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¨ cidades

O projeto será ofertado de forma remota, e a expectativa é atender até 100 alunos.

Olimpíada de 
Matemática abre 
inscrições através 
de curso da UFMG
CONHECIMENTO. Projeto oferece aulas gratuitas para estudantes 
do 8º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

DA REDAÇÃO

Está aberto, até 25 de feve-
reiro, o período de inscrições 
para o Olimpo projeto de ex-
tensão, ofertado pela UFMG, 
ele se destina ao desenvolvi-
mento de competências mate-
máticas, ofertado pela universi-
dade. Este ano, o projeto será 
ofertado de forma remota, e a 
expectativa é atender até 100 
alunos que estejam cursando o 
oitavo e o nono anos do ensino 
fundamental ou o ensino mé-
dio em escolas públicas.

Dois editais que regem o 

processo seletivo, o primeiro, 
é destinado a membros, e se-
lecionará voluntários da uni-
versidade, para as funções de 
professor e coordenador admi-
nistrativo, por meio de uma en-
trevista. O segundo edital, por 
sua vez, é destinado aos alunos, 
e prevê o teste de conhecimen-
to e motivação.  Os candidatos 
interessados devem se inscre-
ver pelo site do Projeto Olim-
po. Outras informações ou 
dúvidas podem ser solicitadas 
pelo e-mail pro.olimpo@gmail.
com , ou por mensagem direta 

no Instagram do projeto.
O Olimpo é um projeto de 

extensão da UFMG que prepa-
ra, de forma gratuita, estudan-
tes matriculados nos anos fi-
nais do ensino fundamental ou 
no ensino médio para a Olim-
píada Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas (Obmep). 

O curso, que estimula o de-
senvolvimento do conhecimento 
e raciocínio lógico do estudante, 
abrange o conteúdo da matemá-
tica básica. As aulas são ministra-
das por graduandos, mestrandos 
e doutorandos da UFMG.

térMinO

Ano letivo da UFMG foi definido e 
férias serão em setembro

O Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Cepe) definiu 
que o primeiro período letivo da 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), que geralmente 
começa em março, terá início no 
dia 17 de maio e terminará em 13 
de setembro. A partir daí, os alu-

nos terão férias de 30 dias. Des-
sa forma, no dia 13 de outubro, 
começa o segundo período (que, 
em geral, começaria em agosto). 
A previsão de encerramento é 25 
de fevereiro de 2022.

A Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), prin-
cipal instituição de ensino su-

perior no Estado, considerou 
os atrasos gerados pelos me-
ses sem aula em 2020 devido à 
pandemia do novo coronavírus. 
As férias neste ano serão ape-
nas entre setembro e outubro. 
Também haverá um recesso de 
Natal e ano novo, entre 20 de 
dezembro e 2 de janeiro.

DA REDAÇÃO
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EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação 
esclarece cronograma 
de designação municipal

A Secretaria Municipal 
de Educação de Mariana es-
clarece que, devido à grande 
demanda de inscritos no Pro-
cesso de Designação on-line, 
o cronograma anteriormente 
divulgado foi alterado, e será 
será publicado apenas a clas-
sificação para Professores dos 
Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental e Educação Infantil 
em razão de ter sido exaurida a 

lista dos aprovados do Proces-
so Seletivo nº 001/2018.

A secretaria informa que 
questionamentos a respeito da 
classificação deverão ser feitos 
no período de 08 horas do dia 
01/03/2021 até às 12 horas do 
dia 02/03/2021.

DA REDAÇÃO

Conforme a mudança, a Secretaria definirá os próximos 
passos do formato de aula.

Município retorna 
às aulas remotas 
em 1º de março 
INCENTIVO. Os alunos receberão materiais pedagógicos 
impressos e material escolar para complementação do kit.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Educação 
informa que, o início do ano 
letivo de 2021, na rede munici-

pal de Mariana, será no dia pri-
meiro de março. Em virtude do 
atual cenário da pandemia na 
região, as aulas acontecerão de 

forma remota. 
Conforme a mudança nes-

se contexto, a Secretaria de-
finirá os próximos passos do 
formato de aula e divulgará nos 
canais oficiais da Prefeitura.

Os alunos receberão ma-
teriais pedagógicos impressos 
e material escolar para com-
plementação do Kit entregue 
no ano passado. As Escolas e 
CMEIs divulgarão suas estraté-
gias de entrega, respeitando os 
protocolos sanitários.

Para mais informações, en-
trem em contato com as insti-
tuições de ensino, por meio de 
ligação telefônica, ou com a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, pelo número 3558-1183. + Confira outras 

reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Estudante de 
Mariana recebe 
visita de repórter 
da globo
RECONHECIMENTO. Jornalista é reconhecido por sua dinâmi-
ca jornalística e boa desenvoltura ao vivo.

DA REDAÇÃO

No último dia 22, a es-
tudante de Jornalismo Cíntia 
Soares recebeu em sua casa 
o jornalista, Marcelo Lages. 
Marcelo é repórter da Globo 
Minas em Belo Horizonte e 
atua em reportagens factuais 
e entradas diárias ao vivo no 
MG1. Reconhecido por sua 
dinâmica e desenvoltura em 
reportagens ao vivo, o tra-
balho de Marcelo chamou a 
atenção da estudante.

Cintia Soares é estudante 
do quarto período de jornalis-
mo pela Universidade Federal 
de Ouro Preto (UFOP) e atua 
na área, como estagiária, na 
Prefeitura de Mariana. A estu-
dante possui paralisia cerebral 
motora leve não progressiva 
caracterizada por alterações 
neurológicas permanentes que 
comprometem o desenvolvi-
mento motor, causando limita-
ções nas atividades cotidianas. 

