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¨ cidades
Bordadeiras de 
Mariana criam a 1ª 
Academia de 
Bordados do país
ARTE. Reunir as/os intelectuais do bordado, agregando conhe-
cimentos diversos; produzir e difundir a arte dos bordados de 
Mariana, são alguns dos objetivos dessa academia.

POR ANDREIA DONADON LEAL

A Academia Marianense 
de Bordados nasceu do idealis-
mo de bordadeiras, reunidas em 
uma visita fraterna, em maio de 
2022, de membros do Movi-
mento Renovador de Mariana 
e da Academia Marianense de 
Letras ao Atelier Anjo Barroco. 
Nesse lugar, as bordadeiras da 
cidade, encontram um ambien-
te propício à boa convivência, 
às práticas constantes do movi-
mento de linhas e agulhas nos 
panos. Numa prosa regada de 
doses de energias e sonhos, a 
academia foi idealizada. Assim 
começou a história da Academia 
Marianense de Bordados: no 
encontro fraterno, no encontro 
marcado nas dobras e linhas do 
tempo. Eis a Academia: um bor-
dado de ideias e ideais. 

Essas mulheres e esses ho-
mens tecem histórias e senti-
mentos, entre linhas de amor, 

fraternidade, poeticidade, num 
ato de saber preservar o patri-
mônio material e imaterial de 
Mariana. 

Por que não criar a PRI-
MEIRA ACADEMIA DE 
BORDADOS, na cidade de 
Mariana – Matriz de Minas, com 
objetivo de reunir intelectuais 
dos bordados? Bordado não é 
arte de todos? Para todos? Cul-
tura é patrimônio da Humani-
dade, pertence a todos! Desde 
a criação do mundo, o homem 
se expressa artisticamente. Ma-
riana é solo de grandes poetas, 
artistas, músicos e artífices das 
letras e das artes. O objetivo 
principal é reunir intelectuais 
do BORDADO. O que é ser 
intelectual do BORDADO? 
Ter arte nas mãos. Ter vontade 
de fazer o melhor possível. Ter 
vontade de bordar sentimentos, 
imagens, poesia, traços entre 
linhas e agulhas. Isto é ser IN-

TELECTUAL. Dessa forma a 
Academia Marianense de Bor-
dados, possivelmente a primeira 
do gênero do Brasil, à maneira 
das costureiras, borda esperança 
ou esperanças, na sua singu-
laridade e na sua pluralidade, 
abre portas para o reconheci-
mento do bordado como arte, 
como expressão e como patri-
mônio cultural. 

Os objetivos dessa aca-
demia são: reunir as/os inte-
lectuais do bordado, agregan-
do conhecimentos diversos; 
produzir e difundir a arte dos 
bordados de Mariana, produ-
zindo trabalhos de mérito na 
atividade artesanal, de reco-
nhecido valor cultural e so-
cial; promover a realização de 
cursos e oficinas de capacita-
ção no intuito de desenvolver 
e aperfeiçoar as técnicas de 
produção; desenvolver ativi-
dades socioeducacionais e cul-
turais; promover e participar 
de eventos que oportunizem 
a participação dos associa-
dos no intuito de divulgar 
e comercializar a produção; 
desenvolver atividades que 
estimulem e consolidem o sa-
ber popular, o conhecimento, 
a memória histórica, os bens 
culturais e as manifestações 
artístico-culturais; promover 
o turismo cultural e desenvol-
ver atividades que despertem 
a consciência ecológica.

A academia será composta 
por quarenta membros efetivos, 
honorários, correspondentes e 
beneméritos. Na primeira ses-
são solene, vinte e dois mem-
bros tomarão posse, no dia 05 
de agosto de 2022, às 19:00, na 
Casa de Cultura – Academia 
Marianense de Letras.
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De acordo com o edil, é de grande importância a valorização das 
riquezas naturais da Praça Gomes Freire.

Indicações de vereador valorizam 
as riquezas naturais do Jardim 
OBJETIVO. Através das indicações de Pedrinho Salete, os marianenses e os turistas terão melhor conheci-
mento da educação ambiental, da experiência e do lazer.

DA REDAÇÃO

O turismo em nosso muni-
cípio está aumentando gradativa-
mente, e um dos locais mais visi-
tados em nossa cidade é a Praça 
Gomes Freire, popularmente co-
nhecido como Jardim. O Verea-
dor Pedrinho Salete realizou duas 
indicações visando melhorar a 
educação ambiental, experiência e 
o lazer dos moradores de Mariana 
e também dos turistas que a cida-
de recebe. A primeira indicação, 
de número 913/2022, dispõe so-
bre a fixação de placas indicativas 
com a denominação científica e 
informações adicionais nas plan-
tas e árvores do local. A segunda 
indicação, de número 912/2022, 
que determine ao setor compe-

tente, que providencie a instalação 
de placa indicativa, demonstrando 
a localização dos banheiros públi-
cos no Jardim. 

De acordo com o edil, é de 
grande importância a valorização 
das riquezas naturais da Praça 
Gomes Freire. “Através dessas 
minhas duas indicações, quero 
proporcionar a educação ambien-
tal para os marianenses e nossos 
turistas, conhecendo e valori-
zando as riquezas naturais que 
existem em nosso Jardim. Bus-
cando melhorar a experiência 
para todos que frequentarem 
nossa querida Praça Gomes 
Freire, um lugar cheio de his-
tórias e encantos. A educação é 
a base de tudo em nossa vida”, 

conclui Pedrinho Salete.

Valorização da educação e 
do patrimônio ambiental

As árvores são os maiores 
patrimônios ambientais que exis-
ten nas cidades. Servem de abrigo 
para uma grande quantidade de 
seres vivos. Muitos animais fazem 
morada nesses locais, como as aves, 
que espalham as sementes e comem 
os insetos. Elas fornecem sombra e 
diminuem a temperatura, capturam 
gás carbônico da atmosfera, funcio-
nando como reservatórios de carbo-
no, fornecem alimento para vários 
organismos vivos, inclusive os seres 
humanos, ajudam a evitar a erosão 
do solo e são responsáveis por me-
lhorar a umidade relativa do ar.

A educação ambiental é cada 
vez mais essencial, pois ensina a 
importância em preservar o am-
biente em que vivemos. As praças 
e parques possibilitam a intera-
ção de plantas, animais e pessoas 

além de propiciar lazer, diversão 
e aprendizagem permitindo um 
maior contato com os elementos 
naturais, ensinando as crianças e 
adultos que a natureza deve ser 
respeitada e preservada. 
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Câmara recebe novos 
diretores da 
Fundação Renova
PAUTA. Foi falado sobre as últimas ações desenvolvidas pela 
fundação, que atuam em frentes de trabalho nos novos reas-
sentamentos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

DA REDAÇÃO

Na manhã da quarta-fei-
ra (22), a Câmara de Mariana 
recebeu, para apresentação, 
a nova diretoria da Fundação 
Renova. A reunião aconte-
ceu no plenário da Casa Le-
gislativa com a presença dos 
vereadores, que colocaram 
em pauta e discutiram pon-
tos referentes às ações de 
compensação e reparação, 
referente ao rompimento da 
barragem de Fundão, por 
parte da fundação.

Após abertura da pala-
vra pelo presidente Juliano 
Duarte, a coordenadora de 
relacionamento institucional 
de Mariana e Alto do Rio 
Doce Lígia Pereira, apre-
sentou a nova diretoria, re-
presentadas pelo diretor de 
comunicação, diálogo, rela-
cionamento institucional e 
estratégias integradoras, Flá-
vio Chantre, e pelo gerente 
geral de reparação integrada 
de reassentamentos, Luiz 
Antônio Ferraro. O novo di-
retor geral da Fundação Re-
nova, Roberto Federici, não 
esteve presente.

