. Samuel recebe uma intimação
para depor e ﬁca preocupado. Pat não aceita
que Alfredo seja liberado do hospital sem
um diagnóstico sobre sua doença. Renan
manipula Lou. Lucas tenta marcar um horário
para sessão de massoterapia com Anita. Moa
ﬁca enciumado vendo Pat e Alfredo juntos.
Chiquinho reclama de saudades de Rebeca.
Samuel é cercado por jornalistas na porta da
delegacia. Lou vai à casa de Pat, e Joca tenta
disfarçar a tensão ao vê-la. Samuel inicia seu
depoimento.

Jove ﬁca encantado com o drone que
ganhou de aniversário da avó. Irma sente
o descaso de Jove com a disputa proposta
pelo pai. Maria Bruaca reage às insinuações
de Tenório de que ela estaria interessada em
Levi. José Lucas se afasta de Irma depois
que ela o beija e o chama de José Leôncio.
Muda diz a Filó que Tadeu está nas mãos
de Guta. Davi diz a José Leôncio que ele
deveria entregar o comando da fazenda do
Pantanal para a empresa. Tadeu deixa claro
para Tenório que ele é quem manda em sua
vida.

Davi revela sua história a Heloísa, que
apoia o ilusionista. Enrico arma para
Julinha, que acaba demitida do cassino.
Leônidas suspeita que Olívia possa
ser a ﬁlha de Heloísa. Isadora, Violeta
e Heloísa comemoram o casamento
da jovem com Rafael. Heloísa sabota
a bebida de Matias sem que Leônidas
perceba. Silvana decide voltar para a
guerra e Filipa promete cuidar de Bento.
Letícia se entristece ao perceber que
perdeu sua vaga por privilégios de outra
pessoa. Margô ﬁca chocada com o
preconceito de Francisco contra Plínio.
Todos se preparam para o casamento
de Isadora e Rafael, quando Iolanda
interrompe a cerimônia.

Samuel entrega ao delegado uma carta
supostamente escrita por Clarice. Ítalo
aparece na delegacia e Jarbas ﬁca tenso. Lou
ignora o pai, Joca. Danilo estranha quando
Rebeca aﬁrma que tem chances de ﬁcar
com Chiquinho. Moa e Pat negociam com
um coordenador de dublês para uma nova
ﬁlmagem. Anita chega à Cia de Dança e
procura Renan. Danilo e Regina conversam
sobre Samuel. Jéssica se assusta ao ver
Anita na Cia de Dança e pensa ter visto
um fantasma. Moa localiza Jonathan. Ítalo
questiona Paulo sobre a carta entregue por
Samuel.

Tadeu ﬁca surpreso quando Tenório lhe
diz que gostaria que o rapaz assumisse
sua fazenda. José Leôncio aﬁrma que o
primeiro ﬁlho que mostrar competência
assumirá a fazenda do Pantanal. Filó e
Irma se desentendem. Tadeu conta a José
Lucas que pensa em se casar com Guta.
Juma rejeita Jove. Alcides revela a Levi que
Tenório o mandou matá-lo em troca de terras
no Sarandi. Levi dispara contra Alcides. Filó
comenta com Irma que Tadeu está sendo
manipulado por Tenório e Guta. Levi mente
para Juma, conta que Tenório matou Alcides
e pede abrigo. Juma ameaça Levi.

José Lucas leva Juma para a tapera, depois
que a jovem atira para salvar o marruá da
mira do peão. Levi desconﬁa do interesse
repentino de Alcides por gado. O Velho do Rio
revela a José Lucas que ele é um Leôncio.
Juma tenta evitar a atração que sente por
José Lucas. Jove ﬁca atônito quando José
Lucas lhe diz que Juma foi caçar marruá
com ele. José Lucas chama José Leôncio
de pai, e ambos se emocionam. Zefa ﬂagra
Maria Bruaca e Levi juntos. Alcides combina
com Tenório os próximos passos para o
roubo do gado e a morte de Levi.

QUARTA-FEIRA
“Franco” e Bárbara chegam à casa de
Artêmio Bravo e pedem para ver Liliana.
Eduardo se surpreende quando Artêmio
diz que ela não está no local. Bárbara, ﬁnge
indignação, e diz que deixá-la sair é muito
perigoso. Liliana chega nesse momento e
se assusta ao ver a madrasta. Adriano diz
a Vladimir que Priscila é igual a todos os
Elizaldes e está sendo enganado por ela.
Chelsie mostra a Érika uma foto de Fernanda
e Franco juntos. Artêmio diz a Bárbara que
assim que lhe entregar o documento em
que Gonçalo lhe cede sua fortuna, devolverá
Liliana Elizalde para que faça o que quiser
com ela.

