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¨ cidades

37º Congresso da Associação Mineira de Município (AMM).

Funcionários do 
município de 
Mariana se 
especializam na 
Expominas 
TECNOLOGIA. A participação foi voltada a adquirir ferramentas 
tecnológicas atualizadas.

DA REDAÇÃO

Buscando conhecimento 
a Secretaria de Planejamento, 
Suprimentos e Transparência, 
participou do 37º Congresso da 
Associação Mineira de Municí-
pio (AMM). A participação foi 
voltada a adquirir ferramentas 
tecnológicas atualizadas, para 
a implantação da nova lei de 
licitações no município, com a 
pretensão de desenvolver tra-
balhos relacionados à seguran-
ça e transparência.

No evento, houve a apre-
sentação ao Sistema “AMM 
Licita”, uma plataforma web 
que tem como funções princi-
pais realizar a fase interna dos 
processos licitatórios, em rela-
ção aos seus bancos de preços 
para cotações de referências de 
mercado, e para julgar os pro-
cessos licitatórios virtualmente, 

sob a proteção da nova lei de 
licitações.

Na ocasião, aconteceu tam-
bém a primeira reunião de tra-
balho junto às equipes técnicas 
da AMM e da Prefeitura de Ma-
riana, para maior conhecimen-

to da plataforma, além do es-
clarecimento de dúvidas acerca 
da integração com o software 
de gestão pública e o Portal 
Nacional de Contratações Pú-
blicos (PNCP) do Governo 
Federal.
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PREF MARIANA

A Prefeitura de Mariana contratou 44 Professores Recuperadores.

Mariana investe em profissionais para 
suprir a defasagem na aprendizagem 
REFORÇO. A medida foi realizada para que o reforço trabalhasse com cada aluno sua individualidade.

DA REDAÇÃO

Com o retorno das aulas 
presenciais, após um pouco 
mais de dois anos com as es-
colas fechadas devido a pande-
mia da Covid-19, a defasagem 
na aprendizagem de crianças e 
adolescentes foi uma realidade 
que preocupou a Secretaria de 
Educação do município de Ma-
riana. Diante do obstáculo para 
dar continuidade ao ensino sem 
que os alunos ficassem prejudi-
cados, a Prefeitura de Mariana 
contratou 44 Professores Re-
cuperadores, profissionais da 
educação que foram capacita-
dos para trabalharem de acor-
do com a necessidade de cada 
aluno, como um modelo de 
reforço escolar, no contraturno 

do ensino regular do estudante. 
Inicialmente, anterior à con-

tratação, a Secretaria de Educa-
ção solicitou um diagnóstico às 
escolas municipais para verificar 
quais alunos haviam sofrido a 
defasagem na aprendizagem e 
deveriam participar do reforço 
escolar. Posteriormente, houve 
a busca ativa com as famílias e, 
em seguida, a intervenção pre-
sencial, que atualmente já ocor-
re nas escolas municipais. 

As escolas, após a seleção 
dos alunos que teriam a inter-
venção com os Professores 
Recuperadores, separou os es-
tudantes em grupos reduzidos, 
de acordo com as dificuldades 
que compartilhavam. A medida 
foi realizada para que o refor-

ço trabalhasse com cada aluno 
sua individualidade, diferente 
do ensino regular, que em uma 
turma extensa equipara o nível 
e ritmo de aprendizagem de 
todos os estudantes. Dessa for-
ma, para atender a demanda de 
todos que necessitam do refor-
ço, as aulas ocorrem duas vezes 
na semana para cada grupo. 

Roberta Rosália, uma das 
professoras contratadas para as 
aulas de reforço, atua na Escola 
Municipal Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida e conta 
como a medida está sendo im-
portante: “Projeto muito rico. 
Além de preparar os profis-
sionais, houve um curso com a 
gente e houve um alinhamento 
do regular com a gente também 

para trazer realmente a reali-
dade dos alunos, para nos dar 
uma bagagem de como traba-
lhar. O suporte foi muito baca-
na, a sala especializada, conse-
guimos preparar um ambiente 

adequado para atuar com eles. 
Agora, sabemos que o desafio 
é grande, mas estamos aí para 
fazer o melhor para eles e para 
conseguirmos alcançar o resul-
tado positivo”. 
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O serviço é ofertado de forma gratuita e reflete diretamente 
no controle populacional de cães e gatos em situação de rua.

‘Arraiá’ de adoção contempla 
novos lares à sete cães 
APOIO. A equipe do CAA realizou os atendimentos de 9h às 13h, dando suporte com as informações
principais sobre os cuidados com os animais.

DA REDAÇÃO

Na manhã do último dia 
3, o arraiá do Centro de Aco-
lhimento aos Animais (CAA) 
tomou conta do Jardim de 
Mariana. O evento de adoção, 
consolidado no município, 
acontece de forma quinzenal e, 
na última edição, oportunizou 
a adoção de sete cães. A equi-
pe do CAA realizou os aten-
dimentos de 9h às 13h, dando 
suporte com as informações 
principais sobre os cuidados 
com os animais e preenchimen-
to da ficha de adoção.

O evento tem a parceria 
do Instituto de Defesa dos 
Direitos dos Animais (ONG 
IDDA). Voluntários participam 
ativamente das atividades, seja 
na apresentação dos animais 
aos visitantes, bem como a im-
portância do fortalecimento da 
causa no município.

O CAA vem desempe-
nhando um papel relevante na 
cidade. O centro realiza, além 
dos eventos de adoção, castra-
ção gratuita a todos os animais 
do município. O serviço é ofer-
tado de forma gratuita e reflete 
diretamente no controle po-
pulacional de cães e gatos em 
situação de rua. A medida vem 
de encontro a conscientização 
sobre os cães comunitários, que 
convivem em sociedade e re-
cebe apoio, além da castração, 
vermifugação, microchipagem 
e lar comunitário pelo poder 
público, o cuidado de proteto-

res voluntários.
Todos os eventos são divul-

gados previamente no site e re-
des oficiais do município, bem 
como no Instagram do CAA. 
Acesse mariana.mg.gov.br, @
prefmariana e @caa.mariana e 
fique por dentro das ações. 

Aqueles que não consegui-
ram comparecer ao evento, po-
dem entrar em contato com o 
CAA através dos números (31) 
99506 0720 - 3557-9715 e visi-
tar a nossa sede, localizada na 
Rua Córrego do Canela, s/n, 
no bairro Morro Santana.
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Socorrista e com cursos de tiro no Brasil, participou de missão, também, contra o Estado Islâmico.

Socorrista que atuou 
no rompimento da 
barragem em Mariana 
é morta na Ucrânia
PREFERÊNCIA. Segundo Théo, irmão da brasileira, a 
especialidade dela era atuar como socorrista.

DA REDAÇÃO

A brasileira Thalita do 
Valle de 39 anos aliada das 

tropas ucranianas que mor-
reu na tarde do último dia 30 
em um bombardeio na cidade 

de Kharkiv, era atriz, modelo, 
estudante de Direito, ativis-
ta de causas animais, socor-
rista e atiradora de elite. Ela 
atuou, inclusive, no resgate 
de fauna nos rompimentos 
de barragens em Mariana 
(2015) e Brumadinho (2019).

Thalita já tinha experi-
ência em conflitos anterio-
res. Socorrista e com cursos 
de tiro no Brasil, participou 
de uma missão contra o Es-
tado Islâmico no Iraque, 
Curdistão iraquiano e Cur-
distão Sírio há três anos, 
conforme registros em seu 
canal no YouTube.

Segundo Théo, irmão 
da brasileira, a especialidade 
dela era atuar como socorris-
ta. “A função primária é fazer 
o resgate. Mas também tem a 
função de fazer a proteção, 
dando cobertura para quem 
está avançando, como atira-
dora de precisão”, comple-
menta. Embora saiba que a 
irmã precisava usar armas no 
conflito, Théo a define como 
uma “progressista genuína 
defensora da paz”.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O término da obra do prédio tem data prevista para o mês 
de agosto.

Infraestrutura e 
sala de Reabilitação 
da Figueira 
recebem melhorias
VOLUNTÁRIOS. Os atendimentos serão realizados de segunda a 
sexta-feira e poderá acontecer nos finais de semana, por meio 
do trabalho de funcionários voluntários

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde 
de Mariana está realizan-
do uma reforma na infra-
estrutura da Comunidade 
da Figueira. Além disso, o 
local recebe a construção 
do Centro de Fisioterapia, 
para proporcionar o direito 
do serviço fisioterápico a 
todos os internos. A previ-
são de término da obra do 
prédio, iluminação, instala-
ção hidráulica e a instalação 
dos equipamentos que se-
rão utilizados tem data pre-
vista para o mês de agosto.

Foi realizada uma lis-
tagem dos equipamentos 
essenciais, de alta qualida-
de, para tratamento dos pa-
cientes, que proporciona-
rão melhor atendimento e 
um bom acompanhamento 
e evolução dos tratamen-
tos. Os atendimentos se-
rão realizados de segunda a 
sexta-feira e poderá acon-
tecer nos finais de semana, 

por meio do trabalho de 
funcionários voluntários. 
Atualmente, a Comunidade 
da Figueira tem 67 pesso-
as cadastradas que poderão 
receber o serviço, entre-
tanto, serão também con-
templados com o serviço 
fisioterápico os alunos da 
APAE e Lar Santa Maria. 

“Ao falar dessa ação eu 

até me emociono, é um so-
nho que está sendo realiza-
do e estamos conseguindo 
isso através da Prefeitura 
Municipal. Desde o ano de 
2016 estamos na batalha 
para conseguir essa sala, e 
agora me sinto feliz e rea-
lizada. Tínhamos recebido 
equipamentos modernos, 
mas não tínhamos onde 
colocar, então fomos em 
busca de uma parceria que 
pudesse auxiliar na exten-
são do espaço e reforma do 
prédio”, compartilha So-
lange Ribeiro Reis, coorde-
nadora da comunidade da 
Figueira.

