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Na foto é possível ver embalagens lacradas com cadernos 
de provas do Concurso Público.

Provas de Concurso 
Público são aplicadas 
para Prefeitura 
de Mariana 
OPORTUNIDADE. A Prefeitura de Mariana ofertou 93 vagas no 
último processo seletivo público do município, no dia 10 de julho.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Administração, realizou 
no último dia 10 de julho a 
aplicação das provas do Con-
curso Público de edital n° 
02/2019 para provimento de 
cargos de nível superior, mé-
dio e médio técnico. Ao todo 
estão sendo disponibilizadas 
93 vagas de diversas áreas, 
incluindo para guarda muni-
cipal, enfermeiro, professor, 
engenheiro e farmacêutico.

O certame aconteceu 
conforme os critérios previs-
tos no edital, com relação a 
horários e condições. As pro-
vas aconteceram nos horários 
de 8h às 11h, para os cargos 
de nível Superior, de 14h às 
17h, para os cargos do ensino 
médio e técnico, e de 14h às 
18h, para os cargos da guarda 
municipal.

A banca organizadora foi 
a Fundep - Fundação de De-

senvolvimento da Pesquisa, 
que realiza o gerenciamento 
de concursos, vestibulares e 
processos seletivos promovi-
dos por instituições privadas 
e órgãos públicos. A comis-

são foi responsável por orga-
nizar todo o concurso públi-
co, desde a criação do edital, 
inscrições e locais da avalia-
ção, além da aplicação e cor-
reção das provas juntamente 
com a Prefeitura Municipal 
de Mariana.

No total 4.829 candi-
datos realizaram o exame e 
32% foi a média dos ausen-
tes. Indicativo de que, cada 
vez mais, a população busca 
a estabilidade proveniente de 
cargos públicos, dessa forma, 
pode-se concluir que são uma 
importante ferramenta para 
promover a mobilidade social. 

CRÉDITO: Marcella Pontes
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O serviço reduz a demanda dos atendimentos hospitalares e o 
período de permanência dos pacientes internados.

Marianenses recebem Serviço de 
Atendimento Médico Domiciliar
DISPONIBILIDADE. O SAD, ofertado pela Prefeitura de Mariana, possui acompanhamento integral por 
uma equipe multiprofissional em saúde.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saúde, 
realiza em locais específicos do 
município o Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD), que possibilita 
aos usuários que se encontram 
em condição de dependência para 
realização de atividades diárias, o 
acesso a atendimentos em sua 
própria residência, com acompa-
nhamento integral por uma equi-
pe multiprofissional em saúde. 

O serviço reduz a demanda 
dos atendimentos hospitalares e o 
período de permanência dos pa-
cientes internados. O programa é 
caracterizado por um conjunto de 
ações para tratamento de doenças, 
reabilitação e medidas paliativas, 

com garantia da continuidade do 
atendimento e disponibilização de 
um acompanhamento profissional. 
Desde de janeiro de 2022, já foram 
atendidas mais de 2.050 pessoas.

O SAD é composto por uma 
equipe multiprofissional e dispo-
nibiliza os serviços de: Fonoau-
diologia, Nutrição, Fisioterapia, 
Medicina, com a prescrição de 
medicamentos, avaliação clínica, 
encaminhamentos para especiali-
dades, identificação de agravos e 
Enfermagem.  As ações são des-
tinadas aos pacientes que passam 
por uma avaliação e que se cons-
tatada a necessidade é dada a con-
tinuidade do tratamento em casa. 

A sede administrativa está 
localizada na Ruas das Camélias, 

105, Jardim dos Inconfidentes, e 
as pessoas que desejarem pelos 
atendimentos ofertados devem 
procurar o serviço portando os 
seguintes documentos:
• CPF
• Documento oficial com foto
• Cartão do SUS
• Relatório médico solicitando 
atendimento
• Sumário de alta se egresso de 
internação

O SAD oferece o atendimen-
to às seguintes localidades da cida-
de: Colina, São Sebastião, Nossa 
Senhora Aparecida, Cristais, Dan-
dara, Vila Aparecida, Rodovia do 
Contorno, São Gonçalo, Centro, 
Vila do Carmo, Cruzeiro do Sul, 
Galego, Matadouro, Santana, Vila 

Maquiné, Dom Oscar, Rosário 
(algumas ruas), São Pedro, Fonte 
da Saudade, Samitri, Marília de 
Dirceu, Morada do Sol, Barro 
Preto, Estrela do Sul, Jardim dos 
Inconfidentes, Jardim Santana, 

São Cristóvão e São José.
As pessoas que não conse-

guirem solicitar o atendimento 
presencialmente, poderão solici-
tar a avaliação através do número 
(31) 3557-4158. 

CRÉDITO: Maria Fernanda Viana
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A Secretaria de Administração informa que a primeira parcela do 13° Salário não sofrerá 
nenhum tipo de desconto.

13º salário é solicitado 
por mais de 900 
Servidores Públicos 
em Mariana
COMPROMISSO. O adiantamento da primeira parcela do 13° 
salário foi pago nesta quarta-feira (20).

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Administração, antecipa nesta 
quarta-feira (20), o pagamento 
de 50% do 13º Salário, para os 
974 Servidores Públicos que 
realizaram a solicitação, até o 
dia 12 de julho, através do se-
tor de Departamento Pessoal.

A iniciativa injeta mais de 
1,8 milhão de reais na eco-
nomia local, possibilitando o 

aumento da movimentação fi-
nanceira, além de promover a 
valorização e alívio das contas 
para o servidor. A Secretaria 
de Administração informa que 
a primeira parcela do 13° Sa-
lário não sofrerá nenhum tipo 
de desconto!

13° SALÁRIO
A gratificação natalina, 

mais conhecida como 13° sa-
lário, é constituída por lei e 

representa um alívio no orça-
mento doméstico. O seu va-
lor é variável, horas extras e 
adicionais noturnos também 
podem entrar nesse cálculo. 
Fica a critério dos servidores 
e funcionários a faculdade de 
receber por parcelas ou o valor 
integral no final do ano, mas 
também pode ser estabelecido 
de acordo com a legislação de 
cada local.
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Parceria entre o Vereador Pedrinho Salete e o Presidente da 
ACIAM  Amarildo Pereira promete bons resultados para os 
marianenses.

Projeto de vereador, “Sou mais 
Mariana”, é provado pelo Executivo
PARCERIA. Através de pedido do presidente da ACIAM, Edil faz indicação do Projeto para o crescimento do 
comércio marianense e ofertas de emprego.

DA REDAÇÃO

No ano de 2021, o Ve-
reador Pedrinho Salete rea-
lizou a indicação de número 
700/2021, solicitando a im-
plementação do projeto “Sou 
mais Mariana”, com o intuito 
de criar uma plataforma digital 

completa e exclusiva para os 
empresários e cidadãos de Ma-
riana. A indicação foi aprovada 
pelo Executivo, os trabalhos de 
levantamento já então sendo 
iniciados e em breve será reali-
dade no município.

Os comerciantes e a popu-

lação poderão consultar todas 
as empresas da cidade, tanto do 
comércio local, como indús-
trias e prestadoras de serviço 
por segmento, para todas as 
suas demandas de compra de 
produtos e serviços, ganhan-
do agilidade em orçamentos e 
efetivação dos processos con-
correnciais. A plataforma ser-
virá também como um Portal 
eletrônico de vendas e/ou di-
vulgação no mercado on-line, o 
que facilitará o acesso e as com-
pras dos consumidores fortale-
cendo assim comércio local.

Esse instrumento será 
também de grande importân-
cia para o desenvolvimento de 
políticas públicas voltadas para 
nosso comércio e empresas 
em geral, gerando assim mais 
riqueza em nosso município, 
além de aumentar as ofertas de 
empregos em nossa cidade. 

Considerando que o mer-
cado virtual ganhou força du-
rante a pandemia, é preciso se 
adequar às novas tendências. 
Usar a tecnologia como aliada 
para fazer compras online é 
uma solução que traz inúmeras 
vantagens. Quem já aderiu às 
compras online percebe, entre 

outros benefícios, o ganho de 
tempo para o lazer, a família, o 
trabalho ou para realizar outras 
atividades.

Diante desse grande be-
nefício que a plataforma irá 
trazer para toda a população, 
o Vereador Pedrinho Salete se 
pronunciou sobre o projeto. 
“Realizei a indicação do projeto 
“Sou mais Mariana”, através do 
pedido do Sr. Amarildo, presi-
dente da ACIAM/CDL, que 
sempre luta em busca de ajudar 

os comerciantes e a população. 
Através dessa plataforma digi-
tal esperamos alcançar melho-
res resultados para todos. No 
último ano as compras pela 
internet foram responsáveis 
por 9,6% dos negócios realiza-
dos no varejo, o que indica que 
cada vez mais pessoas estão 
aderindo a essa tendência. Isso 
beneficiará e fomentará o nos-
so comércio local. O Executi-
vo atendeu minha solicitação e 
breve teremos esse aplicativo 
em nosso munícipio. Em meu 
mandato seguirei trabalhando 
em prol do nosso município e 
todo povo Marianense.”
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Levaram o troféu de primeiro lugar os associados Antônio 
Vieira (Totoca), José Maria Leite e Judas Tadeu.

3º Campeonato de 
Truco do Sindicado 
Metabase já tem 
data marcada
PARCERIA. A entidade reconhece a importância de eventos 
como este que promovem uma aproximação dos associados 
com a instituição.

DA REDAÇÃO

O 2° Campeonato de Truco 
do Sindicato Metabase Mariana 
aconteceu no sábado (16). Durante 
a tarde de sábado, associados for-
maram seus times e disputaram o 
troféu de primeiro lugar. Além de 
toda a descontração que tomou 
conta do ambiente, a entidade re-
conhece a importância de eventos 
como este, que promovem uma 
aproximação dos associados com 
a instituição, trazendo assim além 
das boas lembranças, momentos 
singulares para todos.

Levaram o troféu de primeiro 
lugar os associados Antônio Vieira 
(Totoca), José Maria Leite e Judas 
Tadeu. O segundo lugar ficou para 
Ronilton Condessa, Ricardo da 
Silva Carmo (Rico) e Michael Oli-
veira, e o terceiro lugar ficou com 
Diego Franklin, Romeu Arlindo e 

José Geraldo (Rapinha).
Em setembro acontecerá o 3° 

Campeonato de Truco do Sindica-
to Metabase Mariana Para quem é 
associado já pode fazer a inscrição 

do time. Para isso, basta compare-
cer à sede com nomes e carteiri-
nhas da entidade dos participantes. 

Um Sindicato forte e conso-
lidado é fruto da sua participação!
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Show Manguacêra na Praça da UFOP em Ouro Preto foi uma das atrações selecionadas pelo 
edital cultural do Festival.

