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¨ cidades
Projeto “Férias 
com a Guarda” é 
realizado pela 
Prefeitura de Mariana
CONSCIÊNCIA. Ação foi voltada para os filhos dos GCMs, com o 
intuito de conscientizá-los sobre a importância das leis de trânsito.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Defesa Social e da Guarda 
Civil Municipal (GCM), re-
alizou nos dias 21 e 22 Ju-
lho as “Férias com a Guar-
da”. A ação foi voltada para 
os filhos dos GCMs, com o 
intuito de conscientizá-los 
sobre a importância das leis 
de trânsito, os cuidados com 
o meio ambiente e o funcio-
namento da corporação para 
a manutenção da segurança 
em Mariana. 

Através de atividades e 
brincadeiras dinâmicas, as 

crianças conheceram o lo-
cal de trabalho dos pais e a 
importância das funções que 
eles exercem na sociedade. 
Essa iniciativa surgiu do se-
tor educativo, de modo que, 
no período de férias esco-
lares, os pequenos compre-
endessem sobre as maneiras 
de promover a segurança na 
cidade e posteriormente se 
tornarem agentes transfor-
madores nas escolas que fre-
quentam. 

De acordo com o Guar-
da Municipal De Paula, as 
mudanças na sociedade ini-

ciam dentro de casa. “A mu-
dança inicia por meio das 
famílias, antes mesmo das 
escolas. Essa iniciativa co-
meçou esse ano e o intuito é 
estender para outros setores 
da prefeitura e demais insti-
tuições”, afirmou.

No dia 21, as crianças vi-
sitaram os setores da Guar-
da Municipal, conheceram 
sobre o sistema de rádio 
utilizado pelos agentes e a 
central de monitoramento 
de segurança. Posteriormen-
te, participaram da dinâmica 
da Transitolândia, com um 
tapete interativo, onde pu-
deram utilizar a criatividade 
simulando que são conduto-
res e aprendendo sobre as si-
nalizações e regras de trânsi-
to. Ao fim do dia, receberam 
instruções sobre a proibição 
do uso de linhas cortantes 
em pipas e papagaios e fina-
lizaram com sorteios,  brin-
cadeiras e um piquenique.

Já no segundo dia (22), 
o grupo realizou dinâmi-
cas na Praça Gomes Freire 
(Jardim), onde fica situada a 
Secretaria de Defesa Social. 
No local, os pequenos rece-
beram a visita dos mascotes 
da Guarda, Pascoal e Miro-
ca. Além disso, os turistas e 
moradores que passaram no 
momento também intera-
giram durante as brincadei-
ras e não ficaram de fora da 
ação. Os participantes, além 
de muito conhecimento e di-
versão, receberam um certi-
ficado de participação.

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

O local receberá atrações musicais, playground, bares e restaurantes, além de diversos 
expositores.

Primeiro Feirão Marianense de 
Automóveis já tem data definida
PLANEJAMENTO. O evento será composto por uma super estrutura, planejada para um domingo de 
muita diversão e negociações. 

DA REDAÇÃO

 No último dia 22 de ju-
lho, a Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e representantes da 
Agência de Desenvolvimen-
to Econômico e Social dos 
Inconfidentes e Alto Para-
opeba (ADESIAP), se reu-
niram no Centro de Conven-
ções para definir a data do 
Primeiro Feirão Marianense 
de Automóveis, evento que 
visa atrair habitantes de toda 
a Região dos Inconfidentes 
para prestigiar o cenário au-
tomobilístico do município. 
Além disso, as equipes ajus-
taram detalhes finais da in-

fraestrutura planejada para a 
realização do feirão.

Com data definida, 04 
de setembro, e local, Ter-
minal Rodoviário, o even-
to será composto por uma 
super estrutura, planejada 
para um domingo de mui-
ta diversão e negociações. 
O local receberá atrações 
musicais, playground, bares 
e restaurantes, além de di-
versos expositores. Com o 
intuito de fomentar e levar 
visibilidade ao comércio lo-
cal do ramo. A união entre 
as duas instituições promo-
verá segurança e um evento 
inovador na região. 
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Oficinas durante as 
férias contemplaram 
crianças de Mariana 
e Barra Longa
PARTICIPAÇÃO. Projeto feito em parceria com a Unesco contou 
com a participação de 75 garotas e garotos dos dois municípios.

DA REDAÇÃO

No mês de julho, 75 
crianças das comunidades 
de Bento Rodrigues, Para-
catu de Baixo, em Mariana, 
e Barra Longa contaram 
com uma programação re-
pleta de atividades educa-
tivas. O projeto #Partiu-
Férias desembarcou nos 
municípios com oficinas 
gratuitas sobre culinária, 
ecologia e artesanato, que 
são traços marcantes da 
cultura local e passados de 
geração em geração.

Foram duas semanas de 
programação para crianças 
das comunidades impac-
tadas pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Na 
primeira semana de julho, 
as atividades aconteceram 
em Mariana e, na segunda, 
abrangeram Barra Longa.

Em Mariana, 25 crian-
ças entre 8 e 12 anos parti-
ciparam de atividades com 
o tema Território Musical 
na Casa dos Saberes. Fo-
ram realizadas oficinas de 
edição fotográfica e audio-

visual em smartphones e 
bordado tecno, uma técni-
ca que mistura aplicações e 
música.

Já crianças de 5 a 7 
anos, de Mariana e Barra 
Longa, participaram de ofi-
cinas com o tema Saberes 
e Sabores: Entre o Quintal 
e a Cozinha. Elas tiveram a 
oportunidade de aprender 
sobre o cultivo de canteiro 
de verduras e plantas me-
dicinais (chás e temperos), 
pintura orgânica em vasos 
de barro e a culinária local, 
além de participar de brin-
cadeiras e jogos musicais.

“O intuito é fortalecer 
a identidade e o sentimen-
to de pertencimento ao 
território, integrando as 
experiências do curso de 
férias e vivências conecta-
das aos valores culturais e 
artísticos locais. No caso 
de Mariana, por exemplo, 
o objetivo é resgatar a me-
mória das comunidades de 
Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo, fortalecendo os 

vínculos entre as crianças e 
pensando no momento de 
transição da sede de Ma-
riana para suas comunida-
des nos reassentamentos”, 
diz a analista de Educação, 
Cultura e Turismo da Fun-
dação Renova, Maria Fer-
nanda Massimo.

A ação, promovida 
pela Fundação Renova em 
parceria com a Unesco e 
realizada com apoio do 
Centro Integrado de Es-
tudos e Programas de De-
senvolvimento Sustentável 
(CIEDS), tem o objetivo 
de valorizar o brincar, a 
criatividade, a construção 
de novos conhecimentos e 
a integração criativa.

Além do número limita-
do de vagas, todos os cui-
dados necessários para pre-
servar a saúde e a segurança 
dos participantes foram se-
guidos, com a disponibili-
zação de kits de higiene e 
proteção, incluindo másca-
ras descartáveis, álcool gel 
e lenços umedecidos.
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Com oito canais de atendimento, a Ouvidoria Municipal foi 
implementada a partir da Lei Nº 3.434.

Ouvidoria Municipal inaugura 
nova unidade no Bairro Cabanas 
ESTRUTURA. A mais nova Unidade no Cabanas conta com toda a estrutura necessária, garantindo mais 
agilidade e efetividade nas demandas locais. 