QUINTA-FEIRA

Liliana, se referindo a Artêmio, diz a Eduardo
que vai viajar com seu pai. Surpreso, ele pede
que deixe com ele, como recordação, o diário
de Ana Gregória. Aurora diz a Fernanda que
Bárbara a visitou várias vezes, disse que
contou a Santiago que jamais o enganou e
propôs que fosse embora com ela. Fernanda
se emociona com a notícia de que será
tia, mas aﬁrma que Bárbara não disse
nada a Santiago. Fernanda ﬁca chocada
quando Aurora conta que Camilo a drogou
para abusar dele e que Bárbara o ﬂagrou.
Eduardo, emocionado, pede a Liliana que não
vá embora sem se despedir dele.

José Leôncio anuncia aos peões que José
Lucas é seu ﬁlho. Muda comenta com Juma
que entende o ciúme que Jove tem de José
Lucas. Filó critica Irma por ter se esquecido do
aniversário de Jove. Guta insinua para Tadeu
que José Lucas pode ser um vigarista. Jove
diz a Juma que vai se afastar da jovem, para
ela entender melhor o que sente por José
Lucas. Zefa escuta a conversa de Tenório e
Maria Bruaca. José Leôncio surpreende Jove
com uma festa de viola em comemoração ao
aniversário do ﬁlho. José Leôncio decide que
a sela de prata do pai deverá ser disputada
por seus três ﬁlhos.

SEXTA-FEIRA
Santiago, diz à Fernanda que precisam
desmascarar Bárbara diante do pai. Ela
concorda, mas diz que uma acusação
gravada não é suﬁciente para condenála. Ao ver Eduardo, Liliana ﬁca feliz e
Artêmio questiona se ela o conhece.
Após balançar a cabeça que sim,
Eduardo se apressa em aﬁrmar que ela
sabe que é Franco, um amigo da família
Elizalde. Artêmio propõe a “Franco” que
se unam para falir o Grupo Lactos e ele
diz que seu interesse é fazer os Elizalde
entrarem em decadência. Eduardo diz
a Liliana que Artêmio não dever saber
sua identidade e que ele é o culpado por
tudo que acontece com ela.

Preparem-se pra tirar o pé da lama,
geminianos! É que a Lua embarca na
sua Casa da Fortuna hoje e estimula sua
criatividade, facilidade de atrair dindim
e acumular bens materiais. Conte com
a sua intuição, que deve ﬁcar poderosa,
pra encher o bolso. Além de mostrar bom
gosto, seu jeito sociável e atencioso tende
a fazer sucesso, sobretudo se lida com
público.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Com a entrada da Lua no seu signo, tudo indica
que seu lado sensível, intuitivo e criativo irá
bombar, migos e migas de Câncer. O momento
é excelente pra afastar o comodismo e apostar
na sua imaginação fértil pra crescer na carreira.
No início da tarde, os astros destacam seu jeito
amável e carinhoso, favorecendo o convívio
social. As pessoas, sobretudo amigos e colegas
de trabalho, devem falar bem de você.

LEÃO - 22/07 a 22/08
A Lua migra para o seu inferno astral e não precisa
ser nenhum Bidu pra saber que não é uma coisa
muito boa, migos e migas de Leão. É que as
suas emoções tendem a ficar à flor da pele, aí
pode se magoar e se irritar fácil. Pra não agir com
imprudência nem fazer drama, ficar um pouco
sozinha(o), se possível, talvez ajude a acalmar os
nervos. Já na carreira, deve sorrir à toa.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
A Lua abre a porta das esperanças para o
seu signo e tudo indica que contará com muita
criatividade, seriedade e intuição pra buscar seus
objetivos. Boas chances de alcançar segurança
e estabilidade na vida, inclusive com a ajuda de
um amigo. Nos estudos, sobretudo de faculdade,
você tende a abrir os horizontes e ampliar seus
conhecimentos.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Para o choque de zero pessoas, tudo indica que
o seu signo estará mais sociável no ambiente
proﬁssional. Além de conhecer muita gente, você
tende a buscar um bom entendimento com os
colegas e pode ganhar popularidade. À tarde, os
astros anunciam transformações maravilhosas.
Seu faro para fazer bons negócios deve ﬁcar
mais forte e há grandes chances de encher o
bolso.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
Escorpianos amados, o cenário é perfeito
sem defeitos pra estudar, aprender
e ampliar horizontes. Mais sociável e
simpático, seu signo tende a se aproximar
das pessoas, inclusive de quem está longe
ﬁsicamente. Trabalho ligado ao ensino,
publicidade ou exportação em alta. Só não
descuide da saúde, ok?

