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¨ cidades

Só serão efetivadas matrículas dos candidatos que 
atenderem a todos os requisitos.

Cursos gratuitos 
de qualificação 
profissional são 
oferecidos em Mariana
INÍCIO. Os interessados devem ter ensino fundamental 
completo e idade mínima de 18 anos.

DA REDAÇÃO

Moradores de Mariana inte-
ressados em se qualificar profis-
sionalmente nas áreas de segu-
rança em instalações elétricas e 
serviços com eletricidade e soldas 
têm duas oportunidades de cursos 
gratuitos. Em parceria com o Se-
nai, a Fundação Renova oferece, 
a partir de julho, cursos de quali-
ficação profissional nas modalida-
des Soldador (Processo Eletrodo 
Revestido) e da NR10 (Norma 
Regulamentadora) – Eletricidade. 

As inscrições para as au-
las de soldador vão até 30 de 
junho e para o curso em NR-
10-Eletricidade se estendem 
até 7 de julho. Os interessados 
devem ter ensino fundamental 
completo e idade mínima de 
18 anos. As vagas são limita-
das. Ao final do curso, o parti-
cipante recebe um certificado. 

As inscrições devem ser fei-
tas presencialmente, no Senai 
Mariana, localizado na rodovia 
do Contorno, S/N, bairro Co-

lina. Os interessados precisam 
apresentar identidade, compro-
vante de escolaridade e de resi-
dência e cópia do comprovante 
de vacinação contra a Covid. 
Para o curso de NR-10, além 
de todos esses documentos 
também é exigido documento 
que demonstre vínculo empre-
gatício (CTPS ou Contrato de 

Trabalho Legal). 
Para o curso de Soldador 

Processo Eletrodo Revisado, o 
conteúdo abrange capacidades 
técnicas, sociais, metodológicas 
e organizativas referentes ao 
processo de soldagem utilizan-
do eletrodos revestidos. As aulas 
acontecerão no período noturno, 
com início em 11 de julho, e te-
rão duração de cerca de um mês 
e meio, ou 100 horas/aula. 

Já a qualificação em NR10 
– Eletricidade abrange aulas de 
identificação e compreensão de 
requisitos e condições mínimas 
de segurança e serviços em ins-
talações elétricas, aplicação de 
medidas de controle e sistemas 
preventivos. As aulas também 
começam dia 11 de julho, tendo 
carga-horária de 40 horas/aula, 
em turmas pela manhã – das 
7h30 às 11h30 - ou à tarde, das 
13h às 17h. 

Só serão efetivadas matrí-
culas dos candidatos que aten-
derem a todos os requisitos e 
estejam com a documentação 
necessária completa. Outras in-
formações podem ser solicitadas 
pelos telefones (31) 3557 2120 
ou (31) 3557 4241.
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PREF MARIANA

Em Mariana os shows musicais de destaque acontecerão na Praça Minas Gerais.

Após pandemia, Festival de Inverno 
retorna com shows e diversas atrações 
OBJETIVO. O Festival é uma ação cultural que tem como propósito levar cultura e entretenimento para 
Mariana e seus distritos.

DA REDAÇÃO

O Festival de Inverno co-
meça no próximo dia 1º e a 
programação já foi divulgada 
pela Prefeitura de Mariana. As 
atrações irão acontecer de 1º 
a 17 de julho em espaços pú-
blicos e ruas de espaços não 
convencionais, bairros e dis-
tritos de Ouro Preto, Mariana 
e João Monlevade, em Minas 
Gerais, com uma programa-
ção gratuita. 

Após um período longo de 
isolamento social os eventos 
voltam a acontecer presencial-
mente com o mesmo objetivo 
de colaborar com a reflexão 
social e ampliar os meios de ex-
pressão artística. 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. 

O Festival de Inverno de 
Ouro Preto, Mariana e João 

Monlevade 2022 é uma realiza-
ção da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP), em par-
ceria com a Fundação Gorceix, 
a Fundação de Arte de Ouro 
Preto (Faop), o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-

co Nacional (Iphan) e a Alian-
ça Francesa, além do apoio do 
Farid e da parceria institucional 
das Prefeituras de Ouro Preto, 
Mariana e João Monlevade.

Em Mariana os shows mu-
sicais de destaque acontecerão 

na Praça Minas Gerais e nomes 
como, Wilson Sideral, Daniel, 
Paula Fernandes e Biquíni Ca-
vadão já são presenças confir-
madas.

Confira a programação no 
site do Jornal Ponto Final.
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 Ex-diretor e sócio do Sindicato Metabase Mariana, césar do Carmo, lança seu primeiro livro.

Sindicato Metabase Mariana apoia 
lançamento de livro de ex-sócio
CULTURA. César do Carmo faz uma viagem pelo continente africano e traz para seus leitores uma história 
que prende e faz o leitor viajar pela grandeza cultural do país.

DA REDAÇÃO

César do Carmo, escritor, 
fotógrafo, ex-diretor e sócio do 
Sindicato Metabase Mariana, 
lançou seu primeiro livro. “As 
estrelas mudam de lugar” é um 
drama inspirador e instigante, 
onde César do Carmo faz uma 
viagem pelo continente africa-
no e traz para seus leitores uma 
história que prende e faz o leitor 
viajar pela grandeza cultural do 
país, suas dificuldades e a supe-
ração dos seus personagens.

A história percorre a vida 
de um médico e seu filho. Em 
busca de realizar o sonho do 
filho, esse pai vai para África 
e muda toda a sua perspectiva 

de vida. Confrontado por situ-
ações que o colocam em risco 
de morte, vivendo uma nova 
realidade, e conhecendo pesso-
as que o ajudam. Esse persona-
gem irá trazer seus leitores para 
um drama pessoal que mudará 
a percepção do que realmente 
importa nessa vida.

Com título “As estrelas 
mudam de lugar”, o livro foi 
lançado pela editora Viseu e, se 
encontra para venda em mode-
los, e-book e físicos, e podem 
ser adquiridos pela Amazon, 
Magazine Luiza e Submarino. 
“O Sindicato Metabase Maria-
na tem orgulho de valorizar a 
cultura e todas as expressões 

artísticas na nossa sociedade, e 
parabeniza nosso sócio e com-
panheiro pela belíssima obra 
que acaba de lançar. Apoiamos 
e construímos juntos uma his-
tória onde pautamos nosso 
princípio sempre no bem-estar 
social, e dentro desta premissa, 
acreditamos que uma das for-
mas mais efetivas de melho-
rarmos enquanto sociedade é 
valorizando nossos artistas e 
suas expressões, baseado neste 
apoio incondicional, sorteamos 
diversos exemplares para nos-
sos associados no decorrer do 
mês de junho. Acompanhem 
nossas redes sociais e saibam 
como participar”.
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O distrito não recebe o mesmo número de visitantes locais e 
turistas como antes.

Prefeito sanciona 
projeto indicado 
por Pedrinho Salete
LEI. O vereador agradeceu ao Executivo e reiterou o compromisso 
com Mariana.

DA REDAÇÃO

No último dia 28 o Vere-
ador Pedrinho Salete junta-
mente com o Advogado, re-
presentante da comunidade de 
Santa Rita Durão Dr. Ronaldo 
Sales, estiveram no gabinete 
do Prefeito Juliano Duarte, 
para realizar o sancionamento 
do projeto de lei 3.584, de sua 
autoria, incluindo Santa Rita 
Durão como um dos distritos 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão da em-
presa Samarco e no eventu-
al momento aproveitou para 
agradecer ao Executivo. 

Através do rompimento da 
barragem o distrito foi atingido 
com impactos socioeconômi-
cos e psicológicos. O distrito 
não recebe o mesmo número 
de visitantes locais e turistas 
como antes. Outro aspecto 
relevante citado foi a falta de 
acesso mais rápido para che-
gar no distrito, uma vez que os 
moradores locais passavam por 
Bento Rodrigues para evitar o 
trânsito intenso da rodovia.

O Prefeito Juliano Duarte 
falou sobre a assinatura do pro-
jeto. “Nós assinamos o projeto 
de Lei hoje 3.584 de 21 de ju-
nho de 2022, autoria do Vere-
ador Pedrinho Salete, aprovada 

por todos vereadores da Câma-
ra Municipal, com participa-
ção do Dr. Ronaldo Sales que 
defendeu junto à comunidade 
a importância de reconhecer 
o distrito de Santa Rita Durão 
como distrito atingido. Esta 
lei é importante porque é um 
passo fundamental para que a 
comunidade tenha o seu direito 
resguardado e respeitado. Com 
várias ruas com áreas de possí-
vel inundação vamos trabalhar 
para que Santa Rita e seus mo-
radores tenham esse direito, e 
essa lei é um passo fundamen-
tal”, explicou. 

Pedrinho agradeceu e rei-

terou o compromisso com Ma-
riana. “Agradecemos o Prefeito 
Juliano Duarte por sancionar 
esta lei, ao Advogado Dr. Ro-
naldo Sales pelo apoio e aos 
vereadores que assinaram e 
aprovaram por unanimidade 
este projeto de lei. Hoje Santa 
Rita Durão passa a ser incluída 
como Distrito atingido. Tenho 
orgulho de fazer parte desta 
gestão consciente que está de-
volvendo para o povo o que é 
direito do povo. Nunca cons-
truímos nada sozinhos, sempre 
em conjunto, buscando melho-
rias para Mariana e nossos dis-
tritos.”
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O local passou por intervenções na parte elétrica e 
hidráulica, reforma do telhado, entre outros.

Reforma de Escola 
Santa Godoy é 
entregue à população 
marianense
EXPECTATIVA. Pais e alunos que aguardavam a entrega da 
reforma demonstraram satisfação com o novo ambiente.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Educação, entregou a Es-
cola Municipal Professora 
Santa Godoy, após reforma 
completa que teve as inter-
venções realizadas em menos 
de um ano. A instituição, que 
agora conta com um espaço 
confortável, seguro e atrati-
vo, contempla, além dos 240 
estudantes, um corpo docen-
te e funcionários.

O local passou por inter-
venções na parte elétrica e 
hidráulica, reforma do telha-
do, modernização das salas 
de aula com pinturas e pisos, 
troca de mobiliados, instala-
ção de parquinho e espaço 
para estacionamento, além 
do paisagismo na área exter-
na, que teve apoio da Secre-
taria de Meio Ambiente.

Gabriel Camacho, Dire-
tor da Escola Municipal Pro-
fessora Santa Godoy, conta 
sobre como o novo ambien-
te cria uma nova perspectiva 
nos alunos e funcionários, e 
acrescenta: “a estrutura pre-
dial hoje condiz com a rea-

lidade de ensino do municí-
pio”. Além disso, o Diretor 
completa: “Posso arriscar di-
zer que hoje, Santa Godoy é 
uma das melhores escolas em 
termos de infraestrutura da 
cidade de Mariana”, destacou.