DA REDAÇÃO

Na última terça-feira (26), 
foi inaugurada a nova unidade 
da Ouvidoria Municipal, no 
Bairro Cabanas. O Serviço é 
um meio de estabelecer o con-
tato entre as questões da cidade 
com a gestão municipal, uma 
política pública implementada 
e desenvolvida como forma de 
atender as necessidades da po-
pulação. A Ouvidoria Munici-
pal, vinculada a Controladoria 
Geral, por meio da Prefeitura 
de Mariana, expande mais uma 
vez os canais de atendimento 
disponíveis para a população.

A mais nova Unidade no 
Cabanas conta com toda a es-
trutura necessária, garantindo 

mais agilidade e efetividade 
nas demandas locais. Além 
disso, mais conforto para os 
moradores dos Bairros Ca-
banas, Vale Verde, Cartuxa, 
Santa Rita de Cássia e Santa 
Clara, que possuem agora uma 
unidade de atendimento local. 
Assim como nos outros canais 
de atendimento, os usuários 
podem abrir diferentes tipos 
de solicitações, sendo elas: um 
elogio, reclamação, denúncia, 
crítica, tirar dúvida ou deixar 
uma sugestão/comentário. 

Para Alessandra Concei-
ção, representante da Asso-
ciação do Vale Verde, a nova 
Unidade é sinônimo de con-
forto e agilidade para tratar 

as demandas dos moradores 
da Cidade Alta: “estou muito 
feliz pela Ouvidoria ter vin-
do para o nosso bairro, para 
poder atender as demandas 
locais. Só esperamos coisas 
boas agora, e, principalmen-
te, agradecer por ter vindo 
para próximo da nossa co-
munidade”, ressaltou. 

Com oito canais de atendi-
mento, a Ouvidoria Municipal 
foi implementada a partir da 
Lei Nº 3.434, que estabelece o 
sistema de Ouvidoria em Ma-
riana como uma política pú-
blica, a partir da Lei de acesso 
à informação, instituída em 18 
de novembro de 2011. A exis-
tência dessas leis permite à po-

pulação solucionar as carências 
existentes em cada região, além 
de estabelecer condutas para 
participação, proteção e defesa 
dos usuários. 

A Unidade está localizada 

na Rua Astolino Barbosa, 395, 
Vale Verde - próximo ao CMEI 
Tia Elza. O horário de funcio-
namento é de 08h às 22h. Para 
mais informações acesse: www.
ouvidormunicipal.com.br
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O evento conta com a presença de torcedores  que agitam ainda mais as competições.

Arena Mariana 
recebe a 28ª  Edição 
do JOCOMA
FINAL. A Arena recebe as finais de basquete masculino e 
handebol masculino e feminino. 

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Es-
portes e Eventos, está promo-
vendo até o dia 11 de agosto, na 
Arena Mariana, mais uma edi-
ção dos Jogos da Comunidade 
Marianense (JOCOMA), sendo 
essa a 28ª edição, na qual os 
atletas representantes dos bair-
ros do município participam de 
disputas em  diversas modali-

dades, como: futsal, handebol, 
basquete, vôlei, atletismo, xa-
drez e outros. 

Além disso, o evento conta 
com a presença de torcedores  
que agitam ainda mais as com-
petições com muita vibração 
pelos representantes. Nesta se-
mana, a Arena recebe as finais 
de basquete masculino e han-
debol masculino e feminino. 

Os Jogos da Comunidade 
Marianense tem como objetivo 
reunir os atletas dos bairros da 
cidade, a fim de promover uma 
competição que aproxime to-
dos os moradores e  incentive 
às práticas esportivas na comu-
nidade, práticas essas que acon-
tecem durante todo o ano e são 
desenvolvidas pela Secretaria 
de Esportes e Eventos. 
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PREF MARIANA

A Serrinha é um lugar com várias cascatas sequenciais e algumas delas, de fácil acesso.

Cachoeira da Serrinha é definida como 
próximo destino do Mariana Aventura
PARTIDA. O ponto de encontro e partida será no Motel Flowers, às 07h.

DA REDAÇÃO

No próximo domingo (07), a 
15° edição do Mariana Aventura terá 
como destino a Cachoeira da Ser-
rinha, no Distrito de Passagem de 
Mariana. O ponto de encontro e 
partida será no Motel Flowers, às 
07h, e para participar, basta pre-
encher o formulário de inscrição, 
até o dia 05 de agosto (sexta-fei-
ra), disponível nos canais oficiais 
da Prefeitura de Mariana. 

Os participantes percorrerão 
um total de 10km, de nível médio a 
moderado, com o tempo aproxima-
do de 6h, ida e volta, sendo a che-
gada prevista em Mariana por volta 
das 13h. A Serrinha é um lugar com 
várias cascatas sequenciais e algumas 
delas, de fácil acesso. Conheça as be-
lezas naturais do nosso município.
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100 atletas do município que realizaram um cadastro prévio 
foram contemplados com %50 de desconto.

Repasse financeiro é 
realizado para a 
LEMA pelo município
INSCRIÇÕES. Iron Biker Brasil 2022 tem entrega de inscrições gratuitas.

DA REDAÇÃO

No dia 20 de julho, a Pre-
feitura de Mariana, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Eventos, realizou, no Cen-
tro de Convenções, duas im-
portantes ações: o repasse 
financeiro de R$492.482,92 
para a Liga Esportiva de Ma-
riana (LEMA) e clubes filia-
dos, e a entrega de inscrições 
gratuitas ou com desconto 
para o Iron Biker Brasil 2022, 
fomentando e incentivando a 
prática esportiva no município.

Auxiliando na organi-
zação e gestão dos clubes, 
a fim de proporcionar con-
dições mais adequadas para 
a prática esportiva e com 
qualidade no município, foi 
realizado para a Liga Espor-
tiva de Mariana (LEMA) e 
clubes filiados o repasse de 
R$492.482,92,  valor que será 
distribuído conforme plano 
de trabalho das equipes. 

Para Aloísio Arlindo, 
Presidente da LEMA, “com 
o valor do repasse os clubes 

não precisam se preocupar 
em pagar arbitragem, con-
seguimos realizar campeo-
natos, divulgações e investir 
nos atletas, além de ser um 
grande incentivo para eles. 
Mariana é hoje uma das cida-
des que mais apoia o esporte, 

por isso, gostaria de agrade-
cer a todos da administração 
municipal que trabalham dia-
riamente para que isso acon-
teça”, destacou.

Na ocasião, também 
aconteceu a entrega de ins-
crições gratuitas para 50 atle-
tas da Associação de Ciclistas 
Marianenses (ACM) para o 
próximo Iron Biker Brasil, 
que acontecerá entre os dias 
16, 17 e 18 de setembro, no 
Centro Histórico de Maria-
na. Além disso, 100 atletas 
do município que realizaram 
um cadastro prévio foram 
contemplados com 50% de 
desconto, no valor do 1° lote 
das inscrições.

Em entrevista, o atleta 
Matheus Lemos, destacou: 
“mais uma vez venho agrade-
cer a Prefeitura de Mariana, 
junto da Secretaria de Espor-
tes, por mais um ano trazer 
esse grande evento do MTB 
para a nossa cidade, e tam-
bém por proporcionar um 
repasse de inscrições para os 
atletas marianenses. Essa ini-
ciativa incentiva e valoriza os 
atletas, além de movimentar 
o turismo e a economia local. 
Eu como atleta e empresário 
da cidade de Mariana vejo 
que a cada ano temos mais 
eventos no calendário espor-
tivo, e isso me alegra e motiva 
muito”, ressaltou agradecido. 
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Prefeitura assina 
Ordem de Serviço 
no valor de mais 
de 21 milhões 
OBRAS. As intervenções iniciaram na manhã desta quarta-feira (03) 
e o asfalto será de porte médio.