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
O mês começa com transformações. Com a
entrada da Lua na sua Casa dos Negócios,
sua criatividade e intuição ficam on e você
deve ter sucesso, sobretudo se lida com as
finanças de outras pessoas. Seu otimismo
tem tudo pra crescer, mas não se deixe levar e
evite especulações, investimentos arriscados e
imprudências. Cautela!

CAPRICÓRNIO-22/12a20/01
Capricórnio, meu consagrado, tudo indica que seu
signo estará mais sociável, receptivo e simpático.
Há chance de fazer bons contatos e associações
profissionais vantajosas. Só controle seu lado
generoso e bonzinho, pois algumas pessoas
tendem a abusar. Deve se dar bem tanto em suas
relações pessoais quanto de trabalho.

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

SÁBADO

Não há exibição.

TOURO - 21/04 a 20/05
Touro, meu cristalzinho, tô vendo aqui que
seu signo deve se mostrar mais criativo.
Você tende a soltar a imaginação e levar a
sério suas ideias, planos e sonhos. Ouça sua
intuição, que tá on! Só procure se expressar
com foco e sem pressa pra não cometer
erros. Melhor não ﬁcar julgando as pessoas,
ok?

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

TERÇA-FEIRA
Camilo, furioso, diz a Fernanda e Franco
que em hipótese nenhuma vai aceitar
que Bárbara seja a dona da fortuna
dos Elizalde. “Franco” diz a Fernanda
que a fúria de seu irmão é positiva pois
certamente vai discutir com Bárbara e ela
vai acreditar que eles estão cumprindo
suas condições. Fernanda comenta com
“Franco” que Bárbara visita Aurora no
convento e diz que vai tentar descobrir
qual a relação 1ue existe entre elas.
Camilo discute com bárbara, diz que não
conﬁa nela e que jamais permitirá que
ﬁque com a fortuna da família. Bárbara
pede que conﬁe nela e o transformará em
um milionário.

Com a criatividade, simpatia e boa memória em
alta, você deve começar o mês arrasando no
trabalho, sobretudo se faz home office, toca um
empreendimento ou atividade extra na sua casa.
Tudo indica que contará com a sorte, mas corre
o risco de ficar se achane. Controle o orgulho e
egoísmo, ariangel!

Iolanda revela que dormiu com Rafael, e
Isadora se revolta. Violeta anuncia que não
haverá mais casamento. Heloísa e Violeta
tentam convencer Isadora a perdoar Rafael.
Iolanda chantageia Rafael e o obriga a se
casar com ela. Julinha exige que Arminda
lhe consigo um papel na radionovela.
Francisco aﬁrma que não gosta da amizade
entre Leopoldo e Plínio. Augusta e Abílio
se casam. Violeta conversa com Rafael.
Joaquim observa Isadora. Leônidas
questiona Matias sobre Olívia. Isadora
desmaia e cai dentro do lago.

Ítalo garante a Paulo que Clarice foi
assassinada. Olívia acerta com Anita para
ela começar a trabalhar na Cia de Dança,
e Lucas comemora. Teca pressiona Bob
Wright para comprar uma de suas telas.
Danilo percebe a saia justa e decide salvar
o farsante. Jonathan dopa Moa e consegue
fugir. Pat chama Rico para atuar no lugar de
Moa na ﬁlmagem do comercial de pneus.
Leonardo observa Martha aos beijos com
Vini. Rico propõe uma sociedade com Pat
e Moa para abrirem a agência de dublês,
Coragem.com. Jarbas avisa a Ítalo que saiu
o laudo da carta que Samuel deixou com o
delegado.

Levi tenta atirar em Juma, mas a moça o
desarma, obrigando-o a deixar a tapera. José
Lucas diz a Jove que ele deveria ir atrás de
Juma. Juma sente saudades de Jove. Alcides
conta a Maria Bruaca que Levi tentou matálo. Trindade ajuda Jove no treino para ganhar
a disputa com os irmãos. Alcides conta a
Guta tudo o que Tenório fez e revela que foi
para a fazenda para matar o pai da jovem.
Tenório conta a sua segunda família que
Maria Bruaca descobriu sobre eles. Zuleica
diz a Tenório que tem pena de Maria Bruaca.
Jove vai buscar Juma e ﬁca sabendo que Levi
esteve na tapera.

lô, alô, Aquário! Mais prestativo e sensível, seu
signo tende a proteger os colegas e lutar por
melhorias no ambiente proﬁssional. Tudo indica
que irá ganhar popularidade. O céu só pede
cuidado na hora de se expressar pra não agir
com arrogância nem cometer sincericídio.