Mais de 30 mil pessoas acompanharam 
as atrações do Festival de Inverno 
CULTURA. Ouro Preto, Mariana e João Monlevade são sede de eventos promovidos pela UFOP.
DA REDAÇÃO

Cortejos, shows, espetáculos 
cênicos, intervenções artísticas, 
exposições, oficinas, mostras de 
filmes, workshops e seminários 
tomaram novamente as ruas, 
praças e espaços culturais das 
cidades Ouro Preto, Mariana e 
João Monlevade com a edição 
2022 do Festival de Inverno 
promovido pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP),  
em parceria com a Fundação 
Gorceix, a Fundação de Arte de 
Ouro Preto (Faop), o Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) e a Aliança 
Francesa, além do apoio do Fa-
rid e da parceria institucional das 
respectivas Prefeituras.

O evento, que foi realizado 
de 1º a 17 de julho, com uma 

vasta e diversificada programa-
ção gratuita, atraiu mais de 30 mil 
pessoas. Neste ano, o tema es-
colhido foi “Encontros”, como 
uma forma de valorizar as trocas 
entre cidades, a comunidade aca-
dêmica, os artistas e o público. 
Além disso, marca a retomada 
das atividades culturais presen-
ciais e dos encontros realizados 
após o período de isolamento 
social devido à pandemia de 
covid-19. Durante todos os 17 
dias de evento, foram realizadas 
atividades das mais diversas, os 
organizadores tiveram como ob-
jetivo exaltar a produção artística 
local das três cidades. Foram fei-
tas mais de 70 inscrições, sendo 
23 atrações contempladas com a 
participação no evento.

CRÉDITO: ELIAS FIGUEIREDO
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Com parte do Festival 
de Inverno encerrada, 
Mariana espera 
o show de 
Biquini Cavadão
CULTURA. A primeira parte do “Festival de Inverno - Mariana 
326 anos” chega ao fim com chave de ouro, e município ainda 
conta com várias atrações.

DA REDAÇÃO

A última semana foi mar-
cada pelo fim da primeira parte 
do “Festival de Inverno - Ma-
riana 326 anos”. A programa-
ção, que acontece durante todo 
o mês de julho, conta com uma 
extensa programação artística e 
cultural. Para encerrar a primei-
ra fase das comemorações com 
chave de ouro, os eventos da úl-
tima semana foram repletos de 
surpresas e emoções.

A programação da sexta-
feira (15) era um dos momen-
tos mais aguardados pelos mo-
radores e visitantes da Primaz 
de Minas. O Terminal Turístico 
de Mariana recebeu o tão espe-
rado show do Cantor Daniel, a 
atração presenteou a todos com 
boas risadas e muitas emoções. 
Em entrevista, o cantor desta-
cou o quão bom é estar aqui 
em Mariana novamente. “É um 
prazer muito grande estar aqui, 
visitando essa terra mais uma 
vez. Estive a muitos anos atrás 
com o querido Padre Antônio 
Maria, participando do DVD 
dele, foi um momento incrível, 
e poder retornar novamente é 
um grande presente, fazer parte 
desse festival, dessa programa-
ção” destacou. 

DIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

O sábado (16) contou com 
uma programação muito espe-
cial! Todo ano, em 16 de julho, 
o Governo do Estado instala-se 
na Primaz de Minas, realizando 
o tradicional “Dia do Estado de 
Minas Gerais”, instituído a par-
tir da sanção da Lei Estadual nº 
7.561, pelo Governador Fran-
celino Pereira, em 1979. A ceri-
mônia realizada para relembrar 
os séculos de história foi aber-

ta ao público e contou com a 
presença de 55 homenageados, 
familiares, amigos, autoridades, 
convidados, além da população 
marianense. O evento iniciou-
se com a Missa Solene e logo 
após ocorreu a cerimônia cívica 
oficial do “Dia de Minas”. 

A noite, para encerrar o 
sábado de festividades, o Ter-
minal Turístico de Mariana foi 
palco para o show do Wilson 
Sideral, resgatando diversas 
músicas marcantes e animando 
o público. O cantor ressaltou a 
felicidade de estar em Mariana 
mais uma vez. “Nossa primeira 
capital, Mariana é símbolo de 
Minas Gerais, estou muito feliz 
de tocar celebrando o aniversá-
rio, esses 326 anos de história, é 
muita história”, ressaltou.

O “Festival de Inverno - 
Mariana 326 anos” possui uma 
programação com atrações gra-
tuitas, trazendo cultura e entre-
tenimento para Mariana, além 
de celebrar o aniversário da 
cidade. Confira a programação 
dos próximos dias: 

22/07 (SEXTA-FEIRA)
20h | Praça da Sé: Clube do 
Choro

23/07 (SÁBADO)
19h | Praça Gomes Freire: 27ª 
Corrida da Cidade e 8ª Cami-
nhada da Cidade - Night Run 
20h | Praça da Sé: Seresta 
Imperial

24/07 (DOMINGO)
09h às 17h | Jardim e Rua Frei 
Durão: Encontro de Carros 
Antigos

28/07 (QUINTA-FEIRA)
17h | Praça dos Ferroviários: 
Feira Noturna

29/07 (SEXTA-FEIRA)
Praça dos Ferroviários: Festival 
de Cerveja Artesanal - Arte 
Beer
19h: Apresentação Musical, 
com Felipe Menezes
21h: Apresentação Musical, 
com Banda 2 Paus
23h: Apresentação Musical, 
com Pedro Chagas 

30/07 (SÁBADO)
Praça dos Ferroviários: Festival 
de Cerveja Artesanal - Arte 
Beer
17h: Apresentação Musical - 
DJ
18h: Apresentação Musical, 
com Clerisson Araujo
19h: Apresentação Musical - 
Live In Park
21h: Apresentação Musical - 
Hocus Pocus
23h: Apresentação Musical - 
Lurex Queen

31/07 (DOMINGO)
11h | Praça Gomes Freire: 
Banda na Praça
- Sociedade Musical Santa Ce-
cília de Passagem de Mariana, 
convida a Sociedade Musical 
Santíssima Trindade de Ponte 
Nova
Praça dos Ferroviários: Festival 
de Cerveja Artesanal - Arte 
Beer
16h: Apresentação Musical - 
DJ
17h: Apresentação Musical - 
Cover Play
19h: Apresentação Musical - 
Lutz
21h: Show com Biquini Cava-
dão

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Seresta & Serenata - Popular e Imperial 
promete aquecer as noites de inverno 
EXPECTATIVA. Com um formato que inclui cortejos pela cidade histórica o público será presenteado com 
bandas regionais e atrações convidadas.

DA REDAÇÃO

No dia 23 de julho, Ma-
riana recebe mais uma edição 
do projeto “Seresta & Sere-
nata – Popular e Imperial”. 
Com um formato que inclui 
cortejos pela cidade histórica 
e apresentações na Praça da 
Sé, desta vez, o público será 
presenteado com bandas regio-
nais e atrações convidadas. O 

Coral BDMG, representando 
a Serenata Popular; e o grupo 
Gafieirando, no segundo show 
da noite, ilustrando a Seresta 
Imperial.

Quem dá início às apresen-
tações são as bandas Sociedade 
Musical São Vicente de Paulo e 
a Corporação Musical São Se-
bastião de Claudio Manoel, que 

sairão de dois pontos distintos, 
uma do Terminal Turístico de 
Mariana e a outra do Colégio 
Benevides, às 19h, se encon-
trando na Praça da Sé, às 20h.

O primeiro show da noi-
te será com o Coral BDMG, 
de Belo Horizonte. Com mais 
30 anos de história, o coro é 
formado por funcionários do 
Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais e convida-
dos, com regência do maestro 
Arnon Oliveira. O grupo rea-
lizou apresentações no Brasil e 
no exterior, com participações 
em recitais na América Latina 
e Europa. No repertório, can-
ções do erudito e popular, com 
especial atenção à música bra-
sileira.

Na sequência, o Grupo 
Gafieirando subirá ao palco, o 
repertório, preparado para en-
cantar o público presente, está 
recheado com serestas e can-
ções românticas nacionais, em 
conformidade com a proposta 
do projeto, com uma aborda-
gem sensível nos arranjos e in-
terpretação, resultando em um 

espetáculo muito bom para se 
assistir, mas se quiser interagir, 
dançando, fiquem à vontade, a 
casa é de vocês! 

PROGRAMAÇÃO: Seresta 
& Serenata - Popular e Im-
perial
Data: 23/07/22 (sábado)

Local: Praça da Sé
19h: Cortejo de Bandas - So-
ciedade Musical São Vicente 
de Paulo e Corporação Musical 
São Sebastião de Claudio Ma-
noel
20h: Apresentações do Coral 
BDMG e Grupo Gafieirando
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13º Encontro Nacional 
de Motociclistas 
acontece em agosto
RETORNO. Após dois anos com as atividades suspensa, Praça 
Gomes Freire recebe o 13º Encontro Nacional de Motociclistas.

DA REDAÇÃO

A Praça Gomes Freire (Jar-
dim) novamente será palco de 
um dos eventos mais esperados 
do ano pelos amantes do moto-
ciclismo. Após dois anos suspen-
so, devido a pandemia da CO-
VID-19, nos dias 26, 27 e 28 de 
agosto, acontecerá o 13º Encon-
tro Nacional de Motociclistas.

O Encontro reúne os ad-
miradores de diversas partes da 
cidade, estado e país, sendo con-
siderado um dos mais importan-
tes do gênero em Minas Gerais, 
marcada também por ser um 
evento beneficente, recebendo 
doações de alimentos não pe-
recíveis que são direcionados às 
entidades filantrópicas da cidade.

Além das atrações culturais, o 
encontro conta com área de cam-
ping coberta, com segurança 24h, 
chuveiro quente, café da manhã 
para motociclistas, troféus para 
Moto Clubes e Moto Grupos, 
além do sorteio de brindes.

Motociclistas e triciclistas 
de várias cidades reunidos, o 
evento comemora o 15º aniver-
sário do Vira Latas Moto Clu-
be. Fundado em 2007, o Moto 
Clube surgiu a partir do sonho 
de três amigos de conquistarem 

os asfaltos da região.
Considerando as edições 

passadas, o evento conta com 
cerca de mil participantes anu-
almente, pertencentes a moto 
clubes e moto grupos, fora os 
autônomos e visitantes. Para os 
comerciantes locais, o Encontro 
de Motociclistas é um dos even-
tos que mais fomenta a econo-
mia na cidade, gerando grande 
expectativa para o tão aguardado 
retorno. Confira a programação 
e prestigie!
26 de Agosto (Sexta-Feira)
20h: The Pink Floyd Collection 
(Tributo ao Pink Floyd)

22h30min: Texas Rádio

27 de Agosto (Sábado)
14h: Rústicos
16h30min: Hardwired (Tributo 
ao Metallica)
19h: Rock Nights
21h30min: Appetite for Des-
truction (Tributo ao Guns N’ 
Roses)
23h: Velotrol

28 de Agosto (Domingo)
15h: Jurassic Rock
17h30min: Gritta
20h: Legião II (Um Tributo à Le-
gião Urbana)
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acontece em agosto
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Gomes Freire recebe o 13º Encontro Nacional de Motociclistas.