DA REDAÇÃO

Na noi te  do d ia  2  de 
agosto,  a  Prefe i tura  de 
Mar iana ,  por  meio da  Se-
cretar ia  de  Obras,  ass i -
nou a  Ordem de Ser v iço 
para  in íc io  do asfa l ta -
mento da  loca l idade de 
Vargem.  Um invest imen-
to de R$21.120.080,00 , 
que contemplará  a  es t ra-
da  de Pombal  a  Mainar t  e 
do Trevo a  Vargem,  a lém 
do s i s tema de drenagem, 
cana letas  e  meio-f io  em 
toda a  extensão que será 
p av i m e n t a d a .

Em depoimento Nata-
l i a  Duar te,  Pres idente  da 

Associação de Moradores 
do loca l ,  destacou que 
“não estamos nem acre-
d i tando que hoje  esse 
sonho está  sendo rea l i -
zado,  sonho esse  que es-
peramos por  tantos  anos ! 
Que esse  asfa l to  t raga 
a inda mais  prosper idade 
para  a  nossa  comunidade. 
Muito obr ig ada ao poder 
públ ico por  ze lar  e  cu idar 
da  nossa  loca l idade,  pro-
movendo pol í t icas  públ i -
cas  para  toda população 
de Mar iana .  O nosso sen-
t imento é  de muita  g rat i -
dão”,  d isse  emocionada . 

As inter venções  in i -

c iaram na manhã desta 
quar ta-fe i ra  (03)  e  o  as-
fa l to  será  de  por te  mé-
dio,  dest inado para  o 
t râns i to  de ve ícu los  de 
por te  pequeno e  cami-
nhões  de t ranspor te  mo-
derado,  com capac ida-
de de a té  25 toneladas. 
Durante  as  obras  as  v ias 
serão s ina l izadas  a t ravés 
do s i s tema “Pare  e  S ig a” , 
e  es tarão sob f i sca l ização 
dos  órgãos  de segurança 
do munic íp io.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O local tem funcionamento e ronda até as 19 horas, após 
esse horário, os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) 
podem ser contatados pelo número 153.

Posto Integrado de 
Segurança Pública 
é inaugurado em 
Cachoeira do Brumado
SEGURANÇA. A instalação tem como objetivo promover e 
garantir mais segurança para os moradores da região.

DA REDAÇÃO

No último dia 21 de Julho, 
a Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Defesa 
Social, inaugurou o Posto In-
tegrado de Segurança Pública 
- Unidade Cachoeira do Bru-
mado. A instalação tem como 
objetivo promover e garantir 
mais segurança para os mora-
dores da região, uma vez que 
será utilizada pelos agentes 
da Guarda Civil Municipal, 
Polícia Militar,  Polícia Civil e 
Bombeiro Civil.

O local tem funcionamen-
to e ronda até as 19 horas, 
após esse horário, os agentes 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) podem ser contatados 
pelo número 153. A integração 
dos órgãos de segurança públi-
ca já ocorre em outras locali-
dades, como em Furquim e no 
Bairro Cabanas, na sede. Esse 
modelo busca, em conjunto, 
promover um ambiente mais 
seguro, prevenir ocorrências e 
agir imediatamente diante das 
chamadas recebidas. 

De acordo com Magalhães, 

comandante da Guarda Civil 
Municipal de Mariana, a insta-
lação do Posto de Segurança 
no distrito de Cachoeira do 
Brumado é muito importante 
para garantir a segurança da 
região. “O distrito está locali-
zado a cerca de 25km de dis-
tância da sede e isso dificulta 
o atendimento imediato das 
ocorrências. Agora, com a pre-
sença dos órgãos de segurança 
no local, essas demandas são 
atendidas mais rapidamente, 
uma vez que a instalação está 

localizada em um ponto estra-
tégico, na rua principal da co-
munidade”, afirma.

O comandante também 
destaca que a GCM fará patru-
lhamento preventivo em todo 
distrito e propõe garantir segu-
rança ao local.  Além disso, os 
moradores poderão solicitar 
serviços administrativos de 
competência da Secretaria de 
Defesa Social, como recursos 
de multa, cartão de idoso, alis-
tamento militar e solicitação 
de trânsito.
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A empreendedora mineira 
foi reconhecida pela sua 

atuação no grupo Marianas 
Mulheres Que Inspiram.

Empreendedora marianense 
ganha prêmio internacional
OFERECIMENTO. A ganhadora vai receber uma mentoria na China, oferecida pela empresa Deloitte

DA REDAÇÃO

Marciele Delduque, fun-
dadora do Grupo “Mariana 
Mulheres que Inspiram”, irá re-
ceber mentoria de liderança na 
China, e após receber a premia-
ção empreendedora Marciele 
Delduque foi uma das vence-
doras do Brics Women’s In-
novation Competition Award, 
organizado pelo Conselho da 
China para a Promoção do Co-
mércio Internacional (CCPIT) 
e Câmara de Comércio Inter-
nacional da China (CCOIC).

Marciele é uma das qua-
tro brasileiras agraciadas com 

o Prêmio Mulan, disputa-
do entre mulheres do grupo 
(Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul).

A empreendedora mineira 
foi reconhecida pela sua atu-
ação no grupo Marianas Mu-
lheres Que Inspiram, projeto 
fundado por ela para fomen-
tar e desenvolver o empreen-
dedorismo em Mariana. “É o 
trabalho sendo reconhecido. 
Criamos o projeto em meio a 
muito sofrimento, agora esta-
mos recebendo esse prêmio, 
com muito orgulho pelo que 
construímos, ao longo desses 

anos. É de fato inspirador”, 
comemorou Marciele.

A ganhadora vai receber 
uma mentoria na China, ofe-
recida pela empresa Deloitte, 
com o objetivo de desenvol-
ver o poder de liderança in-
ternacional e mobilização de 
todas as mulheres que rece-
beram o prêmio.
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Vereador sugere 
que mineradoras 
façam doações à 
trabalho voluntário 
de Bombeiro Civil
APOIO. Adão, responsável pelo atendimento de Bombeiro 
Civil em Mariana, foi ao Plenário solicitar apoio financeiro para 
dar continuidade aos atendimentos realizados.

DA REDAÇÃO

Na última Reunião Ordi-
nária da Câmara de Mariana, o 
Vereador Pedrinho Salete su-
geriu que a Casa de Leis faça 
um requerimento direcionada 
à VALE, Samarco, Fundação 
Renova, Cedro Mineração, so-
licitando uma doação de um 
caminhão com as especifica-
ções exigidas para atendimento 
à população e agregar direta-
mente o trabalho do Adão Se-
verino Júnior, que é voluntário 
atendendo como Bombeiro 
Civil. Adão foi ao Plenário so-
licitar apoio financeiro para dar 
continuidade aos atendimentos 
realizados. “Entendemos que 
nosso trabalho é essencial na 
cidade. Já tivemos vários pe-
didos, até de vereadores. É de 
suma importância porque de-
safoga até os atendimentos do 
Samu e se pararmos esse aten-
dimento voltaremos a estaca 
zero” explicou Adão.