Para quem recebeu a es-
cola, as expectativas tam-
bém foram positivamente 

atendidas. Pais e alunos que 
aguardavam a entrega da re-
forma demonstraram satis-
fação com o novo ambiente. 
Jaqueline de Paula, mãe da 
aluna Letícia, contou sobre 
a importância de receber o 
prédio reformado: “é muito 
bom saber que agora eles es-
tão em um lugar mais seguro. 
Eles vêm pra escola e a gente 
fica mais tranquilo, melhorou 
muito”, ressaltou agradecida. 

Hoje, a Escola Munici-
pal Professora Santa Godoy 
ministra a Educação Infantil 
(4 a 5 anos), além do Ensino 
Fundamental I com duração 
de cinco anos, e funciona 
em dois turnos, matutino e 
vespertino. Atualmente, a 
equipe da escola é composta 
pelo Diretor, Gabriel Angelo 
da Silva Carvalho Camacho, 
16 Professores Regentes, 02 
Professores Recuperadores, 
04 Monitores de Alunos, 01 
Secretária, 01 Pedagoga, 02 
Serventes na Cozinha, 01 
funcionária na limpeza do 
espaço, 03 funcionárias do 
Projeto Inclusão Produtiva, 
01 Estagiária, 02 Vigias No-
turnos, além dos 240 alunos. 
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PREF MARIANA

Inscrições para o Mariana
Aventura já estão abertas
NÍVEL. O percurso conta com um total de 10km de nível fácil, com quase todo o percurso plano.

DA REDAÇÃO

A 13ª edição do Mariana 
Aventura está com as inscri-
ções abertas. No dia 10 de ju-
lho (domingo), os participantes 
irão realizar o percurso que 
tem como novo destino a Ca-
choeira da Bombaça. O ponto 

de encontro e partida será na 
Rua Mestre Nicanor, na ponte 
de tábua, subida para o Bairro 
Rosário, às 7h. As inscrições es-
tão disponíveis até o dia 01 de 
julho (terça-feira).  

O percurso conta com 
um total de 10km de nível fá-

cil, com quase todo o percur-
so plano, pela linha do trem. 
O tempo de ida e volta é de 
aproximadamente 06 horas e a 
chegada prevista no centro his-
tórico será por volta das 13h, 
dependendo do desempenho 
dos trilheiros.
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15º Torneio da 
Amizade começa 
em Mariana
DA REDAÇÃO

A 15ª Edição do Tor-
neio da Amizade começou 
no último final de sema-
na com algumas partidas já 
realizadas entre os times: 
Rosário(3) e Brooklin(0), 
São Gonçalo(1) e Bocas(0), 
Ibis(0) e Nacional(0), Dois 
irmãos(2) e Juma(1), Ar-
raial(3) e Tigus(1) e Gonça-
lo(1) e Barça(0). 

Confira programação 
dos jogos do próximo final 
de semana.
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O número registrado é 52% maior que cálculo de duas 
semanas atrás.

Covid-19: Brasil registra 294 mortes 
e 76 mil casos nas últimas 24h
ÍNDICE. País totaliza 671 mil óbitos e 32 milhões de 
diagnósticos positivos desde o começo da pandemia.

DA REDAÇÃO

O Brasil registrou nesta 
quarta-feira (29), 294 mor-
tes por Covid-19, elevando 
para 671.194 o total de vi-
das perdidas no país para 
o coronavírus. Já a média 
móvel foi de 226 óbitos, o 
maior desde 28 de março, 
quando o índice chegou a 
236. O número registrado 
é 52% maior que cálculo 
de duas semanas atrás, o 
que demonstra tendência de 

alta, cenário que se repete 
há quatro dias. Seis estados 
não registraram mortes nas 
últimas 24 horas.

O país também registrou 
76.263 casos de Covid-19 
nas últimas 24 horas, tota-
lizando 32.283.345 infecta-
dos pelo coronavírus desde 
o começo da pandemia. A 
média móvel foi de 55.549 
diagnósticos positivos. O 
número é 39% maior que o 

cálculo de 14 dias atrás, o que 
demonstra tendência de alta.

Os números de casos e 
mortes foram atualizados 
em 25 estados. A “média 
móvel de 7 dias” faz uma 
média entre o número do 
dia e dos seis anteriores. Ela 
é comparada com média de 
duas semanas atrás para in-
dicar se há tendência de alta, 
estabilidade ou queda dos 
casos ou das mortes. O cál-
culo é um recurso estatístico 
para conseguir enxergar a 
tendência dos dados abafan-
do o ruído” causado pelos 
finais de semana, quando a 
notificação de mortes se re-
duz por escassez de funcio-
nários em plantão.

Ao todo, 21 unidades 
federativas do Brasil atuali-
zaram seus dados sobre va-
cinação contra a Covid-19. 
Em todo o país, 179.064.166 
pessoas receberam a primei-
ra dose de um imunizante, 
o equivalente a 83,35% da 
população brasileira.
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Auxílio Brasil: 2,7 
milhões de famílias 
aguardam na 
fila de espera
DEMANDA. A atualização do levantamento foi feita com base 
nos dados divulgados pelo Consulta, Seleção e Extração de 
Informações do CadÚnico.

DA REDAÇÃO

Levantamento feito pela 
Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) sobre a 
demanda reprimida do Pro-
grama Auxílio Brasil (PAB) 
indica que em abril deste ano 
2,7 milhões de famílias com 
perfil para receber os recur-
sos ainda não foram con-
templadas. A fila de espera 
é considerada a maior desde 
novembro de 2021, quando 
o PAB substituiu o Progra-
ma Bolsa Família (PBF). O 
estudo da entidade munici-
palista também aponta um 
recorte com os dados conso-
lidados por Estado e região.

A atualização do levan-
tamento foi feita com base 
nos dados divulgados pelo 
Consulta, Seleção e Extra-
ção de Informações do Ca-
dÚnico (Cecad) até o mês 
de abril deste ano. Em no-
vembro do ano passado, a 
demanda reprimida por fa-
mília chegou a 3,1 milhões. 

O número também teve ex-
pressivo crescimento em re-
lação a março de 2021, mês 
anterior à última atualização 
do Cecad, ocasião em que o 
volume de pessoas foi de 
1,3 milhão. Quando é leva-
do em conta o cenário por 
pessoa apta a receber o re-
curso, a quantidade também 
só é superada no período de 
novembro do ano passado, 
ocasião em que 6,3 milhões 
de cidadãos aguardavam o 
auxílio ante 5,3 milhões em 
abril deste ano.

Segundo o levantamento 
da CNM, o aumento pode 
ser explicado por altera-
ções na matriz do programa, 
como ampliação da renda 
per capita para definição de 
extrema pobreza, que passou 
de R$ 89,00 para R$ 105,01; 
e pobreza, que passou de um 
intervalo de R$ 89,01 a R$ 
178,00 para R$ 105,01 a R$ 
210,00; assim como o bene-
fício composição familiar, 

antes concebido no escopo 
do PBF nos benefícios vari-
áveis, que cobria a faixa etá-
ria de 16 a 17 anos, e com o 
PAB passa a ser direcionado 
também a jovens de 18 a 21 
anos incompletos.

Um dos dados que pode 
ajudar a compreender o 
crescimento da demanda 
reprimida foi o número de 
concessões de novos benefí-
cios do PAB. De acordo com 
o levantamento da CNM, 
foram 41.196 novos benefi-
ciários em abril de 2022, o 
segundo menor desde mar-
ço do mesmo ano, quando o 
número chegou a 4.336. Já a 
maior ocorreu no mês de ja-
neiro, com 3.046.911.

Ao realizar o estudo por 
dados regionais, a CNM 
apontou que em números 
absolutos, o Sudeste (981 
milhões de famílias) e Nor-
deste (963 milhões de fa-
mílias) continuam sendo as 
regiões com maior demanda 
reprimida em abril de 2022. 
No entanto, Norte e Centro-
-Oeste têm apresentado o 
maior crescimento com, res-
pectivamente, 232% e 139%.

Já o Estado com maior 
volume de demanda repri-
mida foi Rondônia, chegan-
do a 321%, ou seja, passou 
de 5.939 mil famílias para 
25.026 mil famílias. Logo 
em seguida, estão o Pará 
com 193% (de 61.445 mil 
famílias para 180.370 mil fa-
mílias) e Roraima com 187% 
(de 3.642 mil famílias para 
10.485 mil famílias). Vale 
lembrar que se for levado 
em conta o contingente po-
pulacional, o Estado de São 
Paulo é o que mais apresen-
ta demanda reprimida, com 
429.484 mil famílias à espera 
da garantia de sobrevivên-
cia, chegando a crescer 80% 
entre março e abril.
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2,7 milhões de famílias com 
perfil para receber os recur-
sos ainda não foram con-
templadas. A fila de espera 
é considerada a maior desde 
novembro de 2021, quando 
o PAB substituiu o Progra-
ma Bolsa Família (PBF). O 
estudo da entidade munici-
palista também aponta um 
recorte com os dados conso-
lidados por Estado e região.

A atualização do levan-
tamento foi feita com base 
nos dados divulgados pelo 
Consulta, Seleção e Extra-
ção de Informações do Ca-
dÚnico (Cecad) até o mês 
de abril deste ano. Em no-
vembro do ano passado, a 
demanda reprimida por fa-
mília chegou a 3,1 milhões. 

O número também teve ex-
pressivo crescimento em re-
lação a março de 2021, mês 
anterior à última atualização 
do Cecad, ocasião em que o 
volume de pessoas foi de 
1,3 milhão. Quando é leva-
do em conta o cenário por 
pessoa apta a receber o re-
curso, a quantidade também 
só é superada no período de 
novembro do ano passado, 
ocasião em que 6,3 milhões 
de cidadãos aguardavam o 
auxílio ante 5,3 milhões em 
abril deste ano.

Segundo o levantamento 
da CNM, o aumento pode 
ser explicado por altera-
ções na matriz do programa, 
como ampliação da renda 
per capita para definição de 
extrema pobreza, que passou 
de R$ 89,00 para R$ 105,01; 
e pobreza, que passou de um 
intervalo de R$ 89,01 a R$ 
178,00 para R$ 105,01 a R$ 
210,00; assim como o bene-
fício composição familiar, 

antes concebido no escopo 
do PBF nos benefícios vari-
áveis, que cobria a faixa etá-
ria de 16 a 17 anos, e com o 
PAB passa a ser direcionado 
também a jovens de 18 a 21 
anos incompletos.