Conhecida por sua sim-
patia e a maneira positiva 
pela qual encara a vida, em 
uma conversa muito diverti-
da nos contou como foi esse 
encontro com o jornalista “A 
primeira vez que eu o vi por 
vídeo chamada foi no dia 10 
de setembro no meet, mas 
meu contato com ele aconte-
ceu no dia 13 de agosto de 
2020 porque eu acompanho 
o MG1 e em 2020 ele fez a 
cobertura do carnaval, e ob-
servando a forma dele fazer 
jornalismo admirei muito o 
trabalho dele. Aí eu decidi 
procura-lo no instagram e vi 
que ele é uma pessoa muito 
participativa, então eu resol-
vi mandar uma mensagem 
dizendo a minha admiração 
por ele, e ele me respondeu 
muito educado e disse que 
era uma honra saber que uma 
estudante se espelhava nele”.

Mais tarde em umas das 
atividades propostas pela fa-
culdade, Cíntia se lembrou 
do repórter e fez novamente 
contato para, dessa vez fa-
zê-lo um convite, conceder 
uma entrevista a estudante, 
“eu comecei a fazer o perí-
odo emergencial na UFOP 

e eu fiz uma disciplina que é 
‘Tópicos Especiais em Reda-
ção Jornalísticas’, e nessa ma-
téria a gente tinha que pro-
duzir uma reportagem e eu 
pensei, porque não fazer uma 
matéria sobre jornalismo em 
tempos de pandemia?! Eu 
queria muito entrevistar um 
repórter da grande mídia até 
pelo fato de acompanhar o 
jornal e perceber que ele ti-
nha mudado e foi aí que en-
trei em contato novamente 
com o Marcelo que pronta-
mente se disponibilizou e já 
foi me ajudando e dando di-
cas muito valiosas” explicou.

O encontro veio após 
um podcast gravado por Cín-
tia, que ao ser ouvido pelo 
repórter teve como respos-
ta que havia chegado o mo-
mento deles se conhecerem 
pessoalmente “eu gravei uma 
entrevista para um podcast 
da universidade e aí eu fiz 
uma menção ao Marcelo e 
ao MG1. Falei dos conselhos 
que ele sempre me dá que é 
nunca ter pressa, nunca passar 
os carros na frente dos bois, 
e eu enviei pra ele esse pod-
cast e disse que tinha contado 
um pouco da minha história 

e gostaria que ele ouvisse. E 
então ele ouviu e disse que 
havia chegado a hora da gente 
se conhecer e que ele viria à 
Mariana. Eu fiquei muito feliz 
e emocionada de encontrar a 
pessoa que é inspiração pra eu 
fazer o meu trabalho” contou.

Marcelo esteve na cidade 
na última segunda-feira (22) 
e a jornalista o descreve com 
carinho como uma pessoa 
humana e de bom coração, 
“na segunda-feira ele veio, 
e foi muito legal porque eu 
sabia que ele era uma pessoa 
bacana e solícita. Mas poder 
ver o Marcelo pessoalmente, 
o cara educado, parceiro e 
que desde sempre nunca me 
viu com uma pessoa menor e 
nunca se colocou superior a 
mim, foi uma sensação mui-
to boa. Nós tivemos uma 
troca legal, quero retribuir 
a visita dele em breve, es-
pero que as pessoas acom-
panhem ele, tanto na vida 
pessoal quanto no traba-
lho, sou muito grata por ter 
tido a oportunidade de ter 
conhecido ele, uma pessoa 
extremamente humana, so-
lícita e de bom coração, foi 
fantástico” finalizou.

Cintia Soares é estudante do quarto período de jornalismo 
pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e atua na 
área, como estagiária.
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A Defesa Civil recomenda que, em caso de tempestades com ventos fortes e raios, as pessoas busquem locais seguros.

Prefeitura apoia moradores em 
impactos sofridos pela chuva 
CHUVAS. Prefeitura de Mariana intensifica ações para minimizar os impactos causados pelas chuvas.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira 
(22), a Prefeitura de Mariana 
interviu em diversos pontos 
da cidade e dos distritos para 
minimizar os efeitos causados 
pelas fortes chuvas do fim de 
semana. As ações iniciaram 
ainda na madrugada do dia 22 
e envolveu mais de 150 servi-
dores. De acordo com a Defesa 
Civil, dos 71 chamados recebi-
dos pelo setor, nenhuma ocor-
rência grave foi registrada.

As famílias que ficaram 
desabrigadas já foram devi-
damente realocadas e estão 
em segurança. A Secretaria de 
Desenvolvimento Social reali-
zou o levantamento dos bens 
que foram perdidos devido à 
chuva e se reuniu com cerca 
de 181 pessoas que estão re-
cebendo assistência. Dessas, 
78 são do CRAS Distrito, 47 
pessoas do CRAS Colina e 56 
atendidos no CRAS Bairros. 
“A equipe de técnicos da Se-
cretaria está oferecendo total 
suporte às famílias atingidas”.

Em todos os locais foram 
disponibilizados maquinários, 
pessoal e caminhões pipas 
para ajudar na limpeza. Com 
uma equipe com mais de 70 
pessoas, foram realizadas a re-
moção da lama e entulho na 
Travessa Monsenhor Rafael 
Coelho, Rua Vicente de Paula 
Saldanha e também na praça. 

O bairro São Cristóvão passou 
por limpezas nas vias e tam-
bém no córrego. Já no bairro 
Rosário, houveram pontos de 
deslizamentos que receberam 
o suporte imediato da Secreta-
ria de Estradas Vicinais.

Todos os pontos, incluin-
do Passagem de Mariana e 
distritos da cidade, receberam 
a visita da Defesa Civil e da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Social e Cidadania para fa-
zer vistorias e levantamentos 

acerca dos danos causados.
A Defesa Civil recomenda 

que, em caso de tempestades 
com ventos fortes e raios, as 
pessoas busquem locais segu-
ros, longe de árvores, placas 
e postes de energia. Também 
devem ficar distantes de ja-
nelas, bem como desligar os 
aparelhos eletrônicos.

Em caso de qualquer 
ocorrência, ligue para 199 
ou 153 e procure um lugar 
seguro.
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O principal objetivo 
das ações é diminuir os 
potenciais criadouros e 
evitar a infestação pelo 
mosquito.