 Em suas falas, Pedri-
nho Salete defendeu a fala do 
Adão e sugeriu o pedido de do-
ação de equipamentos para as 
mineradoras. “Podíamos con-

sultar o procurador desta Casa 
e dentro de toda legalidade 
tentarmos trazer um recurso de 
umas das empresas para poder 
atender a população marianen-
se” finalizou o vereador.

Em suas falas, Pedrinho Salete defendeu a fala do Adão e 
sugeriu o pedido de doação que equipamentos para as 
mineradoras. 
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 A capacitação tem o objetivo de apoiar as empreendedoras a melhorarem a presença e o 
engajamento dos seus negócios.

Sebrae Minas promove curso gratuito 
para empreendedoras da gastronomia  
POSICIONAMENTO. Capacitação promove visibilidade e apoio as mulheres da área para melhorarem o 
posicionamento dos seus negócios nas redes sociais.

DA REDAÇÃO

Mulheres que atuam no se-
tor da gastronomia em todo o 
país podem se inscrever para 
a série de palestras que serão 
realizadas pelo Sebrae Minas, 
em parceria com a cerveja 
Stella Artois, durante o mês 
de agosto. A capacitação tem 
o objetivo de apoiar as em-
preendedoras a melhorarem a 
presença e o engajamento dos 
seus negócios nas redes sociais. 
São 1,8mil vagas disponíveis, 
e as interessadas podem parti-
cipar de até três dos sete mó-
dulos oferecidos. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas 
neste formulário on-line. 

Entre os temas abordados 
estão desde oportunidade para 
quem deseja ter influência di-
gital no negócio, até estratégias 
para aumentar as vendas a par-
tir da montagem de pratos e do 
posicionamento da marca, pas-
sando por técnicas para o apri-
moramento em aspectos como 
fotografia, produção de conteú-
dos e criação e edição de vídeos.  

“Stella Artois é apaixonada 
por gastronomia e hoje, sendo 
uma marca inserida neste uni-
verso, vimos que ainda falta 
muita visibilidade para mulhe-
res do ramo, elas ainda não têm 
o reconhecimento e mérito que 
merecem. Por isso, nós quere-

mos fomentar o protagonis-
mo feminino na gastronomia, 
ajudando a trazer luz para as 
verdadeiras estrelas da culinária 
profissional”, comenta Maria 
Júlia Casarini do Marketing de 
Stella Artois. 

Ao final da programação, 
no dia 30 de agosto, será lan-
çada a 2ª turma do projeto 
“Elas na Gastronomia”. O 
movimento foi idealizado pelo 
Sebrae para reconhecer a com-
petência e o talento das mulhe-
res no comando de negócios 
da alimentação, incentivando 
o desenvolvimento de suas ca-
racterísticas empreendedoras e 
capacidades técnicas.  
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 A incidência extremamente alta, conforme nota técnica 
da Fiocruz, se delimita a partir de 10 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Covid: apenas BH 
tem transmissão 
extremamente 
alta de doenças 
respiratórias
NÍVEL. Conforme boletim da Fiocruz, entre as capitais brasileiras, 
Belo Horizonte é a única com nível mais alto de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG).

DA REDAÇÃO

O pior momento da pan-
demia certamente passou, mas 
BH ainda tem uma transmissão 
do coronavírus que preocupa. 
O Boletim Infogripe, elabo-
rado pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), divulgado nes-
ta quarta-feira (3) mostra que a 
cidade é a única capital do Bra-
sil com  incidência de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) extremamente alta.

A incidência extremamen-
te alta, conforme nota técnica 
da Fiocruz, se delimita a partir 
de 10 casos a cada 100 mil ha-
bitantes. BH, atualmente, tem 
uma taxa pouco maior que 10, 
mas ainda assim o quadro pre-
ocupa. Um quadro agudo de 

problemas respiratórios pode 
ocorrer por diferentes vírus, 
mas a Covid ainda demanda 
grande atenção por parte da 
população.

“Isso indica que a gente 
tem que manter todos aqueles 
cuidados (contra a transmissão 
da doença). Principalmente, re-
forçar a quarta dose da popu-
lação acima de 50 anos. Vários 
trabalhos mostram que a quarta 
dose nessa população e naquela 
com algum fator de risco dimi-
nui os casos graves”, diz o in-
fectologista Unaí Tupinambás, 
da Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG).

Os casos de SRAG são 
aqueles considerados graves, 
portanto não entram todos os 
casos de doenças respiratórias. 
Apesar do quadro clínico não 
estar relacionado somente ao 
coronavírus, a Fiocruz infor-
ma que a prevalência do Sars-
Cov-2 entre esses diagnósticos 
fica em torno dos 80%.
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IFMG oferta 
pós-graduação 
gratuita em Gestão 
de Projetos e Operações
HORÁRIO. O curso será ofertado presencialmente, com carga 
horária total de 390 horas.

DA REDAÇÃO

As inscrições para nova turma 
da Especialização lato sensu estão 
abertas até 26 de agosto. O curso 
será ofertado nos finais de semana 
no Campus Congonhas.

Até o dia 26 de agosto estão 
abertas as inscrições para o curso 
gratuito de Especialização em Ges-
tão de Projetos e Operações da uni-
dade do Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais (IFMG) em Congonhas. 
São disponibilizadas 25 vagas para a 
pós-graduação lato sensu, destinada 
a profissionais com formação supe-

rior em Engenharia, Ciências Sociais 
Aplicadas ou Ciências Exatas e da 
Terra.

O curso será ofertado presen-
cialmente, com carga horária total de 
390 horas, incluindo o cumprimento 
das disciplinas e a defesa de Traba-
lho de Conclusão de Curso (TCC). 
Com previsão de início em janeiro 
de 2023, as aulas serão realizadas no 
Campus Congonhas às sextas-feiras, 
no período noturno, e aos sábados, 
ao longo do dia.

Os interessados devem ler aten-
tamente as informações contidas 
no item 2 do edital e providenciar 

a documentação comprobatória, o 
memorial descritivo de experiência e 
o preenchimento do barema. A ins-
crição, também gratuita, pode ser fei-
ta pelo endereço: http://www.ifmg.
edu.br/congonhas/pos/inscricao

O processo seletivo será reali-
zado em duas etapas: uma prova de 
conhecimentos específicos realizada 
de forma virtual (caráter eliminató-
ria); e a experiência profissional do 
candidato avaliada pela pontuação 
obtida no barema (cujos documen-
tos comprobatórios serão exigidos 
no ato de inscrição) e no memorial 
descritivo (caráter classificatória).

A especialização é voltada para 
profissionais que queiram se capaci-
tar e ampliar as possibilidades para a 
carreira. Além de aprender a geren-
ciar projetos e operações industriais 
com eficácia e eficiência, o curso 
oferece acesso a práticas e tendên-
cias que poderão ser aplicadas no 
dia a dia. Visa também ao desenvol-
vimento de competências gerenciais 
como liderança, trabalho em equipe 
e ampliação do networking.

Outras informações, acesse 
www.ifmg.edu.br ou entre em con-
tato pelo e-mail selecaogpo.congo-
nhas@ifmg.edu.br

O curso será ofertado nos finais de semana no Campus Congonhas.
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MPF pede que 
WhatsApp adie 
ferramenta 
Comunidades no Brasil
ALTERAÇÃO. A medida tem como objetivo “evitar que a atual 
política de enfrentamento à desinformação da empresa seja 
alterada ainda neste ano.

