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¨ cidades

 O PAV oferece os mais diversos serviços.

Posto de atendimento 
virtual faz balanço 
de oito meses em 
funcionamento
PRESENÇA. Para solicitar o atendimento, é necessário comparecer 
ao Centro de Convenções, junto à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico.

DA REDAÇÃO

Inaugurado há oito meses em 
Mariana, o Posto de Atendimento 
Virtual (PAV), presta serviços junto 
à Receita Federal e desde outubro 
de 2021, são atendidas de 25 a 30 
pessoas por dia, que contaram com 
o suporte do órgão para administrar 
questões referentes a serviços exerci-
dos pela Receita Federal.

Atualmente, o local conta com 
duas funcionárias, Carmen Lucia Sil-
va e Marilda da Conceição Anacleto 
Costa, Marilda afirma que “os servi-
ços mais procurados são: emissão e 
regularização de CPF, cópia de decla-

ração e recibos, consultas pendência 
de malha e fiscal para pessoa física”, 
contou. 

Para solicitar o atendimento, é 
necessário comparecer ao Centro 
de Convenções, junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, de 
segunda a sexta, de 13h às 17h. Este 
acontece por ordem de chegada e 
não é necessário o agendamento.

O PAV também atende no 
número (31) 3558-2209 e oferece 
os mais diversos serviços, desde ca-
dastros, certidões e situação fiscal, até 
declarações e demonstrativos, paga-
mentos, processos e procurações. 

Para saber todos os encargos do 
PAV, consulte a lista abaixo: 

• CAEPF - Inscrição ou al-
teração de dados

• CNPJ - Inscrição, altera-
ção e baixa

• CPF - Inscrição, alteração 
e regularização

CERTIDÕES E SITUAÇÃO 
FISCAL:

• Cópia de Declaração e Re-
cibos para PF - DIRPF

• DIRF Beneficiário e 
D I T R

• Cópia de Declaração e Re-
cibos - GFIP

• Perdcomp, Dacon, 
D M E D

• Consulta Pendência Ma-
lha Fiscal PF

• Consulta Restituição e Si-
tuação Fiscal DIRPF

PAGAMENTOS:
• Emissão de Documentos 

de Arrecadação - DARF e GPS
• Retificação de Documen-

tos de Arrecadação - REDARF/
RETGPS

PROCESSOS E PROCURA-
ÇÃO:

• Conversão de Processos 
Eletrônicos para digital

• Cópia de Processo (Ex-
ceto de PJ Lucro Real/Presumido/
Arbitrado)

• Juntada de Documentos
• Impugnação, Recursos, 

Manifestação de Inconformidade
• Procuração RFB
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PREF MARIANA

A restauração contou com um projeto arquitetônico em 
duas fases.

Casarão Terezinha Dutra Gamarano é 
entregue à comunidade de Furquim
VERBA. A reforma foi realizada com recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 
(FUMPAC) e com projetos da Prefeitura de Mariana. 

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Patri-
mônio Histórico, Cultura, 
Turismo e Lazer, entregou, 
no a reforma do Casarão Te-
rezinha Dutra Gamarano, o 
antigo Casarão de Furquim, 
contemplando a Sociedade 
Musical Nossa Senhora da 
Conceição de Furquim. 

O imóvel que sede de 
uma das onze bandas civis 
do município, é um dos mais 
belos exemplares do Período 
Colonial Brasileiro, autêntico 
do século XVIII. A reforma 
foi realizada com recursos do 
Fundo Municipal de Preser-
vação do Patrimônio Cultural 
(FUMPAC) e com projetos 

da Prefeitura de Mariana. 
A restauração contou 

com um projeto arquitetôni-
co em duas fases. A primei-
ra foi focada nas estruturas 
que estavam mais deterio-
radas, como as paredes e o 
telhado. Já na segunda fase, 
a reforma passou pelo asso-
alho, janelas, construção de 
dois banheiros no primeiro 
andar e dois banheiros no 
segundo andar, cozinha, ins-
talação elétrica e hidráulica, 
biodigestor para a captação 
do esgoto e por todo o aca-
bamento da obra, como a 
pintura do imóvel.

O nome dado ao Casarão 
de Furquim é uma homena-

gem para uma figura ilustre 
do Distrito: Terezinha Dutra 
Gamarano, nascida no dia 
12 de junho de 1926 e natu-
ral da localidade, teve papel 
importante na Rede Educa-
cional do município. A ho-
menageada faleceu no dia 17 
de julho de 1985, mas o seu 
legado permanece para toda 
a população. Assim como 
expresso por José Benedito, 
representante da comunida-
de de Furquim, “exemplo 
de educação, educava prin-
cipalmente pelo exemplo. 
Música é educação, música é 
disciplina e dona Terezinha 
sempre se portou por esses 
dois”, destacou.
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A ação contribui com o aumento de possibilidades no mer-
cado de trabalho.

Programa insere mais de 40 mulheres 
na Inclusão Produtiva da Mulher
VULNERÁVEL. O Programa oferece apoio institucional às unidades familiares que são chefiadas por mulheres 
em situação de vulnerabilidade social.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira 
(20), a Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Cidadania, 
assinou o contrato de mais 
40 mulheres no Programa In-
clusão Produtiva da Mulher, 
através da prefeitura local. O 
momento aconteceu no Centro 
de Convenções, com a partici-
pação das novas integrantes e 
coordenação do Inclusão Pro-
dutiva da Mulher, para que in-
formações e dúvidas a respeito 
do programa pudessem ser re-
passadas e esclarecidas.

O Programa oferece apoio 
institucional às unidades fa-
miliares que são chefiadas por 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade social, com vistas 
à capacitação para o trabalho, 
auxílio econômico e suporte di-
recionado para finalização dos 
estudos paralisados por meio 
de cursos com o Sebrae, Senai e 

Senac, sendo o último iniciado 
na terça-feira (21). 

No mês de abril, a Prefeitu-
ra de Mariana assinou o contra-
to junto ao Senac Minas Gerais, 
no valor de R$1.462.835,04, 
disponibilizando cursos gra-

tuitos para os integrantes dos 
Programas ProJovem e Inclu-
são Produtiva. A ação contribui 
com o aumento de possibilida-
des no mercado de trabalho e 
aquisição de conhecimentos 
para os beneficiários.
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Vereador solicitou que o distrito de Santa Rita Durão seja 
reconhecido como atingido no rompimento da barragem de Fundão.

Manifestantes cobram Renova 
e vereador leva assunto ao Plenário
SOLICITAÇÃO. O Vereador Pedrinho Salete solicitou que o distrito de Santa Rita Durão seja reconhecido 
como atingido no rompimento da barragem de Fundão.  

DA REDAÇÃO

Durante a 20ª Reunião 
Ordinária da Câmara Muni-
cipal de Mariana o Vereador 
Pedrinho Salete, propôs uma 

moção de repúdio contra a 
Fundação Renova, devido as 
duas últimas manifestações 
realizadas pelos moradores 
do distrito de Cachoeira do 

Brumado. Os manifestantes 
cobram, segundo eles, a falta 
de respostas sobre indeniza-
ções e pelo não reconheci-
mento dos direitos deles pela 
Fundação.

O vereador, em seu proje-
to de lei nº 60/2022, que foi 
aprovado, solicitou que o dis-
trito de Santa Rita Durão seja 
reconhecido como atingido 
no rompimento da barragem 
de Fundão. Devido o rompi-
mento da barragem o distri-
to foi atingido com impactos 
socioeconômicos e psicoló-
gicos. De acordo com Pedri-
nho o distrito não recebe o 
mesmo número de visitantes 
locais e turistas como antes e 
citou também a falta de aces-
so mais rápido para chegar ao 
distrito, uma vez que os mo-
radores locais passavam por 
Bento Rodrigues para evitar 
o trânsito intenso da rodovia.

O Edil disse: “Tolerância 
zero para esses atrasos que a 
Fundação Renova tem com a 
população. Vamos juntos co-
brar o que é direito do povo. 
Fomos eleitos para represen-
tar os cidadãos marianenses. 
Vamos abraçar esta causa que 
é direito de vocês. Seguimos 
juntos buscando melhorias 
para Mariana e nossos distri-
tos”, finalizou o vereador.

A Fundação Renova em 
nota, explicou que “considera 
legítima qualquer manifesta-
ção pacífica popular, coletiva 
ou individual e reafirma que 
estabelece o respeito e o diá-
logo como prática norteado-
ra de suas ações. O Sistema 
Indenizatório Simplificado 
foi implementado pela Fun-
dação Renova em Mariana 
no dia 27 de setembro de 
2021 por decisão judicial 
da 12ª Vara Federal. A ade-
são é facultativa e vai até 
30 de junho. O novo fluxo 
possibilita a indenização 
de categorias muitas vezes 
informais como artesãos, 
carroceiros, lavadeiras, pes-
cadores de subsistência e 
informais, areeiros e outros. 
O Sistema também indeni-
za categorias formais como 
pescadores profissionais, 
proprietários de embarca-
ções e empresas como ho-
téis, pousadas e restaurantes.

Podem se habilitar ao Sistema:

- Pessoas que ajuizaram 
ação indenizatória na jurisdi-
ção brasileira ou estrangeira 
até 30 de abril de 2020;

- Pessoas que, de qualquer 
forma, manifestaram expres-
samente perante órgãos e ins-
tituições públicas (Defensoria 
Pública, Ministério Público, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Defe-
sa Civil, Assistência Social do 
município) até 30 de abril de 
2020 a condição de atingido 
pelo rompimento da barra-
gem de Fundão;

- Especificamente para 
Mariana, pessoas que pos-
suem registro/solicitação/
protocolo/entrevista/cadas-
tro reconhecidos junto à Cá-
ritas até 30 de abril de 2020.

Os valores das indeniza-
ções no Sistema Indenizatório 
Simplificado, definidos pela 
Justiça, com quitação única 
e definitiva, variam de R$ 17 
mil a R$ 567 mil de acordo 
com a categoria de dano.

Indenizações
Em todo o território de 

Minas e Espírito Santo, a 

Fundação Renova desembol-
sou, até abril de 2022, cerca 
de R$ 21,41 bilhões foram 
desembolsados nas ações de 
reparação e compensação. 
Desse montante, as indeni-
zações e Auxílios Financei-
ros Emergenciais (AFEs) 
pagos a atingidos dos dois 
estados chegaram a R$ 9,74 
bilhões, para cerca de 376,2 
mil pessoas.

Pelo Sistema Indeniza-
tório Simplificado, até 30 de 
abril deste ano, foram pagos 
aproximadamente R$ 6,01 
bilhões para cerca de 59,5 
mil pessoas.