A sala de fisioterapia 
proporcionará mais quali-
dade de vida e saúde, por 
meio da prevenção e reabi-
litação física, levando me-
lhora funcional ao quadro 
do paciente. Além do mais, 
com o tratamento necessá-
rio, essas pessoas poderão 
ser inseridas em demais 
projetos de seu interesse, 
sem ter suas atividades do 
dia a dia impossibilitadas.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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PREF MARIANA

Atleta marianense leva 1º lugar em 
competição de Jiu-Jitsu em Ubá
PRÊMIO. O campeonato foi aberto para todas as categorias, do pré-mirim ao máster.
DA REDAÇÃO

Aconteceu neste do-
mingo (03) o 1º Ubá Open 
de Jiu-Jitsu na cidade de 
Ubá. O evento teve lutas 
envolvendo todas as ca-
tegorias: de idade, faixa 
e peso; além das lutas ca-
sadas (consideradas super 
luta pelo nível dos atletas) 
e um desafio absoluto para 
os faixas preta com premia-
ção em dinheiro. De acor-
do com o organizador do 
evento Éder “Bambu” Sou-
za, o torneio reuniu quase 
300 participantes de Viço-
sa, Mariana e região, entre 
crianças e adultos. 

O campeonato foi aber-
to para todas as categorias, 
do pré-mirim ao máster, 

além de ter contemplado 
todos os pesos e faixas. O 
evento ofereceu medalhas 
personalizadas para os três 
primeiros lugares e troféu 
por equipes para os cinco 
primeiros.

Além das super lutas, 
a competição contou com 
um “absoluto de faixa pre-
ta”, onde os lutadores da 
categoria disputaram a pre-
miação de 1.000 reais.

O atleta, Jonathan Sou-
za, de Mariana participou 
da competição com bons 
resultados finais. “parti-
cipei da competição Ubá 
Open na cidade de Ubá e 
graças a Deus obtive bons 
resultados, sendo classifi-
cado em 1° na classe aber-

ta GI (Com kimono) fai-
xa azul, e em 3° na classe 
aberta GI (Sem kimono) 
sem restrição de faixa. Um 
evento muito bem organi-
zado que me deu bagagem 
para os próximos campe-
onatos, visando o mundial 
da CBJJE em novembro na 
cidade de São Paulo. Que-
ro agradecer a todos do CT 
Entheoss e do CT WR pe-
los treinos”, finalizou Jo-
nathan.

 Além das super lutas, a 
competição contou com um 

“absoluto de faixa preta”.
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A iniciativa, que partiu da bibliotecária da escola, foi 
abraçada e levada adiante.

Alunos de escola 
municipais recebem 
homenagem por 
destaque no JEMG 
RECONHECIMENTO. A parabenização foi uma maneira de 
reconhecer o desempenho que as equipes da escola tiveram 
durante os jogos.

DA REDAÇÃO

A Escola Dom Luciano 
prestou uma homenagem 
aos alunos que participaram 
do Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG). A iniciativa, 
que partiu da bibliotecária da 
escola, foi abraçada e levada 
adiante. A parabenização foi 
uma maneira de reconhecer 
o desempenho que as equi-
pes da escola tiveram durante 
os jogos, onde duas equipes, 
do total de quatro, passaram 
para a fase regional. 

Em suas redes sociais, 
a educadora Lívia Oliveira 
compartilhou quando venceu 

todas as etapas em Mariana, 
que mesmo com as adversi-

dades, as equipes foram cam-
peãs. “Assim fomos campe-
ões em todas as categorias do 
handebol masculino e femi-
nino, dos nascidos de 2005 a 
2010, no JEMG 2022 na eta-
pa municipal, E. M. Dom Lu-
ciano. É só uma etapa venci-
da, mas que transforma vidas 
de crianças e adolescentes 
que irão lembrar de momen-
tos como esses para sempre”.  
Agora, os alunos campeões, 
da equipe de handebol do 
módulo 1 masculino e femi-
nino, seguem, na semana que 
vem, para a etapa regional em 
Pará de Minas.

A Secretaria de Educação, 
que vem realizando diversos 
projetos dentro da perspecti-
va da educação, já solicitou à 
Secretaria de Obras a confec-
ção de projetos de quadras 
cobertas para algumas esco-
las que ainda não possuem 
esse recurso, para possibilitar 
a realização de atividades fí-
sicas e esportivas para os alu-
nos das instituições. 

Diante das demandas 
que determinam interven-
ções estruturantes e obras, a 
Secretaria de Educação tem 
requisitado a colaboração da 
Secretaria de Obras do mu-
nicípio para que a realização 
aconteça com mais agilidade 
e assertividade.
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Durante o ato, todos os edis, em suas posições de fala, 
manifestaram apoio a atual gestão.

Juíz determina saída de Juliano Duarte 
e Ronaldo Bento assume o Executivo
TRANSMISSÃO. A posse foi realizada na Câmara Municipal, com a presença dos vereadores, e transmitida 
pelos canais oficiais da Câmara.

DA REDAÇÃO

Após decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE, o vere-
ador presidente interino da Câ-
mara de Mariana, Ronaldo Alves 
Bento, assumiu o cargo de Chefe 
do Poder Executivo da cidade de 
Mariana.  Desde as eleições de 
2020, onde o processo eleitoral 
do município foi considerado in-

válido pela justiça, a gestão muni-
cipal é realizada pelo presidente 
da Câmara eleito.

A posse foi realizada na 
sexta-feira, 1º, às 13h, na Câ-
mara Municipal, com a pre-
sença dos vereadores, e trans-
mitida pelos canais oficiais da 
Câmara à toda população ma-
rianense. Em seu primeiro pro-

nunciamento, Ronaldo Bento 
cumprimentou o ex-prefeito 
e atual presidente da Câmara, 
Juliano Duarte, e destacou o 
compromisso com que irá gerir 
a cidade. “Seguirei com todos 
os meus valores, ética e moral, 
nesta nova jornada. Diante da 
forma como tudo aconteceu e 
como essa missão me foi con-
cedida por Deus, seguirei com 
compromisso e seriedade em 
todas as ações já iniciadas e, 
também, nos novos projetos 
em favor do desenvolvimento 
da população”, afirmou Ronal-
do, pontuando que o apoio dos 
15 vereadores será fundamental 
para o sucesso da gestão. Ainda 
de acordo com o prefeito, to-
das as obras já iniciadas terão a 
devida continuidade.

Durante o ato, todos os edis, 
em suas posições de fala, mani-
festaram apoio a atual gestão.

Juliano Duarte se manifes-
tou em suas redes sociais, agra-
deceu as mensagens de apoio e 
ressaltou seu compromisso com 
a polução marianense. “Mais 

uma vez agradeço todas as mani-
festações de carinho e reconhe-
cimento pelo trabalho realizado 
frente à prefeitura. Meu compro-
misso com a população de Ma-

riana sempre será prioridade em 
meu mandato e estarei de portas 
abertas para atender a todas as 
demandas voltadas ao desenvol-
vimento da nossa cidade”.
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Vereador é 
homenageado por 
ações realizadas 
em Mariana
MANDATO. Pedrinho Salete que exerce o seu primeiro mandato 
parlamentar, é também vice-presidente do Poder Legislativo 
Marianense.

DA REDAÇÃO

No último final de sema-
na Aconteceu em Mariana o 
Destaque Empresarial pro-
movido pelo Jornal Ponto Fi-
nal. O evento que contempla 
e premia empresários e au-
toridades local homenageou 
este ano o vereador Pedro 
Ulisses Coimbra Vieira, po-
pularmente conhecido como 
Pedrinho Salete. O vereador 
que exerce o seu primeiro 
mandato parlamentar na Câ-
mara Municipal de Mariana, 
é também vice-presidente do 
Poder Legislativo Marianense 
e preside a Comissão de Pro-
teção e Defesa dos Animais 
e é membro da Comissão de 
Participação Popular. 

À redação do Ponto Final, 
o vereador explicou que man-
tém uma linha de mandato 
para todos. “Nosso mandato 
coletivo é realizado junto com 
o povo. Recebemos diversas 
demandas através de nosso 
gabinete e das minhas redes 

sociais e sempre buscamos 
a possibilidade de atende-las 
junto ao Executivo. O meu 
trabalho é servir a população, 
buscando o melhor para nosso 
município e distritos.”

Pedrinho tem atuação 
direta com a população ma-
rianense e possui em seu dia-
-a-dia ações presenciais em 
bairros e distritos conversando 
com os moradores sobre suas 
demandas. Entre as indicações 
e projetos de lei veja abaixo al-
gumas ações do vereador:

Projeto de Lei - 68/2022
Barroca - Inclui no calen-

dário oficial cultural de datas 
comemorativa no âmbito do 
município, a festa de Santo An-
tônio do subdistrito da barroca.

Indicação - 47/2022
Município - A possibilida-

de de pagamento de hora extra 
ou gratificação aos servidores 
municipais que estão atuando 

em forma de revezamento ou 
plantão, dando apoio aos atin-
gidos pelas chuvas.

Indicação - 2526/2021
Município - Farmácia da 

Policlínica passe a ter o seu 
horário de funcionamento de 
24 horas.

Indicação - 153/2022
A possibilidade de im-

plementação de um aplicati-
vo acessível a população, que 
possa rastrear os ônibus em 
trânsito pelo projeto Tarifa 
zero, dando um horário exato 
ou aproximado que os mes-
mos passam pelos bairros da 
cidade.

Indicação - 404/2021
Município - Implantação 

de uma casa de apoio na cida-
de.

Projeto de Lei – 60/2022 
- SANCIONADA

Santa Rita Durão - Inclui 
Santa Rita Durão como um 
dos distritos atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão da empresa Samarco.

Indicações 1208 e 
1209/2021 – Comunidade dos 
Paneleiros (Barroca) criou as 
indicações solicitando a cons-
trução de uma rede de água 
e esgoto na comunidade dos 
paneleiros no distrito de Bar-
roca, onde não havia água 
potável a mais de 30 anos e o 
abastecimento era feito através 
de caminhão pipa. Solicitações 
atendidas, e hoje a comuni-
dade possui água encanada e 
rede de esgoto para dignidade 
da população.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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câmara

Banda marianense 
agitou o público.

Destaque Empresarial 2022:
o evento mais esperado foi um sucesso
VOTAÇÃO. O evento que conta com participação do empresariado e de autoridades elegeu e premiou os 
melhores de 2022.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final reali-
za há 26 anos o Destaque Em-
presarial na cidade de Mariana, 
homenageando as empresas e 
prestadores de serviço de des-
taque na cidade, de acordo com 
o reconhecimento e votação 
popular. 

O Destaque Empresarial 
2022, irá ficar para a história do 
Jornal Ponto Final. O evento 
que reúne empresários e auto-
ridades da região, contou com 
atrações musicais nativas com 
repertório diversificado aten-
dendo todos os gêneros e gos-
tos.