DA REDAÇÃO

O Ministério Público Federal 
(MPF) recomendou ao WhatsApp 
que apenas implemente a funcio-
nalidade Comunidades, no Brasil, a 
partir de janeiro de 2023. A decisão 
foi divulgada pela Procuradoria Re-
gional dos Direitos do Cidadão de 
São Paulo na última sexta-feira (29).

Segundo o MPF, a medida tem 
como objetivo “evitar que a atual 
política de enfrentamento à desin-
formação da empresa seja alterada 
ainda neste ano, em um momento 
no qual fake news sobre o funciona-
mento das instituições e a integrida-
de do sistema de votação brasileiro 
podem colocar em risco a estabili-
dade democrática do país”. 

Divulgado como parte de 
um pacote de novos recursos 
do aplicativo, o WhatsApp 
Comunidades permitirá que 

grupos da plataforma sejam 
integrados em espaços de inte-
resse comum, chamados “Co-
munidades”.
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Pesquisa aponta preço do combustível ao redor do mundo.

Preço da gasolina sobe 52% 
em 1 ano e meio no Brasil
COMPARATIVO. O Brasil possui o segundo litro de gasolina mais caro do território, ficando atrás somente 
do Uruguai.

DA REDAÇÃO

Mais conforto e privacida-
de são algumas das vantagens 
de quem preza se locomover 
pela cidade com o próprio ve-
ículo ao invés de utilizar os po-
pulares transportes públicos, 
mas nem tudo são flores: fora 
o trânsito, o valor da gasolina 
vem sendo um grande pro-
blema. Tendo isso em men-
te, a plataforma de descon-
tos CUPONATION levantou 
a performance do combustível 
no Brasil e no mundo.

Uma pesquisa realizada 
anualmente pela companhia 
internacional de dados Num-
beo apontou nesta semana 
que o Brasil ocupa atualmen-
te a 52ª colocação no ranking 

do litro da gasolina mais cara 
do mundo, com a população 
precisando desembolsar cer-
ca de R$6,78 a cada 1L. Valor 
desafiador e desanimador para 
grande parte dos brasileiros, o 
litro cresce de forma exponen-
cial nos últimos meses; e o se-
gundo semestre do ano parece 
seguir no mesmo ritmo.

O próprio CUPONA-
TION já tinha divulgado esse 
mesmo estudo em 2021 apon-
tando que em janeiro do ano 
passado o Brasil aparecia no 
ranking dos 100 países com o 
litro de gasolina mais barata do 
mundo, ocupando na época a 
71ª posição da lista ao cobrar 
cerca de R$4.45 pelo combus-
tível - ou seja, o preço do litro 

subiu por volta de 52,35% du-
rante um período de 1 ano e 6 
meses.

Com 100 países partici-
pantes do levantamento, o 
território de Hong Kong é o 
que pertence por mais um ano 
no topo do ranking, com os 
cidadãos pagando em média 
R$14,52 pelo litro do combus-
tível. Finlândia e Alemanha são 
as nações que ocupam o segun-
do e terceiro lugares do estudo, 
cobrando R$12,17 e R$11,98, 
respectivamente, pelo mesmo 
litro. Confira o ranking com-
pleto na pesquisa do CUPO-
NATION.

Indo ainda mais além e fil-
trando esse ranking para a vi-
sualização de países da américa 

latina, o CUPONATION re-
gistrou que o Brasil possui o 
segundo litro de gasolina mais 

caro do território, ficando atrás 
somente do Uruguai, que cobra 
R$9,47. 
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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.

Você tem tudo para começar a semana com 
o pé direito, escorpiãozinha, principalmente 
em assuntos que dizem respeito ao 
trabalho, saúde, dinheiro e contatos com 
pessoas distantes. Novas oportunidades 
despontam e o astral está redondinho para 
você fi rmar acordos, contratos e parcerias 
que podem alavancar seu progresso e 
trazer mais grana. 

O cenário astral está maravigold, Sagita, e 
você pode esperar uma semaninha produtiva 
e rentável. Vênus, Marte e Urano fortalecem a 
sua determinação, fertilizam a sua criatividade e 
prometem mudanças positivas no serviço e nas 
finanças. Sua saúde também fica na melhor forma 
e se você gosta de atividades físicas vai passar a 
perna em muito marmanjo bombado. 

Agosto é o mês do desgosto? Mentira, cabrinha! 
Se depender dos astros, você vai entrar em agosto 
surfando num mar de sorte e oportunidades. Marte 
e Urano trocam vibes espetaculares com Vênus 
e abrem os seus caminhos em vários assuntos, 
minha consagrada! 

Louca para saber se tem good news ou 
bagacinha, minha fi lha? Pode fi car tranquila 
porque a semana tá cheia de notícias boas e 
ela já começa com novidades para a sua vida 
doméstica e familiar. Pode resolver assuntos 
que se arrastam em seu lar e as suas iniciativas 
terão todo respaldo dos parentes.

Sonhou que tirou a sorte grande, meu 
cristalzinho? Pode sonhar à vontade 
porque não paga imposto e digo mais: tem 
tanta coisa boa rolando no céu por esses 
dias que as suas esperanças podem virar 
realidade já na primeira semana de agosto.

Pode glorifi car em pé, deitada e de ladinho, 
porque agosto começa cheio de notícias 
boas e a semana será muito generosa para 
você, tourinha! Seu poder de iniciativa e suas 
habilidades fi cam no modo turbo na vida 
profi ssional e os contatinhos vão triplicar 
com a sua popularidade em alta.

Taí uma semaninha feita de encomenda 
pelos astros para você tirar a barriga da 
miséria, geminiangel! Vênus joga um 
bolaço na sua Casa da Fortuna e se fi ca em 
harmonia com Marte e Urano, apontando 
ganhos inesperados e mudanças positivas 
nos assuntos fi nanceiros.

Bora realizar seus sonhos, lacrar e lucrar, meu 
cristalzinho? Se fosse você não pensaria duas 
vezes para topar o convite, pois o seu astral tá 
mais do que protegido e tudo deve caminhar do 
jeitinho que espera. Pode alcançar conquistas e 
colocar ideias em prática sem a menor dificuldade 
nessa semana e ainda vai contar com apoio de 
amigos.

Tem lambança nessa semana, João? Até 
poderia, mas não tem não, bebê! Vênus age num 
setor chatinho do seu Horóscopo, só que troca 
vibes maravilindas com os astros e deixa a sua 
intuição tinindo para farejar boas oportunidades e 
dar tacadas certeiras, principalmente na profissão.

Quando a esmola é demais o santo desconfi a? 
Nessa semana não tem essa não, minha 
consagrada! Não respondo pelo santo, mas se 
depender dos astros você pode confi ar de olhos 
fechados porque eles tão tudo mancomunado 
para te favorecer. 

Quer notícia boa, librinha? Então toma e segura 
com força porque tem uma penca! A sua fada 
sensata Vênus despeja energias espetaculares 
nessa semana e só faz aspecto positivo no céu, 
turbinando seus talentos, sua criatividade e a sua 
enorme habilidade para se relacionar com quem 
quer que seja.

O astral tá on, minha consagrada, e a semana tem 
tudo para ser perfeita sem defeitos, ainda mais 
na parte financeira. A sua estrela vai brilhar em 
negociações, compras, vendas e, para melhorar, 
você ainda pode contar com apoio da família para 
concluir uma transação vantajosa.