Prefeitura de Mariana 
intensifica ações 
de combate à dengue
COMBATE. Secretaria de Saúde prevê a contratação 
emergencial de novos agentes para ampliação das ações.

DA REDAÇÃO

Diante do resultado do últi-
mo LIRA (Levantamento Índi-
ce Rápido), que apontou para o 
alto risco de surto de Dengue, 
a Secretaria de Saúde de Maria-
na irá intensificar as ações de 
combate ao Aedes aegypti. Tais 
medidas intensificadoras de 
combate ao mosquito transmis-
sor da Dengue, Zika e Chikun-
gunya iniciaram-se no último 
dia 15. O principal objetivo das 
ações é diminuir os potenciais 
criadouros e evitar a infestação 
pelo mosquito, e assim, conse-
quentemente a proliferação das 
doenças transmitidas pelo vetor.

A cidade de Mariana regis-
trou um índice de infestação da 
dengue com média de 4,8%, ou 
seja, a cada 100 casas vistoria-
das, aproximadamente cinco re-
gistraram criadouros com larvas 
do inseto. Este índice é maior 
do que o preconizado pelo Mi-
nistério da Saúde como satisfa-
tório, cuja recomendação é que 

seja menor que 1%. Segundo 
dados da Subsecretaria de Vi-
gilância e Promoção à Saúde, a 
maiorias das larvas do mosquito 
foram encontradas em resíduos 
domésticos, como latas, cascas 
de ovos, garrafas, e outros. 

A Secretaria de Saúde pre-
vê a contratação emergencial 
de novos agentes para amplia-
ção das ações de combate à 
dengue, como os mutirões de 
limpeza em todos os bairros da 
cidade, remoção dos possíveis 
criadouros do Aedes Aegypti e 
o bloqueio vetorial, eliminação 
dos focos, tratamento larvário e 
borrifação. É Importante salien-
tar ainda que todos os Agentes 
de Combate a Endemias já fo-
ram vacinados contra a covid-19 
e entrarão nas casas seguindo 
todos os protocolos de seguran-
ça para evitar qualquer risco à 
saúde. Além dos novos agentes, 
a conscientização da população 
será fundamental para o comba-
te ao vetor da dengue.

A Secretaria de Saúde re-
força ainda, que o Departa-
mento de Zoonoses realiza 
atendimento de denúncias fei-
tas pelos moradores, através 
do número (31) 3558-2319, ou 
presencialmente, na sede da 
Subsecretaria de Vigilância em 
Saúde, localizada na Rua Dina-
marca, 37 – Fonte da Saudade.

TRANSMISSÃO

Dengue, formas de prevenção e a 
importância da conscientização

Segundo dados da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
cerca de 4 bilhões de pessoas 
estão habitando áreas com ris-
co de contrair a doença, apesar 
desse número considerável, 
essa doença acaba negligencia-
da pela OMS. No Brasil, o ano 
de maior ocorrência da doen-
ça foi em 2013, com cerca de 
2 milhões de casos registrados, 
no entanto, desde 1986 a trans-
missão tem acontecido de ma-
neira contínua. 

A dengue é causada por 
um arbovírus (vírus transmiti-
dos por artrópodes). Podendo 
se apresentar em quatro dife-
rentes tipos: DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4. Atualmente 
os quatro sorotipos circulam 
em territórios brasileiros, inter-
calando-se com a ocorrência de 
epidemias, geralmente associa-
das com a introdução de novos 
sorotipos em áreas anterior-
mente não atingidas ou altera-

ção do sorotipo predominante.
A transmissão do vírus 

ocorre pela picada de mos-
quitos da espécie Aedes que 
também são responsáveis pela 
transmissão de outras doen-
ças como chikungunya, febre 
amarela e Zika.  Ainda não 
existe um tratamento específi-
co para a dengue. Os cuidados 
médicos se baseiam no trata-
mento dos sintomas: comba-
ter a febre e, em casos mais 
sérios, é realizado a hidrata-
ção por vias intravenosas. O 
atendimento imediato e efi-
caz, assim como a precisão no 
diagnóstico, pode contribuir 
para a redução da quantidade 
de casos de óbitos, chegando 
a menos de 1%dos casos.

Atualmente, a principal 
forma de prevenção é o com-
bate aos mosquitos – elimi-
nando os criadouros de for-
ma coletiva com participação 
comunitária – e o estímulo à 
estruturação de políticas pú-

blicas efetivas para o sanea-
mento básico e o uso racional 
de inseticidas. Uma vez que, 
desde o fim de 2015 a primeira 
vacina contra dengue foi regis-
trada em diferentes países, des-
tinadas a indivíduos de 9 a 45 
anos, que se localiza em áreas 
endêmicas ou de risco. 

A OMS recomenda que os 
países considerem a introdu-
ção da vacina contra dengue 
apenas em zonas geográficas, 
nas quais, os dados epidemio-
lógicos indicam um alto índi-
ce da doença. Outras vacinas 
com diferentes tipos do vírus 
se encontram em período de 
desenvolvimento. Todavia, tais 
vacinas têm mostrado uma 
efetividade muito variável (en-
tre 50% e 80%) dependendo 
do tipo de vírus que causa a 
infeção, do tipo de indivíduos 
vacinados e do local onde tem 
sido implementada; igualmen-
te o tempo de duração da pro-
teção está sendo estudado.

DA REDAÇÃO
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Campanha de vacinação dos 
trabalhadores da rede privada
COVID-19. nova etapa de vacinação na cidade de Mariana, desta vez no setor privado.
DA REDAÇÃO

No último dia 22, iniciou-se 
mais uma fase da vacinação con-
tra a COVID-19 em Mariana, 
desta vez o público alvo foram 
os profissionais da rede privada.  
A aplicação da primeira dose 
ocorreu até quinta-feira (25), na 
Central de Imunização, localiza-
da à Rua Santa Cruz, nº 368, Bar-
ro Preto, das 08h às 15h.

Nesta primeira etapa fo-
ram disponibilizadas 240 doses 
e a imunização seguiu a ordem 
de cadastro. O profissional que 
queira consultar sua posição na 
lista de espera da vacina deve 
enviar uma mensagem para o 
Whatsapp Responde Vacinação 
Covid-19, através do número: 
(31) 9 9630-2741, anexando do-
cumento pessoal com foto.