Um dos dados que pode 
ajudar a compreender o 
crescimento da demanda 
reprimida foi o número de 
concessões de novos benefí-
cios do PAB. De acordo com 
o levantamento da CNM, 
foram 41.196 novos benefi-
ciários em abril de 2022, o 
segundo menor desde mar-
ço do mesmo ano, quando o 
número chegou a 4.336. Já a 
maior ocorreu no mês de ja-
neiro, com 3.046.911.

Ao realizar o estudo por 
dados regionais, a CNM 
apontou que em números 
absolutos, o Sudeste (981 
milhões de famílias) e Nor-
deste (963 milhões de fa-
mílias) continuam sendo as 
regiões com maior demanda 
reprimida em abril de 2022. 
No entanto, Norte e Centro-
-Oeste têm apresentado o 
maior crescimento com, res-
pectivamente, 232% e 139%.

Já o Estado com maior 
volume de demanda repri-
mida foi Rondônia, chegan-
do a 321%, ou seja, passou 
de 5.939 mil famílias para 
25.026 mil famílias. Logo 
em seguida, estão o Pará 
com 193% (de 61.445 mil 
famílias para 180.370 mil fa-
mílias) e Roraima com 187% 
(de 3.642 mil famílias para 
10.485 mil famílias). Vale 
lembrar que se for levado 
em conta o contingente po-
pulacional, o Estado de São 
Paulo é o que mais apresen-
ta demanda reprimida, com 
429.484 mil famílias à espera 
da garantia de sobrevivên-
cia, chegando a crescer 80% 
entre março e abril.
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SENAI

De acordo com o MDR, a pessoa também terá acesso a dicas de autoproteção.

Usuários do WhatsApp poderão receber 
alertas em caso de desastre no Brasil
CADASTRO. Para ter acesso ao serviço, o usuário terá que se cadastrar, a partir da disponibilização de um 
número, link ou código.

DA REDAÇÃO

Serviço disponibilizará 
dicas de autoproteção, me-
lhores rotas de evacuação, e 
até avisos de ocorrências em 
outros estados

O Governo Federal anun-
ciou que, em até 60 dias, a 
população brasileira pode-
rá contar com um serviço de 
emissão de alertas em caso de 
desastres. A funcionalidade 
será disponibilizada por meio 
do WhatsApp.  

A iniciativa foi lançada 
pelo Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), em 
parceria com o aplicativo de 
mensagens e a Robbu. O mi-
nistro do Desenvolvimento 

Regional, Daniel Ferreira, assi-
nou o Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) para dar con-
tinuidade ao desenvolvimento 
do projeto. 

Para ter acesso ao ser-
viço, o usuário terá que se 
cadastrar, a partir da dispo-
nibilização de um número, 
link ou código, e, em seguida, 
interagir com o chatbot. Na 
sequência, poderá comparti-
lhar sua localização atual ou 
qualquer outra do seu inte-
resse e, dessa forma, receber 
os alertas para aquela região. 

De acordo com o MDR, a 
pessoa também terá acesso a 
dicas de autoproteção, melho-

res rotas de evacuação no caso 
de um desastre, e até alertas 
ativos em outros estados do 

Brasil. “A iniciativa é inovado-
ra no país, com foco no desen-
volvimento da percepção de 

risco e, consequentemente, na 
prevenção de ocorrências gra-
ves’’, informou o órgão. 
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A rede passou a exigir a confirmação da idade dos usuários.

Instagram restringe 
acesso a conteúdo 
classificado como 
sensíveis 
ALTERNATIVA. A plataforma não oferece a opção para 
usuários contestarem a restrição.

DA REDAÇÃO

O Instagram ocultou do 
público em geral algumas pos-
tagens que mencionam o abor-
to. A rede passou a exigir a con-
firmação da idade dos usuários 
antes de permitir que eles vejam 
conteúdos que oferecem infor-
mações sobre o procedimento.

Os administradores de vá-
rias contas do Instagram que 
defendem o direito ao aborto 
encontraram as postagens ocul-
tas e com um aviso da empresa 
classificando-as como “conteú-
do sensível”. A plataforma não 
oferece a opção para usuários 
contestarem a restrição.

Uma das postagens oculta-
das, por exemplo, foi a de uma 
página com mais de 25 mil se-
guidores com um texto intitula-
do “Aborto na América, como 
você pode ajudar”. O post 
incentiva os seguidores a doa-
rem dinheiro para organizações 
pró-aborto e protestar contra a 
decisão da Suprema Corte dos 
EUA, que derrubou as garan-
tias ao aborto na constituição 
nacional e delegou a legislação 
sobre o tema aos Estados.

A postagem recebeu um 
aviso do Instagram que diz 

“Esta foto pode conter con-
teúdo gráfico ou violento”. A 
empresa foi questionada sobre 
o procedimento horas depois, 
o departamento de comunica-
ção reconheceu no Twitter o 
problema e disse que se trata 
de uma falha. A Meta, empre-
sa proprietária do Instagram, 
disse que não impõe restrições 
de idade em torno de conteú-
dos sobre o aborto. “Estamos 

ouvindo que pessoas ao redor 
do mundo estão vendo nos-
sas ‘telas de sensibilidade’ em 
muitos tipos diferentes de con-
teúdo quando não deveriam. 
Estamos analisando esse bug e 
trabalhando em uma correção 
agora”, tuitou a empresa.

Anteriormente, a rede so-
cial, assim como o Facebook 
- ambas pertencentes à Meta, 
de Mark Zuckerberg - já esta-
va excluindo postagens que se 
ofereciam para enviar pílulas 
abortivas em Estados dos EUA 
que proíbem o procedimento. 
As plataformas alegaram que 
a exclusão violava as políticas 
contra venda de certos produ-
tos, como produtos farmacêu-
ticos, drogas e armas de fogo.
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varejao

Os sintomas da varíola dos macacos podem ser leves ou gra-
ves, e as lesões na pele podem ser pruriginosas ou dolorosas.

Varíola dos Macacos: Primeiro caso 
de Minas é confirmado pelo Estado
ALERTA. Após diversos casos confirmados ao redor do mundo, a varíola do macaco - ou a monkeypox - 
passou a ser mais uma preocupação na vida do brasileiro.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES-
-MG) confirmou o primeiro 
caso de varíola dos macacos de 
Minas Gerais. 

Conforme exame liberado 
em nesta quarta-feira (29), pelo 
Ministério da Saúde, o caso foi 
confirmado laboratorialmente. 
O paciente é um homem de 33 
anos, que esteve na Europa no 
período entre 11 e 26/06/2022.

A investigação confirmou 
que se trata de caso importado. 
O paciente está estável, em isola-
mento domiciliar. As pessoas que 
tiveram contato com o paciente 
estão sendo monitorados e até 
o momento não houve identifi-
cação de caso secundário. Após 
a confirmação do primeiro caso 
de varíola dos macacos no Es-

tado, outros três seguem sendo 
investigados, segundo a Secreta-
ria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG). Oito casos 
suspeitos já foram descartados 
depois de exames laboratoriais.

A SES-MG esclareceu, em 
nota, que os pacientes com casos 
em análise são de Juiz de Fora, 
Varginha e Pará de Minas. “Até o 
momento, os casos suspeitos não 
têm histórico de deslocamentos 
ou viagens para o exterior. Den-
tre os contatos próximos, ainda 
não há nenhum caso sintomáti-
co”, diz trecho da nota. 

No sistema Research Elec-
tronic Data Capture (Redcap) 
do Ministério da Saúde, 12 ca-
sos suspeitos de Monkeypox 
foram notificados, sendo oito 
descartados, um confirmado - 
de Belo Horizonte - e os três 

que são investigados. 
Mais detalhes dos casos, 

conforme esclarecido pela SES-
-MG, não podem ser divulgados 
“para preservar a privacidade e 
individualidade dos pacientes, 
conforme a Lei Geral de Prote-
ção de Dados Pessoais (LGPD).

Após diversos casos con-
firmados ao redor do mun-
do, a varíola do macaco - ou a 
monkeypox - passou a ser mais 
uma preocupação na vida do 
brasileiro. Apesar de rara, a do-
ença já preocupa as autoridades, 
inclusive em Minas Gerais, onde 
a primeira morte pela doença no 
mundo é investigada.

Para aumentar a incerteza a 
respeito dessa doença, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
ainda não sabe qual a fonte de 
infecção nos casos relatados. 
No entanto, segundo informa o 
Instituto Butantan, já é possível 
detalhar como a doença tem se 
espalhado entre os humanos. 

Os sintomas iniciais da va-
ríola do macaco incluem febre, 
dor de cabeça, dores musculares, 
dores nas costas, linfonodos in-
chados, calafrios e exaustão. Le-
sões na pele se desenvolvem pri-
meiramente no rosto e depois se 
espalham para outras partes do 
corpo, incluindo os genitais. As 
lesões na pele parecem as da ca-
tapora ou da sífilis até formarem 
uma crosta, que depois cai.

Os sintomas da varíola dos 
macacos podem ser leves ou gra-
ves, e as lesões na pele podem ser 
pruriginosas ou dolorosas.
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 De 2018 para cá, a Cemig praticamente dobrou o número de 
clientes beneficiados pela TSEE.

Cemig ultrapassa 
marca de 1 milhão de 
clientes beneficiados 
com a Tarifa Social 
DESCONTO. Famílias cadastradas para o benefício podem ter 
desconto de até 65% na tarifa de energia elétrica.

DA REDAÇÃO

A Cemig superou a mar-
ca de 1 milhão de clientes 
inscritos na Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSEE).  O 
benefício consiste em des-
contos de até 65% na tarifa 
de energia da conta de luz, 
para famílias cadastradas em 
Programas Sociais do Go-
verno Federal. Para comuni-
dades indígenas e quilombo-
las o desconto pode chegar 
a 100% da conta de luz. O 
número de cadastrados foi 
atingido no final de abril e a 
empresa busca ampliar ainda 
mais esse percentual.

Até o ano passado, as fa-
mílias inscritas nos progra-
mas sociais do Governo Fe-
deral precisavam solicitar o 
cadastro na Tarifa Social de 
Energia Elétrica diretamen-
te às distribuidoras. A partir 
de janeiro deste ano, a Lei 
14.203, de setembro de 2021, 
facilitou essa inclusão e os 
clientes passaram a receber 

o benefício na conta de luz 
de forma automática, após a 
identificação dessas famílias 
no cadastro da distribuidora.