DA REDAÇÃO
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14ª Mariana Aventura acontece 
no domingo, 24 de julho
PROGRAMAÇÃO. O tempo aproximado é de 5h e tem como destino Morro da Âncora.
DA REDAÇÃO

No próximo domingo (24), 
acontecerá a 14ª Edição do Ma-
riana Aventura, com destino ao 
Morro da Âncora, localizado 
no distrito de Passagem de Ma-
riana. O ponto de partida será 
na rua Dona Yolanda Guima-

rães, no final da pista de cami-
nhada do distrito, com saída às 
07h. 

Os participantes percorre-
rão um total de 9km de trilha 
moderada, com muitas subidas, 
“buracos de sarilho” e com to-

das as irregularidades de um 
trajeto montanhoso. O tempo 
aproximado é de 5h, ida e vol-
ta, com chegada prevista para 
aproximadamente 12h.

Inscrição até o dia 22 de ju-
lho (sexta-feira).
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Rômulo Passos em entrevista com Tenente Leandro 
Rodrigues e Sargento Caio Pacheco.

Saiba como adequar 
seu evento às normas 
de segurança exigidas 
pelos bombeiros
Regulamento. Em entrevista ao Jornal Ponto Final, o comando 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais fala sobre como 
deixar seu evento seguro, respaldado pela lei. 

DA REDAÇÃO

O comando do Corpo de 
Bombeiros Militar de Ouro 
Preto, Minas Gerais, esteve reu-
nido, na última segunda-feira 
(18), na sede do Jornal Ponto 
Final, para uma entrevista na 
TV Ponto Final, que foi ao ar na 
terça-feira (19). O objetivo do 
encontro foi repassar informa-
ções para todos os marianenses 
a respeito da necessidade de se 
regularizar um evento, seja ele 
público ou privado, conforme 
a legislação vigente no Estado, 
que dispõe sobre o Processo de 
Segurança Contra Incêndio e 
Pânico (PSCIP), variando con-
forme o projeto de segurança 
específico para cada ocasião. 

Com a pandemia da Co-
vid-19, as orientações de dis-
tanciamento social fizeram 
com que o mercado de eventos 
parasse com suas operações. 
Porém, agora, com as condi-
ções sendo adaptadas para pos-
sibilitar a realização de cerimô-
nias e outros encontros sociais, 
a segurança relacionada à saúde 
bem como a estrutura dos lo-

cais nos quais são realizados é 
assunto prioritário para os or-
ganizadores. Na oportunidade, 
o Tenente Leandro Rodrigues 
indicou a obrigatoriedade de 
solicitar o alvará de funciona-
mento para a prefeitura da ci-
dade, e a autorização para even-
to, documento que confere as 
instruções técnicas e vistoria 
do Corpo de Bombeiros, ga-
rantindo um local seguro.

Também, de acordo com o 
Sargento Caio,  é possível so-
licitar a documentação de ma-
neira prática por meio do site 

do CBMMG, https://www.
bombeiros.mg.gov.br/regula-
rizeevento,  acessando a aba 
“Regularize seu evento”, mais 
informações estarão disponí-
veis para que você se enquadre 
nas normas conforme o grau 
de risco. O militar também dis-
ponibilizou o telefone da sede 
de Ouro Preto, o número 3552-
2718 continua disponível para 
a obtenção de informações e 
esclarecimentos. Lembre-se to-
dos os casos, independente se 
forem eventos de baixo e alto 
impacto, a presença de um res-
ponsável técnico pelas medidas 
de segurança contra incêndio e 
pânico durante a realização do 
evento é indispensável.

Confira a entrevista com-
pleta no canal do youtube do 
Jornal e TV Ponto Final.

CRÉDITO: FERNANDA DE SOOUZA
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varejao

Vale lembrar que a obrigatoriedade de cumprimento da legislação tributária vigente é de 
responsabilidade do remetente. 

CPF/CNPJ do remetente deverá 
ser inserido a partir de 1º de setembro
EMISSÃO. A exigência valerá para todas as postagens, à vista ou a faturar.
DA REDAÇÃO

A partir de 1º de setembro 
deste ano, os dados de CPF, 
CNPJ ou passaporte (no caso 
de estrangeiros) do remetente 
serão obrigatórios nos pacotes 
de encomendas nacionais. Caso 
essa informação não seja repas-
sada, haverá a recusa da posta-
gem no ato do atendimento.

A iniciativa pretende dar 
maior segurança ao processo, 
possibilitando o rastreamento 
das encomendas pelo CPF e 
permitindo a utilização de ou-
tras funcionalidades de interati-

vidade na entrega. A exigência 
valerá para todas as postagens, 
à vista ou a faturar.

Nas postagens de enco-
mendas destinadas aos Lockers 
dos Correios e Clique e Retire, 
além das informações do re-
metente, serão necessárias as 
seguintes informações do des-
tinatário:  CPF, CNPJ ou passa-
porte (no caso de estrangeiros) 
e do telefone celular ou e-mail.

Uma das formas de trazer 
mais agilidade ao processo é rea-
lizar a antecipação desses dados 

pelos sistemas de pré-postagem.
Vale lembrar que a obriga-

toriedade de cumprimento da 
legislação tributária vigente é de 
responsabilidade do remetente. 
No caso de envios internacio-
nais, as informações de CPF/
CNPJ já são exigidas conforme 
regulação aduaneira.

A medida está em confor-
midade com o Protocolo ICMS 
32/2001 – CONFAZ que exi-
ge, nas postagens de encomen-
das, a Nota Fiscal (NF) ou De-
claração de Conteúdo (DC).



14| CIDADES Jornal Ponto Final
21 a 27 de julho de 2022

Os profissionais interessados devem cadastrar seus currí-
culos na plataforma Recoloca Rio Doce.

Plataforma Recoloca 
Rio Doce tem mais 
de 970 vagas de 
emprego para 
Mariana e região
EMPREGO. Oportunidades são direcionadas às empresas 
contratadas que também atuam em Barra Longa e Rio Doce.

DA REDAÇÃO

Estão abertas 973 oportu-
nidades de emprego para atu-
ação nas ações de reparação e 
compensação executadas pela 
Fundação Renova nos municí-
pios de Mariana, Barra Longa 
e Rio Doce (MG). Nesta se-
mana, a maioria das vagas é 
para a área de construção civil, 
sendo 314 para ajudante de 
obras, 260 para pedreiros, 54 
para motoristas de caminhões 
de várias categorias e 24 para 
técnicos em diversas áreas.

As vagas de trabalho são 
para as empresas contrata-
das pela Fundação Renova, e 
dentre elas estão aquelas que 
atuam nas obras dos reassen-
tamentos coletivos de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo 
e na modalidade de reassenta-
mento familiar em Mariana.

As vagas e os requisitos 
podem ser conferidos na pla-
taforma Recoloca Rio Doce e 

no site do Sine Mariana.
Os profissionais interes-

sados devem cadastrar seus 
currículos na plataforma Re-
coloca Rio Doce. A ferramen-
ta on-line e gratuita, desenvol-
vida pela Fundação Renova 
em parceria com a Kienbaum 
Consultoria, conecta candida-
tos dessas localidades às em-
presas das regiões que preci-

sam de mão de obra.
O cadastramento do currí-

culo não garante a contratação, 
mas é requisito para concorrer 
às vagas. Com o uso da plata-
forma, os currículos impres-
sos não serão mais conside-
rados nos processos seletivos 
de fornecedores e parceiros 
da Fundação Renova.  Os do-
cumentos digitais, unificados 
na plataforma, possibilitam 
um maior alcance e acesso às 
vagas, já que as necessidades 
das empresas são mapeadas e 
os candidatos, direcionados de 
acordo com as demandas de 
cada empreendimento.

 
Capacitações
de mão de obra

O Recoloca Rio Doce 
também oferece capacitações 
para o mercado de trabalho, 
como treinamentos e video-
aulas sobre elaboração de 
currículos, o que possibilita 
o aprimoramento das habili-
dades dos profissionais dos 
profissionais das regiões im-
pactadas pelo rompimento 
da barragem de Fundão. A 
iniciativa amplia as possibili-
dades de os profissionais atin-
gidos retornarem ao mercado 
de trabalho no município.
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O principal objetivo do Desafio é disseminar a cultura em-
preendedora e estimular o desenvolvimento de atitudes e 
habilidades essenciais de gestão.

Inscrições abertas para 
o Desafio Jovem 
Empreendedor 2022 
INCENTIVO. As equipes vencedoras irão ganhar troféus, certifi-
cado de participação e irão disputar a final nacional presencial 
em Porto de Galinhas/PE.

DA REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições 
para o Desafio Jovem Empre-
endedor 2022, um jogo virtual 
que simula o dia a dia de uma 
empresa e estimula o desenvol-
vimento de comportamentos 
empreendedores entre os estu-
dantes. Podem participar jovens 
de escolas públicas e particula-
res, do Ensino Médio, Técnico 
e universitários, dos estados 
de Minas Gerais, Pernambuco 
e São Paulo. As inscrições são 
gratuitas, até o dia 26 de agosto, 

pelo site do desafio. 
O principal objetivo do 

Desafio é disseminar a cultu-
ra empreendedora e estimular 
o desenvolvimento de atitu-
des e habilidades essenciais 
de gestão, ligadas ao dia a dia 
dos negócios. Além disso, aju-
dar a preparar os jovens para 
o mercado por meio de ações 
práticas, seja como empreen-
dedores, propiciando ao jovem 
a oportunidade de vivenciar 
a experiência de empreender, 
testando sua capacidade de ge-

renciar um negócio, tomar de-
cisões e trabalhar em equipe, 
e colocando-o frente a frente 
com as dificuldades reais de ad-
ministrar uma empresa.

Para participar, os estudan-
tes deverão formar equipes de 
no mínimo três (03) e no má-
ximo quatro (04) estudantes, 
com um (01) professor mentor, 
que irá orientar o grupo sobre 
as melhores estratégias. Os in-
tegrantes deverão ser organi-
zados em equipes de Ensino 
Médio e Técnico, ou Ensino 
Superior e Tecnólogo, e deve-
rão ser da mesma instituição e 
nível de ensino, independente 
do curso ou período. 