Foram realizados 495 ca-
dastros. Para aqueles que serão 
vacinados na próxima fase, após 
a aplicação das primeiras 240 

doses, será enviado um e-mail 
para o endereço disponibilizado 
no cadastro, informando a data 
da nova etapa.

 No dia da vacinação, é ne-
cessária a apresentação de docu-
mentos comprobatórios como:  
inscrição no órgão competen-
te, documento que comprove 
vínculo empregatício (crachá, 
contracheque; ou declaração 
fornecida pelo empregador, de-
vidamente assinada e/ou carim-
bada; ou carteira de trabalho que 
conste a função). Além destes 
documentos listados acima, de-
vem ser apresentados na data 
da vacinação: cartão de vacina, 
documento com foto e CPF ou 
Cartão Nacional do SUS - CNS.

A conclusão da vacinação 
dos trabalhadores de saúde 
está condicionada às disponi-
bilidades de vacinas enviadas 
pelo Ministério da Saúde e 
Governo do Estado.

O profissional que queira consultar sua posição na lista de espera da vacina deve enviar uma 
mensagem para o Whatsapp Responde Vacinação Covid-19.
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varejão popular

Para liberação do animal apreendido é necessário o 
pagamento da taxa de apreensão.

Município irá recolher animais de 
grande porte em vias públicas 

APREENSÃO. Qualquer cidadão pode denunciar animais 
soltos em vias púbicas.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da secretaria de De-
senvolvimento Rural, realiza o 
serviço de recolhimento dos 
animais de médio e grande 
porte em vias públicas, rurais 
e urbanas. A ação faz parte do 
cumprimento do código de 
posturas (capítulo V) do muni-
cípio e auxilia na segurança dos 
animais e também de todos que 
transitam pelos acessos. 

De acordo com dados da 
secretaria, cerca de 100 animais 
são apreendidos por ano por 
estarem soltos em via pública 
podendo ocasionar acidentes 
graves. 

Para liberação do animal 
apreendido é necessário o pa-

gamento da taxa de apreensão 
e, em casos específicos, a diária 
do animal. A secretaria expli-
cou que o valor da taxa é desti-
nado para o sistema de arreca-
dação de receitas do município 
e que a utilização do valor é de 
acordo com a demanda da se-
cretaria de Fazenda. 

Qualquer cidadão pode de-
nunciar animais soltos em vias 
púbicas por meio do número 
153, da Guarda Municipal, ou 
pelo número, 99824-7946 (Fá-
bio Ferreira). O telefone da 
secretaria é o 3558-4173 e ela 
está localizada no Centro de 
Convenções - Praça JK, s/n.

CASTRAÇÃO

Prefeitura inicia campanha de 
castração no bairro Morro Santana

A Prefeitura de Mariana rea-
liza, por meio do Centro de Aco-
lhimento Animal (CAA), castra-
ções de cães e gatos do nosso 
município. Nesta primeira etapa, 
que ocorrerá nas próximas sema-
nas, serão priorizados animais do 
bairro Morro Santana (Gogô). 
Dessa forma, a Prefeitura e o 
CAA convidam a população do 
bairro interessada em participar 
da campanha a realizar o cadas-
tramento de seus animais.

Os cadastros podem ser re-
alizados através do telefone (31) 
99506-0720 ou pessoalmente 
no escritório do CAA, situado à 
Rodovia MG-129, KM 138, sem 
número, Morro Santana (pátio 
da transportadora Sobreira), de 
8h às 15h. Apenas nesta sexta-
feira, dia 26, o cadastramento 
será feito no PSF do bairro, para 
que seja acessível a todos os mo-
radores da região que não con-
seguirem se deslocar até o CAA. 
O tutor deverá ser maior de 18 

anos e levar original e cópia dos 
seguintes documentos: RG, CPF, 
comprovante de residência no 
nome do tutor (atual), compro-
vante de renda da família e apre-
sentar também comprovante de 
vacinação antirrábica.

Segundo o que recomenda a 
legislação brasileira, que regula-
menta as ações, alguns critérios 
de prioridade devem ser adota-
dos na seleção das localidades 
onde vivem os animais que rece-
berão o benefício. 

DA REDAÇÃO
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

Celso Cota  foi condenado por improbidade administrativa e 
teve seus direitos políticos vedados.

Segundo TRE, Celso 
Cota continua 
impedido de 
ser diplomado
CONTRADIÇÃO. Tribunal divulgou nota para informar que 
Celso Cota Neto continua impedido de ser diplomado.

DA REDAÇÃO

Após veiculação de uma 
matéria divulgada pelo Estado 

de Minas, muitos marianenses 
se manifestaram em suas redes 
sociais. Segundo a matéria o 

candidato a prefeito eleito em 
voto popular, Celso Cota, teria 
derrubado a liminar que o impe-
de de ser diplomado prefeito da 
cidade e poderia assumir a pre-
feitura há qualquer momento.

Na tarde do último dia 23 
o Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE) divulgou nota, des-
mentindo e informando que 
o candidato a prefeito mais 
votado em Mariana, não pode 
assumir a prefeitura local. Se-
gundo o TRE, a chapa dele 
foi indeferida porque o can-
didato está com seus direitos 
políticos suspensos.

 Celso foi condenado por 
improbidade administrativa, 
portanto não preenche as condi-
ções de elegibilidade previstas na 
lei e dessa maneira, o presidente 
da Câmara de Mariana, Juliano 
Duarte (Cidadania), permanece 
como prefeito da cidade.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br

TRANSMISSÃO

Prefeitura presta conta do 3º 
quadrimestre de 2020 

A Prefeitura de Mariana, 
através da Secretaria de Plane-
jamento, Suprimentos e Trans-
parência, realiza hoje (25), a 
partir das 18h, a Prestação de 

Contas do 3º Quadrimestre 
referente ao ano de 2020. Em 
função da pandemia do CO-
VID-19, o evento, acontecerá 
de forma remota, com trans-
missão ao vivo no canal do 

Youtube da Secretaria de Pla-
nejamento de Mariana.