De 2018 para cá, a Ce-
mig praticamente dobrou o 
número de clientes benefi-
ciados pela TSEE, passan-

do de 575 mil inscritos para 
1.036.709 faturados em abril 
deste ano. De acordo com 
a gerente de Gestão do Ca-
dastro e Faturamento de 
clientes da Cemig, Amanda 
Regina Mascarenhas Diniz, 
a companhia está ampliando 
a concessão para beneficiar 
o maior número de famílias 
em Minas Gerais. “A Cemig 
tem reforçado continuamen-
te essa mensagem que diz 
muito a respeito da empresa: 
o objetivo de transformar a 
vida das pessoas com a nossa 
energia. Dessa forma, a con-
cessão do benefício da Tarifa 
Social de Energia Elétrica é 
importante para que a popu-
lação possa destinar os recur-
sos que estariam utilizando 
para pagar a conta de luz em 
outras situações do ambiente 
doméstico de maior necessi-
dade, principalmente neste 
período de retomada da eco-
nomia após a fase mais crí-
tica da pandemia”, explica a 
gerente.

Além disso, é importan-
te destacar que os clientes 
cadastrados na TSEE e que 
consomem até 3KWh por dia 
são isentos de pagar o ICMS 
em Minas Gerais. 
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Presidente do Conselho 
Internacional de 
Mineração faz 
visita à Samarco
SUSTENTABILIDADE. Durante a visita às instalações da empresa, 
foram apresentados os sistemas de segurança de barragens e estruturas.

DA REDAÇÃO

A Samarco recebeu o 
presidente do Conselho 
Internacional de Mine-
ração e Metais (ICMM), 
Rohitesh Dhawan no Com-
plexo de Germano, em 
Mariana. Durante a visita 
às instalações da empre-
sa, foram apresentados os 
sistemas de segurança de 
barragens e estruturas ge-
otécnicas, o de filtragem e 
os trabalhos de descaracte-
rização da barragem e cava 
do Germano, que estão em 
estágio avançado. O presi-
dente também conheceu o 
Centro de Monitoramento 
e Inspeção (CMI) e proje-
tos de sustentabilidade.  

“É gratif icante ter a 
oportunidade de receber 
o presidente do Conselho 
Internacional em nossas 
instalações. A atuação do 
ICMM que tem importân-
cia mundial é essencial 
para o al inhamento do se-
tor mineral a princípios 
fundamentais para uma 

mineração mais segura e 
sustentável.  A visita foi 
importante para abordar-
mos sobre os aspectos 
culturais da nossa empre-
sa, a forma como ope-
ramos, a nossa gestão de 
riscos, monitoramento e 
os pilares da nossa estra-
tégia de sustentabil idade, 
aderente aos princípios e 
práticas ESG (sigla em in-
glês para ambiental ,  social 
e governança)”, destacou 
o presidente da Samarco, 
Rodrigo Vilela.   

“Estou muito feliz por 
estar aqui na Samarco e re-
almente gostei de ter visto 
o Centro de Monitoramen-
to e Inspeção (CMI). Acre-
dito que é uma instalação 
de classe mundial que de-
monstra o futuro de nossa 
indústria quando falamos 
em gestão de estruturas 
geotécnicas e que dá aos 
nossos stakeholders a con-
fiança de que gerimos nos-
sas estruturas muito bem. 
Também fiquei impressio-

nado de ver o sistema de 
empilhamento a seco, que 
novamente acredito que 
representa o futuro. Algu-
mas das melhorias tecno-
lógicas que estão aconte-
cendo aqui são marcos de 
benchmarking para toda a 
indústria”, destacou o pre-
sidente do ICMM, Rohi-
tesh Dhawan. 

Em busca de fazer uma 
mineração diferente, mais 
segura e sustentável, a Sa-
marco está alinhada aos dez 
princípios propostos pelo 
Conselho, que também fo-
ram uma das referências na 
construção da declaração 
de compromisso de susten-
tabilidade da empresa. São 
eles: Negócios com Ética, 
Tomada de Decisões, Di-
reitos Humanos, Gestão de 
Riscos, Saúde e Segurança, 
Desempenho Ambiental, 
Conservação da biodiver-
sidade, Produção Respon-
sável, Desempenho Social 
e Envolvimento das Partes 
Interessadas.  
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 A quitação à vista também pode ser feita a qualquer 
momento, de forma totalmente on-line.

IPVA atrasado 
de 2022 já pode
ser pago em até 
12 parcelas
PAGAMENTO. Opção também inclui a dívida de anos 
anteriores do imposto.

DA REDAÇÃO

Não pagou o Imposto so-
bre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) de 2022 
e quer regularizar a situação 
junto ao Fisco? A Secretaria de 
Estado de Fazenda de Minas 
Gerais (SEF/MG) possibilita 
o pagamento da dívida em até 
12 parcelas, desde que o valor 
de cada parcela não seja infe-
rior a R$ 200. A mesma medida 
se aplica ao imposto devido de 
anos anteriores, inscrito ou não 
em dívida ativa. A quitação à 
vista também pode ser feita a 
qualquer momento, de forma 
totalmente on-line. 

O subsecretário da Recei-
ta Estadual, Osvaldo Scavaz-
za, explica que o processo é 
bem simplificado, bastando 
entrar na área indicada no site 
da SEF/MG, tendo em mãos 
o CPF ou o CNPJ e o núme-
ro do Registro Nacional de 
Veículos Automotores (Rena-
vam) para fazer a simulação 
ou o pagamento. 

“O sistema da Secretaria 
de Fazenda calcula automati-
camente o valor devido, com a 
multa e os juros. Após aceitar as 
condições, basta emitir o Docu-
mento de Arrecadação Estadual 
(DAE) e pagar a primeira par-
cela nos agentes arrecadadores 

credenciados, como bancos (in-
clusive internet banking) e casas 
lotéricas”, afirma. 

Para emitir as parcelas dos 
meses seguintes, é necessário 
acessar novamente o site da 
SEF, informando a identifica-
ção do contribuinte e o núme-
ro do parcelamento. Para ter o 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) li-
berado pela autoridade de trân-
sito e poder circular sem o risco 
de receber multa ou ter o bem 
apreendido, o motorista preci-
sa estar em dia com o IPVA e 
todos os demais débitos veicu-
lares, como a Taxa de Licencia-
mento e eventuais multas. Por 
isso, alerta Scavazza, o parcela-
mento do débito do IPVA é um 
facilitador para os proprietários 
que estejam com dificuldade de 

regularizar o imposto atrasado. 
Atualmente, é exigido o CRLV 
de 2021, mas, em breve, será 
cobrado o documento de 2022. 

Neste ano, sensível às 
dificuldades impostas pela 
pandemia de covid-19, o Go-
verno de Minas adiou o pa-
gamento do IPVA de janeiro 
para março, dando mais prazo 
para os motoristas se prepa-
rarem para pagar o imposto. 
Também foram mantidos os 
valores da tabela de 2021. 

Até o dia 31 de maio, do 
total esperado de arrecadação 
de R$ 7,1 bilhões com o IPVA 
de 2022, foram pagos R$ 5,1 
bilhões, o equivalente a 71,7%. 
Em relação a anos anteriores 
(2017 a 2021), a dívida contabi-
lizada pela Secretaria de Fazen-
da é de R$ 1 bilhão.
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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.

Disposição e vontade de vencer não faltam 
nesses dias, mas convém fi car de antena 
ligada, viu minha consagrada? Você terá 
garra de sobra para dar o seu melhor no 
trabalho, o problema é que perrengues e 
mudanças inesperadas podem azucrinar.

Criatividade, boas novas e grana no bolso estão 
entre as promessas das estrelas no início da 
semana. Pena que Sol e Júpiter se estranham 
logo na terça-feira, ligam o alerta de treta e jogam 
umas cascas de banana no seu caminho. O 
terreno fica escorregadio e convém ter cuidado 
com tombos por imprudência, excesso de 
entusiasmo e atitudes precipitadas. 

Esperando um dinheiro prometido cair na sua 
mão, Caprica? Seu regente Saturno avisa que 
pode chegar já no comecinho da semana e você 
vai conseguir colocar as contas em ordem antes 
da virada do mês. Também pode fazer andar 
várias coisas que estavam paradas e precisam ser 
resolvidas. 

Pelo que vejo aqui cê entra nessa semana com 
o maior pique, hein minha consagrada? Com 
muitos planos em mente e mil contatinhos, vai 
esbanjar disposição para colocar seus projetos 
em prática. Mas sem querer jogar areia, também 
digo que as instabilidades vão rondar a partir de 
terça-feira e será preciso ir mais devagar para 
não trocar os pés pelas mãos. 

Junho termina agitado para o seu lado, 
peixinha, e você pode esperar notícias 
boas para o seu bolso logo no começo da 
semana. Um Pix consagrado ou recurso 
que aguarda há um tempo pode chegar e 
salvar a lavoura. 

Dá pra esperar uma semana zero bagaça, 
João? Bem que eu gostaria de soltar um 
“sim” sonoro, minha consagrada, só que 
não. Apesar das vibes positivas que alguns 
astros mandam, sobretudo na carreira, altos 
e baixos vão marcar presença em vários 
setores da sua vida. 

Novo mês despontando no horizonte e 
os astros avisam que chegou a hora de 
explorar ao máximo as suas habilidades, 
meu cristalzinho! A semana começa 
bem para os seus contatos pessoais e 
profi ssionais, mas não pense duas vezes 
para tirar proveito da sua comunicação, 
esperteza e capacidade de adaptação, 
porque você vai precisar vencer desafi os 
e bagaças.

Junho termina com vibes positivas, mas também 
com zicas, bebê! O que você quer saber primeiro? 
Bora falar das notícias boas, assim o astral fica 
lá em cima. Seus esforços vão dar o retorno 
esperado e sua estrela vai brilhar em negociações 
logo no começo da semana, quando assuntos 
importantes podem ser resolvidos.

A semana começa cheia de energia para leonines 
que adoram um ritmo de vida mais acelerado. 
Quem manda o recado é Marte, que também 
troca likes com Saturno, incentiva suas parcerias 
profissionais e dá sinal verde para aquelas 
mudanças que você tanto deseja implantar no 
serviço. Só não espere louros e elogios rasgados 
da chefia, ao menos por enquanto.

Novo mês estourando por aí e você já tem 
todos os planos engatilhados, não é mesmo, 
meu docinho de abóbora? Seus interesses de 
trabalho e dinheiro vão fl uir bem e há chance de 
sair no lucro logo no início da semana. Também 
pode contar com apoio de amigos e pessoas 
queridas para realizar seus objetivos, mas veja lá 
para quem vai contar certos segredos. 