Em Mariana foram pagos 
R$ 44,8 milhões a 187 atingi-
dos de Mariana até abril por 
meio do Sistema Indeniza-
tório Simplificado. Por meio 
do Programa de Intermedia-
ção Mediada (PIM), que tra-
ta dos casos com capacidade 
de comprovação dos danos, 
e Auxílio Financeiro Emer-
gencial (AFE), implemen-
tados anteriormente, foram 
pagos R$ 314,3 milhões em 
Mariana”.

CRÉDITO: ASSESSORIA COMUNICAÇÃO
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Distrito de Passagem 
se despede de 
Castramóvel com 
178 animais castrados
CUSTO. Durante todo o mês de maio, foram realizadas
castrações gratuitas em cães e gatos da região.

DA REDAÇÃO

O Castramóvel retor-
nou à Mariana após um 
mês de atividades no dis-
trito de Passagem de Ma-
riana, dando andamento às 
atividades na Arena Ma-
riana. Nas últimas sema-
nas, a equipe se despediu 
e deixou uma comunidade 
mais segura para todos os 
animais que participaram 

da ação.
Durante todo o mês de 

maio, foram realizadas cas-
trações gratuitas em cães e 
gatos da região. Neste pe-
ríodo, 253 animais foram 
cadastrados para a reali-
zação da operação. Dentre 
esses, 178 foram castrados, 
sendo 87 cães (49 fêmeas e 
38 machos) e 91 gatos (60 
fêmeas e 31 machos). Além 

disso, para a segurança de 
todos, 16 animais foram 
impossibilitados de reali-
zarem a operação, devido 
a fatores adversos, como 
idade e peso.

Nesta segunda-feira 
(20), se iniciou o cadastro 
na sede do município, na 
qual os interessados de-
vem comparecer à Arena 
Mariana, de segunda a sex-
ta-feira, de 7h às 16h, por-
tando cópia de Documen-
to de Identidade, CPF e 
Comprovante de Residên-
cia. Em caso de dúvidas e 
para mais informações, en-
tre em contato através dos 
números (31) 99506-0720 
ou (31) 3557-9715.
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PREF MARIANA

Visita técnica é realizada em estrada 
pavimentada com rejeitos de minério
EIXOS. A ação se desenvolve para ser um divisor de águas na economia da região, através de uma cultura 
cooperativista.

DA REDAÇÃO

Após 10 meses da conclu-
são das obras de pavimentação 
e drenagem realizada na estrada 
que liga os distritos de Cons-
tantino, Goiabeiras e Cuiabá, 
representantes da Samarco, de 
instituições e das prefeituras de 
Mariana e Ouro Preto realiza-
ram uma visita técnica ao local 
juntamente com imprensa onde 
o Jornal Ponto Final também 
esteve presente com o represen-
tante Eric Modesto.

O Plano de Apoio à Diver-
sificação Econômica (PADE) 
segue com suas atividades, a fim 
de expandir a economia para 
além da mineração. A iniciativa 
com a Samarco se iniciou em se-

tembro de 2020, com represen-
tantes dos municípios de Ouro 
Preto e Mariana das três esferas: 
poder público, setor produtivo 
e sociedade civil onde busca in-
cluir cada vez mais a população 
em seus projetos, para o desen-
volvimento da economia local.

A  Agência de Desenvolvi-
mento Econômico e Social dos 
Inconfidentes e Alto Paraopeba 
(ADESIAP) foi nomeada guar-
diã do projeto no município, 
sendo um dos eixos de mobi-
lização e desenvolvimento do 
PADE que, junto da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, de Cultura e Turismo, 
Associação Comercial Indus-
trial e Agropecuária de Mariana 

(ACIAM) e Câmara de Dirigen-
tes Lojistas, empreendedores 
dos municípios, dentre outras 
instituições, constroem novas 
alternativas para integrar e di-
versificar a economia local.

As intervenções alcança-
ram 11 quilômetros da área, 
mantendo o traçado original e 
as características do entorno. 
Além das mais de 500 famílias 
que residem nos distritos, as in-
tervenções trouxeram melho-
rias, como a redução do tempo 
de viagem e mais segurança 
para a população que transita 
pelo local.       

  A pavimentação foi 
executada a partir do reapro-
veitamento de rejeitos de miné-

rio. “A iniciativa proporciona o 
reaproveitamento do rejeito em 
grande quantidade, aumento de 
resistência, redução de poeira, 
elimina a geração de lamaçais 
e atoleiros nas estradas em pe-
ríodo de chuva”, destacou o 
diretor- executivo da Ecomud, 
Vitor Hugo Ferreira dos San-
tos, ressaltando o diferencial do 
material utilizado nas obras, de 
baixo custo e capaz de preser-
var o aspecto natural do solo.     

 A startup Ecomud, apadri-
nhada pela Samarco no Desa-
fio MinerALL, desenvolveu o 
projeto e foi a responsável pela 
execução dos trabalhos. A em-
presa utiliza rejeitos da Samar-
co como matéria-prima para a 

pavimentação. A iniciativa da 
Samarco é resultado de uma 
parceria entre o Consórcio In-
termunicipal Multissetorial do 
Vale do Piranga (Cimvalpi) e a 
Prefeitura de Mariana.      

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mariana, Pedro César Nunes, 
lembrou que a previsão para 
utilização do material é uma 
das propostas do plano. “O 
rejeito de minério vem supe-
rando as nossas expectativas 
de qualidade e conservação das 
nossas estradas vicinais. Inicia-
remos mais uma base no distri-
to que interliga os subdistritos 
de Mainart e Vargem”, disse 
Pedro Nunes.      
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A 4ª Semana do Cavalo Mangalarga Marchador aconteceu 
entre os dias 17 e 22 de maio.

Eventos apoiados 
pelo município 
movimentaram a 
cidade nas últimas 
semanas
TURISMO. Os eventos contribuíram para atração de visitantes 
na cidade, além de alavancarem o setor rural do município.

DA REDAÇÃO

Nas últimas semanas, a Pre-
feitura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural, apoiou a realização de 
eventos que fomentaram a eco-
nomia e o turismo na cidade. 
Mariana foi palco da 4ª Sema-
na do Cavalo Mangalarga Mar-
chador, da IV Etapa Caminhos 
do Marchador e do 1º Circuito 
de Marcha dos Marchadores 
dos Inconfidentes. Os eventos 
contribuíram para atração de 
visitantes na cidade, além de 
alavancarem o setor rural do 
município.

A 4ª Semana do Cavalo 

Mangalarga Marchador acon-
teceu entre os dias 17 e 22 de 
maio, na Mina Del Rey, e foi 

organizado pelo Clube Ami-
gos do Cavalo e apoiado pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Rural. A atração, que faz parte 
do Calendário do Município e 
acontece no primeiro semestre 
de cada ano, contou com inú-
meras atrações, como torneios, 
exposições, seminários, curso 
de equitação e adestramento 
básico, além de apresentações 
musicais e espaço para crianças. 

A Secretaria também pres-
tou apoio a IV Etapa Cami-
nhos do Marchador, que ocor-
reu do dia 27 ao dia 29 de maio, 
no mesmo local. A organização 
foi da Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Manga-
larga Marchador (ABCCMM) 
e contribuiu para o turismo na 
cidade, já que contou com a 
participação de competidores 
de outras localidades.  

Por fim, no dia 05 de ju-
nho, na Pista de Concurso de 
Marcha, no Distrito de Bandei-
rantes, aconteceu o 1º Circuito 
de Marcha dos Marchadores 
dos Inconfidentes. A competi-
ção terá dez etapas classificató-
rias, que acontecem de junho a 
setembro de 2022, nas cidades 
da Região dos Inconfidentes e 
nos distritos de Bandeirantes e 
Águas Claras. O evento é aber-
to para todos os públicos.
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Projeto de Despoluição da Cachoeira 
do Brumado é iniciado no distrito
LIMPEZA. O tratamento aproveita a ação de bactérias e outros microrganismos para limpar a água, por 
meio das instalações.

DA REDAÇÃO

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, iniciou 
no dia 11 de maio de 2022 
o Projeto de Despoluição 
da Cachoeira do Brumado, 
que contará com a insta-
lação de mini estações de 
tratamento de esgoto, indo 
do Subdistrito de Cafundão 
ao Distrito de Cachoeira do 
Brumado. A ação tem como 
objetivo cessar o lançamen-
to de esgoto na cachoeira, 
proporcionando mais saúde 
e segurança aos moradores 
e turistas da região. 

Com um investimento 
de R$2.417.500,00, o pro-
jeto consiste na instalação 
de 500 fossas sépticas com 
biodigestores, que farão 
parte de um Sistema de 
Tratamento Biológico de 
Efluentes, em que os re-
sultados da decomposição 
sejam facilmente coletados 
para descarte adequado. O 
tratamento aproveita a ação 
de bactérias e outros mi-

crorganismos para limpar a 
água, por meio das instala-
ções.

Atualmente o projeto se 
encontra em fase de coleta 
de dados para cadastramen-
to das residências e fabri-
cação das primeiras 50 uni-
dades a serem instaladas na 
região. Para a Presidente da 
Associação de Moradores 
do Distrito de Cachoeira 
do Brumado, Elaine Freitas, 
a intervenção é a realiza-
ção de um sonho coletivo. 
“Descontaminar essa queda 
d’água é um sonho de mui-
tos anos, pois a cachoeira é 
o lazer da nossa comunida-
de”, afirma a cidadã.

O curso d’água vem sen-
do monitorado através de 
análises periódicas proce-
didas pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te.  Devido a poluição, que 
resulta em um problema de 
saúde pública, a cachoeira 
se encontra interditada há 

mais de dez anos para uti-
lização, já que os rejeitos 
tornaram o local um possí-
vel transmissor da doença 
esquistossomose.

Sendo assim, a medida 
corretiva contemplará to-
das as famílias residentes à 
montante do curso d’água 
que deságua na cachoeira 
do Distrito, e proporcio-
nará saúde e segurança aos 
moradores e turistas, que 
poderão visitar o local sem 
se preocupar. Reforçando 
que a liberação do local aos 
banhistas se dará de médio 
a longo prazo, mediante a 
constatação através dos re-
sultados satisfatórios das 
análises de monitoramento, 
de forma a garantir a segu-
rança dos marianenses e tu-
ristas que visitam a cacho-
eira, que é um dos cartões 
postais do município. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O lançamento da iniciativa ocorreu no dia 21 de junho (terça-feira) no Centro de Convenções.

Transformação Digital 
chega para 
empreendedores 
de Mariana
ESTRATÉGIA. A capacitação tem duração de quatro meses e 
contempla consultorias e atendimentos especializados.

DA REDAÇÃO

Em parceria com a SE-
BRAE, a Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-

mico e o Sicoob Nossacoop, 
promoveu o Programa da 
Transformação Digital no 
município.