Seguindo os parâmetros 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a audiência aconte-
ce regularmente. Exerça seu 
papel de cidadão e partici-
pe do conforto da sua casa. 
Dúvidas, esclarecimentos, 
críticas, sugestões e manifes-
tações, poderão ser enviadas 
para o e-mail orcamento@
mariana.mg.gov.br, elas se-
rão analisadas e respondidas, 
de forma a garantir a partici-
pação da população.DA REDAÇÃO

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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pref mariana

Mariana retorna a dois circuitos 
mais importantes do turismo
Bigode. Colocar aqui o bigode; que é algo que antecipe ao leitor sobre o que se trata a matéria que vem 
logo abaixo. Escrever o objeto em até duas linhas. 

DA REDAÇÃO

Após assembleia realiza-
da pela Associação do Cir-
cuito do Ouro (ACO), que 
ocorreu na última semana, 
em Belo Horizonte, o muni-
cípio de Mariana, confirmou 
o seu retorno a dois circui-
tos importantes do turismo: 
As associações Circuito do 
Ouro e também das Cidades 
Históricas. Com o regresso 
ao Circuito do Ouro, o mu-
nicípio de Mariana volta a in-
tegrar as políticas públicas de 
regionalização do Turismo, 
retornando à rota turística 
regional, estadual e federal.

O Circuito do Ouro é 
responsável pela organiza-
ção do turismo regional, pro-
movendo diálogo e projetos 
entre entes públicos e priva-
dos. Essa associação apoia 
também o desenvolvimento 

econômico e social da região, 
a partir da atividade turísti-

ca. A entidade é uma região 
turística que agrupa 15 mu-

nicípios com diversas afini-
dades culturais, históricas e 

naturais, além de possuir uma 
proximidade geográfica con-
siderável entre si. Algumas 
dessas cidades estão localiza-
das na região metropolitana 
de Belo Horizonte e, as mais 
distantes estão, no máximo, 
170 km da capital mineira.

Já a Associação das Cida-
des Históricas de Minas Ge-
rais, por sua vez, tem a finali-
dade de atuar no permanente 
trabalho de auxiliar e orientar 
os municípios nos projetos 
de preservação, manutenção 
e divulgação de todo o acer-
vo cultural, arquitetônico, 
histórico e paisagístico de 
Minas Gerais.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br

O Circuito do Ouro é responsável pela organização do turismo regional.
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Mariana inclui 
aproximadamente 
9.000 famílias no 
Cadastro Único
BENEFÍCIOS. O cadastro no CadÚnico, possibilita o acesso à 
diversos auxílios sociais. 

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cida-
dania possibilitou a inclusão 
de mais de 9.000 famílias no 
Cadastro Único do município. 
Elas terão o direito de serem 
inclusas nos programas sociais 
a nível municipal e nacional.

O CadÚnico identifica e 
garante o direito do recebimen-
to dos benefícios de progra-
mas como Bolsa Família, Ta-
rifa Social de Energia Elétrica, 
Carteira do Idoso para viagens 
interestaduais, ID Jovem, Des-
conto na Contribuição do INSS 
para donas de casa, Isenção de 
taxas em concursos públicos e 

no ENEM.
O público alvo desse pro-

grama são famílias com renda 
mensal de até meio salário mí-
nimo por pessoa, ou até três 
salários mínimos. Os grupos 
familiares que possuem ren-
da mensal total maior que três 
salários mínimos, podem se 
inscrever desde que o cadastro 
esteja vinculado a algum pro-
grama social estadual ou muni-
cipal. Indivíduos que vivem em 
situação de rua também podem 
realizar a inscrição.

Para se inscrever, as famí-
lias devem procurar o setor do 
Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família e levar os docu-
mentos originais de todas as 
pessoas que compõem o núcleo 
familiar.  Para dúvidas ou mais 
informações, os interessados 
podem entrar em contato pelo 
número a seguir 3558-2585.

Pix vira alvo de golpes 
e delegados orientam 
como se proteger
DA REDAÇÃO

Em novembro de 2020, co-
meçou a operar o PIX, um meio 
de pagamentos eletrônicos do 
Banco Central do Brasil, e em 
pouco mais de três meses já foram 
65 milhões de usuários cadastra-
dos. A Associação dos Delegados 
de Polícia do RS - ASDEP, por 
seu Presidente, Del. Pedro Carlos 
Rodrigues, alerta sobre os perigos 
do sistema. “Em função da prati-
cidade e rapidez, o PIX se tornou 
um facilitador de golpes. Antes 
era necessário fazer um TED ou 
DOC para que a vítima fosse lesa-
da, agora o golpe é realizado com 
uma simples clonagem de telefo-
ne”, afirmou o delegado.

O presidente da ASDEP ex-
plicou como são feitos os golpes. 
“O criminoso aciona a vítima por 
WhatsApp se passando por um 
amigo ou familiar. Então, ele inven-

ta alguma desculpa, como que está 
sem limite no cartão, por exemplo, e 
solicita a transferência por PIX para 
uma conta clonada. Após a trans-
ferência, o dinheiro é sacado ime-
diatamente para que o banco não 
possa anular a transferência. Por 
isso, a agilidade do PIX facilitou os 
estelionatos”, explicou o presidente.

Porém, o delegado ainda 
alertou que o Banco Central ga-
rantiu a segurança da ferramenta 
e explicou que a principal for-
ma de se proteger é atentar-se 
aos detalhes. “Sempre desconfie 
quando alguém vem pedir di-
nheiro por WhatsApp. Pergunte 
para outros familiares ou amigos 
se eles sabem o motivo do pedi-
do e uma maneira de confirmar a 
veracidade é telefonar para quem 
está pedindo. O PIX é seguro, 
basta estar atento” finalizou.

VIRTUAL
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Contas da Fundação Renova 
foram rejeitadas pelo MPMG
DANOS. Entidade sem fins lucrativos foi criada para reparar danos da tragédia de Mariana, em 2015.