As equipes vencedoras 
irão ganhar troféus, certificado 
de participação e irão disputar a 
final nacional presencial em Porto 
de Galinhas/PE, nos dias 05 e 06 
de novembro. O Desafio Jovem 
Empreendedor 2022 é promo-
vido pelo Sebrae Minas, Sebrae 
SP, Sebrae PE, em parceria com 
a empresa Inova GS. Esta é a ter-
ceira edição do desafio. No ano 
passado, 352 equipes, formadas 
por 1.543 estudantes e 162 profes-
sores, participaram do jogo virtual. 

Para acessar o edital se inscre-
va no link: https://desafiojove-
mempreendedor.com.br/ 
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UFMG oferece 
e-book com dicas 
para a redação 
do Enem
OPORTUNIDADE. Obra é disponibilizada gratuitamente pelo 
projeto de extensão Enem Solidário, do Centro Pedagógico.

DA REDAÇÃO

Neste ano, o Enem será 
aplicado nos dias 13 e 20 de 
novembro. Obter uma nota 
satisfatória na redação do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) pode ser crucial para 
conquistar a sonhada vaga na 
universidade. Para auxiliar os es-
tudantes nesse desafio, em espe-
cial aqueles com dificuldade de 
acesso a materiais didáticos, o 
projeto de extensão da UFMG 
Enem Solidário elaborou o 
e-book Produção de Texto: a 
redação do Enem, que pode ser 
baixado gratuitamente pelo site 
da editora Pimenta Cultural.

O livro conta com sete mó-
dulos de autoria de professores 
e especialistas na área de dife-
rentes instituições do ensino do 
país. Ele foi organizado pelos 
professores Renata Amaral, 
do Centro Pedagógico (CP) da 
UFMG, e José Ribamar Lopes, 
do Colégio Técnico da Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI).

A obra foi lançada em 
abril deste ano durante live 
no canal do projeto no You-
Tube. A publicação foi viabi-
lizada por meio de recursos 
financeiros aprovados pelo 
edital para fomento a produ-
tos extensionistas destinados 
à educação básica e profissio-

nal pública, da Pró-reitoria 
de Extensão da UFMG.

Preparação democrática
O projeto Enem Solidário 

visa preparar para a redação do 
Enem aqueles estudantes que 
buscam meios alternativos de 
estudo por justamente faze-
rem parte de um grupo ex-
pressivo de sujeitos que não 
tem como arcar com custos 
de cursinhos, por exemplo, ou 
que não tem disponibilidade 
de tempo para cursá-los.

As abordagens teórica e 
prática têm como referência 
os documentos oficiais do 

exame. Todas as atividades 
ocorrem de forma on-line e 
gratuita com base em crono-
grama construído com espe-
cial atenção ao tempo hábil de 
preparação até a prova.

O projeto é fruto de par-
ceria do Centro Pedagógico 
da UFMG com o Laboratório 
Experimental de Ensino e Pes-
quisa em Leitura e Produção 
Textual – do Colégio Técnico 
da UFPI – e o Instituto Fede-
ral de Minas Gerais (IFMG) – 
campus Sabará e Betim.

Acompanhe as ativida-
des pelo YouTube, site e re-
des sociais.
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Vale abre vagas exclusivas para 
mulheres em Programa Profissional
UTILIDADE. Realizado em parceria com o Senai, programa também oferece oportunidades para pessoas 
com deficiência.

DA REDAÇÃO

A partir desta segunda-
feira (18) a Vale abre as ins-
crições para cerca de 1.200 
vagas exclusivas para mulhe-
res e pessoas com deficiência 
em seu Programa de Forma-
ção Profissional (PFP), sen-
do mais de 400 para Minas 
Gerais. As oportunidades 
também estão distribuídas 
entre os estados do Espírito 
Santo, Maranhão, Pará e Rio 
de Janeiro. O PFP oferece 
qualificação profissional para 
o desempenho de funções 
operacionais e técnicas em 
diversas áreas de negócio da 
Vale. As mulheres e as pesso-
as com deficiência (homens 

ou mulheres) interessadas 
em se candidatar ao processo 
devem se inscrever pelo site 
www.vale.com/pfp até o dia 
27 de julho.

O programa é realizado 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e para par-
ticipar é preciso ter a partir 
de 18 anos de idade e for-
mação completa no Ensino 
Médio Regular ou em Cur-
sos Técnicos de Ensino Mé-
dio, de acordo com a vaga. A 
aprendizagem teórica dura de 
4 a 6 meses e a prática ocorre 
em até 12 meses, nas instala-
ções da Vale.

Sendo uma das principais 

portas de entrada para cargos 
operacionais e técnicos na 
Vale, o PFP reforça a meta 
da empresa de dobrar a re-
presentatividade de mulheres 
até 2025 (de 13% para 26%). 
Mira Noronha, gerente glo-
bal de Atração de Talentos 
da Vale, destaca este com-
promisso com a diversidade. 
“A atração de mais mulheres 
cis e trans e de pessoas com 
deficiência contribui para a 
evolução da empresa, uma 
vez que um ambiente mais 
diverso resulta em inova-
ção, troca de experiências, 
diferentes pontos de vista 
e produtividade. Buscamos 
a pluralidade e oferecemos 

um ambiente de trabalho que 
respeita e reconhece a singu-
laridade de cada um”, afirma.

Tatiana Pedrosa, natu-
ral de Itabirito, participou 
do Programa de Formação 
Profissional em 2007. Na 
época, ela trabalhava como 
caixa em um comércio local 
e fazia um curso técnico em 
Mecânica Industrial. “Era 
meu primeiro emprego, mas 
eu tinha ambições para mi-
nha carreira. Fui criada den-
tro de uma oficina e gostava 
mesmo era desse universo de 
manutenção. Por isso, vi no 
programa uma oportunidade 
de entrar na Vale, conhecer 
melhor a área e aprofundar 

os conhecimentos que estava 
adquirindo no curso técni-
co”, conta.

Processo seletivo 
e pré-requisitos

O processo seletivo será 
online, dividido em cinco 
etapas e ocorrerá entre os 
meses de julho e novembro. 
As etapas incluem inscrições, 
avaliações de conhecimento, 
painel virtual de entrevistas 
com gestores (as) da Vale e 
exames médicos. A previsão 
é de que o início da forma-
ção aconteça em novembro. 
O calendário do processo 
está disponível em www.vale.
com/pfp
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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.

Vai com calma na alma e guarda o ferrão, 
escorpiãozinho! Seu lado esquentado, 
sincerão e irritado pode falar mais alto 
e colocar você em saias justas nos 
primeiros dias da semana, bebê! É que 
seu regente Plutão tá com a pá virada e se 
desentende com alguns astros, deixando 
seu comportamento ainda mais reativo do 
que de costume. 

Eita, minha consagrada, a semana começa com 
pegadinha e pelo que vejo pode atingir o seu 
bolso. Mercúrio e o Sol se estranham com Plutão, 
que segue em passos lentos na sua Casa da 
Fortuna, recomendando a abrir o olhão com a 
grana. Muita cautela ao lidar com dinheiro .

Olha lá, cabrinha, tô vendo umas nuvens escuras 
se armando no seu horizonte astral e você vai 
precisar de muita paciência para não entrar em 
conflito com ninguém. Plutão continua a caminhada 
devagar quase parando no seu signo e forma 
aspectos tensos com Sol e Mercúrio, aconselhando 
a pegar leve, bem mais leve, bebê! 

Convém ligar o radarzinho nos primeiros dias, 
bebê! Alguns confrontos planetários acontecem 
logo no começo da semana e o astral fi ca meio 
tumultuado, sobretudo no trabalho e na saúde. 
Pegue leve para não prejudicar seu organismo 
e evite testar os limites.

Quer saber primeiro as boas novas ou as 
bagacinhas, minha fi lha? Vamo logo para 
os alertas astrais, assim já liquida a fatura. 
Não durma de touca no começo da semana 
porque puxadas de tapete e chateações 
podem rolar, até mesmo com amigos. 
Mercúrio e o Sol entram em confronto com 
Plutão e deixam o terreno escorregadio

Quer começar a semana sem zica nem 
atrito, minha consagrada? Então alto lá com 
a teimosia porque o cenário tá tenso nos 
primeiros dias e bater na mesma tecla será 
perda de tempo e energia. Alguns astros 
arranjam treta com Plutão e recomendam a 
pegar mais leve, por isso, saiba aproveitar as 
energias carinhosas da Vênus canceriana 
para harmonizar suas relações.

Sonhou que ganhou na Mega, bebê? 
Quem dera, não é? Sem querer botar 
água no seu chope, trago um alerta ofi cial 
dos astros e o recado é claro: bora tirar 
a cabeça do travesseiro e tomar um chá 
de realidade porque nada vai cair do céu 
de bandeja na sua mão, ao menos nos 
primeiros dias. A semana começa devagar 
na saúde, enrolada com grana e meio 
truncada no trabalho.

Quem vai desfilar por aí esbanjando charme e 
simpatia? É você, cancerianjo! A chegada de 
Vênus ao seu signo deixa seu jeito ainda mais 
receptivo e gentil, o que será uma bênção, pois 
te ajudará a driblar uns perrengues no começo 
da semana. A culpa é de Plutão, que fica pistola 
e troca vibes nervosinhas com alguns astros, 
anunciando instabilidades. 

Xi, tô vendo umas nuvens escuras pairando 
no céu bem no começo da semana e convém 
você ligar o radarzinho, minha consagrada! 
Contrariedades com grana, saúde ou trabalho 
podem até pintar entre segunda e terça, exigindo 
mais disciplina, prudência e jogo de cintura. Mas 
se tem alguém que pode virar o jogo por completo 
e tirar a sorte grande nessa semana é você, meu 
cristalzinho leonino. 

Prudência e disciplina são virtudes que o seu 
signo esbanja e essas qualidades podem salvar 
a sua pele neste período, bebê!  Digo isso porque 
nem tudo vai rolar como deseja e contratempos 
podem interferir em seus objetivos no começo da 
semana. 

Se quer começar a semana sem treta e atrito, 
convém dobrar a paciência e explorar sua 
diplomacia, viu minha consagrada? O cenário 
tá meio tenso nos primeiros dias por causa dos 
confrontos que alguns astros armam com Plutão 
e você vai precisar de todo seu jogo de cintura 
com quem convive e trabalha.

Encrenca é o que pode pintar no começo da 
semana se você partir para o confronto, bebê! 
Mercúrio se estranha com Plutão e vai logo 
avisando que atritos não estão descartados no 
ambiente familiar e profissional. As vibes tensas 
se repetem na terça-feira e dessa vez quem 
briga com Plutão é o Sol, mas tudo vai mudar e 
melhorar, meu bombonzinho trufado! 