Esse projeto consiste em 

“um processo que conduz 
a organização a implemen-
tar uma estratégia digital de 
negócios. É algo que vem 
ocorrendo há tempos, mas 
que ganhou sentido de emer-
gência nos últimos anos de-
vido ao volume e a velocida-
de de inovações suportadas 
por tecnologias digitais”, de 
acordo com o conceito apre-
sentado no site do SEBRAE.

A capacitação tem dura-
ção de quatro meses e con-
templa consultorias e atendi-
mentos especializados para 
promover a mudança de em-
presas para o ambiente digi-
tal. Subsidiada pelo Sicoob 
Nossacoop e pelo SEBRAE, 
tem seu foco voltado para 
empreendedores do municí-
pio. 

O lançamento da iniciati-
va ocorreu no dia 21 de ju-
nho (terça-feira) no Centro 
de Convenções.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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 O projeto piloto foi implementado pela Samarco em 2021 e a inicia-
tiva está alinhada ao propósito de fazer uma mineração diferente.

Samarco inaugura Centro de 
Operações Integradas em Mariana
RISCO. O modelo de gestão proposto pelo COI visa dar respostas na melhoria constante de segurança e 
gestão de riscos.

DA REDAÇÃO

A Samarco iniciou as ati-
vidades da nova sala integrada 
no Complexo de Germano em 
Mariana, parte do COI - Centro 
de Operações Integradas (COI). 
A migração de todas as salas de 
controle para o local, incluindo 
mina, britagem, filtragem de re-
jeitos, concentradores e minero-
duto com conexão virtual com a 
sala de Ubu marca um novo mo-
delo de gestão de planejamen-
to e operações integradas. Por 
meio da integração das áreas de 
planejamento, operações, gestão 
de ativos, processos, gestão am-
biental e plano de vendas espe-
ra-se melhorias significativas nos 
resultados e na segurança opera-

cional e de processos.   
O modelo de gestão propos-

to pelo COI visa dar respostas na 
melhoria constante de segurança 
e gestão de riscos. “Quando inte-
gramos dentro de uma visão sis-
têmica e de controle áreas como 
gestão de ativos, meio ambiente, 
planejamento de mina e as ope-
rações melhoramos a segurança 
operacional e do negócio. Além 
disto, o Centro ajuda os gestores 
a pensar o “ótimo global” ao in-
vés do “ótimo local”. Uma ope-
ração segura e responsável é a 
sustentação da estratégia de nos-
so negócio”, afirma o presidente 
Rodrigo Vilela, que destacou ain-
da que a integração de pessoas e 
processos é fundamental dentro 

da governança prevista no ESG 
(sigla em inglês para social, am-
biental e governança).   

O projeto piloto foi im-
plementado pela Samarco em 
2021 e a iniciativa está alinhada 
ao propósito de fazer uma mi-
neração diferente, mais segura e 
sustentável. O COI promove a 
integração dos processos desde a 
extração do minério em Germa-
no, passando por etapas como o 
tratamento, a filtragem e disposi-
ção do rejeito, transporte e rece-
bimento da polpa de concentra-
do, pelotização até o embarque 
no Terminal Portuário, em Ubu, 
no Espírito Santo. 

A criação do COI conso-
lida um modelo de monitora-

mento mais preciso e no dire-
cionamento das operações. “O 
COI impulsiona e fortalece 
as ações preventivas. A partir 
dos resultados gerados é pos-
sível antecipar problemas no 
processo de produção e na 
gestão de eventos críticos. Ob-

servamos o aperfeiçoamento 
de nossas respostas, com to-
mada de decisões mais ágeis, 
efetivas e com visão sistêmica 
da cadeia produtiva da mina 
ao porto”, concluiu o diretor 
de Planejamento e Operações, 
Sérgio Mileipe. 
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Prêmio de 1º lugar 
em qualidade de 
gestão é recebido 
pelo IPREV
HOMENAGEM. A solenidade de premiação aconteceu em Fortaleza 
(CE) e contou com a presença de representantes de Mariana.

DA REDAÇÃO

No último dia 09 de ju-
nho, o Instituto de Previ-
dência dos Servidores Pú-
blicos de Mariana recebeu o 
1º lugar do Prêmio Destaque 
Brasil de Responsabilidade 
Previdenciária, Edição 2022, 
realizado pela Associação 
Brasileira de Instituições de 
Previdência Estaduais e Mu-
nicipais. 

O evento tem como 

objetivo incentivar e reco-
nhecer instituições de refe-
rência no âmbito da gestão 
previdenciária, buscando 
homenagear todas as ações 
desenvolvidas em favor dos 
servidores públicos muni-
cipais. A solenidade de pre-
miação aconteceu em For-
taleza (CE) e contou com a 
presença de representantes 
de Mariana, como o Prefei-
to Municipal, Diretoria do 
IPREV Mariana e Conse-

lheiros que diariamente rea-
lizam um trabalho exemplar 
e de extrema dedicação.

O momento foi marcado 
pelo recebimento do prê-
mio de 1º lugar do Grupo 
2, na Categoria 5 de Regi-
me Próprio de Previdência 
Social (RPPS), pelo IPREV 
Mariana, refletindo assim a 
realização de um trabalho 
concluído com grande de-
sempenho.
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varejao

Plataforma Recoloca Rio Doce tem 
mais de 540 vagas de emprego 
CONTRATO. Oportunidades são direcionadas às empresas contratadas que também atuam em Barra 
Longa e Rio Doce.

DA REDAÇÃO

 atuam em Barra Longa e Rio 
Doce

Estão abertas 546 oportunida-
des de emprego para atuação nas 
ações de reparação e compensação 
executadas pela Fundação Renova 
nos municípios de Mariana, Barra 
Longa e Rio Doce. Nesta semana, 
as vagas são para a área de constru-
ção civil, como pedreiros, ajudan-
tes de obras, carpinteiros, motoris-
tas de caminhões, dentre outras.

As oportunidades são para as 
empresas contratadas pela Funda-

ção Renova, e dentre elas estão as 
vagas para atuação nas obras dos 
reassentamentos coletivos de Ben-
to Rodrigues e Paracatu de Baixo e 
na modalidade de reassentamento 
familiar em Mariana.

Os profissionais interessados 
devem cadastrar seus currículos na 
plataforma Recoloca Rio Doce. A 
ferramenta on-line e gratuita, de-
senvolvida pela Fundação Reno-
va em parceria com a Kienbaum 
Consultoria, conecta candidatos 
dessas localidades às empresas das 
regiões que precisam de mão de 

obra.
O cadastramento do currículo 

não garante a contratação, mas é 
requisito para concorrer às vagas. 
Com o uso da plataforma, os cur-
rículos impressos não serão mais 
considerados nos processos seleti-
vos de fornecedores e parceiros da 
Fundação Renova.  Os documen-
tos digitais, unificados na platafor-
ma, possibilitam um maior alcance 
e acesso às vagas, já que as necessi-
dades das empresas são mapeadas 
e os candidatos, direcionados de 
acordo com as demandas de cada 
empreendimento.

  
Capacitações
de mão de obra

O Recoloca Rio Doce tam-
bém oferece capacitações para 
o mercado de trabalho, como 
treinamentos e videoaulas sobre 
elaboração de currículos, o que 
possibilita o aprimoramento das 
habilidades dos profissionais dos 
profissionais das regiões impacta-
das pelo rompimento da barragem 
de Fundão. A iniciativa amplia as 
possibilidades de os profissionais 
atingidos retornarem ao mercado 
de trabalho no município.
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Vereadores assinam 
requerimento para 
anulação do contrato 
da Saneouro
CONTRATO. De acordo com o advogado da Famop, Guido 
Coutinho, o objetivo do requerimento é demonstrar a vontade 
popular em anular a concessão.

DA REDAÇÃO

Durante a 36ª Reunião Ordi-
nária de 2022, representantes da 
Força Associativa dos Moradores 
de Ouro Preto (Famop) fizeram 
uso da Tribuna Livre para solici-
tar a assinatura dos parlamentares 
em um requerimento propondo a 
realização de um referendo para 
consultar a população sobre a 
possibilidade de anulação do con-
trato de concessão da Saneouro.

A proposição age confor-
me previsto na Lei Municipal 
Nº 23/2002 e na Lei Federal Nº 
9709/1998, onde tem-se que o 
Referendo é uma consulta for-
mulada ao povo para que deli-
bere sobre questões de grande 
interesse para a municipalidade, 
de natureza legislativa ou adminis-
trativa. Ainda segundo as Leis, o 
Referendo será convocado após 
publicação de um Decreto Legis-
lativo, para que o povo manifeste 
sua concordância ou rejeição.

De acordo com o advogado 
da Famop, Guido Coutinho, o 
objetivo do requerimento é de-

monstrar a vontade popular em 
anular a concessão.“A pergunta é: 
povo de Ouro Preto quer anular 
o contrato de concessão realizado 
entre o Município e a Saneouro? 
E aí, nós precisamos que metade 
mais um dos eleitores, hoje por 
volta de 30 mil, participem e a 
maioria simples destes que estive-
rem participando votem pelo sim, 
pela anulação”, apontou.

Tendo em vista que o reque-
rimento apresentado foi assinado 
pelos 13 vereadores presentes 
durante a reunião, será elaborado, 
em sequência, um Decreto Le-
gislativo que será encaminhado à 
Justiça Eleitoral depois de aprova-
do em plenário. Após este proces-
so, caberá à própria Justiça Eleito-
ral abrir e conduzir o referendo.

Segundo Luiz Carlos Tei-
xeira, presidente da Famop, é 
necessário ouvir a opinião da po-
pulação de maneira democrática, 
com o objetivo de colocar em 
prática a vontade popular em re-
lação à Saneouro. “O que a gente 
veio fazer aqui hoje é trazer uma 

proposição de referendo popular. 
Um referendo popular no qual a 
população seja ouvida. Estamos 
na Casa de Bernardo Pereira de 
Vasconcelos, que é a Casa do 
Povo, e durante todo processo 
de concessão da água e do trata-
mento de esgoto o povo não foi 
ouvido, o povo não foi chamado 
para ser escutado sobre o que ele 
quer”, destacou.

Conforme o vereador Luiz 
Gonzaga do Morro (PL), presi-
dente da Casa Legislativa, a reali-
zação do referendo é de extrema 
importância para que o povo 
possa se manifestar em relação 
à SaneOuro. “Como represen-
tantes do povo eleitos democra-
ticamente, devemos ser sempre 
favoráveis aos desejos da popula-
ção ouro-pretana. Por isso, a rea-
lização deste referendo mostrará, 
tanto para o Executivo, como 
para o Legislativo, o verdadeiro 
desejo da nossa comunidade so-
bre a Saneouro, e o desejo da co-
munidade deve ser acatado pelos 
Poderes”, ressaltou.
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Os animais disponíveis no Evento de Adoção são todos 
castrados ou com castração garantida quando atingirem a 
idade permitida.