Reconhecido como o maior 
prêmio da região, o Destaque 

Empresarial fomenta todo o 
comércio local desde a loja de 
roupa e calçados até aos salões 
de beleza. Neste ano pôde con-
tar com a empresa Cedro Mi-
neração como patrocinadora 
do evento e as empresas, GMP 
Construções, Sicred, Grupo 
3T, Biocare Brasil, Sicoob Cre-
dimepi, e a Prefeitura de Maria-
na como apoiadoras.

Na próxima semana será 
publicado um caderno especial 
com todos os momentos do 
evento, não deixem de conferir!
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Durante toda a semana, cerimônias, shows com artistas 
renomados do país.

Mariana completa 
326 anos com cidade 
recheada de atrações 
do Festival de Inverno
RETORNO. Com show Principal de Paula Fernandes, primeira 
semana do Festival de Inverno de Mariana atrai turistas e tem 
retorno positivo do público.

DA REDAÇÃO

Na última sexta-feira (01), 
houve o início das celebrações 
do aniversário da Primaz de 
Minas. O “Festival de Inverno 
- Mariana 326 anos”, que acon-
tecerá durante todo o mês de 
julho, conta com uma extensa 
programação artística e cultural. 
Durante toda a semana, cerimô-
nias, shows com artistas reno-
mados do país, eventos culturais 
e gastronômicos aconteceram 
na sede e também nos distritos.

Pela manhã, o Cineteatro 
Municipal foi palco da cerimô-
nia de entrega da “Medalha Pe-
dro - O libertador”. Logo após 
ocorreu uma palestra com o 
Coronel Murilo Ferreira: “A In-
dependência do Brasil e os desa-
fios do Século XXI”. À noite, a 
Praça Minas Gerais contou com 
o show Buteco Sertanejo, com 
Marcelo Oliveira e, para encer-
rar o dia, o show com a Paula 
Fernandes. A cantora enfatizou 
como 326 anos é muita histó-
ria e como foi gratificante fazer 
parte da comemoração. “Esse 
retorno aos palcos está mexen-
do muito com a gente e tenho 

certeza que todos estão tão 
emocionados quanto eu estou. 
Espero que a gente possa ter 
mais encontros”, disse. 

No sábado e domingo, (03 e 
04), aconteceu em Cláudio Ma-
noel o “Dia do Lugar”, diversas 
apresentações musicais, feira de 
artesanato e culinária, além da 
competição de melhor prato de 
“comida da roça”. O momento 
foi repleto de alegria e diversão 
e proporcionou para a comuni-
dade a oportunidade de apre-
sentar suas produções artísticas, 
valorizando a cultura local. 

Para Caroline Mendes, nas-
cida e criada no distrito e ven-

cedora da competição “Me-
lhor Prato Salgado”, o evento 
é essencial para a valorização 
da comunidade. “Pra gente a 
importância desse evento é gi-
gantesca, não só para nós culi-
naristas, mas para os artesãos 
também. É uma oportunidade 
de mostrar o trabalho deles 
para as pessoas que vem de 
fora”, destacou. 

Festival Gastronômico
Na Praça da Sé, houve o 

Festival Gastronômico Ex-
perience Estrada Real. Maria-
na, que é uma referência em 
turismo histórico, foi o local 
escolhido para ser a abertura 
do Festival. Na Praça da Sé, 
houve a presença de exposito-
res da sede, cidades da região 
e também dos nossos distritos.

Encerrando o domingo, o 
Cineteatro Municipal ficou lo-
tado com várias pessoas ansio-
sas e animadas pela apresen-
tação de Stand Up com Paulo 
Araújo. O humorista retratou 
a vida em Minas Gerais com 
muito humor e falou sobre 
conhecer Mariana. “Poder vir 
aqui a trabalho é melhor ain-
da. O trabalho de comediante 
é bem difícil e árduo durante 
boa parte do tempo, mas a 
hora do palco é só lazer! Che-
gar aqui e apresentar, fazer o 
pessoal rir, em uma cidade que 
tem tanta história, tem um 
peso diferente e eu pretendo 
voltar em breve”.
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varejao

Memorial Minas Gerais Vale abre 
inscrições para propostas artísticas 
CRITÉRIO. Algumas propostas selecionadas poderão, a critério do Memorial Vale, ser realizadas de forma presencial.

DA REDAÇÃO

As inscrições vão até dia 31 
de julho pelo site www.memo-
rialvale.com.br. 

O Memorial Minas Gerais 
Vale está recebendo inscrições 
de propostas inéditas para ocu-
pação da sua programação, de 
forma virtual, no ano de 2022. 
O objetivo desta convocatória 
é convidar artistas e produtores 
de todo o Estado a conceber 
e executar ações inéditas mais 
adequadas aos ambientes virtu-
ais para a ocupação dos canais 
de comunicação do Memorial. 
Podem ser inscritos projetos 
de música, sarau literário, artes 
cênicas (teatro, dança, circo), 
artes visuais (fotografia e per-
formance), audiovisual (vídeo, 
curta metragem) voltadas para 
todas as faixas etárias de crian-
ças, adolescentes, adultos e pes-
soas acima de 60 anos.  Algumas 
propostas selecionadas poderão, 
a critério do Memorial Vale, ser 
realizadas de forma presencial. 
As inscrições vão até dia 31 de 
julho pelo site www.memorial-

vale.com.br.  Mais informa-
ções através dos telefones 31 
33437317 e 3308-4000.

“O período de isolamento 
social e a necessária adaptação 
da programação do espaço 
para o formato virtual, ampliou 
o alcance do Memorial Vale e 
as possibilidades de contra-
tação de artistas, coletivos de 
artistas e grupos residentes em 
Minas Gerais para ocupação da 
programação de forma virtual e 
ou presencial no ano de 2022. 
Dessa forma, estamos abertos 
a receber propostas”, destaca 
o gerente do Memorial Vale, 
Wagner Tameirão. 

As propostas selecionadas 
pela Comissão de Seleção rece-
berão a remuneração no valor 
único de R$6.000,00 (seis mil 
reais), mediante análise dos cri-
térios constantes no edital da 
Convocatória e apresentação 
de documentos fiscais ( RPA ou 
nota fiscal, conforme o caso), 
deduzidos os tributos previstos 
na legislação em vigor. Serão 
selecionadas 25 (vinte e cinco) 

propostas. Os valores serão pa-
gos a todos os artistas, coleti-
vos ou grupos selecionados em 
até 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos após a realização da 
atividade presencial ou entrega 
do material a ser veiculado vir-
tualmente.

Caso seja possível a apre-
sentação dos produtos cultu-
rais de forma presencial, res-
peitando os protocolos pós 
isolamento social, as despesas 
de viagem (transporte terres-
tre, hospedagem e alimentação) 
dos artistas e grupos não resi-
dentes em Belo Horizonte se-
rão custeadas pela Associação 
Memorial Minas Gerais Vale, 
conforme o negociado com o 
artista ou grupo. Caberá ao Me-
morial Vale a escolha, dentre as 
propostas aprovadas, das que 
poderão se apresentar presen-
cialmente.

O Memorial Vale, um dos 
espaços culturais do Instituto 
Cultural Vale, fica na Praça da 
Liberdade, em Belo Horizonte, 
e tem entrada gratuita.
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Samarco promove 
rodada de negócios 
com fornecedores locais   
REUNIÃO. O programa visa fomentar o desenvolvimento 
socioeconômico nos municípios que recebem a Samarco em 
Minas Gerais e no Espírito Santo.

DA REDAÇÃO

Empresas dos municípios 
de Catas Altas, Santa Bárbara, 
Mariana e Ouro Preto tiveram 
a oportunidade de participar 
da primeira rodada de negó-
cios deste ano, promovida pelo 
Programa Força Local. Além 
da Samarco, quatro empresas 
parceiras participaram:  Conti-
nental, Consórcio Ápia, Nexux 
e Manserv. “Essa foi mais uma 
etapa do Força Local. Essa etapa 
é tão importante quanto a qua-
lificação, sendo o momento de 
praticar a atividade final de um 
negócio: as vendas. Uma opor-
tunidade para mostrarem suas 
empresas e saírem com bons 
contatos para futuros negó-
cios”, destacou a gerente-geral 
de Suprimentos, Ailana Vilela.  

Durante o encontro, a equi-

pe da Samarco se dividiu nas sa-
las com seus times de compras 
de serviços e materiais. Outras 
salas foram destinadas aos re-
presentantes das parceiras da 
Samarco. Foram realizados 79 
atendimentos, onde os forne-
cedores participantes tiveram 
oportunidade de se reunirem 
com cada empresa e apresenta-
rem seus serviços.  As deman-
das apresentadas pelas empre-
sas, nesta rodada de negócios, 
foram divididas em categorias 
como construção civil, metalo-
mecânica, material hidráulico, 
segurança, administrativo e di-
versos.   

“A participação dos forne-
cedores foi importante para se 
apresentarem aos compradores, 
além de mostrar o seu portfólio 

e conhecer as demandas exis-
tentes”, ressaltou a especialista 
em Governança de Suprimen-
tos e coordenadora do Força 
Local, Elisangela Toledo.      

O programa visa fomentar 
o desenvolvimento socioeco-
nômico nos municípios que 
recebem a Samarco em Minas 
Gerais e no Espírito Santo.  A 
iniciativa é realizada em parceria 
com as entidades de classe dos 
municípios e também promo-
ve palestras e seminários como 
forma de melhorar e preparar 
profissionais e empresas para o 
mercado de trabalho, com ações 
estruturadas e baseado nos pila-
res: políticas, capacitação, negó-
cios, monitoramento e desen-
volvimento e qualificação.    
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Minas Gerais é o 3º 
Estado com maior 
índice de acidentes 
em rodovias federais
APURAÇÃO. As estradas federais que cortam Minas Gerais são 
as com mais acidentes na região Sudeste, segundo dados da 
Fundação Dom Cabral.

DA REDAÇÃO

As rodovias federais que 
cortam Minas Gerais estão entre 
as mais perigosas do Brasil. O 
Estado é o terceiro com a maior 
taxa de acidentes, atrás apenas do 
Rio Grande do Sul e do Paraná. 
O ranking, que coloca os cami-
nhos mineiros como os piores 
do Sudeste, compõe um estudo 
inédito feito pela Fundação Dom 
Cabral. São levados em conta 
nesse levantamento: o número 
absoluto de acidentes, as Taxas 
de Acidentes (TAC), as Taxas de 
Severidade de Acidentes (TSAc) 
com uma variação conforme da-
nos materiais, vítimas e mortes, 
além do volume de veículos que 
circulam no local.  