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

Candelária diz a Malú que pressente que 
ela está se apaixonando por Leopardo. 
Ofélia pede a Estefânia que visite Viviana, 
pois ela quer lhe fazer perguntas sobre o 
relacionamento de Malú e João Miguel. 
Cosme pergunta a Leopardo se está 
interessado em Malú, mas ele nega. Estefânia 
conta para Viviana que Malú está esperando 
um fi lho de João Miguel e diz que sabe onde 
ela está escondida. Enquanto Malú conta 
a Leopardo que foi abandonada pelos pais 
quando era um bebê, Viviana fi ca sabendo 
que Cecília e Patrício são seus pais biológicos 
e decide dar dinheiro a Estefânia para que 
desapareça com a criança. 

Malú continua se recusando a saber quem 
são seus pais. Cecília discute com Patrício 
por ele se recusar a aceitar Malú como 
sua fi lha. João Miguel confessa a Eduardo 
que continua apaixonado por Malú, mas 
ultimamente tem saído com uma jovem 
francesa chamada Ivete apenas para se 
distrair. O que João Miguel nem imagina 
é que essa jovem com quem está se 
envolvendo é Branca, a professora particular 
de sua fi lha. Leopardo dá uma fl or para 
Malú, depois desabafa e conta que sua vida 
é um martírio porque não consegue se livrar 
do sentimento de culpa de ter tirado a vida de 
duas pessoas.

Anita repreende Jonathan por chamá-la 
com o nome de Clarice. Pat se emociona 
com o resultado do exame de Alfredo. 
Ele está curado e o tumor era benigno. 
Regina convence Rebeca a doar os 
brinquedos de Chiquinho para caridade 
e retira todos os objetos do quarto da 
criança. Pat questiona Moa sobre a 
conversa que ele teve com Alfredo no 
hospital, mas o dublê disfarça. Anita e 
Jonathan passam a noite juntos. Jéssica 
descobre que a antiga tatuagem de 
Anita era um tribal, o mesmo desenho 
que Clarice tinha no tornozelo. Pat, Moa 
e Ítalo pensam em como convencer 
Leonardo a desistir da ideia de treinar na 
Coragem.com. 

Anita conta para Jéssica que conhecia 
Clarice. Pat discute com as mulheres do 
grupo e tenta defender Gustavo. Rico pede 
que Pat não impeça a manifestação das 
mulheres contra seu pai prevista para o dia 
da abertura da exposição de Teca. Rosa e as 
demais mulheres do grupo se mobilizam na 
porta da galeria de arte. Alfredo tem alta do 
hospital e questiona Joca sobre a ausência 
de Pat. Rebeca se emociona ao ver Danilo se 
divertir com Chiquinho. Martha ouve Leonardo 
discutir com Regina por causa do noivado e 
cobra explicações do fi lho. A manifestação 
foge do controle, e Pat ajuda Andréa a fugir 
das pessoas que reconhecem a atriz. 

João Miguel se prepara para aplicar 
o eletrochoque e Viviana resiste 
violentamente. Malú se tranca no quarto 
para não encontrar Leopardo e teme 
por sua reação quando souber que 
está grávida. Malú diz a Candelária 
que lamenta muito o que aconteceu 
pois gostaria de ter João Miguel a seu 
lado esperando pelo nascimento do 
fi lho. Depois do eletrochoque, Viviana 
acorda, reconhece a mãe, mas não 
consegue se lembrar de mais nada. 
Malú encontra Leopardo chorado, se 
comove com a situação e se oferece 
para ajudá-lo. Tininha comenta com a 
avó paterna que há algo estranho com 
sua professora particular, mas Mariana 
garante à neta que ela não lhe fará mal. 

Juma se recusa a colocar a aliança no 
dedo. Muda e Tibério fi nalmente têm sua 
noite de núpcias. Mariana se incomoda 
com a presença de Alcides na fazenda. 
Zaquieu fi ca emocionado ao ouvir de 
José Leôncio que terá uma roda de viola 
em sua homenagem. Muda agradece 
as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo 
e Guta sobre seu comportamento. José 
Leôncio contrata Alcides. Tenório conta 
para Zuleica que Maria Bruaca o traiu, e 
afi rma que, se ela não for para o Pantanal, 
ele pode acabar tirando a vida da primeira 
esposa.

Mariana percebe que José Leôncio sente 
ciúmes de Irma. Jove vai a Campo Grande 
buscar a foto que do Velho do Rio, e Juma 
promete deixar o marido por ter traído a 
entidade. Zuleica aceita ir com os fi lhos para 
o Pantanal, depois que Tenório resolver o 
problema com Maria. José Leôncio tranca 
Juma no quarto e fi ca incrédulo ao notar que 
a nora conseguiu escapar. Alcides e Zaquieu 
fogem de uma onça que ameaça atacá-los. 
José Leôncio fi ca afl ito ao saber por Ari que 
Jove vai pousar à noite na fazenda. Juma é 
surpreendida com a presença de José Lucas 
em sua tapera.

Alfredo questiona Pat sobre o dinheiro 
de sua operação. Ítalo testa a escuta 
que colocou no escritório no apartamento 
de Danilo. Moa conforta Pat no hospital. 
Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe 
como convencer os dublês a entregarem 
o resto da fórmula para eles. Anita e 
Jonathan pensam um no outro. A cirurgia 
de Alfredo é um sucesso. Lou sente 
ciúmes de Renan com Ísis. Leonardo 
pede para treinar no galpão na Coragem.
com, e Ítalo desconfi a. O médico entrega 
o resultado da biópsia de Alfredo para Pat. 
Jonathan dá um presente para Anita e a 
chama de Clarice.

João Miguel leva Viviana para casa 
com a esperança que ela recupere a 
memória. Mas ela continua fi ngindo que 
não reconhece nada, apenas sua mãe. 
João Miguel conversa com Eduardo 
e diz que há algo muito estranho no 
comportamento de Viviana. Ambos 
pensam nas possibilidades e concluem 
que possivelmente Viviana sofreu outro 
acidente. João Miguel decide investigar. 
Malú vai ao rio e se assusta com a 
presença do capanga da fazenda. Ele 
puxa conversa e afi rma que não é má 
pessoa e que tudo que dizem sobre ele é 
mentira. Malú sente pena dele. 

Letícia desmaia ao constatar que Bento 
está vivo. Bento acredita ter sido traído 
por Lorenzo. Letícia pede um tempo para 
Lorenzo. Eugênio se preocupa com a 
reação de Joaquim ao pedido de desquite 
de Isadora. Isadora comenta com Davi 
que Matias guarda o processo de Elisa em 
casa. Bento briga com Lorenzo. Joaquim 
se afasta de Iolanda. Isadora vê fotos do 
processo e afi rma que houve uma confusão 
com as armas do crime de Elisa. Olívia 
revela a Tenório que está organizando 
uma manifestação pela soltura dos presos 
políticos. Giovanna confessa a Lorenzo que 
queimou a carta de Bento. Bento procura 
Letícia.

Letícia afi rma a Bento que ele estragou 
o romance dos dois. Isadora confronta 
Joaquim e mostra a foto dele com 
Iolanda para comprovar seu adultério. 
Enrico e Emília se preparam para o 
golpe fi nal do cassino. Mariana vê 
quando Santa e Arminda armam para 
transformar Inácio em sheik e enganar 
Constantino e Julinha. A mando de 
Joaquim, Iolanda segue Davi para 
conseguir os negativos da foto dos 
dois. Matias provoca uma confusão na 
manifestação organizada por Olívia pela 
liberdade dos presos políticos. Iolanda 
fl agra Davi com seus livros sobre 
mágica. Olívia é atingida por um tiro na 
manifestação.

Matias, Heloísa, Fátima e Benê se 
desesperam ao verem Olívia desmaiada. 
Tenório implora para ver Olívia. Letícia 
descobre que Giovanna queimou a carta 
de Bento para Lorenzo. Iolanda promete 
descobrir a verdade sobre Davi. Bento e 
Lorenzo confrontam Giovanna. Heloísa e 
Matias têm uma discussão sobre Olívia, mas 
disfarçam quando Violeta chega. Todos se 
desesperam por notícias de Olívia. Mariana 
ameaça Santa e Arminda e consegue 
seu programa na rádio de volta. Joaquim 
denuncia a prática do ateliê de Isadora para 
Salvador. Pressionada, Heloísa confi rma a 
todos que Matias é o pai de Olívia.

Heloísa promete explicar tudo para Violeta, 
que fi ca incrédula. Matias doa sangue para 
Olívia. Letícia escolhe fi car com Lorenzo. 
Elias anuncia que a cirurgia de Olívia 
foi um sucesso. Heloísa conversa com 
Violeta. Isadora e Davi se revoltam quando 
o ateliê da estilista é fechado por causa de 
Joaquim. Lorenzo e Letícia contam a Bento 
que decidiram permanecer casados. Olívia 
desperta da cirurgia. Violeta confronta 
Matias. Olívia questiona Matias sobre a 
morte de Elisa. Joaquim tranca Isadora em 
sua casa.

Úrsula se preocupa com o rompante de 
Joaquim. Matias nega para Olívia que 
tenha envolvimento na morte de Elisa 
e ameaça Heloísa. Onofre confronta 
Abel sobre a denúncia na participação 
de Lucinha no time de futebol. Matias 
tem um surto e Elias intervém. Heloísa 
pede que Olívia se afaste de Matias. 
Eugênio conforta Violeta, que sofre 
com a traição de Matias e Heloísa. 
Joaquim se desentende com Abel, que 
promete vingança. Davi liberta Isadora e 
todos denunciam a atitude de Joaquim. 
Leônidas conhece Nise da Silveira e 
apresenta Matias para a psiquiatra. 
Salvador dá voz de prisão a Enrico e 
Emília. Joaquim fl agra Davi e Isadora 
juntos.

Joaquim ameaça Davi com uma arma, e 
Heloísa intervém. Emília pede que Cipriano 
diga a Jojô que ela o ama. Arminda coroa 
Margô como a nova rainha da rádio. Davi 
agradece Heloísa por tê-lo salvado de 
Joaquim. Lorenzo e Letícia percebem o 
clima entre Cipriano e Giovanna. Enrico 
chantageia Joaquim para conseguir um 
advogado. Violeta discute com Eugênio 
por conta de Joaquim. Abel ameaça brigar 
com Úrsula se Joaquim não lhe der dinheiro. 
Lisiê conta a Tenório sobre o estado de 
Olívia. Elias revela que Olívia não poderá 
engravidar. Úrsula atira contra Abel.

Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir para 
Andréa. Rico discute com Gustavo e resolve 
sair de casa. Leonardo convence Martha de 
que quer formalizar o noivado com Regina. 
Andréa decide se afastar de Moa. Duarte 
estranha que Jéssica não queira mais falar 
sobre a noite da morte de Clarice. Lou se 
oferece para ajudar Rico. Gustavo consulta 
Danilo sobre o caso dos despejados e 
pede ajuda para reparar o dano causado às 
famílias. Jéssica fl agra Andréa e o grupo de 
mulheres reunidas na loja do tio e consegue 
tirar uma foto do grupo secreto. Andréa e as 
mulheres chegam a um acordo sobre o que 
farão sobre o caso de Clarice. 