Evento de Adoção 
proporciona novos 
lares à animais
CAUSA. Os adotantes receberam um pacote de ração e um kit do 
evento, com uma camisa voltada para a temática da causa animal.

DA REDAÇÃO

A Praça Gomes Freire 
recebeu mais uma edição 
do Evento de Adoção de 
Animais, promovido pela 
Prefeitura de Mariana, em 
parceria com o Centro de 
Acolhimento aos Animais 
(CAA). Em uma manhã 
movimentada, 13 dos 20 
animais disponíveis foram 
adotados, sendo destes, sete 
filhotes de cachorro e seis 
filhotes de gato.

Elizabeth, que veio de 
Belo Horizonte para a ci-
dade a passeio, acabou en-
contrando um gatinho para 
alegrar seus dias. Em en-
trevista, ela relata que sem-
pre adotou bichinhos, “na 
minha casa já tiveram oito 
cachorros e dez gatos! Sou 
apaixonada por animais, 
cuido muito bem deles, 
acho que a adoção é um ato 
de amor”. Ainda destacou 
que: “é uma família, como 

um filho para mim. Acho 
importante demais adotar 
um bichinho, façam isso, se-
jam muito felizes, porque só 
trazem bênçãos para a vida 
da gente”, ressaltou emo-
cionada. 

Os adotantes receberam 
um pacote de ração e um kit 
do evento, com uma camisa 
voltada para a temática da 
causa animal, orientações 
quanto aos cuidados a se-
rem tomados, informações 
sobre a microchipagem e 
o cartão de vacina do ani-
mal. Os animais disponí-
veis no Evento de Adoção 
são todos castrados ou com 
castração garantida quando 
atingirem a idade permitida, 
além de serem vermifuga-
dos.

Aqueles que não conse-
guiram comparecer ao even-
to, pode entrar em contato 
com o CAA através dos nú-
meros (31) 99506-0720 ou 
3557-9715 e visitar a sede 
do Centro de Acolhimento 
de Animais (CAA), localiza-
da na Rua Córrego do Ca-
nela, s/n, Morro Santana - 
no pátio da Transportadora 
Sobreira. 
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As apresentações estão sendo pensadas com atenção ao cuidado individual.

Coletiva irá divulgar 
Festival de Inverno 
na próxima semana
TEMA. De 1º a 17 de julho o evento aborda o tema “Encontros”.

DA REDAÇÃO

O Festival de Inverno é 
uma tradição ciquentenária de 
arte e cultura envolvendo os 
saberes e fazeres do Brasil e o 
diálogo com outras partes do 
mundo. Anualmente, nos reu-
nimos para momentos de uma 
vivência diferenciada de ex-
pressão, descontração, proposi-
ções críticas e muito mais.

Iniciado em Ouro Preto, 
logo o evento se estendeu para 
Mariana e, posteriormente, 
para João Monlevade, além de 
ter servido de inspiração para 
ações em outras localidades. 
Esse movimento múltiplo vol-

ta a acontecer presencialmente 
este ano com o mesmo com-
promisso de colaborar com 
a reflexão social e ampliar os 
meios de expressão artística.

Na próxima quarta-feira 
(29), às 10h, no Centro de Ar-
tes e Convenções da UFOP 
(Bloco B) - Rua Diogo Vascon-
celos, n° 328, Pilar, Ouro Preto 
(MG), será apresentada a pro-
gramação selecionada para esta 
edição, tendo como destaque as 
apresentações teatrais e musi-
cais de artistas situados nos três 
municípios sede. O tema “En-
contros” reforça o valor dessas 
trocas entre cidades com tradi-

ções tão diferentes e que, nesse 
intercâmbio, potencializam as 
reflexões e os aprendizados.

As apresentações estão 
sendo pensadas com atenção 
ao cuidado individual, na busca 
de amenização dos problemas 
causados durante a pandemia e 
com a valorização das manifes-
tações culturais locais. Por isso, 
de 1º a 17 de julho, o Festival 
de Inverno de Ouro Preto, Ma-
riana e João Monlevade 2022 
promoverá, principalmente, 
ações em ambientes abertos e 
com atenção aos cuidados de 
prevenção.
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Cemig alerta para cuidados com 
fiações elétricas em festas juninas
SEGURANÇA. Com a volta dos “arraiás juninos”, após dois anos de proibição por causa da Covid 19, 
população deve ter máxima atenção para que acidentes não acabem com a diversão.

DA REDAÇÃO

Com a liberação, por 
parte das autoridades públi-
cas, após um período de dois 
anos de pandemia, para a re-
alização de uma das festivida-
des mais populares do Brasil, 
os “arraiás juninos”, a Cemig 
alerta sobre os cuidados a se-
rem tomados na instalação 
de todos os tipos de enfeites 
e ornamentos, além de outras 
práticas típicas desses even-
tos, para se evitar acidentes 
de natureza elétrica.

Essa tradicional festa fol-
clórica comumente é a que 
mais deixa as ruas ornamen-
tadas. Assim, com a chega-
da de junho, muitas pessoas 

já estão se preparando para 
instalar as tradicionais deco-
rações que fazem parte dessa 
época, seja nas ruas, escolas 
ou residências.

Porém, é importante ter 
atenção na hora dessas insta-
lações. João José Magalhães 
Soares, gerente de Saúde e 
Segurança do Trabalho da 
Cemig, orienta que todos os 
enfeites devem ser bem afi-
xados em locais apropriados, 
de forma que, em caso de 
tempestade ou ventania, não 
venham a tocar ou cair sobre 
os fios da rede elétrica.

“Em vias públicas e pra-
ças, os enfeites e ornamen-
tos precisam ser instalados 

longe das redes de energia e 
jamais podem ser afixados 
nos postes ou padrões, pois, 
além de colocarem em risco 
os instaladores, dificultam o 
acesso dos eletricistas para a 
manutenção do sistema elé-
trico, em caso de necessidade. 
Outra recomendação impor-
tante: as linhas de sustentação 
das bandeirinhas devem ser 
feitas de barbante ou linha de 
pesca, mas nunca de arame, fio 
metálico ou linha chilena. A 
utilização desses materiais traz 
risco iminente de acidentes”, 
ressalta o gerente da Cemig.

Além dos enfeites aéreos, 
muitas pessoas fazem foguei-
ras, típicas dessas festivida-

des, principalmente nas cida-
des mais frias, onde a prática 
é utilizada não só para deixar 
a festa mais bonita, mas tam-
bém como forma de aquecer 
a quem estiver próximo. João 
José Magalhães Soares alerta 
sobre os riscos que essa prá-
tica pode causar à rede elétri-
ca. “Fogo não combina com 
eletricidade e nem com mato 
seco. Portanto, recomenda-se 
que as fogueiras não fiquem 
embaixo de redes elétricas 
ou linhas de transmissão e 
também fiquem longe da ve-
getação. Até porque estamos 
no início do período seco, e 
o risco de queimadas é muito 
grande”, orienta o especialista 

em segurança da companhia.
Ainda segundo ele, os 

fogos de artifício são poten-
cialmente perigosos se forem 
projetados contra as redes 
elétricas. “O ideal é soltá-los 
em locais descampados, e de-
vem sempre ser manuseados 
por um adulto”, alerta.

Além disso, João José 
lembra que os famosos ba-
lões, apesar de não serem tí-
picos em Minas Gerais, são 
potencialmente causadores 
de acidentes com a rede elé-
trica, podendo causar falta de 
energia e colocando e risco 
edificações, florestas, distri-
buidoras de combustíveis e 
fábricas.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Sucesso no trabalho, dinheiro no bolso, 
saúde fortalecida e mudanças positivas são 
as promessas para esses dias. Tá bom ou 
quer mais, meu bombonzinho trufado? Ah, 
quer mais? Então toma e se esbalda com as 
good news do Sol, que muda para Câncer, 
seu signo irmão, trazendo novidades e 
surpresas.

Ulálá, se depender de Júpiter você já começa 
a semana de braços dados com a sorte e pode 
esperar grandes alegrias, Sagita! Seu regente 
troca likes com Mercúrio, multiplica sua vitalidade 
e abre os seus caminhos, na verdade escancara, 
bebê! Essa cota generosa de energia vai te dar 
gás e entusiasmo para atravessar a semana no 
maior astral, seja no trabalho, seja na vida pessoal.

E aí, quer primeiro a notícias boas ou as chatas, 
meu cristalzinho? Realista como você sempre 
foi, não duvido que queira saber antes das tretas, 
né não?  Bom, não vamos exagerar porque nem 
chega a ser uma bagacinha e tô falando da Lua, 
que entra na fase Minguante.

Trago verdades, e elas são pra glorifi car de 
pé, meu bombonzinho de coco! Mercúrio e 
Júpiter abrem a semana em estado de graça 
e mandam energias superpositivas para você 
arrasar nesses dias – bora lá colocar a marca 
da sua criatividade em tudo que fi zer. Agora, as 
melhores energias vão marcar presença nos 
contatinhos. 

Quem tirou a sorte grande nesses dias, 
quem? É claro que é você, bebê! As 
notícias não são boas, são maravilindas e 
garanto que o período já começa perfeito 
sem defeitos para as suas fi nanças, meu 
cristalzinho! 

Tourinhos e tourinhas gostam de ver para 
crer e nem sempre ouvem a intuição, mas se 
você faz parte desse time, convém repensar 
seus conceitos, bebê. Os astros revelam que 
o sexto sentido será seu talismã de sorte 
nessa semana, ainda mais com grana. 

Vishmaria, tem tanta coisa boa junta 
e misturada nesses dias que eu tô até 
fi cando com inveja, meu cristalzinho! 
Mas ao invés de botar olho gordo no seu 
pesqueiro, trago as good news em primeira 
mão. Parcerias e interesses com amigos, 
pessoas queridas e o mozão ganham 
impulso e podem proporcionar grandes 
alegrias logo no começo da semana.

Se depender de Júpiter, você entra nessa semana 
com o pé direito, caranguejinha! A vontade de 
fazer, acontecer e progredir fica no modo turbo e 
há sinal de conquista inesperada na carreira. A 
Lua Minguante quebra um pouco o clima e pode 
trazer certo desânimo , mas se avexe não, porque 
o Sol será seu fiel escudeiro e levanta seu astral 
no mesmo dia.

Tá bombando nas amizades e nos contatinhos 
com as vibes positivas de Mercúrio e Júpiter, 
leodiva? É, não duvido, e já adianto que você pode 
receber boas notícias em relação a um dinheiro 
que aguarda. Mas sem querer colocar areia na 
sua festa tem outras energias rolando nessa 
semana e pelo que vejo não serão tão generosas. 