DA REDAÇÃO

Conforme decisão do Mi-
nistério Público de Minas Gerais, 
proferida no âmbito de Procedi-
mento Investigativo, a Fundação 
Renova, entidade sem fins lucra-
tivos, teve suas contas, referente 
ao ano de 2019, rejeitadas pela 
Promotoria de Justiça Especiali-
zada na Tutela de Fundações de 
Belo Horizonte, e não apresen-
tou solução para as irregularida-
des contábeis apontadas na aná-
lise feita pela Controladoria do 
Centro de Apoio Operacional do 
Terceiro Setor. Além disso, não 
foram apresentadas justificativas 
aos valores praticados pela enti-
dade fundacional quanto à remu-
neração de seus dirigentes.

“Os salários dos dirigentes 
da Fundação são absurdamen-
te desproporcionais ao rendi-
mento médio de mercado para 
as respectivas profissões, o que 
gera perplexidade em se tratan-
do de instituição sem fins lucra-
tivos e com finalidade de reparar 
gravíssimos danos causados por 
suas instituidoras e mantenedo-
ras à vida humana, à saúde, ao 
meio ambiente e à sociedade em 
geral”, relata o documento, assi-
nado pelos promotores Gregó-
rio Assagra de Almeida e Valma 
Leite da Cunha.

A Promotoria verificou, 
também, inconsistências no 
âmbito do modelo de gover-
nança da fundação. Foi apurado 
que funcionários das empresas 

que mantém a Renova migram 
para a fundação com altos sa-
lários, o que indica falta de au-
tonomia.  “É grave o fato de a 
Fundação Renova ter sido cria-
da para funcionar como uma 
instância extrajudicial de acesso 
à justiça na reparação integral 
dos danos causados pelas insti-
tuidoras e mantenedoras e fun-
cionar sem a autonomia devida 
e com sérios e graves desvios 
de finalidade”, escreveram.

O documento foi juntado 
a um inquérito civil do MPMG 
que apura as atividades da Re-
nova para as medidas cabíveis.

A redação do Jornal Ponto 
Final, entrou em contato com 
Assessoria de Comunicação 
da Fundação solicitando um 
parecer da mesma em relação 
a denúncia feita pelo MPMG. 

Em nota a Renova respondeu 
que ainda não foi notifica-
da pelo Ministério Público e 
que presa pela transparência 
e diálogo com a sociedade “A 
Fundação Renova informa que 
não foi notificada da decisão 
do Ministério Público. 

A Fundação Renova es-
clarece que é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, 
baseada na transparência e 
no diálogo com a sociedade. 
Os processos da instituição 
são acompanhados e fisca-
lizados, permanentemente, 
por auditorias externas in-
dependentes. Além disso, os 
documentos relacionados à 
atuação da Fundação Reno-
va e a prestação de contas de 
suas atividades são publica-
dos em seu site”.

AGRICULTURA

Viveiristas comercializam mudas 
para reflorestamento do rio Doce

Após cultivo e manejo das 
mudas de espécies nativas, vi-
veiristas de Mariana e Barra 
Longa (MG) afetados pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão começaram a comer-
cializar uma safra de cerca de 
20 mil mudas para a recupera-
ção de nascentes do Alto Rio 
Doce (MG). As plantas foram 
adquiridas pela Fundação Re-
nova e enviadas para produ-
tores rurais dos municípios de 
Coimbra, Ponte Nova e Paula 
Cândido, remunerados pela 
entidade para recuperar nas-
centes localizadas dentro de 
suas propriedades.

Além do fomento da eco-

nomia local, a ação inclui os 
viveiristas na agenda dos pro-
gramas compensatórios de 
reflorestamento e proteção 
de áreas degradadas, previs-
tos no Termo de Transação e 
de Ajustamento de Conduta 
(TTAC). O acordo prevê a re-
cuperação de 5 mil nascentes 
e o reflorestamento de 40 mil 
hectares até a foz, no Espírito 
Santo. Será destinado para as 
iniciativas compensatórias de 
restauro florestal R$ 1,5 bi-
lhão, uma das maiores do país 
em uma bacia hidrográfica.

Para garantir a segurança 
das famílias de Mariana e Bar-
ra Longa no envio das plantas 
a campo, consultores da Fun-

dação Renova ministraram 
treinamentos teórico e prático. 
Todo o processo foi monito-
rado, com o cumprimento de 
normas de distanciamento e o 
uso de máscara para a proteção 
contra o novo coronavírus.

O apoio técnico ocorreu 
desde a seleção das mudas, pas-
sando pela confecção dos ro-
camboles – pacotes de mudas 
– e fertirrigação pré-logística, 
técnica de aplicar fertilizan-
tes via água de irrigação, ainda 
no viveiro. Cada rocambole é 
composto de, no mínimo, 15 
espécies, totalizando 30 paco-
tes. Também foram prestadas 
orientações de como deve ser o 
armazenamento de transporte.

DA REDAÇÃO
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Durante reunião da Câmara, vereadores falam a respeito da realidade do Cólegio Dom Bosco.

Câmara de OP solicita informações 
sobre o Colégio Dom Bosco
DETERIORIZAÇÃO. Atual situação do prédio e seu futuro destino são debatidos por vereadores.

DA REDAÇÃO

Aconteceu no último dia 
18, a 14ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Ouro Pre-
to. Uma das pautas debatidas 
durante a mesma foi a atual con-
dição do Colégio Dom Bosco, 
situado no distrito de Cachoeira 
do Campo. Ao longo dos anos 
esse espaço foi utilizado para di-
versas finalidades, além da esco-
la, abrigou o Regimento Regular 
de Cavalaria de Minas, conside-
rado o principio da Polícia Mili-
tar do Estado de Minas Gerais, 
foi também um hotel.