Se depender dos astros, você começa a semana 
com o pé direito e ótimas vibes em suas relações, 
librinha! Saberá motivar os outros com suas 
iniciativas e pode resolver muitas coisas com 
suporte de pessoas próximas. Mas a maré de 
sorte perde força e desafi os aparecem na sua 
praia a partir de terça-feira.

A virada de mês será das mais movimentadas 
e sua ansiedade fica no modo turbo, meu 
cristalzinho! Energia e determinação não vão faltar 
para alcançar metas e propósitos no trabalho. A 
parte financeira também traz promessas positivas 
e há sinal de bons ganhos com compras, vendas, 
trocas e transações comerciais.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Rebeca Sanches é condenada a passar 
o resto de seus dias na prisão. Ela está 
enlouquecida, grita que Aurora é sua fi lha 
e que os Elizalde não fi carão com ela.  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 desistiu do amor de Fernanda, mas ela 
deixa claro que ainda ama Franco Santoro, 
que na verdade é Eduardo Juarez, seu amor 
desde menina.

“Franco” oferece seu apoio a Fernanda e ela 
pergunta se vai assinar com Franco Santoro 
ou Eduardo Juarez. Aurora renega os pais, 
diz que não quer que seu fi lho saiba que 
seus avós são assassinos e vai embora. 
Completamente fora de si, Barbara atira em 
Artemio, que morre na hora! Aurora encontra 
Santiago e diz que o ama. Santiago responde 
que sua família agora é a família dela e que 
em seu coração, só há lugar para Aurora. 
Fernanda, desesperada, diz a Santiago que 
Eduardo se foi, sem se despedir dela.

Alfredo tenta convencer Sossô a 
esquecer o que Chiquinho disse sobre 
Pat e Moa. Ítalo pensa em montar uma 
sala secreta na sede da Coragem.com. 
Regina mente para Leonardo sobre a 
conversa que teve com Paulo. Rebeca 
grava Chiquinho contando sobre a sua 
queda da escada e o braço quebrado. 
Alfredo resolve procurar Moa e tira 
satisfações com o dublê. Alfredo acerta 
um soco em Moa, que fi ca surpreso. 
Moa diz que ama Pat, mas que ela 
é apaixonada pelo marido. Pat vê 
Anita na companhia de dança e se 
surpreende com a semelhança entre 
a massoterapeuta e Clarice. Jonathan 
questiona Ítalo sobre seu relacionamento 
com Clarice.

Ítalo confi rma seu envolvimento com Clarice 
para Jonathan. Pat procura por Anita na 
companhia. Ítalo e Jonathan concordam que 
não devem confi ar em Leonardo. Rebeca 
procura Armandinho para saber informações 
de Moa que possam ajudar no processo da 
guarda de Chiquinho. Moa conta sobre a 
audiência para Andréa. Alfredo prepara uma 
noite romântica para Pat. Martha não gosta de 
ver Regina chegar à festa de Bob e reclama 
com Leonardo. Jonathan se surpreende 
ao saber que Leonardo queria retomar 
a pesquisa de Clarice. Alfredo percebe a 
dispersão de Pat. Moa questiona Andréa 
sobre sua relação com Clarice.

Eduardo e Fernanda encontram Liliana 
inconsciente, supõem que Bárbara a 
dopou. Bárbara sai da casa de Artêmio 
e percebe que Aurora sumiu. Ela 
retorna como uma fera o surpreende e 
começa a enforcá-lo. Nesse momento 
chega Eduardo e tira Bárbara de cima 
de Artêmio. Eduardo confessa sua 
verdadeira identidade para Artêmio. 
Santiago, furioso, exige que Bárbara 
lhe entregue Aurora. Franco diz que 
Bárbara desconhece o paradeiro 
dela. Santiago e Fernanda chegam 
à conclusão de que Bárbara matou o 
caseiro. Gonçalo sofre um infarto. No 
hospital Gonçalo pergunta à Fernanda 
quem é Rebeca Sánchez.

Filó e Irma lamentam a discriminação 
dos peões com Zaquieu. Mariana 
assume para José Leôncio seus erros 
do passado, e faz um alerta sobre a 
possibilidade de que Juma domine Jove. 
Guta e Marcelo confessam que ainda se 
gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove 
deixa José Leôncio preocupado ao dizer 
que Juma espera que ele viva com ela na 
tapera. Eugênio entrega a encomenda de 
Tibério e pergunta se ele tem certeza do 
que pretende fazer. Juma deixa claro para 
Jove que não deixará a tapera. Tibério 
pede Muda em casamento.

Muda aceita se casar com Tibério, e José 
Leôncio e Filó aceitam o convite para 
serem padrinhos do casal. Alcides fi ca 
escandalizado com a relação de Guta 
e Marcelo. Marcelo pede ajuda a Guta 
para investir na fazenda do pai. Irma e 
Trindade fogem de Tadeu e José Lucas 
para não serem vistos juntos. Juma e Jove 
se desentendem. José Leôncio desconfi a 
quando Tenório diz que possui cabeças de 
gado que recebeu como pagamento de uma 
antiga dívida. Jove decide viver na tapera, 
enquanto resolve sua situação com Juma. 
Zuleica fi ca surpresa ao ver que Marcelo 
chegou do Pantanal, acompanhado de 
Tenório e Guta.

Ítalo tenta disfarçar o choque ao saber 
por Leonardo que Clarice foi casada com 
Jonathan. Alfredo não deixa Pat falar 
sobre o que aconteceu entre ela e Moa. 
Joca encontra Olívia na frente da casa de 
Pat. Jonathan mente para Martha sobre 
a pesquisa que fez com Clarice. Moa 
questiona Andréa sobre seus sentimentos 
por ele. Marcela autoriza Paulo a ir até a 
SG para tentar mais informações sobre o 
caso Clarice. O editor de Alfredo decide 
publicar a história infantil inspirada em Pat 
e Moa. Ítalo aceita entrar para sociedade 
da Coragem.com. Sossô conta para 
Alfredo que Chiquinho viu Pat e Moa se 
beijando. O marido de Pat fi ca em choque.

-Bárbara procura por Artêmio Bravo e 
sugere que se unam para recuperar 
Aurora. Artêmio aceita o trato e vai até 
o hospital dizer a Gonçalo que é seu 
meio-irmão e revela toda a verdade e que 
Bárbara Greco é sua aliada e afi rma que 
ela assassinou Montserrat. Bárbara diz 
a Fernanda que a condição de Adriano 
para entregar Aurora é que reatem o 
casamento. Ela garante a Fernanda que 
assim que recuperar Aurora, devolverá as 
ações que Gonçalo colocou em seu nome 
e só precisa fazer Adriano acreditar que 
voltará a ser sua esposa. Santiago conta 
que Rebeca Sanchez, a mãe de Aurora, 
e Bárbara Greco são a mesma pessoa e 
que foi ela que matou a mãe deles.

Joaquim acolhe Rafael Antunes e vibra 
com a possibilidade de derrotar Davi. 
Eugênio reclama de seu casamento com 
Úrsula para Violeta. Joaquim conta sobre 
o verdadeiro Rafael para Úrsula. Iolanda 
procura os documentos de Joaquim na 
casa de Augusta. Começa o concurso 
na rádio. Emília faz sucesso em sua 
apresentação na rádio, e Cipriano critica a 
esposa. Davi pede para Heloísa esconder 
a pasta com os documentos contra 
Joaquim. Constantino apresenta o show de 
Valentino. Olívia questiona Heloísa sobre 
seu pai biológico. Matias foge com o vestido 
de noiva de Heloísa. Valentino dá um 
aviso a Davi, que fi ca apreensivo. Joaquim 
descobre a verdadeira identidade de Davi.

Joaquim guarda o cartaz com a foto de 
Davi. Leônidas salva Matias de uma 
queda. Úrsula incentiva Joaquim a 
conversar com Davi. Heloísa revela a 
Olívia que Matias é seu pai e implora 
que ela guarde o seu segredo. Julinha 
e Constantino escondem a joia do 
turbante de Valentino. Abel se irrita 
com o sucesso de Lucinha/Lúcio 
no jogo de futebol. Felicidade tenta 
disfarçar as dores na barriga. O time 
da tecelagem vence. Joaquim avisa a 
Davi que precisa conversar com ele. 
Isadora se sente mal, e Violeta ampara 
a fi lha. Felicidade sente contrações 
mais fortes. Lúcio revela a Onofre que é 
uma mulher. Joaquim apresenta Rafael 
Antunes para Davi.

Davi se surpreende com a presença de 
Rafael e teme as atitudes de Joaquim. 
Onofre critica Lucinha por ter mentido. 
Felicidade é levada às pressas para o 
hospital. Joaquim afi rma a Davi que se 
casará com Isadora. Davi conta para Iara as 
falcatruas de Joaquim e pede que ela não 
o entregue à polícia. Leônidas convence 
Matias a colaborar com o seu casamento. 
Iolanda exibe a aliança de casamento 
para Isadora. Davi pede para conversar 
com Heloísa, e Iolanda observa os dois. O 
verdadeiro Rafael procura Iolanda. Heloísa 
e Leônidas saem em lua de mel após o 
casamento. Joaquim pede para Isadora 
reatar com ele. 

Isadora fi ca angustiada com o pedido de 
Joaquim. Iolanda descobre que Rafael 
Antunes falou com Joaquim e teme uma 
retaliação do vilão. Lorenzo pede Letícia 
em casamento. Bento decide escrever 
uma carta para avisar que pretende voltar 
ao Brasil. Inácio descobre o rombo nas 
contas da rádio. Joaquim se enfurece ao 
ver Davi mostrando um ateliê para Isadora 
alugar. Leônidas e Heloísa encontram 
Bartolomeu e Anastácia no Rio de Janeiro. 
Iolanda acha a pasta com os documentos 
contra Joaquim no quarto de Heloísa. 
Joaquim paga um rapaz para assediar 
Isadora, no momento em que Davi a deixa 
sozinha no ateliê. 

Davi volta ao ateliê e salva Isadora, 
acabando com o plano de Joaquim. 
Leônidas fi ca mal com o encontro 
com o pai, e Heloísa tenta consolar o 
marido. Iolanda mostra a pasta com 
os documentos contra Joaquim para 
Margô. Eugênio pede para voltar a 
se encontrar com Violeta. Matias fi ca 
impressionado com Olívia. Joaquim se 
irrita quando Violeta pede que ele treine 
Olívia. Enrico pede para Emília ir ao 
cassino com ele. Cipriano reclama da 
esposa para Giovanna. Úrsula arma um 
plano para acabar com a reputação de 
Isadora. A apresentação de Emília na 
rádio é um sucesso. Bento escreve para 
Lorenzo. Isadora se desespera com 
uma nota no jornal que a difama. 