É agora que você carimba seu passaporte para o 
sucesso, meu cristalzinho! Energias maravilindas 
sopram em sua direção e os astros avisam tudo 
deve fl uir de acordo com as suas expectativas. 
Seu Mercúrio troca likes com Júpiter e promete 
um período sortudo na vida profi ssional e 
fi nanceira. 

Taí um período redondinho para você levar 
adiante as mudanças com as quais vem 
sonhando, minha consagrada! Tem novidade 
boa dos astros e eles pedem para avisar que há 
chance de começar algo que vai te trazer muita 
satisfação.

Louca para saber das novidades, minha 
consagrada? Pode glorificar em pé porque a 
sua estrela está pra lá de iluminada. Mercúrio e 
Júpiter blindam o seu astral já na segunda-feira, 
protegendo a saúde, o trabalho e os contatos, que 
devem render bastante.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

As cinzas de Artemio são depositadas no 
túmulo da família Elizalde. Então, Rebeca, 
com a intenção de obrigar Aurora a visitá-la 
na prisão, ateia fogo em seu prórpio corpo. 
Miguel acaba regressando ao povoado, 
pois, não desisitu do amor de Fernanda, 
mas ela deixa claro que ainda ama Franco 
Santoro, que na verdade é Eduardo Juarez, 
seu amor desde menina.  Priscila dá a luz a 
um menino e Vladimir chega, para surpresa 
de Gonçalo. Priscila confessa que o bebê é 
fi lho de Vladimir. Fernanda recebe o coração 
que Eduardo lhe deu de presente quando 
crianças e que ela devolveu quando soube de 
sua verdadeira identidade.

Santiago conta para Aurora que Rebeca 
assassinou sua mãe, culpou Liliana e a 
fez passar toda a vida em uma clínica 
psiquiátrica. Ele conta também que foi ela 
quem ordenou que Camilo a violentasse. 
Eduardo é gravemente ferido por ordem 
de Artêmio. Aurora renega os pais, diz que 
não quer que seu fi lho saiba que seus avós 
são assassinos e vai embora. Bárbara, fora 
de si, dispara contra Artêmio e ele morre. 
Aurora procura Santiago e diz que o ama. 
Fernanda, desolada, diz a Santiago que 
Eduardo foi embora sem se despedir.

Gustavo e Teca prestam socorro a 
Samuel. Ângelo se desespera ao saber 
que Samuel foi atropelado. Marcela 
encontra algumas falhas no caso de 
Clarice. Moa se preocupa com Pat. Kaká 
Bezerra é escalado para ser o dublê de 
Andréa Pratini depois que ela dispensa 
os serviços de Pat. Pat faz uma proposta 
de trabalho para Olívia. Alfredo fl agra 
Joca e Olívia juntos e o sogro pede 
que o ilustrador não comente nada com 
Pat. Ítalo vai ao hospital tentar falar 
com Samuel, e não acredita quando ele 
afi rma ter visto Clarice na rua. Leonardo 
fi ca surpreso quando Ângelo chega à 
casa de Regina e a culpa pela morte de 
Samuel.

Ângelo deixa a casa da prima Regina, 
e Leonardo exige uma explicação. Moa 
comunica a Pat sobre a morte de Samuel. 
Regina e Leonardo concordam em não 
contar para Danilo sobre Ângelo. Marcela 
autoriza Paulo a visitar Ângelo. Anita se 
desespera ao saber da morte de Samuel. Pat 
sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. 
Paulo encontra Regina na casa de Ângelo. 
Renan se interessa pela proposta que Pat fez 
para Olívia. Rebeca e Moa discutem sobre 
a audiência de guarda de Chiquinho. Pat 
lembra Moa de questionar Andréa sobre a 
foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver 
Andréa vestida com o terninho laranja. 

Fernanda pede a “Franco” que a leve 
para conversar com Artêmio Bravo e 
desapareça, pois, corre perigo, jurado 
de mote. Bárbara diz a Artêmio que 
Adriano tem que contar para Fernanda 
onde está Aurora e ele afi rma que 
vai negociar sua liberdade. Camilo 
diz a Santiago que foi Bárbara quem 
preparou tudo para que ele violentasse 
Aurora. Por ordem de Artêmio, Adriano 
é brutalmente agredido. Fernanda diz a 
“Franco” que vai denunciar Artêmio e 
Bárbara pelo assassinato de sua mãe. 
“Franco” oferece seu apoio a Fernanda 
e ela pergunta se vai assinar com 
Franco Santoro ou Eduardo Juarez. Ele 
se impacta com a pergunta.

Guta termina o relacionamento com 
Tadeu. Tadeu pede perdão a José 
Leôncio. Zuleica conta a Tenório que 
Marcelo já sabe que é irmão de Guta. 
Juma se sente sozinha. O Velho do Rio 
tenta punir o fazendeiro e os capangas 
que atearam fogo à mata. Trindade 
afi rma que quem ganhar a sela de prata 
irá mandar na fazenda. Filó convence 
Tadeu de que ele é fi lho de José Leôncio. 
Marcelo se arrepende de ter ajudado na 
venda de terras de Tenório. José Leôncio 
acorda com um mau pressentimento. O 
Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.

José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz 
a José Lucas que ainda não é mulher de 
Jove. Jove cancela a compra de sal grosso 
que José Leôncio fez. Marcelo não concorda 
com a forma de Tenório tratar os negócios. 
Irma incentiva Gustavo a ir em busca de sua 
felicidade. Tenório discute com Marcelo. Zefa 
pede a Maria Bruaca para assistir à moda de 
viola na fazenda de José Leôncio, em troca 
de não contar a Tenório que Alcides dormiu 
com a patroa. Marcelo pede desculpas ao 
pai. José Leôncio repreende Jove. Guta 
decide deixar o Pantanal, e se surpreende 
ao ver Marcelo chegar com Tenório.

Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na 
rua e o pescador vai ao encontro do irmão. 
Pat vai pra casa triste e é consolada por 
Nadir após ser dispensada como dublê 
por Andréa . Leonardo pede para Danilo 
adiar a reunião com os coreanos. Moa vê 
a sessão de fotos de Andréa. Samuel briga 
com Ângelo na rua, e Paulo questiona os 
pescadores sobre o motivo do confl ito. 
Marcela revisa o caso de Clarice. Moa 
recebe a intimação para a audiência e fi ca 
preocupado. Samuel segue Anita na rua e 
acaba atropelado por Teca, que dirigia o 
carro com Gustavo no banco do carona. 
Anita observa a cena de longe.

Eduardo jura para Fernanda que depois 
de encontrar Aurora desaparecerá de sua 
vida para sempre. Adriano diz a Fernanda 
que, mais uma vez falhou com ela, pede 
perdão e morre. Lúcio leva Aurora até 
Bárbara, que a leva para um hotel. Aurora 
consegue se comunicar com Fernanda, 
que vai resgatá-la. Bárbara chega à 
fazenda dos Elizalde exigindo que lhe 
entreguem sua fi lha. Depois se ajoelha 
diante de Santiago e pede que não a 
afaste de Aurora. Santiago diz que não 
quer que seu fi lho conheça a assassina 
de sua mãe. Eduardo e Fernanda 
enfrentam Bárbara.

Isadora beija Joaquim para irritar Rafael. 
Heloísa mente sobre a gravidez para 
Leônidas e Matias ouve a conversa. Davi 
discute com Iolanda. Matias afi rma a 
Leônidas que ele está sendo enganado 
por Heloísa. Úrsula e Margô seguem 
Ambrósio. Julinha decide usar dinheiro da 
rádio para jogar. Davi decide fazer uma 
auditoria com as manutenções dos teares. 
Julinha e Arminda se surpreendem com 
a volta inesperada de Santa.  Úrsula vai 
até a casa de Neide. Isadora pede para 
Joaquim marcar a data do casamento. Davi 
afi rma a Iara que provará que Joaquim está 
roubando a tecelagem. O verdadeiro Rafael 
Antunes desperta do coma. 

Davi decide procurar a proprietária da 
empresa de manutenção dos teares. 
Úrsula acredita que Neide tem um 
caso com Ambrósio. Abel ameaça 
revelar o segredo de Lucinha. Joaquim 
ordena que Abel sabote a tecelagem 
novamente. Isadora conta para Rafael 
que marcou a data de seu casamento 
com Joaquim. Matias adultera o chá 
que Manuela prepara para Heloísa. 
Úrsula confi rma suas suspeitas sobre 
Ambrósio. Abel sabota a tecelagem 
e Tenório se acidenta. Davi descobre 
quem é a dona da falsa empresa que 
Joaquim contratou. Elias examina 
o verdadeiro Rafael Antunes e o 
questiona sobre seu nome.

Heloísa revela a Violeta que está grávida. 
Davi confi rma suas suspeitas sobre Joaquim. 
Santa decide ajudar Inácio. Davi fl agra uma 
conversa entre Joaquim e Enrico. Olívia se 
revolta com o acidente de Tenório. Joaquim 
guarda os documentos que comprovam 
o crime em sua sala. Davi descobre o 
esquema de Joaquim. Isadora visita Tenório 
e Fátima fi ca incomodada. Leônidas ouve 
parte de uma conversa de Heloísa com 
Violeta e decide deixar a fazenda. Úrsula 
chantageia Ambrósio. Davi encontra as 
provas contra Joaquim. Iara impede Isadora 
de entrar na sala de Joaquim.

Davi despista Isadora. Ambrósio confi rma 
a gravidez de Úrsula para Eugênio. Úrsula 
esconde o documento falso de Fátima 
na casa de Eugênio. Eugênio desabafa 
com Violeta. Davi se disfarça e encontra 
o documento de Fátima na casa de 
Eugênio. Joaquim se desespera ao saber 
da visita de um policial à casa do padrinho. 
Leônidas avisa Violeta que vai embora da 
fazenda. Fátima revela a verdade sobre 
Olívia a Heloísa. Davi dá um ultimato em 
Joaquim.

Leônidas tranca Matias no quarto e se 
despede de Violeta. Fátima conta a 
história de Olívia para Heloísa. Davi leva 
a pasta com os documentos da fraude 
de Joaquim para a casa de Augusta. 
Heloísa se declara para Leônidas. 
Fátima obriga Benê a falar com Olívia. 
Valentino faz uma previsão para Julinha. 
Emília se anima ao saber do concurso 
da rádio. Úrsula manda Joaquim 
cumprir as exigências de Rafael. Julinha 
perde no jogo novamente. Olívia e 
Heloísa se encontram. Joaquim termina 
seu noivado com Isadora. O verdadeiro 
Rafael Antunes recupera sua memória.

Isadora fi ca sem entender as atitudes de 
Joaquim. Margô decide se inscrever no 
concurso da rádio. Benê sofre com a rejeição 
de Olívia. Joaquim procura seus documentos 
na casa de Rafael. Violeta demite Benê. 
Matias se irrita com o novo enfermeiro. Davi 
ouve Isadora maldizer o suposto assassino 
de Elisa e se entristece. Eugênio e Úrsula 
se casam. Lucinha observa, triste, o time de 
futebol treinando. Bento consegue dar mais 
passos com a ajuda de Silvana. Lorenzo e 
Letícia namoram. Rafael Antunes chega à 
tecelagem e é recebido por Joaquim.