Os novos diretores se 

apresentaram e falaram so-
bre as últimas ações desen-
volvidas pela fundação, que 
atuam em frentes de tra-
balho nos novos reassen-
tamentos de Bento Rodri-
gues e Paracatu de Baixo. 
Atualmente, de acordo com 
Ferraro, as obras mobili-
zam 5500 trabalhadores nas 
construções, que começam, 
especificamente em Bento 
Rodrigues, a ser entregues 
em dezembro deste ano.

Solicitações como: libe-
ração de estrada que dá aces-
so ao distrito de Santa Rita, 
uma maior aproximação das 
comissões legislativas por 
parte da Renova, uma tra-
tativa de compensação e re-
paração mais direta com os 
atingidos – citando o modo 
de trabalho realizado na cida-
de de Brumadinho – e desen-
volvimento de projetos para 
dar suporte aos atuais traba-
lhadores quando findadas as 
obras, foram pontos aborda-
dos e bastante discutidos.

“Precisamos da elabo-
ração de um programa que 
apoie diretamente o retorno 

desses trabalhadores para 
os seus lugares de origem. 
Hoje, temos funcionários 
que conseguiram emprego 
em nosso município, mas 
não conseguiram acesso à 
moradia devido aos altos 
preços dos aluguéis, que se 
encontram em situação de rua. 
Temos que pensar em medidas 
para que a nossa cidade não seja 
impactada quando os contratos 
forem finalizados. Essa é uma 
preocupação social que está em 
nossa porta”, disse o presidente 
Juliano Duarte (Cidadania).

Ambos os diretores aco-
lheram os pedidos e reafir-
maram o compromisso de 
manter o relacionamento es-
treito com a Casa Legislativa.

Estiveram presentes na 
reunião, o analista de rela-
cionamento institucional 
de reassentamento, Rapha-
el D’Ângelo e a analista de 
relacionamento institucional 
de Mariana e Alto Rio Doce, 
Larissa Brandão.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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As famílias possuem autonomia para cultivar hortaliças que contribuem com a renda e 
complementam a alimentação. 

Família de Santa Rita Durão tem 
moradia totalmente reformada
MELHORIA. O Programa Reconstruindo Sonhos passou por reformulações e agora as famílias recebem 
junto a entrega um espaço para horta e um painel solar instalado. 

DA REDAÇÃO

No último dia 13 de julho, 
o Programa Reconstruindo 
Sonhos entregou mais uma 
moradia totalmente reforma-
da, agora, no Distrito de San-
ta Rita Durão. A Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, contemplou 
Edileia Francisca e sua família 
que receberam uma casa com-
pletamente reformada, segura e 
estruturada. 

O programa passou por re-
formulações e agora as famílias 
recebem junto a entrega um 
espaço para horta e um painel 
solar instalado. Essas mudan-
ças visam auxiliar na renda fa-

miliar dando suporte por meio 
do cultivo na horta e significati-
va economia nas despesas com 
energia elétrica. Desta forma, 
as famílias possuem autono-
mia para cultivar hortaliças 
que contribuem com a renda e 
complementam a alimentação. 
Além disso, o painel solar é 
uma alternativa mais sustentá-
vel que contribui para a dimi-
nuição de gastos com energia. 

A nova moradia conta com 
cozinha, sala conjugada, ba-
nheiro, cinco quartos, um am-
plo espaço externo com fogão 
a lenha, além do quintal com a 
horta e o painel solar. Um so-
nho que se realizou e deu uma 
nova oportunidade de vida 

com mais dignidade, conforto e 
bem-estar, esse é o sentimento 
de Edileia e seus filhos. “Hoje 
eu me sinto orgulhosa. Feliz 
demais, só Deus sabe o quan-

to! A gente passou muita coisa 
para chegar onde chegamos, 
batalhei muito para comprar o 
terreno e realizar esse sonho 
para meus filhos. É um sonho 

realizado e eu só tenho a agra-
decer”. Mais que um Programa, 
lidamos com tantos sonhos e 
transformamos a vida de famí-
lias, como a de Edileia. 

CRÉDITO: MARIA FERNANDA VIANA
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A unidade faz parte da Rede de Atenção Primária e tem como estratégia ampliar a estrutura 
e a assistência à saúde

Moradores do distrito 
de Barro Branco 
recebem UBS 
completamente
reformada
APRIMORAMENTO. As reformas possibilitam melhores condi-
ções de trabalho aos profissionais e mais conforto aos usuários 
dos serviços de saúde da localidade.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 

de Saúde, entregou a re-
forma da Unidade Básica 
de Saúde do Distrito de 

Barro Branco, no último 
dia 30 de junho. A entrega 
contou com a presença dos 
moradores da região que, 
agora, poderão contar com 
um espaço completamente 
reformado, possibilitando 
um ambiente mais digno e 
de qualidade.

Foi realizada a pintura 
geral em toda a unidade, 
além da instalação de forro, 
colocação de piso e revesti-
mento interno e externo do 
local. As reformas possibi-
litam melhores condições 
de trabalho aos profissio-
nais e mais conforto aos 
usuários dos serviços de 
saúde da localidade.

A unidade faz parte da 
Rede de Atenção Primá-
ria e tem como estratégia 
ampliar a estrutura e a as-
sistência à saúde, a fim de 
garantir um atendimento 
de qualidade para toda po-
pulação da região. 

CRÉDITO: MARIA FERNANDA VIANA
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17ª Corrida São Luiz tem inscrições 
abertas até 19 de agosto
PROVA. A competição foi dividida nas modalidades de Mountain Bike e Corrida Rústica, com vagas limita-
das a 100 participantes em cada uma das modalidades. 

DA REDAÇÃO

A 17ª Edição da Corrida 
São Luiz acontece no dia 28 
de agosto, promovida pela Se-
cretaria de Esportes e Even-
tos. A competição foi dividida 
nas modalidades de Mountain 
Bike, 50km, e Corrida Rústica, 
9km, com vagas limitadas a 
100 participantes em cada uma 
das modalidades. A largada do 
MTB será às 08h, na garagem 
da Univale e a Corrida Rústica 
às 09h, na Praça do Distrito de 
Águas Claras.

As inscrições são limitadas 
e podem ser realizadas através 
do site www.cronochip.com.br, 
desde o dia 25 de julho até o dia 
19 de agosto, podendo partici-

par atletas acima dos 15 anos de 
idade nas categorias divididas 
por idade. O 1° lote será no va-
lor de R$10,00 + taxa do site e 
o 2° lote no valor de R$20,00 + 
taxa do site. Não serão realiza-
das inscrições no dia do evento!

Os atletas serão contem-
plados com um kit persona-
lizado, que contém uma me-
dalha de participação e um 
número de peito com chip 
de uso obrigatório. A entrega 
do kit será realizada no dia do 
evento, de 06h45 às 07h para 
os atletas do MTB e das 07h30 
até às 08h30 aos competidores 
da Corrida Rústica.

A premiação seguirá as nor-
mas da Confederação Brasileira 

de Atletismo (CBAT) e Confe-
deração Brasileira de Ciclismo 
(CBC), considerando a ordem 

de chegada como critério para 
definir os vencedores, e não o 
tempo líquido do atleta. Serão 

premiados com troféus os três 
primeiros lugares do geral mas-
culino e feminino.
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Os profissionais interessados devem cadastrar seus currícu-
los na plataforma Recoloca Rio Doce.

Plataforma Recoloca 
Rio Doce tem cerca de 
850 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 848 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 semana, 
as vagas são para ajudantes de 
obras, pedreiros, motoristas de 
caminhões, operadores de má-
quinas, dentre outras.

As vagas de trabalho são 
para as empresas contratadas 
pela Fundação Renova, e den-
tre elas estão aquelas que atuam 
nas obras dos reassentamentos 
coletivos de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo e na moda-
lidade de reassentamento fami-
liar em Mariana.

As vagas e os requisitos po-
dem ser conferidos na platafor-
ma Recoloca Rio Doce e no site 
do Sine Mariana.