As rodovias federais brasi-
leiras foram palcos de 64,27 mil 
acidentes em 2021, sendo 60,99 
mil, ou 95%, em estradas com 
o Volume Médio Diário Anual 
(VMDA) superior a 1.000 veí-
culos. Dentre os ocorridos nas 
estradas mais movimentadas do 
país, 13,4% foram em trechos 

localizados em Minas Gerais, 
com 8.197 casos registrados. Os 
dados trabalhados pela fundação 
têm como base as ocorrências 
registradas pela Polícia Rodoviá-
ria Federal. 

A taxa de severidade dos aci-
dentes em Minas Gerais é de 897 
e a de acidentes é de 209,7. Nos 
dois casos o Estado fica na ter-
ceira colocação, sendo que o Rio 
Grande do Sul ficou com taxas 
de 1 153.8 e 295.3, e o Paraná, 
com 1 025.4 e 247.6. “O terceiro 
lugar de Minas Gerais é porque 
o Estado apresenta uma partici-
pação percentual alta no total de 
acidentes e de severidade”, expli-
ca o professor de logística, trans-
porte e planejamento de opera-
ções e supply chain da Fundação 
Dom Cabral, Paulo Resende. 

A situação de Minas Gerais 
demonstrada na pesquisa é ruim, 
mas poderia ser ainda pior, uma 
vez que alguns trechos críticos 
não entraram na pesquisa.  “Mi-
nas Gerais tem uma peculiari-
dade que alguns pontos da sua 

malha rodoviária, mesmo sendo 
federal, tem o controle de segu-
rança e de acidentes da Polícia 
Rodoviária de Minas Gerais. 
Então, quando isso acontece, o 
banco de dados fica no Estado 
de Minas não entra no banco 
de dados da Polícia Rodoviária 
Federal. Um grande exemplo 
que podemos dar é o do Anel 
Rodoviário. Como nós temos 
muitos conflitos de gestão no 
Anel quem faz o controle dos 
acidentes é a Polícia Rodoviária 
Estadual. Como a pesquisa leva 
em conta somente o banco de 
dados da PRF, Minas Gerais per-
de a oportunidade de ter alguns 
pontos críticos considerados 
na pesquisa. Então, sem dúvida 
nenhuma se nós tivemos uma 
integração dos bancos de dados 
entre todas as polícias no caso de 
Minas Gerais poderíamos sim ter 
uma alta no índice de severidade, 
já que o Anel apresenta um nú-
mero muito grande de acidente 
que resulta em acidentes graves 
ou fatais”, diz Resende. 
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Para todo o programa estão sendo destinados R$ 5 bilhões 
para a construção das novas instalações.

Cemig entrega 19 
subestações de 
energia elétrica para 
à população mineira  
INSTALÇÃO. Entre novas unidades e ampliações, serão 
adicionados 440 MVA de potência instalada ao sistema de 
distribuição da empresa.  

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de garantir 
a ampliação do fornecimento 
de energia para novas cargas 
e melhorar a confiabilidade 
do sistema elétrico para toda 
a população mineira, a Cemig 
está entregando 19 subestações 
(SEs) de energia elétrica em di-
ferentes regiões do estado. As 
instalações passarão a integrar 
o parque de SEs da Compa-
nhia, aumentando a capacidade 
de atendimento para milhões 
de clientes da empresa. As uni-
dades novas e/ou ampliadas 
fazem parte do Programa Mais 
Energia, lançado em setembro 
de 2021, que consiste na cons-
trução de 200 subestações mais 
modernas e potentes até 2027, 
possibilitando a geração de em-
prego e renda em todas as loca-
lidades de Minas Gerais. 

Essas novas unidades serão 
as primeiras que estarão inter-
ligadas ao sistema de distribui-
ção da empresa, ampliando a 
potência instalada. Para todo o 
programa estão sendo destina-
dos R$ 5 bilhões para a cons-
trução das novas instalações e 
linhas de alta tensão que irão 
conectá-las à rede de distribui-
ção, além de obras de reforços 

nas redes de média tensão na 
área de concessão da empresa. 
Só para essas 19 subestações 
que passarão a somar ao siste-
ma de distribuição, o investi-
mento é da ordem de R$ 310 
milhões. 

Para o diretor de Distri-
buição da Cemig, Marney Ta-
deu Antunes, toda a proposta 
do Programa Mais Energia é 
um processo que busca fazer 
com que os clientes da Cemig 
em Minas Gerais tenham, cada 
vez mais energia em quantida-
de e qualidade que atendam o 
desenvolvimento econômico 
e social do estado. “Todas es-
sas subestações vão beneficiar, 
diretamente, os municípios, a 

economia, a população das ci-
dades e entorno, possibilitando 
a criação de emprego, geração 
de renda e oportunidades no 
estado. Com as novas subes-
tações previstas no Programa, 
esperamos acabar com a de-
manda reprimida por energia 
no estado”, ressaltou.

O Mais Energia é um dos 
principais programas em execu-
ção dentro do plano de investi-
mentos da Cemig, que prevê 
R$ 22,5 bilhões executados em 
diferentes ações e projetos nos 
próximos anos. Essa iniciativa 
aumentará consideravelmente 
o número de subestações no 
estado, chegando a mais de 600 
unidades até 2027.
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A decisão acompanha lei federal que estabelece limite do imposto para serviços considerados essenciais.

Governador anuncia redução 
de imposto sobre gasolina
REDUÇÃO. Decreto que reduz ICMS para 18% em Minas Gerais foi publicado na última sexta-feira (1/7).
DA REDAÇÃO

O governador Romeu 
Zema anunciou, na manhã da 
última sexta-feira (1/7), que 
Minas Gerais vai reduzir a alí-
quota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS) da 
gasolina, da energia elétrica e 
da comunicação no estado para 
18%.

Até agora, o imposto sobre 
a gasolina era 31%, o da energia 
elétrica 30% e o da comunica-
ção (telefonia e internet), 27%. 
“Hoje é um dia extremamente 
especial, primeiro porque pela 
primeira vez na história, pelo 
que tenho conhecimento, o 
preço do combustível no es-
tado está sendo reduzido e os 
impostos caíram. Acompanho 

esse ramo, que atuei por algum 
tempo no passado, e o que 
sempre assistimos foi aumen-
to de impostos ano após ano. 
E agora tivemos pela primeira 
vez uma redução significativa 
no caso do combustível, de 
31% para 18%, e o mesmo vale 
também para energia elétrica e 
telecomunicações”, afirmou o 
governador Romeu Zema, du-
rante coletiva de imprensa. 

A expectativa é a de que o 
mineiro possa pagar menos por 
esses serviços que são consi-
derados essenciais. “Isso vem 
num momento muito oportu-
no, porque sabemos como a 
inflação tem afetado a vida das 
pessoas, principalmente daque-
les que ganham menos. Então, 
a redução do imposto vem em 

boa hora para dar um pouco de 
alívio para a população. E 
o estado fará de tudo para 
que outras ações nesse sen-

tido aconteçam”, finalizou.
A decisão acompanha 

lei federal que estabelece 
limite do imposto para ser-

viços considerados essen-
ciais, sancionada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro na 
última semana.
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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.

Preparada para lacrar e lucrar, minha 
consagrada? Tô vendo aqui que é isso 
que pode acontecer se você investir 
em parcerias e somar forças com quem 
trabalha. Marte promete mudanças em suas 
relações profi ssionais e dá determinação 
de sobra para você realizar acordos que 
podem ser muito vantajosos.

Precisando dar um gás no serviço para colocar 
os deveres e responsabilidades em ordem, meu 
cristalzinho? Aproveite as energias de Marte, que 
dá um baita incentivo para os seus interesses 
de trabalho e troca likes com Mercúrio. Os dois 
mandam proteção extra para seus contatos 
e relacionamentos, seja na vida pessoal ou 
profissional.

Glória a Deuxxx, salve, salve, cabrinha! As notícias 
astrais não poderiam ser mais estimulantes e quem 
puxa a fila é Marte, que entra no seu paraíso. Isso 
significa que a sorte vai soprar em sua direção e 
você pode acelerar o passo para resolver uma 
porção de interesses, principalmente na vida 
doméstica e familiar.

Aquarianes amam boas novas e o cardápio está 
farto nesses dias. Várias mudanças acontecem 
no céu dessa semana e as principais vão 
infl uenciar diretamente os assuntos de trabalho. 
A partir de terça-feira, Mercúrio vai deixar seus 
talentos tinindo e amplifi car as suas chances de 
sucesso.

Acendendo vela para o santo dar uma 
ajudinha com as contas, bebê? Pode 
acender, mas se depender das estrelas 
nem precisa porque a semana vai ser 
bem positiva! Mercúrio entra no setor mais 
benéfi co do seu Horóscopo, sorri para 
Marte e enche a sua bola em matéria de 
dinheiro, peixinha! 

Taí uma semaninha na medida exata para 
você agilizar seus interesses, tourinha! 
Marte começa a brilhar no seu signo e forma 
aspecto maravigold com Mercúrio, que 
também muda de cenário e turbina a sua 
habilidade para lacrar, lucrar e convencer. 

Novidades chegam das estrelas nessa 
semana agitada e tô vendo dinheirinho 
no seu horizonte, minha consagrada! 
Mercúrio desembarca em sua Casa da 
Fortuna e fecha parceria com Marte, 
apontando ganhos inesperados e 
negociações vantajosas, inclusive com 
pessoas estranhas. 

E aí, tudo certinho minha querida caranguejinha? 
Anda sonhando com uns Pix na conta e melhorias 
na carreira? Se for, acertou em cheio porque a 
semana tem boas promessas pra você. Mercúrio 
começa a se movimentar aí no seu signo e forma 
aspecto superpositivo com Marte, indicando um 
período de realizações e conquistas profissionais. 

Querendo mudanças e novos horizontes, meu 
cristalzinho? Pois saiba que você vai contar com 
todo incentivo para dar uma guinada na vida e 
boas notícias devem surgir já a partir de terça, 
dia 5. Os interesses profissionais e financeiros 
ganham impulso e você pode consagrar vitórias 
importantes se seguir os seus instintos.