CUIDADO 
COM O ANJO SBT

Amador tenta convencer Malú a voltar com 
ele para a cidade para retomar sua carreira 
na televisão. Malú diz que ainda não se sente 
preparada para voltar e que primeiro precisa 
conversar com Leopardo. Ofélia discute com 
o genro diante do advogado e João Miguel 
se vê obrigado a contar toda a história de 
Viviana. Mesmo depois de ouvir tudo, Ofélia 
ainda está determinada a se valer de todos os 
meios para que João Miguel também pague 
pela morte de sua fi lha.

Leopardo sugere a Malú que dê a seu fi lho 
o nome de João Miguel. Ofélia jura, diante 
do túmulo de Viviana, que vingará sua 
morte. João Miguel pede a padre Anselmo 
que diga a Malú que continua apaixonado 
por ela. Piranha rouba o bebê e Malú se 
desespera ao não encontrar o fi lho no berço. 
Amador chega à fazenda procurando por 
Malú. Candelária conta tudo que aconteceu 
com o bebê e ele tenta convencê-la que 
João Miguel é o homem a quem Piranha se 
referiu.

Alfredo tenta conversar com Pat e fi ca 
desolado. Alfredo pressiona, mas Pat 
desconversa quando ele pergunta se 
o motivo da separação é Moa. Lou 
comunica a Olívia que irá morar com 
Renan. Alfredo decide sair de casa 
e pede abrigo a Milton, em Paquetá. 
Armandinho pede dinheiro para Rebeca. 
Pat recebe Leonardo e Regina na 
Coragem.com e fi ca desconfi ada da 
presença da dupla no galpão. Jonathan 
vê Anita com Ítalo.

Jonathan desiste de seu encontro com Anita. 
Marcinha vê Renan aos beijos com Ísis em 
um local escondido e fi ca chocada. Regina 
reconhece Kaká Bezerra, e Leonardo fi ca 
enciumado. Regina e Kaká foram namorados 
na adolescência. Ítalo acredita que Danilo 
está envolvido na morte de Clarice. Moa conta 
que Andréa pode ajudar no processo de 
guarda de Chiquinho, e Pat fi nge animação. 
Danilo encontra a escuta que Ítalo colocou em 
seu escritório. Andréa comenta com Ricardo 
sobre seu ótimo relacionamento com Moa e 
Chiquinho. Rebeca segue Danilo. Pat conta 
para Moa que se separou de Alfredo.

Ao mesmo tempo em que a família San 
Roman supõe que Branca já deixou a 
casa, Ivete telefona para João Miguel. 
Leopardo planeja ser um pai para o 
bebê e um bom marido para Malú. João 
Miguel termina seu relacionamento 
com Ivete e ela fi ca à beira de um 
ataque de nervos. Leopardo está 
perdidamente apaixonado por Malú, 
mas tem consciência que ela não pode 
corresponder a esse amor. João Miguel 
insiste em se declarar culpado pela 
morte de Viviana, mas diante de suas 
respostas durante o interrogatório, os 
agentes começam a suspeitar que ele 
esteja protegendo alguém.

José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos 
que deseja falar com Tenório antes de 
responder sobre a possível sociedade 
com eles. Filó pede que Zefa não faça 
Tadeu sofrer. Trindade confessa a Irma 
que sente que a namorada não voltará 
para ele se viajar para o Rio de Janeiro. 
O Velho do Rio diz a Juma que está 
preocupado com Jove. Tibério repreende 
Alcides por debochar de Zaquieu. Ingrid 
teme que a imagem de José Lucas 
possa prejudicar sua família, mas Ibraim 
pensa em usar o futuro genro para obter 
benefício político. Juma sente falta de 
Jove. Jove se encanta com Miriam. 

Zefa diz a José Leôncio que não quer voltar 
a trabalhar na fazenda de Tenório. Marcelo 
consola Guta, que está preocupada com 
o paradeiro da mãe. Trindade aconselha 
Alcides a esquecer o que aconteceu no 
Sarandi. Tadeu demonstra ressentimento 
ao dizer para Zefa que José Leôncio não 
o trata como fi lho. José Leôncio e seus 
peões ajudam a prender os caçadores que 
estavam na fazenda. Guta tem a impressão 
de ver Maria Bruaca na chalana. 

Ítalo se lembra de Clarice e fi ca 
desconcertado. Pat e Moa interrogam 
Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no 
galpão da Coragem.com. Olívia procura 
Duarte pela companhia para apresentá-lo 
a Andréa Pratini. Ítalo, Pat e Moa decidem 
o que fazer com Baby depois de descobrir 
que ele é informante de Danilo. Baby é 
atropelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda. 
Alfredo desconfi a do jeito como Pat o trata 
quando chega em casa. Andréa descobre 
que o juiz da audiência de guarda de 
Chiquinho é seu amigo. Pat pede a 
separação para Alfredo.

Patrício e Estefânia interrogam o garçom 
do lugar que João Miguel e Branca, usando 
a personalidade de Ivete, frequentavam, 
mas não conseguem obter nenhuma 
informação importante. Convencidos de 
que João Miguel está tentando proteger o 
verdadeiro assassino, os policiais voltam 
a interrogá-lo. Os policiais decidem 
interrogar Balbina que viu uma mulher 
suspeita entrar na casa na noite do crime. 
Ao mostrarem uma foto de Branca vestida 
como Ivete, ela confi rma que foi a mulher 
que entrou na mansão. Leopardo ajuda 
Malú a procurar um nome para seu fi lho. 
Ela fi nge aceitar suas sugestões e, sem 
que ele suspeite, consegue fazer com ele 
escolha João Miguel.

Violeta repreende todos que esconderam 
a verdadeira identidade de Davi. Matias 
humilha Isadora, que garante a Violeta 
que Davi não assassinou Elisa. Manuela 
esconde Davi. Violeta confronta Matias pela 
morte de Elisa. Silvana e Bento pensam 
em escrever sobre a história de Davi. 
Tenório consegue autorização do Vaticano 
para se casar com Olívia. Iolanda volta a 
chantagear Joaquim. Augusta aconselha 
Emília a se redimir. Arminda explica para 
Santa sobre a confusão causada pelo bolo 
de Manuela. Iolanda procura Isadora e 
Joaquim a observa.

Úrsula garante a Joaquim que cuidará 
de Iolanda. Heloísa revela a Violeta 
tudo o que sabe sobre as falcatruas de 
Joaquim. Margô vê Isadora e percebe 
que Iolanda caiu em uma armadilha. 
Úrsula atropela Iolanda. Silvana beija 
Bento e Letícia fl agra os dois. Bento se 
entristece por perder o amor de Letícia e 
a amizade de Lorenzo. Iolanda desperta 
no hospital e afi rma a Margô que tem 
outras cópias contra Joaquim. Santa e 
Geraldo declaram a paixão que sentem 
um pelo outro. Emília pede perdão a 
Cipriano. Violeta revela a Eugênio que 
Joaquim roubou a fábrica e Isadora 
apresenta as provas.

Violeta decide prestar queixa contra 
Joaquim, mas Eugênio pede um tempo. 
Bento beija Silvana e afi rma que tentará 
esquecer Letícia. Eugênio confronta Úrsula 
e Joaquim. Úrsula revela a Eugênio que 
Joaquim é seu irmão. Constantino e Julinha 
se espantam com o amor de Santa e 
Geraldo. Eugênio decide fazer um acordo 
com Úrsula e Joaquim. Joaquim afi rma 
que aceita o desquite de Isadora. Violeta 
questiona Iara sobre os golpes de Joaquim 
na frente de Eugênio. Margô ameaça 
Úrsula. Davi tem uma ideia para fazer Matias 
confessar seu crime.  