Os profissionais interessa-
dos devem cadastrar seus cur-
rículos na plataforma Recoloca 

Rio Doce. A ferramenta on-li-
ne e gratuita, desenvolvida pela 
Fundação Renova em parceria 
com a Kienbaum Consultoria, 
conecta candidatos dessas loca-
lidades às empresas das regiões 
que precisam 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 impressos 
não serão mais considerados 
nos processos seletivos de for-
necedores e parceiros da Fun-
dação Renova.  Os documentos 
digitais, unificados na platafor-
ma, possibilitam um maior al-
cance e acesso às vagas, já que 
as necessidades das empresas 
são mapeadas e os candidatos, 
direcionados de acordo com as 
demandas de cada empreendi-
mento.

Capacitações 
de mão de obra

O Recoloca Rio Doce tam-
bém oferece capacitações para 
o mercado de trabalho, como 
treinamentos e videoaulas so-
bre elaboração de currículos, 
o que possibilita o aprimora-
mento das habilidades dos pro-
fissionais dos profissionais das 
regiões impactadas pelo rompi-
mento da barragem de Fundão. 
A iniciativa amplia as possibili-
dades de os profissionais atin-
gidos retornarem ao mercado 
de trabalho no município.



Jornal Ponto Final 
28 de julho a 3 de agosto de 202208| CIDADES

Os profissionais interessados devem cadastrar seus currícu-
los na plataforma Recoloca Rio Doce.
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Rio Doce tem cerca de 
850 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
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 DJ VHOOR, que ficou conhecido após a parceria com o ra-
pper FBC no álbum “Baile”.

Ouro Preto recebe shows, debates 
e oficinas em festival gratuito 
CULTURA. Entre as atrações musicais, estão Agnes Nunes, Tuyo e VHOOR, que se apresentam ao longo da semana.

DA REDAÇÃO

Os pontos tur íst icos 
de Ouro Preto,  na região 
Central  de Minas,  rece-
bem ao longo desta sema-
na o fest ival  Mar te,  que 
contará com shows,  pai-
néis,  palestras e of ic inas 
g ratuitos.  O evento co-
meçou na terça-feira (26) 
e segue até o próximo sá-
bado (30) .

Entre as atrações mu-
sicais  estão a cantora Ag-
nes Nunes,  a  banda Tuyo 
e o DJ VHOOR, além de 
debates sobre o mercado 
musical  e of ic inas e pai-
néis  sobre empreendedo-
r ismo cultural .

Os eventos aconte-
cem em pontos icônicos 
da cidade histórica:  Casa 
da Ópera,  Anexo do Mu-
seu da Inconfidência , 
Praça Tiradentes e Casa 
de Gonzaga.  Todas as 
atrações são g ratuitas e a 
c lass if icação é l ivre para 
todos os públ icos.

CRÉDITO: WANDERLEY VIEIRA/DIVULGAÇÃO
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Com a maior produção de água, a expectativa é desativar as 
captações superficiais que abastecem o distrito atualmente. 

SANEOURO inicia 
perfuração de 
poço artesiano 
em Santa Rita
MELHORIA. Também serão construídos adutora e um novo re-
servatório para garantir o melhor abastecimento de água para 
a população do distrito.

DA REDAÇÃO

As obras de perfuração 
do poço artesiano em Santa 
Rita de Ouro Preto já estão 
em andamento. Além da per-
furação do poço, estão pre-
vistas a construção de dois 
quilômetros de adutora, a 
substituição de redes, a pa-
dronização das ligações de 
água e a implantação de um 
novo reservatório de 250 mil 
litros de água. Com um in-
vestimento de cerca de R$1,5 
milhões, as obras vão benefi-
ciar aproximadamente 2.500 
pessoas do distrito.

Com a maior produção 
de água, a expectativa é de-
sativar as captações superfi-
ciais que abastecem o distrito 
atualmente. O abastecimento 
por poços artesianos capta 
água das reservas subterrâne-
as, com volume bem superior. 
Isso aumenta a quantidade, a 
qualidade e a regularidade da 
água disponibilizada para a 
população.

Novos poços artesianos

Devido aos benefícios 
representados com poços ar-
tesianos, a SANEOURO tem 
buscado realizar esse tipo de 
investimento em diversos lo-
cais da sede e dos distritos 
ouro-pretanos. Em Antônio 
Pereira, por exemplo, o em-
preendimento já foi concluí-
do e está operando com um 
aumento da vazão, passando 
de 16 para 36 litros por se-
gundo. A segunda etapa das 
obras fará a implantação de 
novas redes, com diâmetro 

adequado.
A empresa também conta 

com o licenciamento ambien-
tal para perfuração de outros 
cinco novos poços artesianos: 
bairros Água Limpa (sede) 
e Vila Alegre (Cachoeira do 
Campo), distrito de Santo 
Antônio do Salto, além das 
localidades de Soares (Glaura) 
e Riacho (Amarantina). Isso 
significa uma forma de evitar 
a interrupção e problemas no 
abastecimento e um aumen-
to da produção de água para 
grande parte da população 
ouro-pretana.
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Inscrições para etapa de Ouro Preto 
do XTERRA Brazil estão abertas
EVENTO. Privilegiada pelas paisagens e pela importância histórica, cidade mineira deverá receber em 
agosto cerca de 2 mil participantes do maior circuito off-road do mundo.

DA REDAÇÃO

As inscrições para a etapa 
de Ouro Preto do XTERRA 
Brazil já estão abertas. A cidade 
patrimônio mundial será o pal-
co da quinta etapa, nos dias 12, 
13 e 14 de agosto, após o maior 
circuito off-road do mundo ter 
passado por Mariana (MG), 
Ilhabela (SP), Ilha Grande (RJ) 
e Ibitipoca (MG).

Batizado de XTERRA In-
dependência, por conta dos 
200 anos de Independência 
do Brasil a ser comemorado 
em setembro, o evento é uma 

oportunidade para atletas ama-
dores e profissionais compe-
tirem em meio às paisagens 
encantadoras da região. Os 
competidores terão pela frente 
montanhas, florestas, parques e 
cachoeiras, unindo um cenário 
paradisíaco com o desafio de 
alta performance.

“A cidade histórica de 
Ouro Preto é patrimônio mun-
dial da humanidade. Foi palco 
de tantos momentos marcantes 
do nosso país e nada melhor do 
que comemorar os 200 anos de 
nossa Independência na região. 

Para completar, temos uma pai-
sagem única e que vai propor-
cionar diversos desafios para os 
participantes. A etapa de Ouro 
Preto tem tudo para ser uma 
das mais emocionantes do ano, 
com trilhas da antiga Estrada 
Real”, comemora Fernando 
Melo, organizador da etapa, 
que ressalta o trabalho realiza-
do para o evento.

“Mais de 20km de trilhas 
foram reformadas para receber 
os atletas, e entre elas, trilhas 
desativadas há mais de 20 anos. 
Estamos deixando um legado 

histórico para a cidade de Ouro 
Preto, que merece ser valoriza-
da e preservada”.

Além de ser um circuito de 
alta performance, o XTERRA 
também incentiva entreteni-
mento para toda a família, além 
de fomentar o turismo de toda 
região onde desembarca.

Inscrições abertas
As inscrições para o 

XTERRA Independência estão 
abertas e podem ser realizadas 
no site https://entradavip.com.
br/events/xterra-independen-

cia-2022/tickets . 
A expectativa da organização 

é receber cerca de 2 mil pessoas, 
entre atletas, familiares e morado-
res. Dentre as provas confirmadas 
estão o Duathlon, o MTB Cup 
(percurso completo), MTB Cup 
(percurso reduzido), MTB Cup 
E-Bike, Trail Run (5k diurno, 5k 
noturno, 10k, 21k e 29k), além de 
Kids Run e Kids MTB.

O calendário tem na sequ-
ência as etapas de Caraguá (SP), 
Estrada Real (MG), Ilhabela (SP), 
Paraty (RJ), Itabira (MG) e Búzios 
(RJ). 
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PP aprova apoio 
à candidatura de 
Bolsonaro em ato 
com a presença 
do presidente
ELEIÇÃO 2022. Coligação do PP com o PL foi confirmada na convenção 
nacional do partido; Bolsonaro e Michelle foram caminhando 
do Palácio do Planalto ao evento, na Câmara dos Deputados.