Semana ótima para quitar pendências, aprender 
com pessoas experientes e ousar mais em suas 
iniciativas, virginianjo! Com uma postura mais 
corajosa e muita habilidade para atrair aliados, 
você pode acelerar seu progresso e tem tudo 
para se dar bem em negociações. Aproveite 
as boas vibes para somar forças com colegas, 
parceiros e dinamizar os interesses de trabalho.

Está à espera de notícias boas, librinha? Então 
toma! Novidades estimulantes chegam de 
Mercúrio e Marte, que mudam de cenário e 
anunciam uma semana promissora na carreira e 
nos negócios. Com sua comunicação assertiva e 
simpatia no modo turbo, você terá mais facilidade 
para convencer colegas, chefes ou clientes. 

Precisando de uma grana extra com urgência 
urgentíssima, minha consagrada? Aproveite que 
o seu Marte desembarca no setor financeiro e dá
gás de sobra para ir atrás do dinheiro. Não vai 
faltar determinação nem tino para se virar nos 
trinta e reforçar o orçamento.

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

João Miguel diz a Malú que está decepcionado 
por ela ter testemunhado contra ele e diz que 
sua atitude o libera de qualquer sentimento de 
culpa. Cecília questiona Isabela sobre a idade 
de Estefânia. Todos os amigos de Malú estão 
emocionados com a estreia dela na televisão. 
João Miguel, por sua vez, não quer ver o 
programa e demonstra que está com ciúmes 
de Amador. Malú volta para casa triste e 
preocupa Candelária.

Malú recebe a notícia de que está grávida. 
Estefânia convence Malú a dar seu cãozinho 
para Tininha e a menina fi ca muito feliz. João 
Miguel fi ca furioso quando Estefânia afi rma 
que Malú testemunhou contra ele no tribunal.  
Eduardo vê Malú e Amador juntos e conta a 
João Miguel, que vai procurá-la para criticar 
que já esteja saindo com outro homem antes 
do divórcio. Os dois discutem. Eduardo diz 
a João Miguel que ele está com ciúmes de 
Malú.

Pat não consegue nenhuma informação 
sobre o grupo de Clarice e Andréa. 
Danilo pede para Milton convencer Moa 
a compartilhar a guarda de Chiquinho. 
Dagmar confi rma para Paulo que Regina 
e Leonardo fi caram com ela na noite em 
que Clarice morreu. Rebeca e Danilo 
encontram Moa e Andréa no saguão do 
prédio onde moram. Pat se preocupa 
com Alfredo. Anita faz outra tatuagem. 
Rebeca vê Bob Wright e Jéssica 
comendo um lanche na carrocinha e 
subindo numa van.  Pat tenta tranquilizar 
Moa, que sofre com medo da audiência 
de conciliação. Rebeca invade a casa 
de Moa e leva objetos do quarto do fi lho 
para sua casa. 

Pat, Ítalo e Rico convencem Moa a levar 
a pasta com a fórmula para a sede da 
Coragem.com. O médico de Alfredo pede 
novos exames. Anita avisa a Olívia sobre as 
intenções de Renan. Pat leva a parte que 
sobrou da fórmula para o cofre na sede da 
Coragem.com. Lou enfrenta Renan e afi rma 
que não fará o teste com os bailarinos. Ítalo se 
enfurece com Moa ao saber que ele perdeu 
partes da fórmula. Jonathan avisa a Martha 
que retomará a pesquisa de Clarice e pede 
que ela mantenha sigilo sobre os resultados. 
Martha recebe uma carta anônima delatando 
o caso de Leonardo e Regina. Chega o dia da 
audiência pela guarda de Chiquinho.

Viviana volta para a Espanha e 
relembra o beijo que roubou do marido 
de sua melhor amiga. Malú se recusa a 
receber uma pensão de João Miguel. 
Cecília visita Candelária e oferece sua 
ajuda a ela e a Malú. Malú volta a se 
encontrar com João Miguel e sofre um 
desmaio enquanto conversa com ele. 
Preocupada com Tininha, Malú nega 
perante o juiz que tenha sido atacada 
por João Miguel. Tininha está na rua 
esperando pela mãe e começa a se 
sentir mal. João Miguel suplica ao juiz 
que não lhe tira a guarda da fi lha. O juiz 
dá seu parecer favorável a João Miguel.

José Leôncio desconfi a de Marcelo, ao 
ver o interesse do rapaz por seus bois. 
Tadeu diz a Zefa que se casaria com a 
moça. Guta repreende Maria Bruaca, 
ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove 
consegue tirar uma foto do Velho do Rio, 
e Juma alerta o rapaz. Filó supõe que 
Juma se sinta também atraída por José 
Lucas e comenta com José Leôncio. José 
Leôncio pede a José Lucas para tentar 
resolver o problema dele com Juma, para 
evitar que o fi lho vá embora da fazenda. 
Filó se nega a viajar de avião para 
comprar o vestido de noiva de Juma.

Juma não demonstra nenhuma satisfação 
ao experimentar o vestido de noiva. Maria 
Bruaca sugere que Tenório contrate um 
peão para manter o gado na cerca. Jove 
esconde o fi lme onde está o registro do 
Velho do Rio, que fi ca decepcionado com a 
atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica 
a Jove que ele nunca mais o verá. Maria 
Bruaca dorme com Alcides depois de ser 
expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz 
a José Lucas que se o peão ganhar a sela do 
avô terá Juma em seus braços. O Velho do 
Rio avisa a Juma que ela está grávida.

Marcela e Paulo se surpreendem com 
o depoimento de Jonathan. Leonardo 
afi rma a Danilo que Jonathan não sabe 
que a morte de Clarice está ligada a 
sua pesquisa. Olívia se preocupa com 
o relacionamento abusivo entre Lou e 
Renan. Anita fi ca abalada ao falar sobre 
a tatuagem que teve que apagar. Marcela 
avisa Paulo que Jonathan é agora o 
principal suspeito no caso de Clarice. Moa 
conta para Pat onde escondeu a pesquisa 
da fórmula secreta. Andréa se reúne com 
o seu grupo de mulheres. Pat, Moa, Ítalo e 
Rico veem uma foto de Clarice e Andréa 
no mural da casa de eventos. 

Padre Anselmo critica Malú por ter 
mentido no tribunal mesmo estando sob 
juramento. Estefânia convence Ofélia a 
chamar Eduardo para examinar Tininha. 
Malú vai até uma emissora de televisão 
fazer um teste de atriz. Gustavo se 
encontra com Viviana e lhe oferece muito 
dinheiro para que vá embora de sua 
casa. Malú leva o cachorro para Tininha 
e Estefânia faz a menina acreditar que foi 
ela quem o trouxe. Malú volta a desmaiar 
e o médico informa que está grávida.

Joaquim garante a Isadora que irá protegê-
la após o casamento. Santa confronta 
Emília e Enrico. Cipriano se separa de 
Emília e afi rma que fi cará com Jojô. 
Lorenzo comemora seu casamento com 
Letícia. Isadora revela a Rafael que aceitou 
se casar com Joaquim. Giovanna não 
aceita abrigar Emília. Úrsula teme que 
Rafael os entregue para a polícia. Leônidas 
desconfi a das intenções de Matias com 
Olívia. Onofre pede perdão a Lucinha. 
Inácio anuncia a Constantino que o cassino 
está à beira da falência. Benê vê Eugênio 
beijar Violeta. Davi e Heloísa descobrem 
que os documentos contra Joaquim 
desapareceram. 

Davi se desespera com o sumiço dos 
documentos e Heloísa acredita que não 
estejam com Joaquim. Davi revela sua 
identidade verdadeira para Leônidas. 
Matias entrega um livro a Olívia. Santa 
afi rma que Inácio fi cará à frente da 
auditoria no cassino. Giovanna apoia 
Cipriano. Santa permite que Emília 
participe da fi nal do concurso da rádio. 
Chega o dia do casamento de Joaquim 
e Isadora. Davi implora para que Isadora 
desista de se casar. Isadora tem um 
mal-estar. Davi acredita que Iolanda 
esteja com os documentos. Isadora se 
casa com Joaquim.

Isadora vê imagens de Davi ao olhar para 
Joaquim. Matias admira Olívia, e Heloísa 
pede que a fi lha tenha cuidado com ele. 
Augusta conforta Davi, que sofre ao 
saber da infelicidade de Isadora. Violeta e 
Eugênio se beijam, e Úrsula os vê. Abel se 
interessa por Úrsula. Emília pega dinheiro 
em seu esconderijo.  Úrsula tem um plano 
e manipula Abel. Bento conta a Padilha que 
escreveu para Lorenzo contando de sua 
volta ao Brasil. Joaquim beija Isadora, que 
troca o nome do marido pelo de Rafael.

Joaquim fi ca com raiva e assusta Isadora. 
Davi deduz que os documentos contra 
Joaquim possam estar escondidos na 
casa de Margô. Giovanna hesita em 
revelar sobre a volta de Bento e estragar 
a felicidade de Lorenzo. Olívia e Tenório 
discutem, e ela desabafa com Matias.  
Matias repreende Tenório, que decide 
aceitar um trabalho abaixo de suas 
qualifi cações. Giovanna queima a carta 
de Bento. Anastácia faz uma revelação a 
Leônidas. Joaquim e Isadora se enfrentam. 
Davi pede demissão da fábrica.

Violeta lamenta a decisão de Davi. 
Isadora convence Joaquim a dar um 
fi m na lua-de-mel. Anastácia afi rma a 
Leônidas que seu pai tem pouco tempo 
de vida. Tenório diz a Olívia que Matias 
parece gostar dela. Violeta ampara 
Isadora, que sofre com suas escolhas. 
Davi anuncia a Heloísa que deixará a 
cidade em busca do perito que pode 
provar sua inocência no caso de Elisa. 
Joaquim beija Iolanda. Emília vence a 
fi nal do concurso da rádio e Cipriano vê 
quando Enrico a beija. Matias observa 
Eugênio e Violeta juntos, e Benê alerta 
Heloísa. Isadora recupera sua memória 
da infância e reconhece Davi.