Violeta, Heloísa e Davi tentam acalmar 
Isadora. Julinha e Constantino se 
desesperam ao saber que a joia de Valentino 
é verdadeira. Iolanda fi nge para Davi não 
saber dos documentos que incriminam 
Joaquim. Mariana vê Enrico e Emília juntos. 
Isadora se emociona com a presença 
dos amigos na inauguração de seu ateliê. 
Lorenzo e Letícia formalizam o noivado com 
um jantar. Bento avisa que irá se apresentar 
ao seu batalhão antes de voltar para o Brasil. 
Úrsula explica para Joaquim seu plano para 
obrigar Isadora a se casar com ele. Cipriano 
e Santa fl agram Emília e Enrico juntos no 
cassino. Joaquim sabota o ateliê de Isadora.  

Andréa é dura com Moa e diz que não pode 
falar sobre certos assuntos. A atriz atende 
jornalistas no set de gravação e diz que 
está solteira. Moa escuta sem ser visto. Ítalo 
percebe o jeito triste de Pat com a ausência 
de Moa. Andréa confessa para Hugo que 
está gostando de Moa. Danilo recebe uma 
mala de dinheiro de um negócio fechado 
com o nome de Bob Wright. Renan vê Pat 
pegar alguns equipamentos e fi ca curioso. 
Kaká Bezerra assume lugar de Moa e 
surpreende fazendo o parkour. Rico e Lou 
se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo 
sobre a conversa que teve com Leonardo. 
Pat conhece Anita.

Pat decide fazer uma massagem com Anita. 
Jonathan pensa em descobrir com quem 
Clarice foi se encontrar no dia em que morreu. 
Rico e Lou tentam lembrar de onde se 
conhecem. Anita questiona Pat sobre Clarice. 
Pat, Rico e Ítalo se surpreendem ao ver o 
estado de Moa. Rebeca pede a ajuda de Kaká 
para desmoralizar Moa. Alfredo pergunta se 
Joca é o pai de Lou e ele mente. Pat conta 
para Moa que conheceu Anita. Duarte pede 
um carro para Danilo. Pat incentiva Moa a 
investir em Andréa. Anita chega com Dalva a 
uma roda de samba.

Anita vê Jonathan e fi ca interessada por 
ele. Andréa e Moa se reconciliam. Alfredo 
percebe Pat chateada ao falar de Moa e 
Andréa. Lucas leva um fora ao tentar se 
aproximar de Anita. Andréa revela para 
Moa a relação que tinha com Clarice e 
relembra como se conheceram. Pat pede 
para Moa ir à companhia de dança ver a 
sua aula. Renan exige que Lou se afaste da 
companhia de dança, pelo tempo em que 
ele estiver longe. Ítalo faz um organograma 
sobre o caso de Clarice. Jonathan depõe na 
delegacia. Rico conta para Ítalo que Danilo 
é um amigo que morava no exterior e que 
Clarice havia reencontrado há pouco tempo.

Gonçalo diz a Anibal que sua ambição 
não tem limites, por isso, terá que 
trabalhar e começar de baixo. Fernanda 
recebe o coração que Eduardo lhe 
deu de presente quando crianças e 
que ela devolveu quando soube de 
sua verdadeira identidade. Camilo, 
sinceramente arrependido, pede perdão 
ao seu pai.  Aurora dá à 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. 

Zuleica critica Tenório por não tratar os fi lhos 
do mesmo jeito que trata Guta. Mariana sente 
que Filó gosta do afastamento de Jove da 
fazenda e dos negócios de José Leôncio. 
Jove diz a Juma que gostaria de fotografar o 
Velho do Rio, para provar ao pai que ele é seu 
avô. Filó sente a cobiça de Tadeu para ocupar 
o lugar de Jove. Zefa estranha a liberdade de 
Alcides na casa da patroa. José Lucas revela 
a Tadeu que se sente sozinho. Mariana diz a 
Irma que não gosta de Filó e Tadeu, e garante 
que não deixará o rapaz se apoderar do que 
pertence a Jove.

Juma e Jove fazem um acordo no 
relacionamento. Tadeu não gosta de ver 
Jove de volta à fazenda e reclama com 
Filó. Filó demonstra arrependimento por 
ter mentido para José Leôncio sobre a 
paternidade de Tadeu. Davi fl agra Matilde 
apresentando para Jove uma nova forma de 
agricultura de processos, deixando o rapaz 
fascinado. Juma demonstra um misto de 
hostilidade e desejo por José Lucas. Diante 
do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede 
demissão. José Leôncio volta atrás e dá o 
aval para Jove programar o novo sistema. 
José Lucas pede um beijo para Juma.

José Lucas tenta levar Juma à força e Maria 
Marruá aparece na forma de onça para 
proteger a cria. O Velho do Rio convence 
José Lucas a deixar a tapera. Zuleica alerta 
Marcelo para não esquecer que ele e Guta 
são irmãos. Tadeu diz a Zefa que o gado que 
apareceu no pasto da fazenda de Tenório 
chegou na mesma hora em que sumiram 
algumas cabeças de gado da fazenda de 
José Leôncio. Juma conta a Jove que José 
Lucas esteve na tapera. Guta comenta com 
a mãe que Zuleica é tão vítima como elas. 
Jove aceita se casar com Juma, mas se 
recusa a criar os futuros fi lhos na tapera.

José Leôncio fi ca indignado quando Jove 
comunica que irá morar na tapera depois que 
se casar com Juma. Tadeu fi ca sensibilizado 
ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite 
de Tadeu para assistir à roda de viola na 
fazenda. José Lucas revela a Tibério que não 
consegue tirar Juma da cabeça. Zefa fi ca 
abalada quando Tadeu se despe para tomar 
banho no rio. José Leôncio acredita que Juma 
quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José 
Leôncio para conferir o gado antes de fechar 
a compra.
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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.

Disposição e vontade de vencer não faltam 
nesses dias, mas convém fi car de antena 
ligada, viu minha consagrada? Você terá 
garra de sobra para dar o seu melhor no 
trabalho, o problema é que perrengues e 
mudanças inesperadas podem azucrinar.

Criatividade, boas novas e grana no bolso estão 
entre as promessas das estrelas no início da 
semana. Pena que Sol e Júpiter se estranham 
logo na terça-feira, ligam o alerta de treta e jogam 
umas cascas de banana no seu caminho. O 
terreno fica escorregadio e convém ter cuidado 
com tombos por imprudência, excesso de 
entusiasmo e atitudes precipitadas. 

Esperando um dinheiro prometido cair na sua 
mão, Caprica? Seu regente Saturno avisa que 
pode chegar já no comecinho da semana e você 
vai conseguir colocar as contas em ordem antes 
da virada do mês. Também pode fazer andar 
várias coisas que estavam paradas e precisam ser 
resolvidas. 

Pelo que vejo aqui cê entra nessa semana com 
o maior pique, hein minha consagrada? Com 
muitos planos em mente e mil contatinhos, vai 
esbanjar disposição para colocar seus projetos 
em prática. Mas sem querer jogar areia, também 
digo que as instabilidades vão rondar a partir de 
terça-feira e será preciso ir mais devagar para 
não trocar os pés pelas mãos. 

Junho termina agitado para o seu lado, 
peixinha, e você pode esperar notícias 
boas para o seu bolso logo no começo da 
semana. Um Pix consagrado ou recurso 
que aguarda há um tempo pode chegar e 
salvar a lavoura. 

Dá pra esperar uma semana zero bagaça, 
João? Bem que eu gostaria de soltar um 
“sim” sonoro, minha consagrada, só que 
não. Apesar das vibes positivas que alguns 
astros mandam, sobretudo na carreira, altos 
e baixos vão marcar presença em vários 
setores da sua vida. 

Novo mês despontando no horizonte e 
os astros avisam que chegou a hora de 
explorar ao máximo as suas habilidades, 
meu cristalzinho! A semana começa 
bem para os seus contatos pessoais e 
profi ssionais, mas não pense duas vezes 
para tirar proveito da sua comunicação, 
esperteza e capacidade de adaptação, 
porque você vai precisar vencer desafi os 
e bagaças.

Junho termina com vibes positivas, mas também 
com zicas, bebê! O que você quer saber primeiro? 
Bora falar das notícias boas, assim o astral fica 
lá em cima. Seus esforços vão dar o retorno 
esperado e sua estrela vai brilhar em negociações 
logo no começo da semana, quando assuntos 
importantes podem ser resolvidos.

A semana começa cheia de energia para leonines 
que adoram um ritmo de vida mais acelerado. 
Quem manda o recado é Marte, que também 
troca likes com Saturno, incentiva suas parcerias 
profissionais e dá sinal verde para aquelas 
mudanças que você tanto deseja implantar no 
serviço. Só não espere louros e elogios rasgados 
da chefia, ao menos por enquanto.

Novo mês estourando por aí e você já tem 
todos os planos engatilhados, não é mesmo, 
meu docinho de abóbora? Seus interesses de 
trabalho e dinheiro vão fl uir bem e há chance de 
sair no lucro logo no início da semana. Também 
pode contar com apoio de amigos e pessoas 
queridas para realizar seus objetivos, mas veja lá 
para quem vai contar certos segredos. 

Se depender dos astros, você começa a semana 
com o pé direito e ótimas vibes em suas relações, 
librinha! Saberá motivar os outros com suas 
iniciativas e pode resolver muitas coisas com 
suporte de pessoas próximas. Mas a maré de 
sorte perde força e desafi os aparecem na sua 
praia a partir de terça-feira.

A virada de mês será das mais movimentadas 
e sua ansiedade fica no modo turbo, meu 
cristalzinho! Energia e determinação não vão faltar 
para alcançar metas e propósitos no trabalho. A 
parte financeira também traz promessas positivas 
e há sinal de bons ganhos com compras, vendas, 
trocas e transações comerciais.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Rebeca Sanches é condenada a passar 
o resto de seus dias na prisão. Ela está 
enlouquecida, grita que Aurora é sua fi lha 
e que os Elizalde não fi carão com ela.  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 desistiu do amor de Fernanda, mas ela 
deixa claro que ainda ama Franco Santoro, 
que na verdade é Eduardo Juarez, seu amor 
desde menina.

“Franco” oferece seu apoio a Fernanda e ela 
pergunta se vai assinar com Franco Santoro 
ou Eduardo Juarez. Aurora renega os pais, 
diz que não quer que seu fi lho saiba que 
seus avós são assassinos e vai embora. 
Completamente fora de si, Barbara atira em 
Artemio, que morre na hora! Aurora encontra 
Santiago e diz que o ama. Santiago responde 
que sua família agora é a família dela e que 
em seu coração, só há lugar para Aurora. 
Fernanda, desesperada, diz a Santiago que 
Eduardo se foi, sem se despedir dela.