DA REDAÇÃO

O Partido Progressistas 
(PP) oficializou, nesta quarta-
feira (27), o apoio à candidatura 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) à reeleição. A coligação do 
PP com o PL foi aprovada por 
aclamação na convenção nacio-
nal do partido, que aconteceu 
na Câmara dos Deputados com 
a presença de Bolsonaro. 

Além de já ter tido Bolso-
naro como filiado entre 2005 e 
2016, o PP é um partido com 
relevância na composição de 
apoio ao governo federal. Base 
do chamado Centrão, a sigla 
abriga o ministro da Casa Civil, 
Ciro Nogueira, e o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (AL).

Outros nomes da legenda 
que cercam Bolsonaro têm pa-
pel importante na articulação 
com o governo, como o mi-
nistro das Comunicações Fá-
bio Faria e o líder do governo 
na Câmara, deputado Ricardo 

Barros (PR).
Além desses, um painel 

instalado no palco do evento 
estampava os rostos e colocava 
como “estrelas” a ex-ministra 
da Agricultura Tereza Cristina - 
que chegou a ser cotada como 
candidata a vice na chapa de 
Bolsonaro, mas foi preterida e 
substituída pelo ex-ministro da 
Defesa Walter Braga Netto - o 
presidente em exercício do PP, 
deputado Cláudio Cajado (BA), 
e o vice, deputados André Fu-
fuca (MA).

Em crise declarada contra 
o Poder Judiciário, Bolsona-
ro comentou que os Poderes 
“Executivo e Legislativo traba-
lham em perfeito harmonia”. 
Ao lado de Arthur Lira, ele 
contou que “a maioria do Par-
lamento está afinada com o Po-
der Executivo e todos ganham 
com isso”.

Com o gancho dos ataques 
de Bolsonaro às urnas eletrôni-

cas, Lira declarou confiança no 
sistema eleitoral e nas institui-
ções, mas citou “eleições trans-
parentes”.

O ministro da Casa Civil 
destacou ações do governo 
Bolsonaro e afirmou que uma 
eventual reeleição do mandatá-
rio “um país tão forte a nível 
mundial, como China, Índia e 
Rússia”. Nogueira ainda atacou 
o candidato do PT à Presidên-
cia, Luiz Inácio Lula da Silva 
- tido hoje como o maior ad-
versário eleitoral de Bolsonaro 
segundo pesquisas.

Bolsonaro se lançou à ree-
leição no último domingo (24), 
em evento no Maracanãzinho 
(RJ). A chapa dele com Braga 
Netto concorrendo ao cargo 
de vice-presidente foi aprovada 
por unanimidade pelos correli-
gionários do PL. O evento foi 
aberto ao público e reuniu 12 
mil pessoas dentro do ginásio, 
considerando a equipe que es-
tava a trabalho.
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Kalil: Desafio é converter apoio 
de Lula em votos concretos
ELEIÇÃO 2022. Ex-prefeito de BH aparece em primeiro lugar quando seu nome é atrelado ao petista.

DA REDAÇÃO

A aliança fechada entre 
o candidato a governador 
Alexandre Kalil (PSD) e o ex-
-presidente Lula (PT) no mês 
de maio foi muito comemora-
da por aliados do ex-prefeito 
de Belo Horizonte. Na oca-
sião, eles enxergavam o apoio 
do petista como o passaporte 
para Kalil se tornar conheci-
do e conquistar votos, princi-
palmente no interior de Minas 
Gerais. 

Dois meses depois, no en-
tanto, a última rodada da pes-
quisa DATATEMPO aponta 
que a campanha de Kalil ain-
da não conseguiu converter o 
apoio de Lula em votos con-
cretos, mesmo que a comuni-
cação do ex-prefeito de Belo 
Horizonte em entrevistas e 
nas redes sociais destaque a 
todo o momento que os dois 
estão juntos. 

Na pesquisa estimulada, 
Kalil tem 23,2% das intenções 
de voto. Quando o nome dele 
é apresentado como apoiado 
por Lula, o índice cresce para 
37,2%. Na prática, isso sig-
nifica que há espaço para o 
ex-prefeito crescer 14 pontos 
percentuais. 

Com o apoio de Lula, Ka-
lil ultrapassa Romeu Zema 
(Novo), que, apoiado por Fe-
lipe D’Ávila (Novo), cai de 
48,3% dos votos para 27,5%. 
Vale ressaltar, porém, que, na 
pesquisa estimulada, sem que 
as alianças sejam informa-
das aos entrevistados, Zema 
permanece na liderança com 
folga e vence no primeiro tur-
no quando levados em conta 
apenas os votos válidos. 

Até agora, Kalil fez um 
único evento de pré-campa-
nha com Lula. O ato no dia 
15 de junho em Uberlândia, 

no Triângulo Mineiro, marcou 
o lançamento da aliança entre 
os dois. O ex-prefeito de Belo 
Horizonte também lançou um 
jingle com o refrão “Lula e 
Kalil” e tem publicado diver-
sos vídeos nas redes sociais se 
associando ao ex-presidente 
da República. 

As ações surtiram pou-
co efeito até o momento, e 
o potencial de votos de Kalil 
com Lula diminuiu. Na roda-
da da DATATEMPO realiza-
da entre o final de maio e o 
início de junho, o apoio do 
petista aumentava a intenção 
de votos do ex-prefeito para 
40,4%, contra 37,2% da pes-
quisa atual. 

Uma hipótese é que Kalil 
desacelerou a pré-campanha 
desde que fechou a aliança 
com Lula. Nas quatro sema-
nas desde a oficialização da 
aliança, ele fez dez viagens a 
cidades do interior e teve duas 
agendas em Belo Horizonte e 
na região metropolitana. O 
ritmo foi inferior ao período 
anterior à aliança, quando o 
candidato a governador visi-
tou nove municípios no inter-
valo de duas semanas. 

Embora a pesquisa de ju-
nho não possa ser comparada 
diretamente com a atual por-
que a lista de candidatos é di-
ferente, Zema registrou movi-
mento contrário: com o apoio 
de Felipe D’Ávila, ele tinha 
24,4% há um mês, e agora 
tem 27,5%. 
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A redução foi de 26%, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram). 

Com primeiro semestre 
ruim, mineração 
perde R$ 16,2
bilhões em MG
RENDIMENTO. Apesar da queda no faturamento, Estado foi o 
que mais arrecadou entre janeiro e junho, segundo dados do 
Ibram divulgados nesta quarta-feira (27).

DA REDAÇÃO

Acompanhando o resulta-
do nacional, a arrecadação do 
setor de mineração em Minas 
Gerais também registrou queda 
no primeiro semestre de 2022, 

em comparação com o mesmo 
período de 2021. A redução 
foi de 26%, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Mineração 
(Ibram). 

De janeiro a junho de 2021, 

Minas faturou R$ 61,4 bilhões 
no setor. Já neste ano, a conta-
bilização foi de R$ 45,2 bilhões 
- uma queda de R$ 16,2 bilhões. 
Mesmo com a redução, Minas 
ultrapassou o Pará e foi o Es-
tado com melhor arrecadação 
nos primeiros seis meses do 
ano. A movimentação, segundo 
o instituto, decorre do aumen-
to nas exportações de minério 
de ferro no segundo trimestre 
deste ano. 

Em panorama geral, Minas 
respondeu por 40% da arreca-
dação total da mineração até 
junho, seguido pelo Pará com 
37%. Bahia, Goiás, São Paulo 
e Mato Grosso também inte-
gram a lista, mas com percen-
tuais menores, que variam de 
5% a 3%. 

Minas também liderou a 
arrecadação das taxas de Com-
pensação Financeira pela Ex-
ploração Mineral (CFEM). O 
Estado recolheu 42% do total 
observado no Brasil no primei-
ro semestre, enquanto o Pará 
foi responsável por 39%. 
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junho, seguido pelo Pará com 
37%. Bahia, Goiás, São Paulo 
e Mato Grosso também inte-
gram a lista, mas com percen-
tuais menores, que variam de 
5% a 3%. 