Anita revela a Jéssica como conseguiu 
o terninho laranja que usava quando se 
conheceram na noite da morte de Clarice. 
Anita lembra que recebeu um pedido Clarice 
para vestir o terno e se encontrar com ela, 
mas a empresária não apareceu. Andréa 
garante para a delegada Marcela que Clarice 
não tirou a própria vida e explica sobre a 
carta escrita por Clarice. Alfredo reage com 
ciúmes ao saber que Pat vai levar Moa para 
a casa da família. Ítalo ajuda Andréa a passar 
pelos jornalistas que a aguardam na porta da 
delegacia e ela concorda em contar sobre seu 
depoimento. Pat e Moa recebem um convite 
inusitado e anônimo, com um recado sobre a 
fórmula. 

Anita relembra de um encontro que teve com 
Regina no dia em que Clarice morreu. Márcia 
estranha as atitudes de Ísis com Renan. Rico 
tenta ajudar Lou na conversa com Olívia e 
percebe que a moça esconde algo sobre 
Pat. Lou vai à casa de Renan, mas ele a 
dispensa. Isis está escondida no quarto do 
coreógrafo e os dois se beijam. Dentro de 
uma van, Ítalo e Rico monitoram Pat e Moa 
que vão no local indicado na carta anônima. 
Yeva, uma mulher misteriosa, chega para 
encontrar Pat e Moa e os questiona sobre 
a fórmula. Moa e Pat aproveitam uma 
distração da mulher no restaurante e a 
cercam com a ajuda das cadeiras do local.  

Leopardo pensa em chamar João 
Miguel para ajudar Malú na hora do 
parto. Branca convida João Miguel 
para ir até seu apartamento com a 
intenção de seduzi-lo e garante que 
um dia se apaixonará por ela. Malú fi ca 
triste ao saber que Leopardo vai viajar. 
Viviana dá dinheiro a Estefânia para 
que contrate alguém para se desfazer 
do fi lho de Malú. Leopardo pergunta a 
Malú sobre o pai de seu fi lho e descobre 
que ela já foi casada. Enquanto João 
Miguel conta a Eduardo que continua 
saindo com Ivete, Leopardo confessa 
a Malú que uma mulher com o mesmo 
nome o arruinou. Cecília surpreende 
Amador e Estefânia falando sobre Malú 
e descobre que ele foi procurá-la na 
fazenda. 

Jove pousa em uma pista improvisadamente 
iluminada. José Lucas se oferece para fazer 
companhia a Juma, que aceita. Mariana 
conta a Jove sobre a noite que Juma foi 
embora. José Leôncio e Jove se deparam 
com um halo de luz na foto, onde o Velho 
do Rio deveria estar. Maria Bruaca expulsa 
Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo 
e discute com Guta, que sai em defesa do 
irmão. José Leôncio tenta acalmar Jove, 
que está afl ito com o sumiço de Juma. José 
Leôncio diz a Jove que José Lucas também 
desapareceu, e suspeita de que Juma possa 
ter fugido com o rapaz.

Jove diz ao pai que perdeu a confi ança do 
Velho do Rio e o amor de Juma. José Lucas 
cuida de Juma e afi rma para a cunhada 
que não deixará ninguém tirá-la à força da 
tapera. Irma e Mariana tentam acalmar 
Jove, que sente muita raiva de José Lucas. 
O Velho do Rio escuta Juma dizer a José 
Lucas que seu encanto por Jove se quebrou. 
José Leôncio contrata Zefa para trabalhar na 
fazenda. Maria Bruaca fi ca comovida com 
o carinho de Alcides. Juma e José Lucas 
cuidam juntos da tapera, demonstrando a 
cumplicidade que nasce entre eles.

Filó sugere que José Leôncio mostre a Juma 
como fi cou a foto que Jove tirou do Velho 
do Rio. Maria Bruaca comenta com Guta 
que achou estranho Tenório ter chegado de 
chalana na fazenda. Tenório expulsa Maria 
Bruaca de casa. Mariana diz a Irma que José 
Leôncio sente ciúmes da fi lha com Trindade. 
Juma avisa a José Lucas que Jove não é 
mais seu marido e diz ao cunhado que não 
quer que ele vá embora. Trindade avisa 
a José Leôncio que José Lucas e Juma 
estão na tapera e não querem companhia. 
Guta implora para que a mãe lute por seus 
direitos. Tenório se depara com Maria 
Bruaca apontando uma arma contra ele

Maria Bruaca erra o tiro disparado contra 
Tenório. Guta se despede da mãe, que entra 
na chalana sem destino. Tenório comunica a 
Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos 
para morar na fazenda. Eugênio ajuda Maria 
Bruaca. José Leôncio evita um confronto entre 
Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, 
diante da decisão de Juma de não querer 
ser mais sua mulher. Irma se preocupa com 
Jove. José Leôncio revela a Filó que estará ao 
lado dos fi lhos, sem tomar partido de nenhum 
deles. Jove deixa claro para José Leôncio que 
algo pode acontecer se José Lucas cruzar o 
seu caminho.
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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.

Vai com calma na alma e guarda o ferrão, 
escorpiãozinho! Seu lado esquentado, 
sincerão e irritado pode falar mais alto 
e colocar você em saias justas nos 
primeiros dias da semana, bebê! É que 
seu regente Plutão tá com a pá virada e se 
desentende com alguns astros, deixando 
seu comportamento ainda mais reativo do 
que de costume. 

Eita, minha consagrada, a semana começa com 
pegadinha e pelo que vejo pode atingir o seu 
bolso. Mercúrio e o Sol se estranham com Plutão, 
que segue em passos lentos na sua Casa da 
Fortuna, recomendando a abrir o olhão com a 
grana. Muita cautela ao lidar com dinheiro .

Olha lá, cabrinha, tô vendo umas nuvens escuras 
se armando no seu horizonte astral e você vai 
precisar de muita paciência para não entrar em 
conflito com ninguém. Plutão continua a caminhada 
devagar quase parando no seu signo e forma 
aspectos tensos com Sol e Mercúrio, aconselhando 
a pegar leve, bem mais leve, bebê! 

Convém ligar o radarzinho nos primeiros dias, 
bebê! Alguns confrontos planetários acontecem 
logo no começo da semana e o astral fi ca meio 
tumultuado, sobretudo no trabalho e na saúde. 
Pegue leve para não prejudicar seu organismo 
e evite testar os limites.

Quer saber primeiro as boas novas ou as 
bagacinhas, minha fi lha? Vamo logo para 
os alertas astrais, assim já liquida a fatura. 
Não durma de touca no começo da semana 
porque puxadas de tapete e chateações 
podem rolar, até mesmo com amigos. 
Mercúrio e o Sol entram em confronto com 
Plutão e deixam o terreno escorregadio

Quer começar a semana sem zica nem 
atrito, minha consagrada? Então alto lá com 
a teimosia porque o cenário tá tenso nos 
primeiros dias e bater na mesma tecla será 
perda de tempo e energia. Alguns astros 
arranjam treta com Plutão e recomendam a 
pegar mais leve, por isso, saiba aproveitar as 
energias carinhosas da Vênus canceriana 
para harmonizar suas relações.

Sonhou que ganhou na Mega, bebê? 
Quem dera, não é? Sem querer botar 
água no seu chope, trago um alerta ofi cial 
dos astros e o recado é claro: bora tirar 
a cabeça do travesseiro e tomar um chá 
de realidade porque nada vai cair do céu 
de bandeja na sua mão, ao menos nos 
primeiros dias. A semana começa devagar 
na saúde, enrolada com grana e meio 
truncada no trabalho.

Quem vai desfilar por aí esbanjando charme e 
simpatia? É você, cancerianjo! A chegada de 
Vênus ao seu signo deixa seu jeito ainda mais 
receptivo e gentil, o que será uma bênção, pois 
te ajudará a driblar uns perrengues no começo 
da semana. A culpa é de Plutão, que fica pistola 
e troca vibes nervosinhas com alguns astros, 
anunciando instabilidades. 

Xi, tô vendo umas nuvens escuras pairando 
no céu bem no começo da semana e convém 
você ligar o radarzinho, minha consagrada! 
Contrariedades com grana, saúde ou trabalho 
podem até pintar entre segunda e terça, exigindo 
mais disciplina, prudência e jogo de cintura. Mas 
se tem alguém que pode virar o jogo por completo 
e tirar a sorte grande nessa semana é você, meu 
cristalzinho leonino. 

Prudência e disciplina são virtudes que o seu 
signo esbanja e essas qualidades podem salvar 
a sua pele neste período, bebê!  Digo isso porque 
nem tudo vai rolar como deseja e contratempos 
podem interferir em seus objetivos no começo da 
semana. 

Se quer começar a semana sem treta e atrito, 
convém dobrar a paciência e explorar sua 
diplomacia, viu minha consagrada? O cenário 
tá meio tenso nos primeiros dias por causa dos 
confrontos que alguns astros armam com Plutão 
e você vai precisar de todo seu jogo de cintura 
com quem convive e trabalha.

Encrenca é o que pode pintar no começo da 
semana se você partir para o confronto, bebê! 
Mercúrio se estranha com Plutão e vai logo 
avisando que atritos não estão descartados no 
ambiente familiar e profissional. As vibes tensas 
se repetem na terça-feira e dessa vez quem 
briga com Plutão é o Sol, mas tudo vai mudar e 
melhorar, meu bombonzinho trufado! 

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

Candelária diz a Malú que pressente que 
ela está se apaixonando por Leopardo. 
Ofélia pede a Estefânia que visite Viviana, 
pois ela quer lhe fazer perguntas sobre o 
relacionamento de Malú e João Miguel. 
Cosme pergunta a Leopardo se está 
interessado em Malú, mas ele nega. Estefânia 
conta para Viviana que Malú está esperando 
um fi lho de João Miguel e diz que sabe onde 
ela está escondida. Enquanto Malú conta 
a Leopardo que foi abandonada pelos pais 
quando era um bebê, Viviana fi ca sabendo 
que Cecília e Patrício são seus pais biológicos 
e decide dar dinheiro a Estefânia para que 
desapareça com a criança. 

Malú continua se recusando a saber quem 
são seus pais. Cecília discute com Patrício 
por ele se recusar a aceitar Malú como 
sua fi lha. João Miguel confessa a Eduardo 
que continua apaixonado por Malú, mas 
ultimamente tem saído com uma jovem 
francesa chamada Ivete apenas para se 
distrair. O que João Miguel nem imagina 
é que essa jovem com quem está se 
envolvendo é Branca, a professora particular 
de sua fi lha. Leopardo dá uma fl or para 
Malú, depois desabafa e conta que sua vida 
é um martírio porque não consegue se livrar 
do sentimento de culpa de ter tirado a vida de 
duas pessoas.