Isadora acusa Davi de mentir para ela e 
afi rma que o entregará à polícia. Heloísa 
consegue distrair Matias e revela a Eugênio 
e Violeta que Benê sabe sobre os dois. 
Olívia acode Matias. Isadora não consegue 
denunciar Davi. Augusta e Heloísa ajudam 
Davi a se esconder. Heloísa implora para 
que Olívia se afaste de Matias. Augusta e 
Heloísa tentam convencer Isadora de que 
Davi está falando a verdade. Cipriano se 
declara para Giovanna e a beija. Inácio 
encontra a esmeralda, e Santa descobre 
uma fi cha falsa no cassino. Isadora 
comprova que Joaquim sabia da verdadeira 
identidade de Davi.

Moa e Rebeca discutem durante a audiência. 
Martha não aceita que Leonardo se relacione 
com uma funcionária da SG. O romance de 
Andréa e Moa é descoberto pela imprensa. O 
Juiz toma sua decisão e deixa Moa e Rebeca 
contrariados. Leonardo revela a Martha que 
Clarice tinha um caso com Ítalo. Gustavo 
chama Bob para jantar em sua casa. Andréa 
chega à casa de Moa, e Milton presta atenção 
às reações de Pat. Martha procura Ítalo. 
Gustavo apresenta um amigo em comum 
com Danilo, e Bob se sente ameaçado. 

Bob fi nge gostar do amigo de Gustavo 
e Danilo. Pat questiona Alfredo sobre os 
remédios que ele voltou a tomar. Lou decide 
sair com Anita. Regina manda mais uma 
carta anônima para Martha. Anita conhece 
Jonathan e se interessa pelo pesquisador. 
Martha encontra uma foto de Regina no 
quarto de Leonardo. Danilo explica como 
Duarte irá fechar um negócio com a empresa 
de seu amigo.  Lou e Kaká aparecem para 
fazer o teste na Coragem.com. Martha dá um 
ultimato em Leonardo. Alfredo percebe um 
sangramento em sua boca.

Alfredo convence Nadir a não contar nada 
sobre o sangramento para Pat. Leonardo 
destrata Martha na empresa. Kaká e Lou são 
aprovados na Coragem.com e contratados. 
Pat descobre que Alfredo estava tomando 
remédios sem prescrição médica e discute 
com o marido. Alfredo é levado desacordado 
para o hospital. Nadir e Joca tentam acalmar 
Pat. Moa chega com Andréa ao hospital 
e tenta consolar a sócia. Andréa presta 
solidariedade a Pat e convida a dublê para 
participar de uma reunião com seu grupo de 
mulheres.

Todos os vizinhos assistem o programa 
estrelado por Malú. João Miguel liga 
para Malú, mas ela o trata mal e faz 
com que acredite que realmente 
testemunhou contra ele no tribunal. 
João Miguel pergunta a Amador o que 
existe entre ele e Malú. Sem rodeios ele 
responde que Malú lhe interessa como 
atriz e como mulher. Enciumado, João 
Miguel diz que apesar do divórcio ela 
continua sendo sua. Estefânia consegue 
tirar padre Anselmo da igreja para que 
ele não conheça Cecília. Gabriel conta a 
Letícia que a mulher que está tentando 
seduzir seu marido é Viviana.

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar 
uma corrida com o irmão. Trindade diz a 
Tadeu que a sela de prata será de José 
Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido 
de José Leôncio para que o fazendeiro 
peça desculpas pela maneira como o rapaz 
foi tratado pelos peões da fazenda. Jove 
comemora notícia da gravidez dada por 
Juma. O Velho do Rio não consegue retirar a 
bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela 
a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo. 
Maria Bruaca diz a Zefa que não sabe mais 
viver sem Alcides. Uma pessoa se aproxima 
para salvar o Velho do Rio.

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua 
chalana. Muda pede a Tibério que mate 
Tenório, como condição para se casar com 
o peão. Marcelo pergunta a Tenório se ele 
é grileiro de terras. Roberto descobre na 
internet que Tenório lavou com sangue 
a morte dos pais. José Leôncio diz a José 
Lucas que dará ao fi lho uma de suas 
fazendas. Eugênio conhece Érica, e sugere 
que a jornalista se apresente a José Leôncio. 
Eugênio conta a Juma que esteve com o 
Velho do Rio em seus braços.

Juma deduz que o Velho do Rio esteve na 
tapera. Érica conhece José Lucas. Juma se 
sente culpada por não ter ajudado o Velho do 
Rio, e diz a Jove que não quer mais se casar 
com ele. José Lucas e Tadeu apresentam 
Érica para José Leôncio. Muda desiste da 
vingança. Mariana diz a José Leôncio que 
eles precisam fazer alguma coisa para que 
Jove e Juma deixem a tapera. José Lucas 
comenta com Trindade que se interessou 
por Érica. Marcelo pensa na possibilidade 
de Zuleica e seus irmãos virem para o 
Pantanal. O Velho do Rio diz a Juma que 
uma desgraça se abaterá sobre a casa de 
Tenório.

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório 
se emociona com uma música tocada por 
Trindade. Juma decide morar com Jove na 
fazenda. Trindade sente que está perdendo 
Irma. Muda sugere que Filó aproveite o vigário 
para se casar com José Leôncio. Jove diz a 
Mariana e a José Leôncio que foi o Velho 
do Rio quem convenceu Juma a se casar. 
Jove conta ao pai que conseguiu fotografar 
o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do 
entendimento entre Érica e Jove.
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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.

Preparada para lacrar e lucrar, minha 
consagrada? Tô vendo aqui que é isso 
que pode acontecer se você investir 
em parcerias e somar forças com quem 
trabalha. Marte promete mudanças em suas 
relações profi ssionais e dá determinação 
de sobra para você realizar acordos que 
podem ser muito vantajosos.

Precisando dar um gás no serviço para colocar 
os deveres e responsabilidades em ordem, meu 
cristalzinho? Aproveite as energias de Marte, que 
dá um baita incentivo para os seus interesses 
de trabalho e troca likes com Mercúrio. Os dois 
mandam proteção extra para seus contatos 
e relacionamentos, seja na vida pessoal ou 
profissional.

Glória a Deuxxx, salve, salve, cabrinha! As notícias 
astrais não poderiam ser mais estimulantes e quem 
puxa a fila é Marte, que entra no seu paraíso. Isso 
significa que a sorte vai soprar em sua direção e 
você pode acelerar o passo para resolver uma 
porção de interesses, principalmente na vida 
doméstica e familiar.

Aquarianes amam boas novas e o cardápio está 
farto nesses dias. Várias mudanças acontecem 
no céu dessa semana e as principais vão 
infl uenciar diretamente os assuntos de trabalho. 
A partir de terça-feira, Mercúrio vai deixar seus 
talentos tinindo e amplifi car as suas chances de 
sucesso.

Acendendo vela para o santo dar uma 
ajudinha com as contas, bebê? Pode 
acender, mas se depender das estrelas 
nem precisa porque a semana vai ser 
bem positiva! Mercúrio entra no setor mais 
benéfi co do seu Horóscopo, sorri para 
Marte e enche a sua bola em matéria de 
dinheiro, peixinha! 

Taí uma semaninha na medida exata para 
você agilizar seus interesses, tourinha! 
Marte começa a brilhar no seu signo e forma 
aspecto maravigold com Mercúrio, que 
também muda de cenário e turbina a sua 
habilidade para lacrar, lucrar e convencer. 

Novidades chegam das estrelas nessa 
semana agitada e tô vendo dinheirinho 
no seu horizonte, minha consagrada! 
Mercúrio desembarca em sua Casa da 
Fortuna e fecha parceria com Marte, 
apontando ganhos inesperados e 
negociações vantajosas, inclusive com 
pessoas estranhas. 

E aí, tudo certinho minha querida caranguejinha? 
Anda sonhando com uns Pix na conta e melhorias 
na carreira? Se for, acertou em cheio porque a 
semana tem boas promessas pra você. Mercúrio 
começa a se movimentar aí no seu signo e forma 
aspecto superpositivo com Marte, indicando um 
período de realizações e conquistas profissionais. 

Querendo mudanças e novos horizontes, meu 
cristalzinho? Pois saiba que você vai contar com 
todo incentivo para dar uma guinada na vida e 
boas notícias devem surgir já a partir de terça, 
dia 5. Os interesses profissionais e financeiros 
ganham impulso e você pode consagrar vitórias 
importantes se seguir os seus instintos.

Semana ótima para quitar pendências, aprender 
com pessoas experientes e ousar mais em suas 
iniciativas, virginianjo! Com uma postura mais 
corajosa e muita habilidade para atrair aliados, 
você pode acelerar seu progresso e tem tudo 
para se dar bem em negociações. Aproveite 
as boas vibes para somar forças com colegas, 
parceiros e dinamizar os interesses de trabalho.

Está à espera de notícias boas, librinha? Então 
toma! Novidades estimulantes chegam de 
Mercúrio e Marte, que mudam de cenário e 
anunciam uma semana promissora na carreira e 
nos negócios. Com sua comunicação assertiva e 
simpatia no modo turbo, você terá mais facilidade 
para convencer colegas, chefes ou clientes. 

Precisando de uma grana extra com urgência 
urgentíssima, minha consagrada? Aproveite que 
o seu Marte desembarca no setor financeiro e dá
gás de sobra para ir atrás do dinheiro. Não vai 
faltar determinação nem tino para se virar nos 
trinta e reforçar o orçamento.

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

João Miguel diz a Malú que está decepcionado 
por ela ter testemunhado contra ele e diz que 
sua atitude o libera de qualquer sentimento de 
culpa. Cecília questiona Isabela sobre a idade 
de Estefânia. Todos os amigos de Malú estão 
emocionados com a estreia dela na televisão. 
João Miguel, por sua vez, não quer ver o 
programa e demonstra que está com ciúmes 
de Amador. Malú volta para casa triste e 
preocupa Candelária.

Malú recebe a notícia de que está grávida. 
Estefânia convence Malú a dar seu cãozinho 
para Tininha e a menina fi ca muito feliz. João 
Miguel fi ca furioso quando Estefânia afi rma 
que Malú testemunhou contra ele no tribunal.  
Eduardo vê Malú e Amador juntos e conta a 
João Miguel, que vai procurá-la para criticar 
que já esteja saindo com outro homem antes 
do divórcio. Os dois discutem. Eduardo diz 
a João Miguel que ele está com ciúmes de 
Malú.