Minas também liderou a 
arrecadação das taxas de Com-
pensação Financeira pela Ex-
ploração Mineral (CFEM). O 
Estado recolheu 42% do total 
observado no Brasil no primei-
ro semestre, enquanto o Pará 
foi responsável por 39%. 
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Em geral, a infecção ataca os dois olhos e pode durar de 
uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. 

Minas Gerais 
sofre surto de 
conjuntivite
SAÚDE. Casos tiveram aumento de 120% em um ano.

DA REDAÇÃO

Minas Gerais já registrou 
31 surtos de conjuntivite de ja-
neiro a junho de 2022, confor-
me levantamento da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), di-
vulgado nesta sexta-feira (22). 
O cenário se deve ao aumento 
repentino do número de casos, 
mas o total de pessoas que fica-
ram doentes é impreciso, já que 
a notificação não é compulsó-
ria.

De acordo com o levanta-
mento, em comparação o mes-
mo período do ano passado, 
quando foram computados 14 
surtos, o aumento é de 121%. 

A SES explica que são con-
siderados surtos quando há dois 
ou mais dados epidemiológicos 
relacionados, em um determi-
nado período e em ambientes 

restritos como escolas, creches, 
quartéis, asilos, presídios e am-
bientes de trabalho.

Conjuntivite 

A doença ocorre quando a 
membrana que reveste a parte 
da frente do globo ocular fica 
inflamada. Em geral, a infecção 
ataca os dois olhos e pode du-
rar de uma semana a 15 dias e 
não costuma deixar sequelas. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, entre os sintomas mais 
comuns estão:
- olhos vermelhos e lacrimejan-
tes;
- pálpebras inchadas;
- sensação de areia ou de ciscos 
nos olhos;
- secreção purulenta (conjunti-
vite bacteriana);

- secreção esbranquiçada (con-
juntivite viral);
- coceira;
- fotofobia (dor ao olhar para 
a luz);
- visão borrada;
- pálpebras grudadas quando a 
pessoa acorda

O tratamento é determina-
do seguindo o agente causador 
da infecção. Para a conjuntivite 
viral não existem medicamen-
tos específicos. Já, o tratamen-
to da conjuntivite bacteriana 
inclui a indicação de colírios 
antibióticos, que devem ser 
prescritos por um médico, pois 
alguns colírios são altamente 
contra-indicados, porque po-
dem provocar sérias complica-
ções e agravar o quadro.

Cuidados especiais com a 
higiene ajudam a controlar o 
contágio e a evolução da do-
ença. Qualquer que seja o caso, 
porém, é fundamental lavar os 
olhos e fazer compressas com 
água gelada, que deve ser filtra-
da e fervida, ou com soro fisio-
lógico comprado em farmácias 
ou distribuído nos postos de 
saúde.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Minas investiga seis 
casos suspeitos 
de hepatite 
misteriosa infantil
LOCAL. Pacientes moram em Araguari, Ibirité, Juiz de Fora, 
Santana de Manhuaçu, Tiradentes e Uberlândia.

DA REDAÇÃO

Após nova atualização nes-
ta semana, a Secretaria de Es-
tado de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) disse que o Estado 
investiga seis casos suspeitos da 
hepatite misteriosa infantil. O 
boletim é atualizado toda ter-
ça-feira. Os principais sintomas 
relatados são dor abdominal e 
vômitos, acompanhados de al-

terações de enzimas hepáticas.
Segundo a pasta, até essa 

terça-feira (26), foram notifica-
dos ao Centro de Informações 
Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS-Minas) 16 ca-
sos sugestivos de hepatite agu-
da de etiologia desconhecida. 
Além dos seis suspeitos, outros 
três casos foram considerados 
como inconclusivos e um caso 

foi descartado. Além disso, o 
Estado considerou que outros 
seis casos não atendem aos cri-
térios estabelecidos pelo Minis-
tério da Saúde, porém não os 
descartou por completo. 

Dos casos suspeitos atu-
almente, os pacientes são resi-
dentes de Araguari, Ibirité, Juiz 
de Fora, Santana de Manhuaçu, 
Tiradentes e Uberlândia.
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Novo modelo nacional de RG entrará 
em circulação a partir de agosto
MUDANÇA. Inicialmente, o novo RG estará disponível apenas para quem estiver fazendo a primeira via do 
documento e apresentar o número do CPF. 

DA REDAÇÃO

A nova Carteira de Identida-
de Nacional (CIN), ou novo RG, 
começou a ser emitida nesta terça-
feira (26) no Brasil. Rio Grande do 
Sul foi o primeiro Estado a impri-
mir o novo documento. Em Minas 
Gerais, o modelo deve passar a ser 
disponibilizado para a população a 
partir do mês de agosto.

 “A previsão é que se inicie 
a emissão do novo formato da 
Carteira de Identidade Nacional 
em Minas Gerais durante o mês 
de agosto de 2022”, informou a 
Polícia Civil. 

 O diferencial do novo RG é 
que ele adotará o número de ins-
crição do Cadastro de Pessoas Fí-
sicas (CPF) como “registro geral, 
único e válido para todo o país”. 

Além disso, a nova identidade 
vem com um QR Code, que pode 
ser lido por qualquer dispositivo 
apropriado, como smartphone, 
o que vai permitir a validação ele-
trônica de sua autenticidade, bem 
como saber se ele foi furtado ou 
extraviado.

 Outro diferencial do modelo 
atual é que a nova versão da iden-
tidade servirá de documento de 
viagem, devido à inclusão de um 
código de padrão internacional 
chamado MRZ, o mesmo usado 
em passaportes. Até o momento, 
porém, o Brasil só tem acordos 
para uso do documento de iden-
tidade nos postos imigratórios de 
países do Mercosul. Para as de-
mais nações, o passaporte conti-
nua sendo obrigatório.

 
Quem deve
emitir o novo RG

Inicialmente, o novo RG es-
tará disponível apenas para quem 
estiver fazendo a primeira via do 
documento e apresentar o núme-
ro do CPF. Conforme destacou o 
Ministério da Economia, “neste 
primeiro momento, somente se-
rão emitidas as novas identidades 
para cidadãos que estiverem com 
as informações no CPF de acor-
do com suas certidões atualizadas. 
Pessoas que não possuírem ou 
estiverem com as informações 
incorretas no CPF poderão re-
correr aos canais de atendimento 
a distância da Receita Federal para 
resolver a situação. No futuro, os 
próprios órgãos de identificação 

civil farão novas inscrições e atua-
lizações no CPF”. 

Já os cidadãos que não possu-
írem ou estiverem com as infor-
mações incorretas no CPF ainda 

vão poder confeccionar a carteira 
de identidade no modelo antigo 
ou então regularizar a situação 
para solicitar o documento poste-
riormente.
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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.

Minha irmã e meu irmão astral, sabia que 
além do próprio Escorpião, a serpente e 
a águia são símbolos do nosso signo? 
Chique, né? E sabia também que Escorpião 
está muito ligado a assuntos envolvendo 
partilha de vários tipos de riqueza ou de 
recursos? T

E aí, Sagita, continua confiante e otimista, mesmo 
sabendo que a semana tá osso? Sagitário é assim 
mesmo: o circo tá pegando fogo, mas ele sempre 
acha que no fim vai dar tudo certo. Oxalá ou assim 
seja, minha consagrada, meu consagrado!

Talvez o seu signo seja um dos mais privilegiados 
da semana, Caprica! As bagaças estão no céu, 
mas você vai se valer da força poderosa de Marte 
justamente na sua Casa Astral da alegria, do prazer 
e da sorte, principalmente em jogos e sorteios, mas 
também no amor. 