Anita repreende Jonathan por chamá-la 
com o nome de Clarice. Pat se emociona 
com o resultado do exame de Alfredo. 
Ele está curado e o tumor era benigno. 
Regina convence Rebeca a doar os 
brinquedos de Chiquinho para caridade 
e retira todos os objetos do quarto da 
criança. Pat questiona Moa sobre a 
conversa que ele teve com Alfredo no 
hospital, mas o dublê disfarça. Anita e 
Jonathan passam a noite juntos. Jéssica 
descobre que a antiga tatuagem de 
Anita era um tribal, o mesmo desenho 
que Clarice tinha no tornozelo. Pat, Moa 
e Ítalo pensam em como convencer 
Leonardo a desistir da ideia de treinar na 
Coragem.com. 

Anita conta para Jéssica que conhecia 
Clarice. Pat discute com as mulheres do 
grupo e tenta defender Gustavo. Rico pede 
que Pat não impeça a manifestação das 
mulheres contra seu pai prevista para o dia 
da abertura da exposição de Teca. Rosa e as 
demais mulheres do grupo se mobilizam na 
porta da galeria de arte. Alfredo tem alta do 
hospital e questiona Joca sobre a ausência 
de Pat. Rebeca se emociona ao ver Danilo se 
divertir com Chiquinho. Martha ouve Leonardo 
discutir com Regina por causa do noivado e 
cobra explicações do fi lho. A manifestação 
foge do controle, e Pat ajuda Andréa a fugir 
das pessoas que reconhecem a atriz. 

João Miguel se prepara para aplicar 
o eletrochoque e Viviana resiste 
violentamente. Malú se tranca no quarto 
para não encontrar Leopardo e teme 
por sua reação quando souber que 
está grávida. Malú diz a Candelária 
que lamenta muito o que aconteceu 
pois gostaria de ter João Miguel a seu 
lado esperando pelo nascimento do 
fi lho. Depois do eletrochoque, Viviana 
acorda, reconhece a mãe, mas não 
consegue se lembrar de mais nada. 
Malú encontra Leopardo chorado, se 
comove com a situação e se oferece 
para ajudá-lo. Tininha comenta com a 
avó paterna que há algo estranho com 
sua professora particular, mas Mariana 
garante à neta que ela não lhe fará mal. 

Juma se recusa a colocar a aliança no 
dedo. Muda e Tibério fi nalmente têm sua 
noite de núpcias. Mariana se incomoda 
com a presença de Alcides na fazenda. 
Zaquieu fi ca emocionado ao ouvir de 
José Leôncio que terá uma roda de viola 
em sua homenagem. Muda agradece 
as palavras de Filó. Zefa alerta Marcelo 
e Guta sobre seu comportamento. José 
Leôncio contrata Alcides. Tenório conta 
para Zuleica que Maria Bruaca o traiu, e 
afi rma que, se ela não for para o Pantanal, 
ele pode acabar tirando a vida da primeira 
esposa.

Mariana percebe que José Leôncio sente 
ciúmes de Irma. Jove vai a Campo Grande 
buscar a foto que do Velho do Rio, e Juma 
promete deixar o marido por ter traído a 
entidade. Zuleica aceita ir com os fi lhos para 
o Pantanal, depois que Tenório resolver o 
problema com Maria. José Leôncio tranca 
Juma no quarto e fi ca incrédulo ao notar que 
a nora conseguiu escapar. Alcides e Zaquieu 
fogem de uma onça que ameaça atacá-los. 
José Leôncio fi ca afl ito ao saber por Ari que 
Jove vai pousar à noite na fazenda. Juma é 
surpreendida com a presença de José Lucas 
em sua tapera.

Alfredo questiona Pat sobre o dinheiro 
de sua operação. Ítalo testa a escuta 
que colocou no escritório no apartamento 
de Danilo. Moa conforta Pat no hospital. 
Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe 
como convencer os dublês a entregarem 
o resto da fórmula para eles. Anita e 
Jonathan pensam um no outro. A cirurgia 
de Alfredo é um sucesso. Lou sente 
ciúmes de Renan com Ísis. Leonardo 
pede para treinar no galpão na Coragem.
com, e Ítalo desconfi a. O médico entrega 
o resultado da biópsia de Alfredo para Pat. 
Jonathan dá um presente para Anita e a 
chama de Clarice.

João Miguel leva Viviana para casa 
com a esperança que ela recupere a 
memória. Mas ela continua fi ngindo que 
não reconhece nada, apenas sua mãe. 
João Miguel conversa com Eduardo 
e diz que há algo muito estranho no 
comportamento de Viviana. Ambos 
pensam nas possibilidades e concluem 
que possivelmente Viviana sofreu outro 
acidente. João Miguel decide investigar. 
Malú vai ao rio e se assusta com a 
presença do capanga da fazenda. Ele 
puxa conversa e afi rma que não é má 
pessoa e que tudo que dizem sobre ele é 
mentira. Malú sente pena dele. 

Letícia desmaia ao constatar que Bento 
está vivo. Bento acredita ter sido traído 
por Lorenzo. Letícia pede um tempo para 
Lorenzo. Eugênio se preocupa com a 
reação de Joaquim ao pedido de desquite 
de Isadora. Isadora comenta com Davi 
que Matias guarda o processo de Elisa em 
casa. Bento briga com Lorenzo. Joaquim 
se afasta de Iolanda. Isadora vê fotos do 
processo e afi rma que houve uma confusão 
com as armas do crime de Elisa. Olívia 
revela a Tenório que está organizando 
uma manifestação pela soltura dos presos 
políticos. Giovanna confessa a Lorenzo que 
queimou a carta de Bento. Bento procura 
Letícia.

Letícia afi rma a Bento que ele estragou 
o romance dos dois. Isadora confronta 
Joaquim e mostra a foto dele com 
Iolanda para comprovar seu adultério. 
Enrico e Emília se preparam para o 
golpe fi nal do cassino. Mariana vê 
quando Santa e Arminda armam para 
transformar Inácio em sheik e enganar 
Constantino e Julinha. A mando de 
Joaquim, Iolanda segue Davi para 
conseguir os negativos da foto dos 
dois. Matias provoca uma confusão na 
manifestação organizada por Olívia pela 
liberdade dos presos políticos. Iolanda 
fl agra Davi com seus livros sobre 
mágica. Olívia é atingida por um tiro na 
manifestação.

Matias, Heloísa, Fátima e Benê se 
desesperam ao verem Olívia desmaiada. 
Tenório implora para ver Olívia. Letícia 
descobre que Giovanna queimou a carta 
de Bento para Lorenzo. Iolanda promete 
descobrir a verdade sobre Davi. Bento e 
Lorenzo confrontam Giovanna. Heloísa e 
Matias têm uma discussão sobre Olívia, mas 
disfarçam quando Violeta chega. Todos se 
desesperam por notícias de Olívia. Mariana 
ameaça Santa e Arminda e consegue 
seu programa na rádio de volta. Joaquim 
denuncia a prática do ateliê de Isadora para 
Salvador. Pressionada, Heloísa confi rma a 
todos que Matias é o pai de Olívia.

Heloísa promete explicar tudo para Violeta, 
que fi ca incrédula. Matias doa sangue para 
Olívia. Letícia escolhe fi car com Lorenzo. 
Elias anuncia que a cirurgia de Olívia 
foi um sucesso. Heloísa conversa com 
Violeta. Isadora e Davi se revoltam quando 
o ateliê da estilista é fechado por causa de 
Joaquim. Lorenzo e Letícia contam a Bento 
que decidiram permanecer casados. Olívia 
desperta da cirurgia. Violeta confronta 
Matias. Olívia questiona Matias sobre a 
morte de Elisa. Joaquim tranca Isadora em 
sua casa.

Úrsula se preocupa com o rompante de 
Joaquim. Matias nega para Olívia que 
tenha envolvimento na morte de Elisa 
e ameaça Heloísa. Onofre confronta 
Abel sobre a denúncia na participação 
de Lucinha no time de futebol. Matias 
tem um surto e Elias intervém. Heloísa 
pede que Olívia se afaste de Matias. 
Eugênio conforta Violeta, que sofre 
com a traição de Matias e Heloísa. 
Joaquim se desentende com Abel, que 
promete vingança. Davi liberta Isadora e 
todos denunciam a atitude de Joaquim. 
Leônidas conhece Nise da Silveira e 
apresenta Matias para a psiquiatra. 
Salvador dá voz de prisão a Enrico e 
Emília. Joaquim fl agra Davi e Isadora 
juntos.

Joaquim ameaça Davi com uma arma, e 
Heloísa intervém. Emília pede que Cipriano 
diga a Jojô que ela o ama. Arminda coroa 
Margô como a nova rainha da rádio. Davi 
agradece Heloísa por tê-lo salvado de 
Joaquim. Lorenzo e Letícia percebem o 
clima entre Cipriano e Giovanna. Enrico 
chantageia Joaquim para conseguir um 
advogado. Violeta discute com Eugênio 
por conta de Joaquim. Abel ameaça brigar 
com Úrsula se Joaquim não lhe der dinheiro. 
Lisiê conta a Tenório sobre o estado de 
Olívia. Elias revela que Olívia não poderá 
engravidar. Úrsula atira contra Abel.

Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir para 
Andréa. Rico discute com Gustavo e resolve 
sair de casa. Leonardo convence Martha de 
que quer formalizar o noivado com Regina. 
Andréa decide se afastar de Moa. Duarte 
estranha que Jéssica não queira mais falar 
sobre a noite da morte de Clarice. Lou se 
oferece para ajudar Rico. Gustavo consulta 
Danilo sobre o caso dos despejados e 
pede ajuda para reparar o dano causado às 
famílias. Jéssica fl agra Andréa e o grupo de 
mulheres reunidas na loja do tio e consegue 
tirar uma foto do grupo secreto. Andréa e as 
mulheres chegam a um acordo sobre o que 
farão sobre o caso de Clarice. 

Anita revela a Jéssica como conseguiu 
o terninho laranja que usava quando se 
conheceram na noite da morte de Clarice. 
Anita lembra que recebeu um pedido Clarice 
para vestir o terno e se encontrar com ela, 
mas a empresária não apareceu. Andréa 
garante para a delegada Marcela que Clarice 
não tirou a própria vida e explica sobre a 
carta escrita por Clarice. Alfredo reage com 
ciúmes ao saber que Pat vai levar Moa para 
a casa da família. Ítalo ajuda Andréa a passar 
pelos jornalistas que a aguardam na porta da 
delegacia e ela concorda em contar sobre seu 
depoimento. Pat e Moa recebem um convite 
inusitado e anônimo, com um recado sobre a 
fórmula. 