Moa vê Andréa dar carona para uma mulher 
vestida com a mesma roupa que ela e 
fotografa as duas. Paulo e Marcela confi rmam 
que Teca não teve culpa no atropelamento 
de Samuel. A artista plástica fi ca em choque 
ao saber da morte do pescador. Pat decide 
se juntar a Moa na perseguição à Andréa. 
Andréa se reúne com outras mulheres 
vestidas com a mesma roupa que ela e 
fazem uma homenagem a Clarice. Bob 
chega para o jantar na casa de Teca e se 
desespera ao avistar Pat no local. Durante 
uma videochamada com Vini, Martha se 
surpreende ao notar que Jonathan está numa 
mesa próxima a de seu namorado.

Martha pede para Vini descobrir onde 
Jonathan está hospedado e o paradeiro do 
cientista na cidade praiana. Danilo manda 
Bob embora do jantar ao saber que Pat 
pode reconhecê-lo. Regina nota vários 
documentos sobre o caso de Clarice na mesa 
de Paulo. Anita tem um pesadelo com Clarice. 
Martha revela a Ítalo o paradeiro de Jonathan. 
Chiquinho cai de uma escada, e Moa o leva 
para o hospital. Regina depõe na delegacia. 
Pat leva o contrato para Moa assinar e 
se desespera ao saber do acidente de 
Chiquinho. Ítalo convence Jonathan a voltar 
com ele para o Rio. Pat e Moa se beijam.

Pat e Moa decidem se afastar e não 
tocam no assunto. Jonathan comenta 
com Ítalo que Clarice não confi ava em 
Leonardo. Alfredo sente um mal-estar e 
fi ca preocupado. Lou se recusa a falar para 
Renan sobre Pat. Moa teme que Rebeca 
use a queda de Chiquinho contra ele na 
audiência. Danilo se declara para Rebeca. 
Regina entrega um celular para Dagmar e 
a instrui sobre o que dizer quando entrarem 
em contato com ela. Martha fi ca aliviada 
quando Ítalo chega a SG com Jonathan. 
Pat lembra do beijo em Moa e pede para 
conversar com Alfredo. Leonardo revela a 
Ítalo que Jonathan foi casado com Clarice.

Fernanda conta que Miguel está noivo 
de Lili. Ela diz que Eduardo é um tonto 
e pergunta quanto tempo mais ele vai 
precisar para pedi-la em casamento. 
Eduardo e Fernanda, por sí sós, 
realizam seu casamento. Aurora dá a 
luz a um menino. Depois, envia uma 
foto dele para Rebeca e junto uma carta, 
onde diz que isto é tudo o que pode 
fazer por ela. Aurora ainda escreve que 
jamais falará mal dela para o seu fi lho, 
pois, ele merece ser uma criança feliz. 
Miguel pede a Gonçalo a mão de Liliana 
em casamento. Eduardo e Fernanda, 
enfi m, saem em lua-de-mel. E o amor 
e o bem, uma vez mais, triunfam sobre 
o mal. 

Guta fi ca feliz ao ver Marcelo e resolve 
permanecer na fazenda. Maria Bruaca não 
gosta da presença de Marcelo em sua casa. 
José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu 
sente da proximidade do pai com Jove. José 
Lucas diz a Tadeu que não disputará a sela 
com os irmãos. Tenório fi ca incomodado com 
a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. 
Tenório pede a Maria Bruaca para tratar 
Marcelo com respeito. Filó nota que José 
Leôncio ainda guarda rancor de Mariana. 
Trindade e Tibério entram em um embate por 
causa de Irma.

Alcides estranha a intimidade entre Guta 
e Marcelo. José Leôncio e Filó recebem 
Mariana, Irma e Zaquieu. Mariana critica 
a queimada que avistou do avião. Filó se 
incomoda com a atenção exagerada de 
Zaquieu. Juma não abre mão de morar na 
tapera, mesmo com o risco de perder Jove. 
O Velho do Rio, em forma de sucuri, foge do 
Centro de Reabilitação de Animais. Trindade 
diz a Irma que a deseja, e os dois acabam 
se beijando. Guta e Marcelo conversam 
sobre a situação de suas famílias e o fato de 
serem irmãos. O Velho do Rio procura Juma 
pedindo socorro.

O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe 
de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou 
os olhares que ela e Trindade trocaram 
durante a cantoria. Guta revela a Marcelo 
que o pai deles é um grileiro e suspeita de 
que Juma e Alcides saibam mais de Tenório 
do que eles. Mariana pergunta a Jove se ele 
acha possível Madeleine estar viva. Trindade 
pede a Irma que arrume um barco para eles 
fi carem sozinhos, sem ninguém por perto. 
Zuleica está preocupada com Marcelo. 
Mariana conversa com José Leôncio sobre 
a relação de Jove com Juma.

Juma conta a Jove que o Velho do Rio 
orientou que ela fi casse na tapera, mas que 
tivesse um fi lho. Tadeu zomba de Zaquieu. 
Marcelo pede informações a Alcides sobre 
Juma. Mariana recebe um bilhete de Zaquieu 
dizendo que deixará o Pantanal. José 
Leôncio tenta tranquilizar Mariana. Mariana 
revela a José Leôncio que tem receio de que 
Jove escolha Juma e abra mão negócios da 
família. José Leôncio é claro com Mariana, 
afi rmando que, se Jove desistir de cuidar dos 
negócios, um dos outros dois fi lhos assumirá 
seu lugar.
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Sucesso no trabalho, dinheiro no bolso, 
saúde fortalecida e mudanças positivas são 
as promessas para esses dias. Tá bom ou 
quer mais, meu bombonzinho trufado? Ah, 
quer mais? Então toma e se esbalda com as 
good news do Sol, que muda para Câncer, 
seu signo irmão, trazendo novidades e 
surpresas.

Ulálá, se depender de Júpiter você já começa 
a semana de braços dados com a sorte e pode 
esperar grandes alegrias, Sagita! Seu regente 
troca likes com Mercúrio, multiplica sua vitalidade 
e abre os seus caminhos, na verdade escancara, 
bebê! Essa cota generosa de energia vai te dar 
gás e entusiasmo para atravessar a semana no 
maior astral, seja no trabalho, seja na vida pessoal.

E aí, quer primeiro a notícias boas ou as chatas, 
meu cristalzinho? Realista como você sempre 
foi, não duvido que queira saber antes das tretas, 
né não?  Bom, não vamos exagerar porque nem 
chega a ser uma bagacinha e tô falando da Lua, 
que entra na fase Minguante.

Trago verdades, e elas são pra glorifi car de 
pé, meu bombonzinho de coco! Mercúrio e 
Júpiter abrem a semana em estado de graça 
e mandam energias superpositivas para você 
arrasar nesses dias – bora lá colocar a marca 
da sua criatividade em tudo que fi zer. Agora, as 
melhores energias vão marcar presença nos 
contatinhos. 

Quem tirou a sorte grande nesses dias, 
quem? É claro que é você, bebê! As 
notícias não são boas, são maravilindas e 
garanto que o período já começa perfeito 
sem defeitos para as suas fi nanças, meu 
cristalzinho! 

Tourinhos e tourinhas gostam de ver para 
crer e nem sempre ouvem a intuição, mas se 
você faz parte desse time, convém repensar 
seus conceitos, bebê. Os astros revelam que 
o sexto sentido será seu talismã de sorte 
nessa semana, ainda mais com grana. 

Vishmaria, tem tanta coisa boa junta 
e misturada nesses dias que eu tô até 
fi cando com inveja, meu cristalzinho! 
Mas ao invés de botar olho gordo no seu 
pesqueiro, trago as good news em primeira 
mão. Parcerias e interesses com amigos, 
pessoas queridas e o mozão ganham 
impulso e podem proporcionar grandes 
alegrias logo no começo da semana.

Se depender de Júpiter, você entra nessa semana 
com o pé direito, caranguejinha! A vontade de 
fazer, acontecer e progredir fica no modo turbo e 
há sinal de conquista inesperada na carreira. A 
Lua Minguante quebra um pouco o clima e pode 
trazer certo desânimo , mas se avexe não, porque 
o Sol será seu fiel escudeiro e levanta seu astral 
no mesmo dia.

Tá bombando nas amizades e nos contatinhos 
com as vibes positivas de Mercúrio e Júpiter, 
leodiva? É, não duvido, e já adianto que você pode 
receber boas notícias em relação a um dinheiro 
que aguarda. Mas sem querer colocar areia na 
sua festa tem outras energias rolando nessa 
semana e pelo que vejo não serão tão generosas. 

É agora que você carimba seu passaporte para o 
sucesso, meu cristalzinho! Energias maravilindas 
sopram em sua direção e os astros avisam tudo 
deve fl uir de acordo com as suas expectativas. 
Seu Mercúrio troca likes com Júpiter e promete 
um período sortudo na vida profi ssional e 
fi nanceira. 

Taí um período redondinho para você levar 
adiante as mudanças com as quais vem 
sonhando, minha consagrada! Tem novidade 
boa dos astros e eles pedem para avisar que há 
chance de começar algo que vai te trazer muita 
satisfação.

Louca para saber das novidades, minha 
consagrada? Pode glorificar em pé porque a 
sua estrela está pra lá de iluminada. Mercúrio e 
Júpiter blindam o seu astral já na segunda-feira, 
protegendo a saúde, o trabalho e os contatos, que 
devem render bastante.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

As cinzas de Artemio são depositadas no 
túmulo da família Elizalde. Então, Rebeca, 
com a intenção de obrigar Aurora a visitá-la 
na prisão, ateia fogo em seu prórpio corpo. 
Miguel acaba regressando ao povoado, 
pois, não desisitu do amor de Fernanda, 
mas ela deixa claro que ainda ama Franco 
Santoro, que na verdade é Eduardo Juarez, 
seu amor desde menina.  Priscila dá a luz a 
um menino e Vladimir chega, para surpresa 
de Gonçalo. Priscila confessa que o bebê é 
fi lho de Vladimir. Fernanda recebe o coração 
que Eduardo lhe deu de presente quando 
crianças e que ela devolveu quando soube de 
sua verdadeira identidade.

Santiago conta para Aurora que Rebeca 
assassinou sua mãe, culpou Liliana e a 
fez passar toda a vida em uma clínica 
psiquiátrica. Ele conta também que foi ela 
quem ordenou que Camilo a violentasse. 
Eduardo é gravemente ferido por ordem 
de Artêmio. Aurora renega os pais, diz que 
não quer que seu fi lho saiba que seus avós 
são assassinos e vai embora. Bárbara, fora 
de si, dispara contra Artêmio e ele morre. 
Aurora procura Santiago e diz que o ama. 
Fernanda, desolada, diz a Santiago que 
Eduardo foi embora sem se despedir.