A presença do Sol na sua Casa 7 pode até 
aumentar o seu espírito competitivo no trabalho 
ou te fazer ver que o lado social da vida também 
é importante. Acontece que Mercúrio faz 
companhia ao reizinho e está nesse mesmo 
setor zodiacal, só que fazendo três aspectos 
complicados, que vão exigir paciência em 
família

Também para você, peixinha, Marte bem 
posicionado no seu Horóscopo é a única boa 
notícia da semana, o que pode incrementar 
os seus ganhos e te deixar com muito pique 
para curtir seus maiores amigos. No mais, 
convém ter atenção redobrada com a saúde 
e as demandas do trabalho.

Não é você, tourinha, que tem fama de 
ser persistente, resiliente e paciente? 
Pois então, vai precisar de tudo isso para 
alcançar vitórias essa semana. Os astros 
recomendam atenção dobrada com dinheiro, 
cuidado com parentes, pessoas próximas e 
colegas de trabalho. Com amigos e pessoas 
mais velhas tá melhor? Quem dera, as 
coisas estão embaçadas também. 

No domingão seu astral vai bombar em 
todos os sentidos. Mas antes disso, você 
vai ter de mostrar que é mesmo uma 
pessoa versátil, que se adapta a qualquer 
situação. E seguir aquela canção do Raul: 
“prefi ro ser essa metamorfose ambulante 
do que ter aquela velha opinião formada 
sobre tudo”. 

Com o Solzão aquecendo a sua Casa da Fortuna, 
você pode acertar as suas lambanças financeiras 
e até ganhar um dinheiro a mais, principalmente 
com atividades  novas, mas já adianto que vai 
ter de  batalhar dobrado para vencer algumas 
adversidades, caranguejinha! Capriche no jogo 
de cintura para lidar com a chefia e com coisas 
que envolvam conhecimento, experiência e nível 
superior.

Que o Sol tá jogando no seu time, não se 
discute. Acontece que esta semana traz alguns 
acontecimentos astrológicos que envolvem 
diretamente o seu signo, portanto, é bom se 
preparar. Assuntos de grana ou que dizem 
respeito ao trabalho vão exigir bastante habilidade 
e diplomacia. 

Chegou a hora de usar sua capacidade de 
ajustar, modifi car e restaurar coisas, virginiangel, 
tudo para enfrentar os altos e baixos que a última 
semana de julho anuncia. Talvez tenha de adiar 
um grande sonho que pretende realizar e usar a 
inteligência e poder de observação do seu signo 
para se antecipar a situações complicadas que 
podem aparecer. 

Olha, librinha, o céu está tão carregado que eu 
vou preferir falar mais do seu signo, tá? Sabia 
que você tem grande capacidade de formar 
uniões sólidas com algumas pessoas para 
encontrar o complemento certo que possa 
promover o seu sucesso? De boba, você não 
tem nada, né bebê?

Tem algumas bagaças astrais na semana que vão 
exigir mais paciência e humildade, valeu? Sonhos 
de promoção no trabalho, solução de problema 
financeiro e contatos com pessoas distantes vão 
pedir atenção especial da sua parte. E o love? 
Também nesse departamento, você vai ter de pisar 
em ovos e deixar o orgulho de lado. Se não? Se 
não, se não, não sei não, meu cristalzinho.

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

Apesar da chuva torrencial, Leopardo se 
prepara para levar Malú ao hospital e reza 
para que ela e o fi lho sobrevivam. Cecília 
propõe a Patrício que reconheçam Malú 
como fi lha legalmente. Viviana informa a João 
Miguel que espera um fi lho dele e pede para 
fi car na casa. Branca se assusta quando 
Viviana fala sobre sua semelhança com 
Ivete e pensa em matá-la para não levantar 
suspeitas. Atormentado pelas lembranças do 
passado, Leopardo diz a Candelária que não 
tem condições de fazer o parto.

Malú pergunta a Leopardo porque lhe pediu 
um beijo. Viviana está furiosa com João 
Miguel que continua saindo à noite. Branca 
jura a irmã, Ivete, que irá vingá-la. Malú 
fi ca em dúvida sobre seus sentimentos por 
Leopardo, mas depois de refl etir, chega 
à conclusão que João Miguel é seu único 
amor. Malú começa a sentir as primeiras 
contrações. Viviana comunica a João Miguel 
que ela e a mãe deixarão a casa, mas 
que levarão Tininha. Leopardo não pode 
levar Malú para o hospital, pois uma forte 
tempestade atinge a região. Tininha diz a 
Viviana que prefere fi car morando com seu 
pai. Patrício procura padre Anselmo e exige 
que lhe diga onde está Malú.

Anita se recusa a entrar no carro de 
Dalva e a amiga fi ca sem entender nada. 
Moa se aconselha com Adélia. Regina 
humilha Dagmar. Pat chama Alfredo 
de Moa e deixa o marido enciumado. 
Andréa conhece Bob Wright, e os dois 
demonstram interesse um pelo outro. 
Anita pede ajuda a Jéssica para sumir 
com o carro que usou na noite em que 
Clarice morreu. Kaká pede indicação 
de um coordenador de dublês para 
Armandinho. Ítalo reconhece a voz 
de Baby conversando com Danilo na 
gravação. Moa chega com Chiquinho à 
casa de Adélia, e Alfredo se incomoda. 
Anita explica a Jéssica o plano de como 
vai se livrar do carro de Dalva.

Pat se despede de Alfredo e vai embora com 
Moa. Anita e Jéssica limpam as digitais do 
carro de Dalva. A delegada Marcela informa 
Martha sobre a reabertura do caso de Clarice. 
O investigador Paulo tenta falar com Dagmar. 
Joca se une a Olívia para afastar Lou da 
Coragem.com. Anita inventa para Dalva uma 
mentira para justifi car o sumiço do carro. Teca 
vê Bob e Jéssica juntos e pensa que os dois 
são um casal. Rebeca afi rma que Pat está 
apaixonada por Moa. Rico encontra Lou na 
Coragem.com e se surpreende ao ver que 
ela também dormirá no galpão. Moa conversa 
com Andréa. Alfredo fl agra Pat com a foto de 
Moa nas mãos.

Preocupada, Malú conversa com 
Candelária sobre a presença de 
Amador e as duas desconfi am de suas 
intenções. Enquanto Viviana vai até 
o bar à procura do marido, Branca o 
recebe em sua casa. João Miguel se 
irrita, pois ainda não está convencido 
que houve intimidade entre eles. 
Tininha se queixa para a avó paterna 
que ninguém se importa com ela. João 
Miguel recrimina Estefânia por ter dito 
coisas a Viviana que ela não precisava 
saber. E ela, para provar que consegue 
guardar segredo, diz que sabe onde 
Malú está escondida, mas não revela o 
lugar exato.

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 impede Maria Bruaca de se jogar 
no rio. 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.

José Lucas fala para Juma que só sai 
da tapera se ela quiser. Guta e Marcelo 
sentem que estão sendo castigados por não 
poderem viver seu amor. Guta não gosta 
de ver Zuleica e os fi lhos tomarem conta 
da fazenda. Juma se incomoda quando 
José Lucas diz que a ama. Guta demonstra 
hostilidade no trato com Zuleica. Irma conta à 
mãe que está grávida. Maria Bruaca se nega 
a parar com a chalana ao avistar Tenório e 
Zuleica na beira do rio. Jove incentiva José 
Leôncio a derrubar a tapera de Juma.

Moa passa mal ao ver que Yeva está 
morta, e Pat o ampara. A delegada 
Marcela e o investigador Paulo vão ao 
local do tiroteio. Pat e Moa afi rmam, em 
seus depoimentos, que o grupo que quer 
a fórmula de Clarice está envolvido com a 
morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a 
reatar com Moa. Danilo acusa Moa de ter 
invadido seu apartamento, e Rebeca se 
surpreende. Pat decide fi car na casa de 
Adélia com a família. Anita fi ca chocada ao 
ver que Dalva ainda está com o carro que 
ela emprestou para Anita na noite em que 
Clarice morreu. 