Pat não consegue nenhuma informação 
sobre o grupo de Clarice e Andréa. 
Danilo pede para Milton convencer Moa 
a compartilhar a guarda de Chiquinho. 
Dagmar confi rma para Paulo que Regina 
e Leonardo fi caram com ela na noite em 
que Clarice morreu. Rebeca e Danilo 
encontram Moa e Andréa no saguão do 
prédio onde moram. Pat se preocupa 
com Alfredo. Anita faz outra tatuagem. 
Rebeca vê Bob Wright e Jéssica 
comendo um lanche na carrocinha e 
subindo numa van.  Pat tenta tranquilizar 
Moa, que sofre com medo da audiência 
de conciliação. Rebeca invade a casa 
de Moa e leva objetos do quarto do fi lho 
para sua casa. 

Pat, Ítalo e Rico convencem Moa a levar 
a pasta com a fórmula para a sede da 
Coragem.com. O médico de Alfredo pede 
novos exames. Anita avisa a Olívia sobre as 
intenções de Renan. Pat leva a parte que 
sobrou da fórmula para o cofre na sede da 
Coragem.com. Lou enfrenta Renan e afi rma 
que não fará o teste com os bailarinos. Ítalo se 
enfurece com Moa ao saber que ele perdeu 
partes da fórmula. Jonathan avisa a Martha 
que retomará a pesquisa de Clarice e pede 
que ela mantenha sigilo sobre os resultados. 
Martha recebe uma carta anônima delatando 
o caso de Leonardo e Regina. Chega o dia da 
audiência pela guarda de Chiquinho.

Viviana volta para a Espanha e 
relembra o beijo que roubou do marido 
de sua melhor amiga. Malú se recusa a 
receber uma pensão de João Miguel. 
Cecília visita Candelária e oferece sua 
ajuda a ela e a Malú. Malú volta a se 
encontrar com João Miguel e sofre um 
desmaio enquanto conversa com ele. 
Preocupada com Tininha, Malú nega 
perante o juiz que tenha sido atacada 
por João Miguel. Tininha está na rua 
esperando pela mãe e começa a se 
sentir mal. João Miguel suplica ao juiz 
que não lhe tira a guarda da fi lha. O juiz 
dá seu parecer favorável a João Miguel.

José Leôncio desconfi a de Marcelo, ao 
ver o interesse do rapaz por seus bois. 
Tadeu diz a Zefa que se casaria com a 
moça. Guta repreende Maria Bruaca, 
ao ver a mãe seduzindo os peões. Jove 
consegue tirar uma foto do Velho do Rio, 
e Juma alerta o rapaz. Filó supõe que 
Juma se sinta também atraída por José 
Lucas e comenta com José Leôncio. José 
Leôncio pede a José Lucas para tentar 
resolver o problema dele com Juma, para 
evitar que o fi lho vá embora da fazenda. 
Filó se nega a viajar de avião para 
comprar o vestido de noiva de Juma.

Juma não demonstra nenhuma satisfação 
ao experimentar o vestido de noiva. Maria 
Bruaca sugere que Tenório contrate um 
peão para manter o gado na cerca. Jove 
esconde o fi lme onde está o registro do 
Velho do Rio, que fi ca decepcionado com a 
atitude do rapaz. O Velho do Rio comunica 
a Jove que ele nunca mais o verá. Maria 
Bruaca dorme com Alcides depois de ser 
expulsa do quarto por Tenório. Trindade diz 
a José Lucas que se o peão ganhar a sela do 
avô terá Juma em seus braços. O Velho do 
Rio avisa a Juma que ela está grávida.

Marcela e Paulo se surpreendem com 
o depoimento de Jonathan. Leonardo 
afi rma a Danilo que Jonathan não sabe 
que a morte de Clarice está ligada a 
sua pesquisa. Olívia se preocupa com 
o relacionamento abusivo entre Lou e 
Renan. Anita fi ca abalada ao falar sobre 
a tatuagem que teve que apagar. Marcela 
avisa Paulo que Jonathan é agora o 
principal suspeito no caso de Clarice. Moa 
conta para Pat onde escondeu a pesquisa 
da fórmula secreta. Andréa se reúne com 
o seu grupo de mulheres. Pat, Moa, Ítalo e 
Rico veem uma foto de Clarice e Andréa 
no mural da casa de eventos. 

Padre Anselmo critica Malú por ter 
mentido no tribunal mesmo estando sob 
juramento. Estefânia convence Ofélia a 
chamar Eduardo para examinar Tininha. 
Malú vai até uma emissora de televisão 
fazer um teste de atriz. Gustavo se 
encontra com Viviana e lhe oferece muito 
dinheiro para que vá embora de sua 
casa. Malú leva o cachorro para Tininha 
e Estefânia faz a menina acreditar que foi 
ela quem o trouxe. Malú volta a desmaiar 
e o médico informa que está grávida.

Joaquim garante a Isadora que irá protegê-
la após o casamento. Santa confronta 
Emília e Enrico. Cipriano se separa de 
Emília e afi rma que fi cará com Jojô. 
Lorenzo comemora seu casamento com 
Letícia. Isadora revela a Rafael que aceitou 
se casar com Joaquim. Giovanna não 
aceita abrigar Emília. Úrsula teme que 
Rafael os entregue para a polícia. Leônidas 
desconfi a das intenções de Matias com 
Olívia. Onofre pede perdão a Lucinha. 
Inácio anuncia a Constantino que o cassino 
está à beira da falência. Benê vê Eugênio 
beijar Violeta. Davi e Heloísa descobrem 
que os documentos contra Joaquim 
desapareceram. 

Davi se desespera com o sumiço dos 
documentos e Heloísa acredita que não 
estejam com Joaquim. Davi revela sua 
identidade verdadeira para Leônidas. 
Matias entrega um livro a Olívia. Santa 
afi rma que Inácio fi cará à frente da 
auditoria no cassino. Giovanna apoia 
Cipriano. Santa permite que Emília 
participe da fi nal do concurso da rádio. 
Chega o dia do casamento de Joaquim 
e Isadora. Davi implora para que Isadora 
desista de se casar. Isadora tem um 
mal-estar. Davi acredita que Iolanda 
esteja com os documentos. Isadora se 
casa com Joaquim.

Isadora vê imagens de Davi ao olhar para 
Joaquim. Matias admira Olívia, e Heloísa 
pede que a fi lha tenha cuidado com ele. 
Augusta conforta Davi, que sofre ao 
saber da infelicidade de Isadora. Violeta e 
Eugênio se beijam, e Úrsula os vê. Abel se 
interessa por Úrsula. Emília pega dinheiro 
em seu esconderijo.  Úrsula tem um plano 
e manipula Abel. Bento conta a Padilha que 
escreveu para Lorenzo contando de sua 
volta ao Brasil. Joaquim beija Isadora, que 
troca o nome do marido pelo de Rafael.

Joaquim fi ca com raiva e assusta Isadora. 
Davi deduz que os documentos contra 
Joaquim possam estar escondidos na 
casa de Margô. Giovanna hesita em 
revelar sobre a volta de Bento e estragar 
a felicidade de Lorenzo. Olívia e Tenório 
discutem, e ela desabafa com Matias.  
Matias repreende Tenório, que decide 
aceitar um trabalho abaixo de suas 
qualifi cações. Giovanna queima a carta 
de Bento. Anastácia faz uma revelação a 
Leônidas. Joaquim e Isadora se enfrentam. 
Davi pede demissão da fábrica.

Violeta lamenta a decisão de Davi. 
Isadora convence Joaquim a dar um 
fi m na lua-de-mel. Anastácia afi rma a 
Leônidas que seu pai tem pouco tempo 
de vida. Tenório diz a Olívia que Matias 
parece gostar dela. Violeta ampara 
Isadora, que sofre com suas escolhas. 
Davi anuncia a Heloísa que deixará a 
cidade em busca do perito que pode 
provar sua inocência no caso de Elisa. 
Joaquim beija Iolanda. Emília vence a 
fi nal do concurso da rádio e Cipriano vê 
quando Enrico a beija. Matias observa 
Eugênio e Violeta juntos, e Benê alerta 
Heloísa. Isadora recupera sua memória 
da infância e reconhece Davi.

Isadora acusa Davi de mentir para ela e 
afi rma que o entregará à polícia. Heloísa 
consegue distrair Matias e revela a Eugênio 
e Violeta que Benê sabe sobre os dois. 
Olívia acode Matias. Isadora não consegue 
denunciar Davi. Augusta e Heloísa ajudam 
Davi a se esconder. Heloísa implora para 
que Olívia se afaste de Matias. Augusta e 
Heloísa tentam convencer Isadora de que 
Davi está falando a verdade. Cipriano se 
declara para Giovanna e a beija. Inácio 
encontra a esmeralda, e Santa descobre 
uma fi cha falsa no cassino. Isadora 
comprova que Joaquim sabia da verdadeira 
identidade de Davi.

Moa e Rebeca discutem durante a audiência. 
Martha não aceita que Leonardo se relacione 
com uma funcionária da SG. O romance de 
Andréa e Moa é descoberto pela imprensa. O 
Juiz toma sua decisão e deixa Moa e Rebeca 
contrariados. Leonardo revela a Martha que 
Clarice tinha um caso com Ítalo. Gustavo 
chama Bob para jantar em sua casa. Andréa 
chega à casa de Moa, e Milton presta atenção 
às reações de Pat. Martha procura Ítalo. 
Gustavo apresenta um amigo em comum 
com Danilo, e Bob se sente ameaçado. 

Bob fi nge gostar do amigo de Gustavo 
e Danilo. Pat questiona Alfredo sobre os 
remédios que ele voltou a tomar. Lou decide 
sair com Anita. Regina manda mais uma 
carta anônima para Martha. Anita conhece 
Jonathan e se interessa pelo pesquisador. 
Martha encontra uma foto de Regina no 
quarto de Leonardo. Danilo explica como 
Duarte irá fechar um negócio com a empresa 
de seu amigo.  Lou e Kaká aparecem para 
fazer o teste na Coragem.com. Martha dá um 
ultimato em Leonardo. Alfredo percebe um 
sangramento em sua boca.

Alfredo convence Nadir a não contar nada 
sobre o sangramento para Pat. Leonardo 
destrata Martha na empresa. Kaká e Lou são 
aprovados na Coragem.com e contratados. 
Pat descobre que Alfredo estava tomando 
remédios sem prescrição médica e discute 
com o marido. Alfredo é levado desacordado 
para o hospital. Nadir e Joca tentam acalmar 
Pat. Moa chega com Andréa ao hospital 
e tenta consolar a sócia. Andréa presta 
solidariedade a Pat e convida a dublê para 
participar de uma reunião com seu grupo de 
mulheres.