Davi propõe que Isadora fi nja ser Elisa 
diante de Matias. Úrsula propõe fi car com 
o bebê de Mercedes. Eugênio confronta 
Joaquim e Úrsula sobre novas falcatruas 
na tecelagem. Constantino e Mariana 
armam para Santa. Violeta discute com 
Úrsula. Mariana encontra um bilhete da 
loteria. Lavínia oferece ajuda para Julinha 
conseguir separar Santa de Geraldo. 
Lorenzo conclui que Letícia ainda ama 
Bento. Davi e Isadora colocam seu plano 
em ação e juntam Matias, Violeta e 
Salvador. 

Isadora fi nge ser Elisa e Matias confessa 
sua culpa no crime contra a fi lha. Davi 
comemora sua possível libertação. 
Violeta pede que Salvador dê um tempo 
para sua família. Leônidas repreende 
Heloísa pela armação envolvendo 
Matias. Joaquim vê quando Davi foge 
de Salvador. Violeta pede perdão 
a Augusta. Joaquim e Davi brigam. 
Lavínia e Julinha conseguem pegar 
o diário de Santa. Mariana descobre 
que ganhou a loteria. Violeta e Heloísa 
voltam a se entender. Matias confessa 
seu crime na delegacia. Salvador revela 
que Joaquim capturou Davi. Matias 
pede para falar com Davi.

Matias pede perdão a Davi, que desconfi a 
das intenções do ex-juiz. Isadora visita Davi 
na prisão. Lavínia, Julinha e Constantino 
conseguem enganar Santa, que termina o 
relacionamento com Geraldo. Com raiva, 
Heloísa revela a Matias que ele foi vítima 
de uma armação para confessar seu crime. 
Matias tem um novo surto e Violeta afi rma 
a Heloísa que não conseguirá internar o 
marido. Santa descobre que foi enganada 
por Julinha e Constantino. Iolanda se 
prepara para deixar Campos, quando vê 
o verdadeiro Rafael Antunes. Artur diz a 
Davi que tem notícias sobre seu pedido de 
revisão criminal.

Moa fi ca inconformado quando Pat diz que 
não quer fi car com ele. Ítalo e Anita trocam 
olhares. Andréa chega à casa de Moa, e Pat 
vai embora. Rebeca vê Baby entrar no carro 
de Danilo. Alfredo observa Olívia e faz um 
desenho da mãe de Lou sem que ela perceba 
em Paquetá.  Leonardo pede para Regina 
usar Kaká para espionar Pat e Moa. Jonathan 
pede para que Ítalo, Pat e Moa devolvam 
para ele a pasta com toda a documentação 
da fórmula que descobriu. Lou tenta sair do 
apartamento de Renan pela janela, mas não 
percebe que parte do concreto da marquise 
está solta.

Lou grita por ajuda e consegue sair do 
apartamento de Renan. Rico estranha o 
atraso de Lou. Enzo percebe um clima entre 
Olívia e Alfredo na padaria de Milton. Rico 
acredita que foi Renan quem prendeu Lou em 
casa.  Anita e Marcia comentam sobre clima 
entre Lucas e Jéssica. Lou ameaça se afastar 
de Rico se ele continuar implicando com 
Renan. Lucas convida Jéssica para sair com 
ele. Renan faz Lou acreditar que é a culpada 
pelo sumiço de sua chave e de seu celular. 
Rico leva Marcinha para um almoço na casa 
dos pais e a apresenta para Teca e Gustavo. 
Pat percebe que está sendo seguida.

Pat descobre que as pessoas a seguiam 
a mando de Ítalo. Moa questiona Rebeca 
sobre Danilo. Pat reage enciumada ao 
ver Moa beijar Andréa. Olívia marca um 
encontro com Alfredo. Regina descobre 
que a Coragem.com tem um cofre e conta 
para Leonardo. Lou questiona Marcinha 
sobre Rico e pergunta a bailarina se os dois 
estão juntos. Pat impede Lou de ir embora 
do almoço na casa de Rico por causa de 
ciúmes de Renan. Rebeca descobre que 
Danilo mentiu novamente para ela. Pat vai 
com Ítalo encontrar Dalva. Anita aparece 
com Jonathan no bar e o apresenta para Pat 
e Ítalo como seu namorado. Os dois fi cam 
chocados. 

Leopardo leva Malú para um passeio 
no campo e aproveita o momento para, 
mais uma vez, dizer que ela mudou 
sua vida e que está perdidamente 
apaixonado.  Estefânia e Amador 
fi cam muito alterados com a notícia. 
Micaela e Candelária temem que Malú 
leia os jornais e descubra o que está 
acontecendo com João Miguel. Branca 
fi ca muito nervosa quando o advogado 
comunica que ela será transferida para 
o presídio e que já foi marcada a data 
do julgamento.

Maria Bruaca evita olhar para Guta, e segue 
com a chalana. Juma confessa ao Velho do 
Rio que se sente só. Miriam sugere que Jove 
fi que mais tempo na fazenda. Mariana tenta 
convencer José Leôncio a tratar Zaquieu 
como peão. Miriam vê a aliança que Jove 
deixou no carro. Maria Bruaca pede a Guta 
para esquecê-la. Guta decide ir embora da 
fazenda. Miriam e sua equipe fi cam perplexos 
ao ver Jove ir ao encontro de um senhor que 
apenas ele consegue enxergar. Jove fi ca 
abismado ao constatar que o agricultor era 
o Velho do Rio. Zuleica revela a Guta que 
Marcelo não é irmão da moça. 

Guta pede desculpas a Tenório. Trindade diz 
a Irma que Mariana quer vê-los separados. 
Guta conta a Marcelo que eles não são 
irmãos. Irma avisa a Mariana que não 
deixará ninguém mexer no seu fi lho. José 
Leôncio fi ca sabendo por meio de uma 
matéria divulgada no jornal que José Lucas 
se tornará um político de carreira. Muda e 
Alcides procuram Juma para tratar de um 
interesse comum aos três. 

Muda e Alcides perguntam a Juma se eles 
podem contar com ela para matar Tenório 
na tapera. Jove pede a Filó para avisar a 
José Leôncio que a casa do Rio de Janeiro 
foi assaltada e que ele, Mariana e Irma se 
hospedarão em um hotel. Muda conta a 
Alcides que Maria Bruaca está na chalana. 
Marcelo propõe a Zuleica vender a casa 
em que moravam para investir em um novo 
negócio. Alcides convida Maria Bruaca para 
ir embora com ele. Filó vai até a tapera tentar 
convencer Juma a voltar para Jove.

Juma confessa a Filó que não para de pensar 
em Jove. Tadeu fl agra Alcides conversando 
com Muda. Tenório e Zuleica discutem. Velho 
do Rio tenta convencer Juma a perdoar Jove. 
Uma comitiva fantasma pousa na fazenda. 
Tibério pergunta a Muda o que a esposa 
foi fazer na tapera de Juma. Maria Bruaca 
se despede de Eugênio. Mariana coloca a 
mansão à venda. José Lucas avisa ao pai 
que se casará em breve. Alcides chega com 
Maria
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Racismo e visibilidade! 
O racismo é uma problemática social estrutural que se manifesta em diferentes situações e 

contextos. No Brasil, pessoas negras e indígenas são afetadas diariamente por práticas racistas 
que provocam marcas físicas e psicológicas quando não tiram suas vidas.A grande proporção de 
pessoas negras no país não é capaz de frear o sistema racista. 