Anita relembra de um encontro que teve com 
Regina no dia em que Clarice morreu. Márcia 
estranha as atitudes de Ísis com Renan. Rico 
tenta ajudar Lou na conversa com Olívia e 
percebe que a moça esconde algo sobre 
Pat. Lou vai à casa de Renan, mas ele a 
dispensa. Isis está escondida no quarto do 
coreógrafo e os dois se beijam. Dentro de 
uma van, Ítalo e Rico monitoram Pat e Moa 
que vão no local indicado na carta anônima. 
Yeva, uma mulher misteriosa, chega para 
encontrar Pat e Moa e os questiona sobre 
a fórmula. Moa e Pat aproveitam uma 
distração da mulher no restaurante e a 
cercam com a ajuda das cadeiras do local.  

Leopardo pensa em chamar João 
Miguel para ajudar Malú na hora do 
parto. Branca convida João Miguel 
para ir até seu apartamento com a 
intenção de seduzi-lo e garante que 
um dia se apaixonará por ela. Malú fi ca 
triste ao saber que Leopardo vai viajar. 
Viviana dá dinheiro a Estefânia para 
que contrate alguém para se desfazer 
do fi lho de Malú. Leopardo pergunta a 
Malú sobre o pai de seu fi lho e descobre 
que ela já foi casada. Enquanto João 
Miguel conta a Eduardo que continua 
saindo com Ivete, Leopardo confessa 
a Malú que uma mulher com o mesmo 
nome o arruinou. Cecília surpreende 
Amador e Estefânia falando sobre Malú 
e descobre que ele foi procurá-la na 
fazenda. 

Jove pousa em uma pista improvisadamente 
iluminada. José Lucas se oferece para fazer 
companhia a Juma, que aceita. Mariana 
conta a Jove sobre a noite que Juma foi 
embora. José Leôncio e Jove se deparam 
com um halo de luz na foto, onde o Velho 
do Rio deveria estar. Maria Bruaca expulsa 
Zefa de casa. Maria Bruaca hostiliza Marcelo 
e discute com Guta, que sai em defesa do 
irmão. José Leôncio tenta acalmar Jove, 
que está afl ito com o sumiço de Juma. José 
Leôncio diz a Jove que José Lucas também 
desapareceu, e suspeita de que Juma possa 
ter fugido com o rapaz.

Jove diz ao pai que perdeu a confi ança do 
Velho do Rio e o amor de Juma. José Lucas 
cuida de Juma e afi rma para a cunhada 
que não deixará ninguém tirá-la à força da 
tapera. Irma e Mariana tentam acalmar 
Jove, que sente muita raiva de José Lucas. 
O Velho do Rio escuta Juma dizer a José 
Lucas que seu encanto por Jove se quebrou. 
José Leôncio contrata Zefa para trabalhar na 
fazenda. Maria Bruaca fi ca comovida com 
o carinho de Alcides. Juma e José Lucas 
cuidam juntos da tapera, demonstrando a 
cumplicidade que nasce entre eles.

Filó sugere que José Leôncio mostre a Juma 
como fi cou a foto que Jove tirou do Velho 
do Rio. Maria Bruaca comenta com Guta 
que achou estranho Tenório ter chegado de 
chalana na fazenda. Tenório expulsa Maria 
Bruaca de casa. Mariana diz a Irma que José 
Leôncio sente ciúmes da fi lha com Trindade. 
Juma avisa a José Lucas que Jove não é 
mais seu marido e diz ao cunhado que não 
quer que ele vá embora. Trindade avisa 
a José Leôncio que José Lucas e Juma 
estão na tapera e não querem companhia. 
Guta implora para que a mãe lute por seus 
direitos. Tenório se depara com Maria 
Bruaca apontando uma arma contra ele

Maria Bruaca erra o tiro disparado contra 
Tenório. Guta se despede da mãe, que entra 
na chalana sem destino. Tenório comunica a 
Marcelo que buscará Zuleica e seus irmãos 
para morar na fazenda. Eugênio ajuda Maria 
Bruaca. José Leôncio evita um confronto entre 
Jove e José Lucas. Jove se afasta da tapera, 
diante da decisão de Juma de não querer 
ser mais sua mulher. Irma se preocupa com 
Jove. José Leôncio revela a Filó que estará ao 
lado dos fi lhos, sem tomar partido de nenhum 
deles. Jove deixa claro para José Leôncio que 
algo pode acontecer se José Lucas cruzar o 
seu caminho.
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Férias escolares: pais trabalhando X “babás eletrônicas”
Julho é um dos meses mais esperado pela criançada, é o mês que tem recesso 

escolar. Sem aulas e com mais tempo disponível, nada mal acordar tarde, brincar 
e se divertir bastante. Pique esconde, pique alta, pega-pega, queimada, rouba ban-
deira, amarelinha, soltar pipa, jogar peteca e vôlei eram umas das brincadeiras que 
mais juntavam crianças na rua principalmente em época de férias. Hoje a realidade 
é outra, os pequenos só querem saber das telas.

Sabemos que filhos em férias escolares e pais trabalhando, tornam esse recesso 
um tanto que desgastante, cansativo e apreensivo. Com isso, as famosas “babás 
eletrônicas” se tornam um escape para muitos. Aplicativos de jogos, redes sociais, 
vídeos no Youtube acabam tomando conta do tempo livre das crianças e adoles-
centes, passando horas na frente da televisão, celulares e tablets. 

Tire um tempinho, que seja curto, mas de qualidade, para seus pequenos e 
adolescentes. Converse sobre suas ambições, desejos, sentimentos, façam tarefas 
juntos como cozinhar, lavar roupa, brincar... 

Vamos combinar que se organizar, dá para tirar um tempinho de qualidade e 
interagir com pessoas de carne osso, rsrs.. Tempo de tela é coisa séria. O uso em 
excesso diminui o desenvolvimento das crianças, interfere na socialização com a 
família, interfere na qualidade de sono, além de vários outros pontos negativos.

Aprecie o presente, mesmo que com tempo curto, aproveite seus filhos en-
quanto estão “debaixo da suas asas”... As férias passam rapidinho e já já a rotina 
volta ao normal.

Charge

FAMÍLIA/ SEMINÁRIO
Todos nós sabemos da im-

portancia da família no seio de 
uma sociedade, ou seja, família 
é tudo. Mas sentimos tbm que 
na atual conjuntura as famí-
lias estão caíndo aos pedaços 
e perdendo os seus valores em 
consequencia aos modernis-
mos, separações, inversões dos 
valores e maus exemplos. Isto 
tbm por culpa  da nossa igreja 
que pelo visto estão deixando 
estas anormalidades acontece-
rem, não valorizando mais aqui-
lo que era o básico. É triste di-
zer, mas as familias estão orfãos, 
evidente que temos exceções.

 Diante desta triste realida-
de,  eu acho de suma impor-
tancia que as pastorais familia-
res existencias promovessem, 
algo assim, bem diferente do 
que já é realizado até o presen-
te momento.

Poderiam aproveitar a se-
mana da família, agora em 
agosto, e promoverem um en-
contrão familiar cujos temas 
a serem discutidos poderiam 

ser. Realidade das familias na 
atualidade/ Separação, Valores 
éticos verdadeira família.etc. 
Poderia ser até um encontro 
ecumenico coordenado por 
um sacerdote e um pastor ou 
pastora.

 Locais temos diversos. E 
os gastos c/ os cafés, lanches, 
almoço tenho certeza que al-
guma empresa patrocinaria. E 
para encerrar tal encontro pode-
ria promover uma gincana com 
aqueles casais com 75, 50 e 25 
anos de matrimonio. onde tudo 
se encerraria com uma celebra-
ção eucarística  ecumenico.

Deixo assim registrado a 
minha ideia e espero que os 
agentes pastorais e tbm os sa-
cerdotes entendam a minha 
preoculpação com uns dos 
sacramento básico  da nossa 
igreja que é o MATRIMO-
NIO.

 Pergunto p/ vcs - Comen-
tei mentira gente.

Waldemar Malta

EDITAIS

Aviso de Licenciamento Ambiental: Samarco Mineração S.A.- Em Recu-
peração Judicial, por determinação da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS, torna públi-
ca a concessão da Licença Ambiental Simplificada, com 06 condicionantes 
e validade de 04 anos, referente ao Empreendimento Movimentação de 
Terra – Volume 20.187 m³, Classe=1 sujeito ao Licenciamento Ambiental 
Municipal, por meio do Certificado nº 21/2022, de 14 de julho de 2022, vin-
culado ao n0 3531/2022,  para a atividade de Movimentação de Terra – Vo-
lume: 20.187 m³, localizado na Estrada da Purificação, S/N – Zona Rural 
- Mariana - MG.  O processo permanece à disposição dos interessados na 
SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

“Comunicamos a quem interessar que a empresa CARDAN ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES S/A está encerrando suas atividades no canteiro de 
obras da empresa SAMARCO, devido a finalização de suas Obras na região.

A partir da data 31/05/2022 os assuntos deverão ser tratados junto ao seu 
Escritório Central, localizado à Rua do Bernardo Guimaraes, 1587, Sala 701 
– Bairro Lourdes – Belo Horizonte – MG –  CEP 30.140-082  / Tel.: (31) 3293-
2627 – 3515-8800”.
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¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
21 a 27 de julho de 2022

Muito corre-corre, muito trabalho e agora alguns dias de 
descanso bem merecido. Nossos parceiros Matheus e Fer-
nanda, da loja Smart Cell, curtindo uma mini férias nesse 
paraíso. Que fotão, hein?! Deus abençoe vocês!

Nosso amigo Edvaldo Andrade feliz da vida com a 
homenagem recebida no Dia de Minas, ao lado do seu 
filho Pedro e sua esposa Iolanda. Grande abraço!

O pequeno Bernardo completou seus 4 aninhos na quarta-
feira (20). Na foto, com o papai babão Marcos Badaró. 
Muitas felidades e que Deus te abençoe sempre!

Agência Carlos Veículos realizando mais um sonho. Na foto, o 
Custódio entregando a chave da nova aquisição para a família. E 
claro que o Tiaguinho Trelelê estava presente.

Dênis, da loja Rota 13, com sua esposa Juliana, do Con-
feitos Mágicos, e suas filhas Fernanda e Melissa. Família 
linda demais. Essa foto merece porta-retrato, hein?! Deus 
os abençoe.

Terezinha Sampaio curtindo suas netas na fazenda, e claro 
que não poderia faltar o Jornal Ponto Final, o companhei-
ro de toda semana, rsrs... Obrigado pelo carinho. 