Gustavo e Teca prestam socorro a 
Samuel. Ângelo se desespera ao saber 
que Samuel foi atropelado. Marcela 
encontra algumas falhas no caso de 
Clarice. Moa se preocupa com Pat. Kaká 
Bezerra é escalado para ser o dublê de 
Andréa Pratini depois que ela dispensa 
os serviços de Pat. Pat faz uma proposta 
de trabalho para Olívia. Alfredo fl agra 
Joca e Olívia juntos e o sogro pede 
que o ilustrador não comente nada com 
Pat. Ítalo vai ao hospital tentar falar 
com Samuel, e não acredita quando ele 
afi rma ter visto Clarice na rua. Leonardo 
fi ca surpreso quando Ângelo chega à 
casa de Regina e a culpa pela morte de 
Samuel.

Ângelo deixa a casa da prima Regina, 
e Leonardo exige uma explicação. Moa 
comunica a Pat sobre a morte de Samuel. 
Regina e Leonardo concordam em não 
contar para Danilo sobre Ângelo. Marcela 
autoriza Paulo a visitar Ângelo. Anita se 
desespera ao saber da morte de Samuel. Pat 
sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. 
Paulo encontra Regina na casa de Ângelo. 
Renan se interessa pela proposta que Pat fez 
para Olívia. Rebeca e Moa discutem sobre 
a audiência de guarda de Chiquinho. Pat 
lembra Moa de questionar Andréa sobre a 
foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver 
Andréa vestida com o terninho laranja. 

Fernanda pede a “Franco” que a leve 
para conversar com Artêmio Bravo e 
desapareça, pois, corre perigo, jurado 
de mote. Bárbara diz a Artêmio que 
Adriano tem que contar para Fernanda 
onde está Aurora e ele afi rma que 
vai negociar sua liberdade. Camilo 
diz a Santiago que foi Bárbara quem 
preparou tudo para que ele violentasse 
Aurora. Por ordem de Artêmio, Adriano 
é brutalmente agredido. Fernanda diz a 
“Franco” que vai denunciar Artêmio e 
Bárbara pelo assassinato de sua mãe. 
“Franco” oferece seu apoio a Fernanda 
e ela pergunta se vai assinar com 
Franco Santoro ou Eduardo Juarez. Ele 
se impacta com a pergunta.

Guta termina o relacionamento com 
Tadeu. Tadeu pede perdão a José 
Leôncio. Zuleica conta a Tenório que 
Marcelo já sabe que é irmão de Guta. 
Juma se sente sozinha. O Velho do Rio 
tenta punir o fazendeiro e os capangas 
que atearam fogo à mata. Trindade 
afi rma que quem ganhar a sela de prata 
irá mandar na fazenda. Filó convence 
Tadeu de que ele é fi lho de José Leôncio. 
Marcelo se arrepende de ter ajudado na 
venda de terras de Tenório. José Leôncio 
acorda com um mau pressentimento. O 
Velho do Rio agoniza em forma de sucuri.

José Leôncio vai à capela rezar. Juma diz 
a José Lucas que ainda não é mulher de 
Jove. Jove cancela a compra de sal grosso 
que José Leôncio fez. Marcelo não concorda 
com a forma de Tenório tratar os negócios. 
Irma incentiva Gustavo a ir em busca de sua 
felicidade. Tenório discute com Marcelo. Zefa 
pede a Maria Bruaca para assistir à moda de 
viola na fazenda de José Leôncio, em troca 
de não contar a Tenório que Alcides dormiu 
com a patroa. Marcelo pede desculpas ao 
pai. José Leôncio repreende Jove. Guta 
decide deixar o Pantanal, e se surpreende 
ao ver Marcelo chegar com Tenório.

Samuel fala para Ângelo que viu Clarice na 
rua e o pescador vai ao encontro do irmão. 
Pat vai pra casa triste e é consolada por 
Nadir após ser dispensada como dublê 
por Andréa . Leonardo pede para Danilo 
adiar a reunião com os coreanos. Moa vê 
a sessão de fotos de Andréa. Samuel briga 
com Ângelo na rua, e Paulo questiona os 
pescadores sobre o motivo do confl ito. 
Marcela revisa o caso de Clarice. Moa 
recebe a intimação para a audiência e fi ca 
preocupado. Samuel segue Anita na rua e 
acaba atropelado por Teca, que dirigia o 
carro com Gustavo no banco do carona. 
Anita observa a cena de longe.

Eduardo jura para Fernanda que depois 
de encontrar Aurora desaparecerá de sua 
vida para sempre. Adriano diz a Fernanda 
que, mais uma vez falhou com ela, pede 
perdão e morre. Lúcio leva Aurora até 
Bárbara, que a leva para um hotel. Aurora 
consegue se comunicar com Fernanda, 
que vai resgatá-la. Bárbara chega à 
fazenda dos Elizalde exigindo que lhe 
entreguem sua fi lha. Depois se ajoelha 
diante de Santiago e pede que não a 
afaste de Aurora. Santiago diz que não 
quer que seu fi lho conheça a assassina 
de sua mãe. Eduardo e Fernanda 
enfrentam Bárbara.

Isadora beija Joaquim para irritar Rafael. 
Heloísa mente sobre a gravidez para 
Leônidas e Matias ouve a conversa. Davi 
discute com Iolanda. Matias afi rma a 
Leônidas que ele está sendo enganado 
por Heloísa. Úrsula e Margô seguem 
Ambrósio. Julinha decide usar dinheiro da 
rádio para jogar. Davi decide fazer uma 
auditoria com as manutenções dos teares. 
Julinha e Arminda se surpreendem com 
a volta inesperada de Santa.  Úrsula vai 
até a casa de Neide. Isadora pede para 
Joaquim marcar a data do casamento. Davi 
afi rma a Iara que provará que Joaquim está 
roubando a tecelagem. O verdadeiro Rafael 
Antunes desperta do coma. 

Davi decide procurar a proprietária da 
empresa de manutenção dos teares. 
Úrsula acredita que Neide tem um 
caso com Ambrósio. Abel ameaça 
revelar o segredo de Lucinha. Joaquim 
ordena que Abel sabote a tecelagem 
novamente. Isadora conta para Rafael 
que marcou a data de seu casamento 
com Joaquim. Matias adultera o chá 
que Manuela prepara para Heloísa. 
Úrsula confi rma suas suspeitas sobre 
Ambrósio. Abel sabota a tecelagem 
e Tenório se acidenta. Davi descobre 
quem é a dona da falsa empresa que 
Joaquim contratou. Elias examina 
o verdadeiro Rafael Antunes e o 
questiona sobre seu nome.

Heloísa revela a Violeta que está grávida. 
Davi confi rma suas suspeitas sobre Joaquim. 
Santa decide ajudar Inácio. Davi fl agra uma 
conversa entre Joaquim e Enrico. Olívia se 
revolta com o acidente de Tenório. Joaquim 
guarda os documentos que comprovam 
o crime em sua sala. Davi descobre o 
esquema de Joaquim. Isadora visita Tenório 
e Fátima fi ca incomodada. Leônidas ouve 
parte de uma conversa de Heloísa com 
Violeta e decide deixar a fazenda. Úrsula 
chantageia Ambrósio. Davi encontra as 
provas contra Joaquim. Iara impede Isadora 
de entrar na sala de Joaquim.

Davi despista Isadora. Ambrósio confi rma 
a gravidez de Úrsula para Eugênio. Úrsula 
esconde o documento falso de Fátima 
na casa de Eugênio. Eugênio desabafa 
com Violeta. Davi se disfarça e encontra 
o documento de Fátima na casa de 
Eugênio. Joaquim se desespera ao saber 
da visita de um policial à casa do padrinho. 
Leônidas avisa Violeta que vai embora da 
fazenda. Fátima revela a verdade sobre 
Olívia a Heloísa. Davi dá um ultimato em 
Joaquim.

Leônidas tranca Matias no quarto e se 
despede de Violeta. Fátima conta a 
história de Olívia para Heloísa. Davi leva 
a pasta com os documentos da fraude 
de Joaquim para a casa de Augusta. 
Heloísa se declara para Leônidas. 
Fátima obriga Benê a falar com Olívia. 
Valentino faz uma previsão para Julinha. 
Emília se anima ao saber do concurso 
da rádio. Úrsula manda Joaquim 
cumprir as exigências de Rafael. Julinha 
perde no jogo novamente. Olívia e 
Heloísa se encontram. Joaquim termina 
seu noivado com Isadora. O verdadeiro 
Rafael Antunes recupera sua memória.

Isadora fi ca sem entender as atitudes de 
Joaquim. Margô decide se inscrever no 
concurso da rádio. Benê sofre com a rejeição 
de Olívia. Joaquim procura seus documentos 
na casa de Rafael. Violeta demite Benê. 
Matias se irrita com o novo enfermeiro. Davi 
ouve Isadora maldizer o suposto assassino 
de Elisa e se entristece. Eugênio e Úrsula 
se casam. Lucinha observa, triste, o time de 
futebol treinando. Bento consegue dar mais 
passos com a ajuda de Silvana. Lorenzo e 
Letícia namoram. Rafael Antunes chega à 
tecelagem e é recebido por Joaquim.

Moa vê Andréa dar carona para uma mulher 
vestida com a mesma roupa que ela e 
fotografa as duas. Paulo e Marcela confi rmam 
que Teca não teve culpa no atropelamento 
de Samuel. A artista plástica fi ca em choque 
ao saber da morte do pescador. Pat decide 
se juntar a Moa na perseguição à Andréa. 
Andréa se reúne com outras mulheres 
vestidas com a mesma roupa que ela e 
fazem uma homenagem a Clarice. Bob 
chega para o jantar na casa de Teca e se 
desespera ao avistar Pat no local. Durante 
uma videochamada com Vini, Martha se 
surpreende ao notar que Jonathan está numa 
mesa próxima a de seu namorado.

Martha pede para Vini descobrir onde 
Jonathan está hospedado e o paradeiro do 
cientista na cidade praiana. Danilo manda 
Bob embora do jantar ao saber que Pat 
pode reconhecê-lo. Regina nota vários 
documentos sobre o caso de Clarice na mesa 
de Paulo. Anita tem um pesadelo com Clarice. 
Martha revela a Ítalo o paradeiro de Jonathan. 
Chiquinho cai de uma escada, e Moa o leva 
para o hospital. Regina depõe na delegacia. 
Pat leva o contrato para Moa assinar e 
se desespera ao saber do acidente de 
Chiquinho. Ítalo convence Jonathan a voltar 
com ele para o Rio. Pat e Moa se beijam.