Todos os vizinhos assistem o programa 
estrelado por Malú. João Miguel liga 
para Malú, mas ela o trata mal e faz 
com que acredite que realmente 
testemunhou contra ele no tribunal. 
João Miguel pergunta a Amador o que 
existe entre ele e Malú. Sem rodeios ele 
responde que Malú lhe interessa como 
atriz e como mulher. Enciumado, João 
Miguel diz que apesar do divórcio ela 
continua sendo sua. Estefânia consegue 
tirar padre Anselmo da igreja para que 
ele não conheça Cecília. Gabriel conta a 
Letícia que a mulher que está tentando 
seduzir seu marido é Viviana.

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar 
uma corrida com o irmão. Trindade diz a 
Tadeu que a sela de prata será de José 
Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido 
de José Leôncio para que o fazendeiro 
peça desculpas pela maneira como o rapaz 
foi tratado pelos peões da fazenda. Jove 
comemora notícia da gravidez dada por 
Juma. O Velho do Rio não consegue retirar a 
bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela 
a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo. 
Maria Bruaca diz a Zefa que não sabe mais 
viver sem Alcides. Uma pessoa se aproxima 
para salvar o Velho do Rio.

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua 
chalana. Muda pede a Tibério que mate 
Tenório, como condição para se casar com 
o peão. Marcelo pergunta a Tenório se ele 
é grileiro de terras. Roberto descobre na 
internet que Tenório lavou com sangue 
a morte dos pais. José Leôncio diz a José 
Lucas que dará ao fi lho uma de suas 
fazendas. Eugênio conhece Érica, e sugere 
que a jornalista se apresente a José Leôncio. 
Eugênio conta a Juma que esteve com o 
Velho do Rio em seus braços.

Juma deduz que o Velho do Rio esteve na 
tapera. Érica conhece José Lucas. Juma se 
sente culpada por não ter ajudado o Velho do 
Rio, e diz a Jove que não quer mais se casar 
com ele. José Lucas e Tadeu apresentam 
Érica para José Leôncio. Muda desiste da 
vingança. Mariana diz a José Leôncio que 
eles precisam fazer alguma coisa para que 
Jove e Juma deixem a tapera. José Lucas 
comenta com Trindade que se interessou 
por Érica. Marcelo pensa na possibilidade 
de Zuleica e seus irmãos virem para o 
Pantanal. O Velho do Rio diz a Juma que 
uma desgraça se abaterá sobre a casa de 
Tenório.

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório 
se emociona com uma música tocada por 
Trindade. Juma decide morar com Jove na 
fazenda. Trindade sente que está perdendo 
Irma. Muda sugere que Filó aproveite o vigário 
para se casar com José Leôncio. Jove diz a 
Mariana e a José Leôncio que foi o Velho 
do Rio quem convenceu Juma a se casar. 
Jove conta ao pai que conseguiu fotografar 
o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do 
entendimento entre Érica e Jove.
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Voto responsável!
O cenário atual da cidade de Mariana configura-se de intensas mudan-

ças e tomadas de atitudes político-sociais. Com isso, vem-se discutindo a 
importância do voto consciente na sociedade, relacionando a necessidade 
desse mecanismo democrático com os impactos causados na comunidade. 
Por isso, é necessário que a população reflita sobre a legitimidade e o valor 
do voto. 

Apesar das transformações políticas ocorridas no governo de Getúlio 
Vargas na revolução de 1930, a herança do passado influencia a questão 
política eleitoral com a permanência da troca de favores, com a compra de 
votos e com a corrupção em geral. 

É importante salientar que a ação de aliciação e desvirtuação da venda de 
votos acarretam consequências que refletem a situação com o um todo, in-
tensificando a desigualdade, o desrespeito a degeneração e a desmoralização 
presentes na sociedade. 

Portanto, é essencial a atuação do cidadão e das instituições sociais na 
conscientização do voto, ressaltando a seriedade e a magnitude desse siste-
ma que tem o poder de transformar. 

Quanto mais votos forem trocados por favores, cargos de interesses pró-
prios, ‘sacos de cimentos’ e fanatismos, mais impasses a população irá sofrer. 

O que a cidade de Mariana vive hoje, com a instabilidade política, é refle-
xo dos votos impensados e sem responsabilidade social.

Charge

RISCOS DE ACIDENTES
PREVENÇÕES/ CRECHES

Todos nós sabemos que os 
acidentes acontecem em todos 
os lugares,como em casa, nos 
trabalhos, nas vias públicas,et-
c,mesmo tomando as vezes to-
das as cautelas. Isto acontecem 
com os acidentes materiais e 
pessoais com consequencias 
fatais e danos incalculáveis. 
Resta-nos precavermos e con-
tarmos com Deus e com a sor-
te sempre. Dentro desta cons-
ciencia podemos observar que 
aqui em Mariana muitos dos 
responsáveis públicos, prefe-
rem sempre atribuir os meus 
alertas de prevenções, como 
politicagem e por isso acabam 
ficando sempre dodoí.

Digo isto porque , inúme-
ras vezes, eu tenho feito aqui 
neste espaço   vários alertas, in-
clusive apresentando soluções. 
Mas não, preferem, as omissões 
e os entrar nos ouvidos e sair 
pelo outro. E vcs são testemu-
nha disto. Qtas vezes alertei 
sobre os soltadores de pipas. 
Alertas sobre as irregularidades 
e iresponsabilidades de mui-
tos motoqueiros. Alerta de um 
possivel incendio devastador  
na nossa Rua Direita, diante de 
várias irregularidades. Sobre as 

instalações de hidrantes, com 
água na mesma rua e na praça 
João Pinheiro.

Agora tomo conhecimento 
de um acidente fatal que resul-
tou na morte de uma criança de 
um ano, em uma creche de BH.  
A mesma engasgou com um 
pedacinho de maçã dado por 
uma assistente.

Triste fatalidade que cul-
minou com todo o trabalho de 
dedicação e empenho de vários 
funcionários , que, por desespe-
ro e despreparo técnico e emo-
cional  preferiram correr com a 
criança pelos braços a procura 
de socorro. Muito triste.

Agora pergunto para vcs 
ou para nós de casa mesmo.

-Será que as nossas creches 
existentes ,nossas escolas ou 
mesmo em casa estamos pre-
parados para enfrentarmos tal 
situação.

-Será que nas mesmas cre-
ches tem algum profissional 
orientado e que alguém mais 
capacitado já esteve lá para uma 
palestra. gente a coisa é séria.

PERGUNTO DE NO-
VO.-Comentei mentira.

Waldemar Malta

O Consórcio Apia EXE S/A solicita o comparecimento do Senhor 
Alef Lameu São Mateu, ao estabelecimento de seu empregador, si-
tuada à Rua Prefeito Euclides de Souza Vieira, nº 269 – Vila do Car-
mo – na cidade de Mariana – MG, no prazo de 24 horas (um dia), 
para tratar de assuntos de seu interesse.

EDITAL

Quem te quer de verdade, 
arruma um jeito

Assim como “quando um 
não quer, dois não brigam”, 
quando um “não quer”, dois 
“não ficam juntos“ e se um 
ama por dois, a sobrecarga é 
grande.

Antes de se permitir ter 
uma pessoa em sua vida, você 
precisa trabalhar a sua maturi-
dade emocional para entender 
que esse processo demanda 
algo que vai além de “procu-
ras” e “disponibilidades”.

Um dos passos é ressigni-
ficar o passado e curar feridas, 
para que seja possível se reinte-
grar, se refazer e reparar o que 
for necessário!

Você precisa de certos re-
cursos e ferramentas que já es-
tão aí dentro de você!

Eu te ensino a desenvol-
ver esses recursos e muito mais 
dentro do curso Online Bem 
Me Quero.

Com o Bem Me Quero 

você vai passar por uma ree-
ducação amorosa e descobrir 
como reconhecer o seu valor e 
se sentir mais segura(o) em to-
das as áreas da vida.

Para se inscrever você só 
precisa ir ao link que está na 
minha BIO (perfil do Ins-
tagram) que você terá todas 
informações para ser minha(-
meu) aluna(o).

Lembre-se: Nunca será 
tarde para investir em você, 
em seu autoconhecimento e 
principalmente no desenvolvi-
mento do seu amor-próprio, é 
assim que você se sentirá mais 
valorizada(o), amada(o), reco-
nhecida(o)...

Toque agora no link da mi-
nha BIO e faça parte desse mo-
vimento de autoamor.

Beijo com carinho,

Pamela Magalhães



Solange Oliveira 
também foi uma das 
homenageadas com o 
Mérito Legislativo da 
Câmara de Mariana. 
Na oportunidade, ela 
agradece ao Tikim Ma-
theus pelo reconheci-
mento de seu nome. 
Parabéns, Solange.

A SESP/GEGC SEGURANÇA deu um show de profissionalismo no 
Destaque Empresarial 2022. Aos seguranças Robson, Thomas, 
Rafael, Tim, Vinícius, Alessandro, Leandro, Lili e Patrícia, nosso 
muito obrigado!
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Nossa amiga Rita de Cássia, do Varejão Popular, foi uma 
das homenageadas com o Mérito Legislativo da Câmara de 
Mariana. É mais do que merecedor. Na foto, com seu filho 
Otávio Mafia e  Duarte Júnior.

Essa fofura é a Alícia que chegou ao mundo no último 
dia 30 cheia de vida e saúde. Os papais Zé Borges e 
Vanessa Sales, e o irmão Phelipe estão radiantes com 
a chegada da princesinha. Que Deus abençoe vocês!

No próximo domingo (10), Otacílio Pereira comemora 
mas um aniversário. Quem manda os parabéns, são seus 
filhos Vitor Gabriel, Nádia e Kassiane e sua esposa Magna 
Aparecida Osório. Parabéns!

O mais novo vereador Pedro Sousa com sua digníssima esposa 
Maira Fernandes na comemoração do aniversário da Câmara de 
Mariana. Desejamos sucesso em seu mandato. 

Quem irá completar 83 anos no próximo dia 11 é a Selma 
Rosa, nossa leitora do Rio de Janeiro. Sua neta Cynthia 
e toda equipe do Jornal Ponto Final deseja muita saúde, 
bençãos infinitas sobre sua vida.