Devido ao seu valor históri-
co cultural, e a sua estrutura que 
preserva técnicas construtivas e 
estilos característicos de várias 
épocas, o conjunto arquitetô-
nico, paisagístico e arqueológi-
co do Centro Dom Bosco foi 
tombado pelo Conselho Esta-
dual do Patrimônio Cultural de 
Minas Gerais. É válido ressaltar 
também que o espaço já desper-

tou o interesse de  instituições 
de ensino, como a Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP) 
e empresas, a fim de utilizar e 
conservar seu espaço. 

O Vereador Vantuir An-
tônio da Silva (PSDB), através 
da Representação Nº 58/2021, 
reivindicou ao Departamento 
Jurídico, representado por Car-
los Eduardo Silva Pereira, que 
sejam solicitadas informações 
sobre a área. “Hoje o Dom 
Bosco pertence aos Salesianos, 
ou seja, não pertence ao Esta-
do. O município tem tratativas 
em relação a este assunto para 
ter a definição judicial sobre 
a destinação, especialmente 
como fonte de emprego e ren-
da para os munícipios.”, disse.

Naércio França, (Republica-
nos) por meio do Requerimento 
Nº 91/2021, afirma seu interes-
se em adquirir informações so-
bre o andamento jurídico acer-
ca do Centro Dom Bosco. O 

vereador apresentou um vídeo 
no qual fica evidente a deterio-
ração do prédio, principalmente 
a parte do telhado, que pode se 
tornar um criadouro da dengue, 
trazendo assim riscos à saúde 
pública. “Não podemos admitir 
que este local seja destinado a 
loteamento e ‘às traças’. A situa-
ção é crítica.”, apontou.

Outro vereador, o Merci-
nho (MDB) também se solida-
rizou com o assunto e falou um 
pouco de sua experiência aca-
dêmica no local. “É triste ver 
estas cenas, estudei lá e tenho 
muitas lembranças.”, reforçou. 
Por fim, Mercinho acrescentou 
que aguarda um posicionamen-
to das autoridades responsáveis 
pelo caso e se mantém esperan-
çoso quanto a uma solução fa-
vorável ao povo. “É uma causa 
coletiva e representa o coração 
de Cachoeira do Campo, tem 
valor cultural e social” finaliza. 
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Brasil chega a 250 mil 
mortos com ritmo 
acelerado de óbitos
TRANSMISSÃO. País alcança a marca em meio à disseminação 
de novas variantes, escassez de sequenciamento genético.

DA REDAÇÃO

Prestes a completar um ano 
de pandemia, o Brasil ultrapassa a 
marca de 250 mil mortes devido à 
Covid-19, segundo boletim extra 
do consórcio de veículos de im-
prensa divulgado nesta quarta-fei-
ra (24). Foram 1.390 mortes regis-
tradas até 18h18, 250.036 óbitos 
desde o começo da pandemia, o 
que fez o país atingir essa marca 
história de óbitos pela doença.

Foram 22 estados e o Distrito 
Federal que divulgaram dados até 
18h18: Acre, Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Ge-
rais, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraíba, Pernam-
buco, Paraná, Rio de janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rondônia, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, 
Sergipe São Paulo e Tocantins.

Esse número mortes é atin-
gido em meio a uma vacinação 
sem campanha e com novas va-
riantes circulando. Especialistas 
apontam um ritmo acelerado de 
transmissão e de mortes, conse-
quência da falta de medidas de 
isolamento e de restrições im-

postas pelo estado.
As primeiras 50 mil mortes 

demoraram 100 dias – entre 12 de 
março e 20 de junho do ano passa-
do. Entre a marca de 200 mil, em 7 
de janeiro deste ano, e a de 250 mil, 
nesta quarta-feira (24), foram 48 dias. 
O ritmo das mortes deve continuar 
acelerando. O país pode atingir 300 
mil mortes ainda no mês de março.

PUBLICAÇÃO

Governo de MG vai contra Conselho e lança 
1º edital de gestão privada na saúde

O governo de Minas, por 
meio da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais (Fhe-
mig) e a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), quer entregar a ad-
ministração do Hospital Regional 
Antônio Dias (HRAD), em Patos 
de Minas, na região do Alto Para-
naíba, à iniciativa privada por até 
20 anos. É a primeira inciativa do 
tipo na área da saúde no Estado. 

A decisão, contrária ao en-
tendimento do Conselho Es-
tadual de Saúde, foi publicada 
em edital nesta quarta-feira (24), 

que prevê que uma Organização 
Social (OS) sem fins lucrativos 
administre a instituição. 

Conforme consta no docu-
mento, o pagamento feito pela 
administração pública para a 
entidade que assumir o controle 
do Hospital é de pouco mais de 
R$ 80 milhões, com possibilida-
de de expansão para até mais R$ 
79 milhões nas duas décadas.

Ainda, o texto dispensa 
que as OS’s tenham “prévia 
qualificação” como “Organiza-
ção Social do Estado de Minas 
Gerais” para participarem do 

processo seletivo. 
Isso quer dizer que, antes 

da inscrição, as entidades não 
precisam ter o título de “Orga-
nização Social”, apesar de ser 
necessário ter experiência de 
atuação na área da saúde. To-
davia, ao longo do processo, 
é preciso receber o título para 
que o contrato seja firmado. 

Em nota de divulgação, o 
governo de Minas ressalta que 
“na área da Saúde, esse será o 
primeiro contrato de gestão a 
ser celebrado pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais”.  

DA REDAÇÃO
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Publicadas datas e valores para 
declaração de Imposto de Renda
Bigode. Colocar aqui o bigode; que é algo que antecipe ao leitor sobre o que se trata a matéria que vem 
logo abaixo. Escrever o objeto em até duas linhas. 

DA REDAÇÃO

A Receita Federal divul-
gou no último dia 24 as regras 
para declaração do Imposto 
de Renda de 2021. A apre-
sentação da declaração do IR 
2021, ano-base 2020, começa 
na segunda-feira (1º), a partir 
de 8h, e se estende até o dia 
30 de abril. O sistema para 
declaração estará disponível 
para preenchimento a partir 
desta quinta-feira (25)

Sem reajuste na tabela, 
os valores deste ano são os 
mesmos do ano passado. A 
principal mudança será a 
exigência de declaração das 
pessoas que receberam o 
auxílio emergencial para en-
frentar a pandemia de Co-
vid-19 juntamente com ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 22.847,76.