PEIXES - 22/02 a 20/03
Você deve acordar com o bumbum virado
pra Lua! É que o astro inicia o rolê no seu
paraíso astral e destaca sua criatividade,
simpatia, charme e intuição. Boa hora pra
fazer uma fezinha – a sorte está por perto,
mas quem não joga não ganha, certo? Só
não exagere pra não entrar em enrascadas
ﬁnanceiras.
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Editorial

GESTOS VOLUNTÁRIOS/
DOAÇÕES DE SANGUE.

Meio Ambiente: Você faz a sua parte?
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes
no planeta. Nós, seres humanos somos os grandes responsáveis por mudanças graves
no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade, e cabe a nós criar medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a Terra.
Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi criado o Dia Mundial do
Meio Ambiente. A criação da data marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conferência essa que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo.
Nessa Conferência, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e apresentou a Declaração da
Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, que apresenta princípios que visam à
melhoria da preservação do meio ambiente.
Espera-se que, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, a sociedade obtenha informações relevantes sobre os impactos do homem no planeta e adquira uma postura
consciente em relação ao uso dos recursos naturais. Também tem por objetivo lembrar
a população e os governantes sobre a importância da preservação dos nossos recursos
e da necessidade de leis que garantam o desenvolvimento, mas sem afetar de maneira
negativa o meio, ou seja, que garantam um desenvolvimento sustentável.
Para que a conscientização aconteça, a cada ano um tema é debatido amplamente
ao redor do mundo. São realizadas campanhas que mobilizam não apenas o cidadão
comum, como também governantes e empresas.
Apesar de parecer uma tarefa difícil, o meio ambiente pode ser ajudado com medidas individuais bastante simples. Se cada um fizer sua parte, podemos garantir um
futuro mais promissor para as gerações futuras.

Todos nós sabemos que os
gestos de voluntariedade é gratificante e enobrece a alma aos
olhos de Deus.
Por outro lado vc não ver
nenhum politico voluntário e
todos ocupam seus cargos recebendo muito bem. Ao contrário
do povão onde tudo para ele
pode ser voluntário. A começar
pelos trocos nos supermercados. Em associações de bairros.
Nas igrejas. Etc, etc, etc. Como
sempre fiz este rodeiro todo p/
chegar aonde quero.
As doações de sangue. Sabemos nós que os bancos de
sangue estão necessitando de
doadores para salvar vidas. Graças a Deus nós temos por todos
cantos uns grupos de doadores.
Aqui mesmo em Mariana nós
temos grupos unidos e fortes
que deslocam para BH e Ponte Nova para coletarem os seus
sangues. E dai, pergunto para
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voces. Mal, mal, recebem uns
lanches p/ tapear e nada mais.
Se querem algo melhor, que
compre com os seus dinheiros.
Neste sentido acho que
este doadores deveriam ter
no minimo uma carteirinha de
doador e alguns privilegios caso
necessite de fazer uma consulta
e até em caso de uma emergencia nos hospitais ou postos
de saúde. Pelo que se ve hj, são
capazes de morrerem a míngua
por sentirem mal pea falta do
mesmo sangue que tirou.
Afinal, um guarda municipal, um policial militar não andam de graça nos onibus por
todos cantos deste país mesmo
estando de folgas. Isto com direito a comerem de graça em
todos lugares tbm, como, cortesias.
- Comentei mentira , meus
amigos. PERGUNTO P/ VCS.
Waldemar Malta
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com Rômulo Passos e Tiago Souza

Juliano Duarte todo sorridente com o paizão do lado,
que comemorou mais um aniversário no último dia 31.
Parabéms, Duarte. Grande abraço!
Cheias de beleza e muita simpatia, a Carol, da Fortaleza
Macon, e sua filha Brenda Alves abrilhantam nossa coluna
social. Lindas!

A nossa amiga Andreia Gamarano comemorou seus 51
anos em grande estilo no último sábado (28) com amigos e
o maridão Carioca Edson. Ê coisa boooa!

Na foto, a aniversariante com seus amigos Carlos Gomes,
Rosilene Coelho e Rosemery Milagres. Desejo toda felicidade do mundo para você, Andreia. Grande abraço!

Olha só que foto mais linda! Nosso amigo Pedro Sousa com sua
esposa Maira Fernandes e seus filhos Laura, Lavínia e Manoel
Pedro. Que Deus abençoe a família de vocês.

Esse lindo atleta é o Kauã Victor feliz da vida com sua primeira
medalha de ouro e de todas do taekwondo. E não é só isso, é
medalha de primeiro lugar... Parabéns!