Alfredo tenta convencer Sossô a 
esquecer o que Chiquinho disse sobre 
Pat e Moa. Ítalo pensa em montar uma 
sala secreta na sede da Coragem.com. 
Regina mente para Leonardo sobre a 
conversa que teve com Paulo. Rebeca 
grava Chiquinho contando sobre a sua 
queda da escada e o braço quebrado. 
Alfredo resolve procurar Moa e tira 
satisfações com o dublê. Alfredo acerta 
um soco em Moa, que fi ca surpreso. 
Moa diz que ama Pat, mas que ela 
é apaixonada pelo marido. Pat vê 
Anita na companhia de dança e se 
surpreende com a semelhança entre 
a massoterapeuta e Clarice. Jonathan 
questiona Ítalo sobre seu relacionamento 
com Clarice.

Ítalo confi rma seu envolvimento com Clarice 
para Jonathan. Pat procura por Anita na 
companhia. Ítalo e Jonathan concordam que 
não devem confi ar em Leonardo. Rebeca 
procura Armandinho para saber informações 
de Moa que possam ajudar no processo da 
guarda de Chiquinho. Moa conta sobre a 
audiência para Andréa. Alfredo prepara uma 
noite romântica para Pat. Martha não gosta de 
ver Regina chegar à festa de Bob e reclama 
com Leonardo. Jonathan se surpreende 
ao saber que Leonardo queria retomar 
a pesquisa de Clarice. Alfredo percebe a 
dispersão de Pat. Moa questiona Andréa 
sobre sua relação com Clarice.

Eduardo e Fernanda encontram Liliana 
inconsciente, supõem que Bárbara a 
dopou. Bárbara sai da casa de Artêmio 
e percebe que Aurora sumiu. Ela 
retorna como uma fera o surpreende e 
começa a enforcá-lo. Nesse momento 
chega Eduardo e tira Bárbara de cima 
de Artêmio. Eduardo confessa sua 
verdadeira identidade para Artêmio. 
Santiago, furioso, exige que Bárbara 
lhe entregue Aurora. Franco diz que 
Bárbara desconhece o paradeiro 
dela. Santiago e Fernanda chegam 
à conclusão de que Bárbara matou o 
caseiro. Gonçalo sofre um infarto. No 
hospital Gonçalo pergunta à Fernanda 
quem é Rebeca Sánchez.

Filó e Irma lamentam a discriminação 
dos peões com Zaquieu. Mariana 
assume para José Leôncio seus erros 
do passado, e faz um alerta sobre a 
possibilidade de que Juma domine Jove. 
Guta e Marcelo confessam que ainda se 
gostam. Irma e Trindade se beijam. Jove 
deixa José Leôncio preocupado ao dizer 
que Juma espera que ele viva com ela na 
tapera. Eugênio entrega a encomenda de 
Tibério e pergunta se ele tem certeza do 
que pretende fazer. Juma deixa claro para 
Jove que não deixará a tapera. Tibério 
pede Muda em casamento.

Muda aceita se casar com Tibério, e José 
Leôncio e Filó aceitam o convite para 
serem padrinhos do casal. Alcides fi ca 
escandalizado com a relação de Guta 
e Marcelo. Marcelo pede ajuda a Guta 
para investir na fazenda do pai. Irma e 
Trindade fogem de Tadeu e José Lucas 
para não serem vistos juntos. Juma e Jove 
se desentendem. José Leôncio desconfi a 
quando Tenório diz que possui cabeças de 
gado que recebeu como pagamento de uma 
antiga dívida. Jove decide viver na tapera, 
enquanto resolve sua situação com Juma. 
Zuleica fi ca surpresa ao ver que Marcelo 
chegou do Pantanal, acompanhado de 
Tenório e Guta.

Ítalo tenta disfarçar o choque ao saber 
por Leonardo que Clarice foi casada com 
Jonathan. Alfredo não deixa Pat falar 
sobre o que aconteceu entre ela e Moa. 
Joca encontra Olívia na frente da casa de 
Pat. Jonathan mente para Martha sobre 
a pesquisa que fez com Clarice. Moa 
questiona Andréa sobre seus sentimentos 
por ele. Marcela autoriza Paulo a ir até a 
SG para tentar mais informações sobre o 
caso Clarice. O editor de Alfredo decide 
publicar a história infantil inspirada em Pat 
e Moa. Ítalo aceita entrar para sociedade 
da Coragem.com. Sossô conta para 
Alfredo que Chiquinho viu Pat e Moa se 
beijando. O marido de Pat fi ca em choque.

-Bárbara procura por Artêmio Bravo e 
sugere que se unam para recuperar 
Aurora. Artêmio aceita o trato e vai até 
o hospital dizer a Gonçalo que é seu 
meio-irmão e revela toda a verdade e que 
Bárbara Greco é sua aliada e afi rma que 
ela assassinou Montserrat. Bárbara diz 
a Fernanda que a condição de Adriano 
para entregar Aurora é que reatem o 
casamento. Ela garante a Fernanda que 
assim que recuperar Aurora, devolverá as 
ações que Gonçalo colocou em seu nome 
e só precisa fazer Adriano acreditar que 
voltará a ser sua esposa. Santiago conta 
que Rebeca Sanchez, a mãe de Aurora, 
e Bárbara Greco são a mesma pessoa e 
que foi ela que matou a mãe deles.

Joaquim acolhe Rafael Antunes e vibra 
com a possibilidade de derrotar Davi. 
Eugênio reclama de seu casamento com 
Úrsula para Violeta. Joaquim conta sobre 
o verdadeiro Rafael para Úrsula. Iolanda 
procura os documentos de Joaquim na 
casa de Augusta. Começa o concurso 
na rádio. Emília faz sucesso em sua 
apresentação na rádio, e Cipriano critica a 
esposa. Davi pede para Heloísa esconder 
a pasta com os documentos contra 
Joaquim. Constantino apresenta o show de 
Valentino. Olívia questiona Heloísa sobre 
seu pai biológico. Matias foge com o vestido 
de noiva de Heloísa. Valentino dá um 
aviso a Davi, que fi ca apreensivo. Joaquim 
descobre a verdadeira identidade de Davi.

Joaquim guarda o cartaz com a foto de 
Davi. Leônidas salva Matias de uma 
queda. Úrsula incentiva Joaquim a 
conversar com Davi. Heloísa revela a 
Olívia que Matias é seu pai e implora 
que ela guarde o seu segredo. Julinha 
e Constantino escondem a joia do 
turbante de Valentino. Abel se irrita 
com o sucesso de Lucinha/Lúcio 
no jogo de futebol. Felicidade tenta 
disfarçar as dores na barriga. O time 
da tecelagem vence. Joaquim avisa a 
Davi que precisa conversar com ele. 
Isadora se sente mal, e Violeta ampara 
a fi lha. Felicidade sente contrações 
mais fortes. Lúcio revela a Onofre que é 
uma mulher. Joaquim apresenta Rafael 
Antunes para Davi.

Davi se surpreende com a presença de 
Rafael e teme as atitudes de Joaquim. 
Onofre critica Lucinha por ter mentido. 
Felicidade é levada às pressas para o 
hospital. Joaquim afi rma a Davi que se 
casará com Isadora. Davi conta para Iara as 
falcatruas de Joaquim e pede que ela não 
o entregue à polícia. Leônidas convence 
Matias a colaborar com o seu casamento. 
Iolanda exibe a aliança de casamento 
para Isadora. Davi pede para conversar 
com Heloísa, e Iolanda observa os dois. O 
verdadeiro Rafael procura Iolanda. Heloísa 
e Leônidas saem em lua de mel após o 
casamento. Joaquim pede para Isadora 
reatar com ele. 

Isadora fi ca angustiada com o pedido de 
Joaquim. Iolanda descobre que Rafael 
Antunes falou com Joaquim e teme uma 
retaliação do vilão. Lorenzo pede Letícia 
em casamento. Bento decide escrever 
uma carta para avisar que pretende voltar 
ao Brasil. Inácio descobre o rombo nas 
contas da rádio. Joaquim se enfurece ao 
ver Davi mostrando um ateliê para Isadora 
alugar. Leônidas e Heloísa encontram 
Bartolomeu e Anastácia no Rio de Janeiro. 
Iolanda acha a pasta com os documentos 
contra Joaquim no quarto de Heloísa. 
Joaquim paga um rapaz para assediar 
Isadora, no momento em que Davi a deixa 
sozinha no ateliê. 

Davi volta ao ateliê e salva Isadora, 
acabando com o plano de Joaquim. 
Leônidas fi ca mal com o encontro 
com o pai, e Heloísa tenta consolar o 
marido. Iolanda mostra a pasta com 
os documentos contra Joaquim para 
Margô. Eugênio pede para voltar a 
se encontrar com Violeta. Matias fi ca 
impressionado com Olívia. Joaquim se 
irrita quando Violeta pede que ele treine 
Olívia. Enrico pede para Emília ir ao 
cassino com ele. Cipriano reclama da 
esposa para Giovanna. Úrsula arma um 
plano para acabar com a reputação de 
Isadora. A apresentação de Emília na 
rádio é um sucesso. Bento escreve para 
Lorenzo. Isadora se desespera com 
uma nota no jornal que a difama. 

Violeta, Heloísa e Davi tentam acalmar 
Isadora. Julinha e Constantino se 
desesperam ao saber que a joia de Valentino 
é verdadeira. Iolanda fi nge para Davi não 
saber dos documentos que incriminam 
Joaquim. Mariana vê Enrico e Emília juntos. 
Isadora se emociona com a presença 
dos amigos na inauguração de seu ateliê. 
Lorenzo e Letícia formalizam o noivado com 
um jantar. Bento avisa que irá se apresentar 
ao seu batalhão antes de voltar para o Brasil. 
Úrsula explica para Joaquim seu plano para 
obrigar Isadora a se casar com ele. Cipriano 
e Santa fl agram Emília e Enrico juntos no 
cassino. Joaquim sabota o ateliê de Isadora.  

Andréa é dura com Moa e diz que não pode 
falar sobre certos assuntos. A atriz atende 
jornalistas no set de gravação e diz que 
está solteira. Moa escuta sem ser visto. Ítalo 
percebe o jeito triste de Pat com a ausência 
de Moa. Andréa confessa para Hugo que 
está gostando de Moa. Danilo recebe uma 
mala de dinheiro de um negócio fechado 
com o nome de Bob Wright. Renan vê Pat 
pegar alguns equipamentos e fi ca curioso. 
Kaká Bezerra assume lugar de Moa e 
surpreende fazendo o parkour. Rico e Lou 
se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo 
sobre a conversa que teve com Leonardo. 
Pat conhece Anita.