A construção do racismo se estabelece em um processo ideológico, prático e discursivo de 
inferiorização e violência. Sua característica estrutural é consolidada quando o racismo passa a 
ocorrer em todos os espaços sociais, de diferentes formas, seja no impedimento, silenciamento, 
ofensa ou na violência corporal.

No último sábado, 30 de julho, Títi e Bless, filhos da atriz Giovanna Ewbank e do ator Bruno 
Gagliasso, foram vítimas de racismo em um restaurante na Costa de Caparica, em Portugal. O 
caso ganhou repercussão na imprensa e na internet. É importante salientar que o casal é branco 
e popular na mídia, o que reforça a proporção que o caso tomou. Por outro lado, milhares de 
famílias de pessoas negras vítimas de racismo são negligenciadas e silenciadas, não sendo ouvidas 
ou tendo suas acusações validadas. A criminalização da prática não se mostra suficiente para a 
conscientização e redução de violências como essa, sendo urgente fortalecer políticas e ações que 
asseguram a vida de pessoas negras no Brasil. 

A infância é uma fase essencial para o desenvolvimento humano, tanto cognitivo quanto 
físico. Violências ocasionados pelo racismo prejudicam esse processo por afetarem aspectos 
emocionais das crianças. Entre as consequências disso está a evasão escolar, já que a escola passa 
a ser um local que sujeita crianças negras ao sofrimento. Diante disso, é fundamental pensar a 
existência e impactos do racismo no ambiente escolar. O quanto essa manifestação de violência 
pode afetar a vida de meninos e meninas negras, uma vez que elas estão ali para aprender e se 
integrar socialmente.

Charge

MARIANA FEDE/ VALE
BICO DE URUBÚ

Tempos atrás eu citei aqui 
neste espaço algumas caren-
cias que necessita a nossa rica 
pobre cidade e infeizmente es-
queci de uma outra, que consi-
dero tbm fundamental.

E já vou perguntando - 
Gente, vcs já sentiram o fe-
dozão que esta a nossa cidade 
em consequencia de tantas ti-
ticas,fica mais suave, embora 
eu gostaria de citar, BOSTAS 
mesmo, que caem nos nossos 
córregos  e no ribeirão do Car-
mo. Acredito que passou dos 
limites, embora eu reconheço 
que isto não seja, um previ-
légio negativo só de Mariana. 
Ontem eu tive a  desagrádavel 
oportunidade de ficar próximo 
ao ribeirão e mesmo estando 
de máscara, meus Deus, ao sa-
borear salgados, inalava junto 
aquele fedozão de titica. Eu 
fico imaginando a situação da-
queles moradores aos arredo-
res destes.

Como o município não 
tem instrutura e capacidade  
p/ executar uma obra gigan-
tesca capaz de captar tais titi-

cas, eu acho que a VALE ou 
SAMARCO poderia faze-lo. É 
só reduzirem a dinheirada que 
destinam como atributo dos 
impostos ao cofre público e 
mãos as obras. Em viagem de 
trem turístico da Vale p/ Vitó-
ria fiquei impressionado com a 
construção de tantos viadutos 
e muros de contenções em tor-
no das ferrovias.. Isto para eles 
seria apenas um cafézinho.

Mesmo eles executando 
tais obras, sobrariam ainda 
muitos dinheiros nos cofres 
do município dando margens 
para eles continuarem brigan-
do pelo poder. Salvo isto, sugi-
ro ao município a comprar uns 
bicos de urubús e distribui-
rem p/ nós e aos turistas  p/ 
aguentarmos os fedores.

HOJE VOU TERMINAR 
PERGUNTANDO DE FOR-
MA DIFERENTE E APE-
NAS PARA OS QUE TEM 
UM BOM NARIZ.

- ESCREVI MENTIRA 
HJ GENTE.

Waldemar Malta

EDITAL
SAMARCO MINERAÇÃO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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O dia que aprendi 
a dizer “não”

Durante boa parte da minha 
vida, um dos meus maiores me-
dos – não vou entrar em detalhes 
sobre os outros, isso pode ser 
constrangedor – foi dizer “não” 
para outras pessoas. Por causa 
de uma insistente necessidade 
de ser aceito, benquisto e queri-
do, eu jogava minhas prioridades 
para escanteio e fazia malabares 
com os ponteiros do relógio 
para atender às necessidades de 
quem – depois eu descobriria 
– pouco se importava comigo. 
Para piorar, nas poucas vezes em 
que conseguia dizer “não” a si-
tuações que certamente não me 
fariam bem, eu acabava tomado 
por questionamentos retóricos, 
até um certo peso na consciên-
cia, como se eu não tivesse feito a 
coisa certa. Foi uma época triste, 
de grande desperdício de energia, 
mental e física.

Até o dia em que, depois de 
acudir, amparar e sorrir para pes-
soas que nunca me sorriam de 
volta, resolvi me escolher como 

porto seguro para mim mesmo.
Aprendi a pensar no que de 

fato é importante para mim, me 
colocar em primeiro lugar. O que 
significa não dizer “sim” quando 
quero dizer “não” apenas para 
agradar aos outros, respeitar o 
meu limite e não fazer nada que 
me fira.

Não que eu ache que deve-
mos deixar de estender a nossa 
mão para quem nos pede algo, 
até porque isso não seria uma ati-
tude honesta com quem somos; 
só precisamos aprender a nos 
proteger de quem tem múltiplos 
interesses mas poucas intenções 
sinceras. Entender a quais situa-
ções devemos nos entregar é um 
demorado aprendizado.

Hoje estou melhor, observo 
mais os olhos do que as palavras 
de quem me pede algo, mas ad-
mito que continuo tendo dificul-
dades em recusar panfletos na 
rua.

Fred Elboni
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Vereador Pedro Sousa e Prefeito Interino Ronaldo 
Bento prestigiando o encerramento do Festival de 
Inverno, no Arte Beer.

Nosso amigo e parceiro Rodrigo Cota em visita ao Jornal 
Ponto Final em uma boa prosa com o diretor Rômulo 
Passos.

Nossos parceiros de longa data, Matheus (Smart Cell), Juninho 
(Magmoto) e Bruno (Secretário de esporte) curtindo o show de 
Sorriso Maroto.

Aí está o nosso amigo Carlão com sua esposa e amigos 
curtindo o pagode de Sorriso Maroto. Grande abraço meu 
amigo!

Emerson Freitas,  Vereador Juliano Duarte e Rodrigo Cota 
curtindo o Arte Beer que aconteceu no último final de 
semana. 

O destaque dessa semana é a Eliangela Souza, da Optica 
Maria Clara, que comemora mais um aniversário nesta 
quinta-feira (4). Desejamos muitas felicidades!

Quem também curtiu o show do Sorriso Maroto foram Douglas 
(Brandão Consultório Odontológico), Bruno Cotta e Dênis 
(Contad). Grande abraço! Marcos é leitor do Jornal Ponto Final desde o início, há 27 

anos. Tive o prazer de encontrá-lo e não pude deixar de 
registrar uma foto. Obrigado pelo respeito e admiração.