Pat e Moa decidem se afastar e não 
tocam no assunto. Jonathan comenta 
com Ítalo que Clarice não confi ava em 
Leonardo. Alfredo sente um mal-estar e 
fi ca preocupado. Lou se recusa a falar para 
Renan sobre Pat. Moa teme que Rebeca 
use a queda de Chiquinho contra ele na 
audiência. Danilo se declara para Rebeca. 
Regina entrega um celular para Dagmar e 
a instrui sobre o que dizer quando entrarem 
em contato com ela. Martha fi ca aliviada 
quando Ítalo chega a SG com Jonathan. 
Pat lembra do beijo em Moa e pede para 
conversar com Alfredo. Leonardo revela a 
Ítalo que Jonathan foi casado com Clarice.

Fernanda conta que Miguel está noivo 
de Lili. Ela diz que Eduardo é um tonto 
e pergunta quanto tempo mais ele vai 
precisar para pedi-la em casamento. 
Eduardo e Fernanda, por sí sós, 
realizam seu casamento. Aurora dá a 
luz a um menino. Depois, envia uma 
foto dele para Rebeca e junto uma carta, 
onde diz que isto é tudo o que pode 
fazer por ela. Aurora ainda escreve que 
jamais falará mal dela para o seu fi lho, 
pois, ele merece ser uma criança feliz. 
Miguel pede a Gonçalo a mão de Liliana 
em casamento. Eduardo e Fernanda, 
enfi m, saem em lua-de-mel. E o amor 
e o bem, uma vez mais, triunfam sobre 
o mal. 

Guta fi ca feliz ao ver Marcelo e resolve 
permanecer na fazenda. Maria Bruaca não 
gosta da presença de Marcelo em sua casa. 
José Leôncio percebe o ciúme que Tadeu 
sente da proximidade do pai com Jove. José 
Lucas diz a Tadeu que não disputará a sela 
com os irmãos. Tenório fi ca incomodado com 
a postura de Maria Bruaca diante de Marcelo. 
Tenório pede a Maria Bruaca para tratar 
Marcelo com respeito. Filó nota que José 
Leôncio ainda guarda rancor de Mariana. 
Trindade e Tibério entram em um embate por 
causa de Irma.

Alcides estranha a intimidade entre Guta 
e Marcelo. José Leôncio e Filó recebem 
Mariana, Irma e Zaquieu. Mariana critica 
a queimada que avistou do avião. Filó se 
incomoda com a atenção exagerada de 
Zaquieu. Juma não abre mão de morar na 
tapera, mesmo com o risco de perder Jove. 
O Velho do Rio, em forma de sucuri, foge do 
Centro de Reabilitação de Animais. Trindade 
diz a Irma que a deseja, e os dois acabam 
se beijando. Guta e Marcelo conversam 
sobre a situação de suas famílias e o fato de 
serem irmãos. O Velho do Rio procura Juma 
pedindo socorro.

O Velho do Rio diz a Juma que ela o trouxe 
de volta à vida. Mariana diz a Irma que notou 
os olhares que ela e Trindade trocaram 
durante a cantoria. Guta revela a Marcelo 
que o pai deles é um grileiro e suspeita de 
que Juma e Alcides saibam mais de Tenório 
do que eles. Mariana pergunta a Jove se ele 
acha possível Madeleine estar viva. Trindade 
pede a Irma que arrume um barco para eles 
fi carem sozinhos, sem ninguém por perto. 
Zuleica está preocupada com Marcelo. 
Mariana conversa com José Leôncio sobre 
a relação de Jove com Juma.

Juma conta a Jove que o Velho do Rio 
orientou que ela fi casse na tapera, mas que 
tivesse um fi lho. Tadeu zomba de Zaquieu. 
Marcelo pede informações a Alcides sobre 
Juma. Mariana recebe um bilhete de Zaquieu 
dizendo que deixará o Pantanal. José 
Leôncio tenta tranquilizar Mariana. Mariana 
revela a José Leôncio que tem receio de que 
Jove escolha Juma e abra mão negócios da 
família. José Leôncio é claro com Mariana, 
afi rmando que, se Jove desistir de cuidar dos 
negócios, um dos outros dois fi lhos assumirá 
seu lugar.
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Aborto na infância
O caso da menina de 11 anos estuprada e que está sendo mantida em um abrigo há mais de 

um mês para evitar que faça um aborto legal levantou dúvidas sobre as regras da prática no Brasil. 
Segundo a legislação, é permitido interromper a gestação no país em casos de estupro, risco de 
vida para a pessoa gestante e fetos anencéfalos.

A criança foi levada a um hospital para realizar o aborto onde a equipe médica se recusou 
a realizar o abortamento, permitido pelas normas do hospital só até as 20 semanas. A menina 
estava com 22 semanas e dois dias e, por isso, o caso chegou ao Poder Judiciário.

Alguns hospitais deixam de realizar o procedimento recusando a palavra da vítima sob des-
confiança de que não houve estupro. É totalmente absurdo e, no caso de crianças, isso não existe. 
A violência é presumida. Uma criança grávida foi vítima de estupro e não precisa se cogitar ne-
nhum debate, como eles submetem muitas mulheres vítimas a esse constrangimento.

A própria audiência com a menina feriu legislações recentemente aprovadas no Brasil. A  
Lei 13.431  de 2017, por exemplo, estabelece que crianças que vivenciam situações de violência 
serão ouvidas por meio de escuta especializada ou depoimento especial. Ela limita os relatos ao 
estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade.

Essa lei foi editada justamente em proteção à infância diante do sistema de justiça. Define 
que será necessário, quando possível, uma única audiência, com profissionais especializados para 
fazer a narrativa em uma situação confortável e acolhimento para aquela criança. Nenhum desses 
procedimentos foi respeitado pela juíza e pela promotora do caso.

Além disso, no ano passado passou a valer a lei 14.245 de 2021, que pune atos praticados 
contra a dignidade vítimas e testemunhas de violência sexual em atos judiciais. 

Foi um descumprimento total do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Longe de ser 
a prática de um dever que o estado tem de velar pela dignidade da criança e do adolescente quan-
do a salva de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante ou mesmo constrangedor. 
Então, não é simplesmente ignorar o ECA, é descumprir e agredir o ECA. Essas questões preci-
sam ser trazidas a um julgamento. É inimaginável que uma pessoa tenha o poder do estado para 
esse tipo de postura que constrange, que violenta, que desumaniza uma criança. Uma CRIANÇA.

Charge

Sua Doação Vale o Dobro

Nossa campanha “Sua Do-
ação Vale o Dobro” continua, 
e contamos com a sua partici-
pação, nossa meta é arrecadar 
um total de 300kg de ração 

para serem doadas aos Proteto-
res dos Animais, Ong IDDA e 
Cão domínio de Mariana-MG. 
Faça parte dessa corrente do 
bem!

FESTAS TRADICIONAIS 
DA NOSSA CIDADE

 Desta vez vou ocupar 
um espaço tão bem preen-
chido pelo meu amigo César 
do Carmo, em seus relatos 
saudosistas e interessantes 
nestas páginas do Mariana 
fundo do baú.

Aliás, eu tbm, tempos 
atrás , já cheguei a fazer nela 
mesmo , alguns relatos. Na 
oportunidade vou fazer um 
comentário ao relembrar 
com muita saudades e tris-
tezas daquelas  festividades 
tradicionais que aconteciam 
em Mariana., tanto de cara-
tér religioso quanto cultural. 
As mesmas que ainda acon-
tecem são graças os esfor-
ços e dedicações de alguns 
voluntários, pois se depen-
dessem , do nosso clero, já 
teriam acabado.Como por 
exemplo, a festa do Santo 
António. Acontece ainda 
graças a dona Catarina Ra-
mos e equipe do bairro do 
mesmo nome. A festa do 
São Geraldo,graças aos fa-
miliares do saudoso Geraldo 
Carneiro. A do Divino Espí-
rito Santo, graças ao Efraim 
Rocha e equipe, assim como 
dos tradicionais tapetes na 
procissão do Corpus Cristo.. 
O resto acabou tudo e não 
tem nenhuma motivação 
para acontecer mais.

 Alguém lembra daquelas 
festas de São José que aconte-

ciam nos dois seminários da 
arquidiocese. Alguém lembra 
dasquelas festas que aconte-
ciam na rua Direita, na rua 
Santana e da de Santa Cruz 
na beira linha férrea no bar-
ro preto. Das procissões da 
Semana Santa, em especial  a 
do enterro, que viravam noi-
te.  Alguém lembra daquelas 
primeiras comunhões e cris-
mas que aconteciam na nos-
sa paróquia. Alguém lembra 
daquela procissão que saiam 
da igreja do Rosário com as 
imagens de Nossa Senhora 
do Rosário, São Benedito e 
de Santa Iphigenia organiza-
da pelos ferroviários e pela 
familia Sacramento. Alguém 
lembra das festas de São 
Pedro organizada no bairro 
do bucão pelo meu saudo-
so amigo João Crisóstomo. 
Como estas, outras tantas 
foram deixadas de  lado e 
que nós mais idosos tivemos 
a honra de prestigiar.Hoje a 
cidade cresceu, a população 
triplicou e a nossa tradição 
cultural e ainda arrisco a diz, 
até a nossa devoção religiosa 
estão indo para o abismo.

Termino perguntando 
p/ vcs.

-Alguém lembra de mais 
alguma ou escrevi mentira . 
desta vez.

Waldemar Malta



Finalmente o homem casou, geente! O vereador Tikim Mateus 
agora é um homem casado. É Sinara, você laçou o homem 
mesmo, hein?! Mas quem abrilhantou a foto mesmo foram as 
gatinhas Ana Laura e Ana Júlia. Grande abraço para vocês e que 
Deus abençoe essa união!
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Pensa num menino feliz da vida, multiplica, rsrsrs... 
Tiaguinho “Trelelê” realizando o sonho de ir ao show e co-
nhecer pessoalmente o famoso GG da Bahia, o grande Léo 
Santana. A Micareta Martelada entrou pra história hein?!

O 1º Arraiá do Chico Bento fo ium sucesso. O evento aconteceu 
dia 08/06 no Doze Society e foi  organizado pelo Amigo Chico do 
Bento. Parabéns!

Olha só os avós corujas Paulo e Fátima, curtindo a che-
gada da primeira netinha, a Clara. Que Deus abençoe e 
aproveitem bastante essa fase. 

Esse é o nosso amigo Édem da Banda do Rosário que é um 
dos aniversariantes do mês de junho. Desejamos muita 
saúde, paz e alegria. Forte abraço!

Os papais Carlos e Maíra ganham um vale day, rsrsrs, e foram 
cutir a Micareta Martelada em Ouro Preto. Ô coisa boa hein?! 
Grande abraço para vocês.