João Miguel fi ca furioso quando 
Estefânia se nega a dizer onde Malú 
está escondida. Rosa conhece Branca e 
também se encontra com Estefânia, que 
fi nge estar feliz ao ver que seu rosto está 
bem melhor. Malú pede a Leopardo que 
esteja ao seu lado no momento do parto.  
João Miguel interroga Branca sobre seu 
passado e ela conta que teve uma irmã 
que se suicidou. Leopardo e Malú jantam 
juntos e embora ele cite o nome da 
mulher que amou, ela se recusa a dizer 
o nome de João Miguel. Malú desconfi a 
que Leopardo está se apaixonando por 
ela.

Úrsula e Joaquim se apressam em 
esconder o corpo de Abel. Fátima conforta 
Olívia, que sofre por não poder engravidar. 
Matias tem uma alucinação durante seu 
tratamento. Manuela e Augusta insistem 
para que Violeta perdoe Heloísa. Joaquim 
sofre por ter sido cúmplice de Úrsula na 
morte de Abel, e não percebe que perdeu 
uma abotoadura de sua camisa. Santa 
treina Constantino como crupiê do cassino. 
Cipriano afi rma a Emília que não reatará o 
casamento com ela. Um caçador encontra 
o corpo de Abel. Cipriano se declara para 
Giovanna. Salvador anuncia que Abel 
foi assassinado e prende Onofre como 
suspeito.

Davi afi rma a Isadora que viu Joaquim 
brigar com Abel. No Rio de Janeiro, 
Joaquim se desespera ao ouvir no 
rádio a notícia sobre o assassinato de 
Abel. Salvador questiona Onofre sobre 
a abotoadura de Joaquim, encontrada 
ao lado do corpo. Letícia não gosta 
quando Lorenzo é ríspido com Bento. 
Violeta aciona um advogado para 
ajudar Onofre.  Salvador vistoria o 
quarto de Joaquim e descobre o outro 
par da abotoadura. Passam-se algumas 
semanas. Bento e Olívia comemoram o 
fi m da guerra e a libertação de Tenório. 
Joaquim retorna do Rio de Janeiro e 
Salvador lhe dá voz de prisão.

Joaquim se desespera e Úrsula tenta 
despistar Salvador, sem sucesso. Davi e 
Isadora convencem Violeta de que Joaquim 
é um homem perigoso. Joaquim afi rma 
a Salvador que estava no Rio de Janeiro 
quando Abel foi morto. Lisiê confronta 
Tenório sobre Olívia. Matias tem uma crise e 
Olívia o conforta. Úrsula consegue subornar 
o gerente do hotel, que confi rma para a 
polícia o falso álibi de Joaquim. Salvador 
mantém Onofre preso. Iara se recusa a 
desmentir Joaquim na polícia. Heloísa 
implora o perdão de Violeta. Iolanda oferece 
a Joaquim a pasta de provas contra ele em 
troca de dinheiro.

Joaquim se revolta contra Iolanda, que 
sustenta sua chantagem. Davi lamenta 
que o Juiz tenha negado a revisão de 
seu caso na morte de Elisa. Eugênio 
revela a Joaquim que foi Isadora quem 
testemunhou contra ele. Olívia ajuda 
Matias. Davi desconfi a do comportamento 
de Iolanda. Margô fl agra Úrsula em 
seu quarto de hotel. Joaquim ameaça 
Isadora. Inácio se revela para Constantino 
e Julinha, que aceitam o romance do 
rapaz com Arminda. Lorenzo confessa a 
Giovanna que sabe que Letícia ainda ama 
Bento. Emília deixa a prisão. Joaquim dá o 
dinheiro para Iolanda e consegue a pasta 
com os documentos que o incriminam. 

Joaquim se irrita ao descobrir que 
Iolanda sabe a verdadeira identidade de 
Davi. Silvana surpreende Bento. Emília 
fl agra Cipriano beijando Giovanna, e 
Jojô conforta a mãe. Úrsula e Joaquim 
queimam as provas contra ele, que 
planeja entregar Davi para a polícia 
durante a festa de aniversário de 
Isadora. Heloísa recontrata Emília. 
Inácio e Arminda comemoram sua 
união. Iara ouve a conversa de Iolanda 
com Joaquim e alerta Davi. Santa e 
Geraldo se beijam. Davi confronta 
Iolanda.

Com a ajuda de Isadora, Davi troca as malas 
de Iolanda. Letícia sente ciúmes de Silvana. 
Davi anuncia a Isadora que fará sua grande 
fuga. Mariana implora a Santa e Arminda 
para ter seu programa na rádio de volta. 
Tenório contrata Silvana para trabalhar em 
seu jornal. Letícia ouve quando Giovanna e 
Lorenzo comentam sobre Silvana e Bento. 
Eugênio tenta se reaproximar de Violeta, 
que se irrita com a complacência do sócio 
em relação a Joaquim. Joaquim mostra o 
cartaz de procurado de Davi para Salvador, 
que dá voz de prisão ao mágico na frente de 
Violeta. Davi faz truques de mágica e escapa 
de Salvador.

Pat desconversa quando Alfredo a questiona 
sobre a foto de Moa. Ítalo pensa em uma 
forma de confi rmar se Baby é mesmo 
informante de Danilo. Moa e Andréa reatam 
o namoro. Lou não consegue contar para 
Rico sobre sua relação com Pat. Nadir ouve 
Joca ao telefone com Olívia e fi ca cismada. 
Jonathan coloca sua caixinha de lembranças 
no lugar da que está na casa de Anita. Andréa 
recebe fl ores de Bob. Danilo manda seu 
capanga ir até a Coragem.com. Ítalo dá uma 
informação falsa para Baby sobre Pat e Moa. 
Ítalo se preocupa ao ver Baby olhando para 
Pat e Moa. Dagmar avisa a Anita que Regina 
quer falar com ela.

Dagmar conta pra Anita sobre o noivado 
de Regina e Leo e confessa que mentiu no 
depoimento a pedido da fi lha. Anita afi rma 
a Dagmar que não é amiga de Regina. Ítalo 
confi rma que Baby é informante de Danilo. 
Armandinho não consegue seduzir Dalva, e 
vai atrás de Cleide. Rico não gosta de saber 
que Lou vai dormir na casa de Renan. Os 
capangas de Danilo colocam um explosivo no 
carro de Pat. Leonardo garante a Regina que 
não se casará com ela. Marcela questiona 
Jonathan sobre a pesquisa da fórmula a base 
magnésio. Os explosivos no carro de Pat 
detonam no momento em que ela aciona o 
controle do veículo. 

Moa se desespera ao ver Pat desacordada e 
caída no chão. O amigo de Ítalo também se 
fere após a explosão e é levado às pressas 
para o hospital. Pat tenta se declarar para 
Moa, mas Rico interrompe sem querer o 
clima entre os dois. Danilo conta sobre o 
atentado contra Pat e Moa, e Leonardo fi ca 
nervoso. Um policial avisa a Paulo e Marcela 
sobre o incidente com o carro de Pat. Ítalo 
abre a caixa de Clarice na casa de Jonathan. 
Jonathan afi rma a Ítalo que vai adiantar a 
fórmula falsa. Pat e Moa confrontam Baby. 
Ítalo vai ao brechó falar com Dalva e se 
surpreende ao ver Anita no local. Ítalo fi ca 
em choque.

João Miguel confessa a padre Anselmo 
que Malú é o grande amor de sua vida, 
diz que nunca poderá esquecê-la, mas 
que terá que fi car com Viviana, pois 
ela está esperando um fi lho seu.  João 
Miguel relembra os momentos de amor 
vividos com Malú e lamenta que o fi lho 
que vai ter não seja dela. Bruninha 
se surpreende quando Adriano se 
declara apaixonado por ela. Rosa 
conta a Viviana e a Ofélia que Branca 
vai embora e João Miguel decide falar 
novamente com ela. Isabela quer ir com 
Amador até a fazenda para saber o que 
aconteceu com Malú. Candelária e Malú 
estão felizes com o bebê. Enquanto 
isso, Piranha planeja o rapto da criança.