Pat decide fazer uma massagem com Anita. 
Jonathan pensa em descobrir com quem 
Clarice foi se encontrar no dia em que morreu. 
Rico e Lou tentam lembrar de onde se 
conhecem. Anita questiona Pat sobre Clarice. 
Pat, Rico e Ítalo se surpreendem ao ver o 
estado de Moa. Rebeca pede a ajuda de Kaká 
para desmoralizar Moa. Alfredo pergunta se 
Joca é o pai de Lou e ele mente. Pat conta 
para Moa que conheceu Anita. Duarte pede 
um carro para Danilo. Pat incentiva Moa a 
investir em Andréa. Anita chega com Dalva a 
uma roda de samba.

Anita vê Jonathan e fi ca interessada por 
ele. Andréa e Moa se reconciliam. Alfredo 
percebe Pat chateada ao falar de Moa e 
Andréa. Lucas leva um fora ao tentar se 
aproximar de Anita. Andréa revela para 
Moa a relação que tinha com Clarice e 
relembra como se conheceram. Pat pede 
para Moa ir à companhia de dança ver a 
sua aula. Renan exige que Lou se afaste da 
companhia de dança, pelo tempo em que 
ele estiver longe. Ítalo faz um organograma 
sobre o caso de Clarice. Jonathan depõe na 
delegacia. Rico conta para Ítalo que Danilo 
é um amigo que morava no exterior e que 
Clarice havia reencontrado há pouco tempo.

Gonçalo diz a Anibal que sua ambição 
não tem limites, por isso, terá que 
trabalhar e começar de baixo. Fernanda 
recebe o coração que Eduardo lhe 
deu de presente quando crianças e 
que ela devolveu quando soube de 
sua verdadeira identidade. Camilo, 
sinceramente arrependido, pede perdão 
ao seu pai.  Aurora dá à 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. 

Zuleica critica Tenório por não tratar os fi lhos 
do mesmo jeito que trata Guta. Mariana sente 
que Filó gosta do afastamento de Jove da 
fazenda e dos negócios de José Leôncio. 
Jove diz a Juma que gostaria de fotografar o 
Velho do Rio, para provar ao pai que ele é seu 
avô. Filó sente a cobiça de Tadeu para ocupar 
o lugar de Jove. Zefa estranha a liberdade de 
Alcides na casa da patroa. José Lucas revela 
a Tadeu que se sente sozinho. Mariana diz a 
Irma que não gosta de Filó e Tadeu, e garante 
que não deixará o rapaz se apoderar do que 
pertence a Jove.

Juma e Jove fazem um acordo no 
relacionamento. Tadeu não gosta de ver 
Jove de volta à fazenda e reclama com 
Filó. Filó demonstra arrependimento por 
ter mentido para José Leôncio sobre a 
paternidade de Tadeu. Davi fl agra Matilde 
apresentando para Jove uma nova forma de 
agricultura de processos, deixando o rapaz 
fascinado. Juma demonstra um misto de 
hostilidade e desejo por José Lucas. Diante 
do apoio de José Leôncio a Davi, Jove pede 
demissão. José Leôncio volta atrás e dá o 
aval para Jove programar o novo sistema. 
José Lucas pede um beijo para Juma.

José Lucas tenta levar Juma à força e Maria 
Marruá aparece na forma de onça para 
proteger a cria. O Velho do Rio convence 
José Lucas a deixar a tapera. Zuleica alerta 
Marcelo para não esquecer que ele e Guta 
são irmãos. Tadeu diz a Zefa que o gado que 
apareceu no pasto da fazenda de Tenório 
chegou na mesma hora em que sumiram 
algumas cabeças de gado da fazenda de 
José Leôncio. Juma conta a Jove que José 
Lucas esteve na tapera. Guta comenta com 
a mãe que Zuleica é tão vítima como elas. 
Jove aceita se casar com Juma, mas se 
recusa a criar os futuros fi lhos na tapera.

José Leôncio fi ca indignado quando Jove 
comunica que irá morar na tapera depois que 
se casar com Juma. Tadeu fi ca sensibilizado 
ao encontrar Guta. Zefa aceita o convite 
de Tadeu para assistir à roda de viola na 
fazenda. José Lucas revela a Tibério que não 
consegue tirar Juma da cabeça. Zefa fi ca 
abalada quando Tadeu se despe para tomar 
banho no rio. José Leôncio acredita que Juma 
quer afastar Jove dele. Marcelo pede a José 
Leôncio para conferir o gado antes de fechar 
a compra.
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Origem do Orgulho LGBTQIA+
No mundo inteiro, 28 de junho é o Dia do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexu-

ais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexuais e Assexuais, letras representadas na sigla 
LGBTQIA+. Mas qual a razão dessa comemoração? A data relembra a rebelião de Sto-
newall, que ocorreu na cidade de Nova York, em 1969, no bar Stonewall Inn, e é consi-
derado o marco do movimento de liberação sexual e o momento em que o tema ganha o 
debate público e as ruas.

Localizado no East Village, o endereço era ponto de encontro dos “marginalizados” 
da sociedade —em sua maioria, gays. Alvo frequente de ações policiais, os frequentado-
res acabavam presos e sofriam represálias por parte das autoridades. Até que, na noite 
do dia 28 de junho, o público que se divertia na casa não aceitou a abordagem das forças 
de segurança. Diferente das outras ações, não houve apreensão de bebidas e prisão de 
clientes, mas sim resistência. De forma espontânea, cansados de tanta repressão, clientes 
e curiosos começaram a gritar e a atirar objetos nos policiais

Há registros históricos de reportagens de jornais e relatos de participantes que são 
conflitantes. Por exemplo, não há informação oficial de quem tenha insuflado a resposta 
à violência, atirando a primeira garrafa, por exemplo. Os policiais, acuados, protegeram-
se dentro do bar, que foi incendiado pelos presentes. Os confrontos perduraram por 
alguns dias. O fato, que se espalhou rapidamente, fez borbulhar o desejo de luta. Em 
1970, um ano após a revolta, um grupo liderado pelo ativista americano Craig Rodwell 
comemorou a data com um evento que chamaram de Dia da Libertação da Christopher 
Street, rua em que ficava o bar Stonewall Inn —atualmente, o evento é reconhecido 
como a primeira marcha do orgulho gay.

Desde então, paradas e outros eventos culturais, numa expressão de orgulho e não 
de vergonha em assumir publicamente a orientação sexual e identidade de gênero LGB-
TQIA+, ocorrem ao redor do mund

Charge

RISCO EMINENTE DE ACIDENTE 
FATAL/ PRAÇA JEQUITIBUIA.

Quem diria. Aquela 
pracinha que era o cartão 
postal do bairro do Rosá-
rio e até da nossa cidade 
tornou-se uma área de 
total abandono e descaso 
pela atual administração. 
Alias o bairro em muitas 
das suas coisas principais 
como por exemplo, o re-
servatório de água que foi 
retirado há tempos e não 
instalaram outro. O mais 
grave e triste é que eles 
ficam nas  broncas ou até 
de piracinhas quando co-
bram tais coisas de direi-
tos públicos.

Mas esta situação da 
praça jequitibuia passa-
ram dos limites diante das 
gravidades apresentadas. 
E por esta preocupação 
alguns moradores que-
rem mobilizar para cha-
mar atenção dos respon-
sáveis, como do próprio 
prefeito, da defesa civil. 
do corpo de bombeiros, 
etc. Pois acontecendo uma 
tragédia anunciada ai vem 
todo todo mundo queren-
do aparecer com direito 
as sirenes ligadas e tudo 
para trabalharem nas con-
sequencias e nunca nas 
prevenções. Os riscos co-

meçam com aquelas pon-
tas de paus e de madeiras 
que lá estão. A iluminação 
deficientes e as que fun-
cionam ficam acesas 24 
hs Falta de alerta-los não 
é mas entra num ouvido 
e sai no outro. Diversas 
crianças brincam por lá e 
saem as vezes feito malu-
cos a procura das bolas.
Há tempos atrás estiveram 
lá e retiraram as madeiras 
e tabuas boas e isolaram 
toda área com fita ama-
rela plástica. Ao meu ver 
um serviço porco. Deixo 
assim novamente o meu 
alerta, pois infelizmente 
enxergo, devido longa ex-
periencia de trabalho em 
empresa de nível interna-
cional, o que não aconte-
ce com muitos moradores 
mesmos,  que preferem os 
anonimatos e os bundis-
mos..

HOJE EU NEM AR-
RISCO PERGUNTAR SE 
COMENTEI MENTIRA 
GENTE.   pois vou deixar 
as justificativas infunda-
das para os cheiras bundas 
e puxa~sacos.

Waldemar Malta

Aviso de Licenciamento Ambiental: Posto Mariana Ltda, por determinação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável – CODEMA, torna público o requerimento da Licença Ambien-
tal Simplificada referente ao Empreendimento Posto Mariana Ltda, Classe 
2 sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do processo 
SEMMADS n0 3767/2022 para a atividade de posto revendedor de combus-
tíveis e duchas/lavagem de veículos pequenos, localizado na Rodovia dos 
Inconfidentes Km 108 Bairro São José na sede do município de Mariana.  
Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental Simplificado e demais 
documentos da Orientação Básica, que se encontram à disposição dos in-
teressados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.
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Esse é o Mauri que participou da 6ª Edição do Galo Véio 
e ainda conseguiu pódio em sua categoria. Parabéns 
pela conquista. FOTO: FÁBIO JÚLIO

Dênis, da loja Rota 13, e Juliana, da loja Maria Bonita e Confeito 
Mágico, com suas filhas Fernanda e Melissa curtindo a festa 
junina da escola. Família linda!
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Quem comemorou seu anversário em grande estilo, foi a 
Laís, esposa do nosso parceiro Dênis, da Contad. Deseja-
mos toda felicidade à você! Forte abraço.

O pequeno Samuel curtindo o primeiro rolê com o 
irmãozinho Lucas e os papais Maíra e Léo, da Emagre-
center. Deus abençoe!

Nosso amigo Pedro Eldorado comemorou mais um aniver-
sário na última quarta-feira (29). Claro que não poderí-
amos deixar de dar um abraço nesse parceirão. Na foto, 
Eric Modesto, Rômulo Passos, Pedro Eldorado e Tiaguinho 
“Trelelê”.

Nossas novas parceiras, a Tamires Sousa e a Maria Arcanjo, do 
novo empreendimento de Mariana, a Imperial Unhas e Cosméti-
cos. Desejamos muito sucesso!