José Leôncio não derruba a tapera de Juma. 
Marcelo sente ciúmes ao ver Guta chegar 
em casa acompanhada de Jove. Irma fi ca 
surpresa com a convicção cega de Trindade 
sobre sua gravidez. Filó conta a José Leôncio 
sobre a gravidez de Irma. José Lucas sente 
que Juma só o quer por perto como irmão. 
José Leôncio comunica a Jove que a sela de 
prata fi cará sem dono, até que o fi lho resolva 
a situação com José Lucas. Zaquieu comenta 
com Muda que fi cou ressentido por não ter 
sido convidado para a comitiva. Roberto alerta 
Zuleica sobre o comportamento de Tenório. 
Zuleica fl agra Guta e Marcelo se beijando.

Zuleica disfarça seu terror diante de Roberto, 
depois de ter visto Guta e Marcelo juntos. 
Juma fi ca com o coração apertado quando 
o Velho do Rio lhe aconselha a mandar José 
Lucas embora da tapera. Eugênio não gosta 
de tirar foto com o pai de Érica. Irma incentiva 
Zaquieu a se tornar um peão. José Leôncio 
não gosta de saber que Ibraim é político. 
Érica fi ca constrangida quando Ibraim avisa 
a José Leôncio que a fi lha e José Lucas 
aprontaram com eles.

José Leôncio manda Jove buscar José 
Lucas. Zefa fi ca perplexa ao ver Maria 
Bruaca na chalana. José Leôncio descobre 
que Érica está grávida de José Lucas. Ibraim 
pede a José Leôncio para convencer Érica a 
interromper a gravidez. Juma sente a forma 
distante como Jove a trata. Ibraim pensa 
em tirar proveito político do casamento de 
Érica com José Lucas. Jove demonstra a 
Irma arrependimento por ter tratado Juma 
com frieza. José Lucas garante a Jove que 
Juma gosta do irmão. José Leôncio comenta 
com Filó sobre sua preocupação com José 
Lucas.

José Lucas tenta convencer Jove a procurar 
Juma. Irma aceita ir para o Rio de Janeiro 
consultar um médico, a pedido de Mariana. 
José Leôncio e Filó se emocionam ao 
se despedir de José Lucas. Juma diz a 
Muda que só quer saber do fi lho que está 
esperando. Mariana avisa a Trindade que 
não quer que ele interfi ra na viagem de Irma 
para o Rio de Janeiro. Tadeu reclama com 
Trindade, dizendo que José Leôncio só tem 
olhos para Jove. Marcelo e Guta procuram 
José Leôncio para oferecer sociedade.
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Tempo de seca e conscientização do uso da água
Em Mariana, o tempo de seca inicia entre maio e julho e termina entre setembro e outubro. 

No início do período, o clima ainda tá bem suportável. As chuvas ficam cada vez mais raras, mas 
a temperatura pode cair bastante, principalmente à noite. O pôr do sol ganha incríveis tons de 
vermelho, laranja e violeta. 

Entre agosto e outubro, quando a estação vai chegando ao fim, a umidade do ar cai. Isso 
quer dizer que chegou a hora de você começar a dobrar a quantidade de água ingerida por dia, 
providenciar um umidificador, usar colírio e batom de cacau sempre que possível. Há semanas 
em que o calor, combinado com a seca, deixa os dias insuportáveis.

Com o aquecimento global e as mudanças climáticas, o tempo fica cada vez mais imprevisí-
vel. Mas geralmente entre setembro e outubro, finalmente, as chuvas começam a voltar. 

Além dos cuidados redobrados com a nossa saúde, esse tempo de seca deixa grande parte da 
população atingida pela falta de água. Apesar de termos um grande problema na rede de distri-
buição de água em nossa cidade, temos que ressaltar o uso da mesma de forma exagerada e sem 
consciência da  população. 

Com o aumento da população mundial, dos avanços industriais e tecnológicos, a demanda 
por água só tenderá a aumentar e, se não a consumirmos de forma consciente, ela será um re-
curso cada vez mais escasso, o que aumentará os conflitos pelo seu acesso. Praticar o consumo 
consciente da água não significa deixar de usar o recurso, mas sim repensar as suas formas de uso 
da água. Evitar desperdícios e reduzir o consumo sempre que possível são algumas atitudes que 
podem ser tomadas para ter um consumo consciente da água. 

 Observe o seu uso diário de água e pense em como você poderia mudar os seus hábitos de 
forma a economizá-la. Cobrar o que é nosso por direito é sensacional né, mas como diz o ditado 
“prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”!

Precisamos cuidar desse nosso bem precioso, para que ele não nos falte no futuro. Afinal, a 
água é um recurso finito.

Charge

Você não precisa ser forte 
o tempo todo

Um dia, em um livro, 
escrevi que chorar é pre-
parar a alma para coisas 
novas. E cada vez mais 
acredito que isso seja ver-
dade. Eu, por exemplo, 
costumo chorar com cer-
ta frequência, na maioria 
das vezes sozinho e sob 
pouca luz. Não que haja 
regras para chorar, mas é 
como se o meu choro só 
conseguisse ir ao banhei-
ro de casa… Conforme 
as lágrimas caem, gosto 
de repensar e pesar cada 
uma delas, como se cada 
uma carregasse um mo-
tivo a ser compreendido, 
uma importância a ser 
dada, uma conversa a ser 
proposta, um adeus a ser 
aceito.

As pessoas que cho-
ram não são pessoas fra-
cas, como muita gente 
pode pensar. Elas são 
fortes o suficiente para 
assumir suas fragilidades 
e chorar quando o cor-
po pede. Elas são fortes 
justamente por saberem 
respeitar seus limites. A 
gente desaba – é inevitá-

vel –, e não é justo ter que 
lidar com a pressão social 
de não poder desabar. Já 
basta o peso das tristezas 
acumuladas.

Muita gente diz não 
poder demonstrar suas 
fragilidades para não co-
locar para baixo quem 
está perto. Mas essa luta 
interna acaba criando, 
mesmo sem querer, uma 
imagem de que somos 
inabaláveis, e, caso um dia 
as lágrimas insistam em 
cair, as pessoas à nossa 
volta serão surpreendidas 
negativamente, afinal não 
esperavam isso de nós.

A verdade é que um 
dia a gente não aguen-
ta e chora sem perceber. 
Acontece. E tudo bem. 
Pode chorar, chore mui-
to, deixe as mágoas es-
correrem pelo seu rosto; 
elas precisam ir embora 
por algum lugar. Ser forte 
não é saber conter certas 
emoções, mas sim saber 
quando soltá-las ao mun-
do.

Fred Elboni

EDITAL
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Time Real Madruga Master apresentando o novo 
uniforme e o Tiaguinho “Trelelê” prestigiando esse 
momento e ainda bateu uma bolinha. Será que ele 
voltou pra casa com uma pequena lesão?! Rsrsrs...

Luciano Rolla, do Burraiá News, muito bem acompanhado 
da nossa parceira Isabel, da loja Lefitá, e da Bete. E claro 
que não teria melhor lugar que o Fábrica Pub para essa 
prosa né?!

Quem está radiante com a chegada de um príncipe para a fa-
mília, é o vereador Juliano Duarte e sua esposa Roberta. Lógico 
que a Bela participou do chá revelação. Que Deus abençoe a 
família de vocês!

Quem não conhece a Dona Efigênia?! A famosa avó do Tia-
guinho “Trelelê”, rsrs... É Tiaguinhooo, carregando balaio 
vazio só para a foto né?! 

No dia 21/07, a ACIAM MULHER promoveu o Segundo Prosa 
com Batom, um momento ímpar para compartilhar conhe-
cimento, fazer amizades e novas parcerias de negócios. 
Grande abraço para essas mulheres empreendedoras.

O destaque dessa semana, é do nosso amigo e parceiro 
Lorenzo, da loja Lorenzo Materiais de Construções, que 
aniversariou nessa quarta-feira (27). Desejamos muito 
sucesso na sua vida e que continue esse cara alegre, do 
bem e de muita sabedoria. Parabéns!