Para este ano, a Receita 
Federal estima que sejam en-
tregues 32.619.749 declarações

Imposto de Renda 2021
Confira os prazos e as 

regras para a declaração nes-
te ano

PRAZOS PARA
DECLARAR O IR

Início: Segunda-feira, 1º 
de março, a partir das 08h

Término: 30 de abril até 
às 23h59 

*O contribuinte poderá 
baixar o programa gerador 
da declaração a partir desta 
quinta-feira (25)

** Quem atrasar a entre-
ga terá de pagar multa de 1% 
sobre o imposto devido ao 
mês, com valor mínimo de 
R$ 165,74 e máximo de 20% 
do imposto devido.

VALORES PARA DECLA-
RAR O IMPOSTO DE 
RENDA 2021 

Quem deve declarar?
- Quem recebeu rendi-

mentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 em 2020  — 
desde que não tenha recebi-
do o auxílio emergencial. O 
valor é o mesmo da declara-
ção do IR do ano passado.

- Contribuintes que re-
ceberam rendimentos isen-
tos, não-tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na 
fonte, cuja soma tenha sido 
superior a R$ 40 mil no ano 
passado

- Quem obteve, em qual-
quer mês de 2020, ganho de 
capital na alienação de bens 

ou direitos, sujeito à inci-
dência do imposto, ou reali-
zou operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas

- Quem teve, em 2020, 
receita bruta em valor supe-
rior a R$ 142.798,50 em ati-
vidade rural

- Quem tinha, até 31 de 
dezembro de 2020, a posse 
ou a propriedade de bens ou 
direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 
300 mil

- Quem passou para a 
condição de residente no 
Brasil em qualquer mês e se 
encontrava nessa condição 
até 31 de dezembro de 2020

- Novidade: quem re-
cebeu auxílio emergencial 
para enfrentar pandemia da 
Covid-19, de qualquer valor, 
juntamente com rendimen-
tos tributáveis em montante 
superior a R$ 22.847,76
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O intervalo de aplicação desta vacina é de até 3 meses.

Saúde recua e 
orienta retenção 
de metade do novo 
lote da coronovac 
RETENÇÃO. No último dia 19, Pazuello disse a prefeitos que 
não seria mais necessário reter vacinas.

DA REDAÇÃO

O Ministério da Saúde re-
cuou e voltou a orientar que me-
tade do novo lote da Coronavac 
seja reservado para garantir a 
aplicação da segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. No 
último dia 19, o general Eduar-
do Pazuello disse a prefeitos que 
não seria mais necessário reter 
vacinas, pois o fluxo de entrega 
de novos lotes permitiria repor 
estoques a tempo de completar 
a imunização.

O intervalo recomendado 
para a aplicação das doses da 
vacina feita pela farmacêutica 
chinesa Sinovac e distribuída 
no Brasil pelo Instituto Bu-
tantan é de 21 dias. Prefeitos e 
governadores vinham cobran-
do que o Ministério da Saúde 
confirmasse a orientação de 
Pazuello em uma nota técnica, 
mas a pasta manteve as reco-
mendações anteriores.

A área técnica foi pega 
de surpresa pela promessa do 
general aos ministros e não 
quis validar a nova regra, pois 
há risco de que novas vacinas 
não cheguem a tempo da apli-
cação da segunda dose. “Ten-
do em vista o intervalo entre 
a D1 e D2 (2 à 4 semanas), e 
considerando que ainda não 
há um fluxo de produção re-
gular da vacina, orienta-se que 
a D2 seja reservada para ga-

rantir que o esquema vacinal 
seja completado dentro desse 
período, evitando prejuízo nas 
ações de vacinação”, diz infor-
me técnico da pasta.

A recomendação da Saúde 
se aplica a 1,2 milhão de doses 
da Coronavac que serão distri-
buídas entre o fim deste mês 
e começo de março. Também 
serão entregues 2 milhões de 
unidades da vacina de Oxford/
AstraZeneca, importadas da 
Índia, mas não há necessidade 
de reter metade dessas doses. 
Isso porque o intervalo de 
aplicação desta vacina é mais 
longo, de até 3 meses. 

Em nota, o Ministério da 
Saúde disse que a chegada de 
novos imunizantes vai permi-
tir a vacinação de novos gru-
pos prioritários: “Serão priori-
zadas pessoas de 85 a 89 anos, 

pessoas de 80 a 84 anos, 3.837 
indígenas e 8% dos trabalha-
dores da saúde”.

A região Norte irá rece-
ber 5% do total de doses de 
vacinas em cada fase de dis-
tribuição. “Desse total, 70% 
ao Amazonas, 20% ao Pará e 
10�re, para também atender 
aos seguintes grupos prioritá-
rios”, diz a Saúde. No Amazo-
nas a ideia é já vacinar pessoas 
de 60 a 69 anos.

“A nova remessa de vaci-
nas do Butantan corresponde 
à entrega de duas doses, sen-
do necessário que estados e 
municípios façam a reserva 
da segunda dose para garan-
tir que o esquema vacinal seja 
completado no período reco-
mendado de 2 a 4 semanas”, 
afirma nota da Saúde, contra-
dizendo Pazuello.

| 17Jornal Ponto Final
25 de fevereiro a 3 de março de 2021

¨polícia
PM aponta redução 
de criminalidade 
em 2020
APREENSÃO. Resultado também aponta aumento de 
apreensão de arma de fogo no mesmo período. 

DA REDAÇÃO

A redução da cr imina-
l idade fo i  ponto de desta-
que,  em 2020,  na  área  de 
recobr imento do 52º  Ba-
ta lhão da  Pol íc ia  Mi l i tar 
(52º  BPM).  Responsáve l 
por  quatro munic íp ios 
-  Ouro Preto,  Mar iana , 
I tab i r i to  e  Diogo de Vas-
conce los,  o  52º  Bata lhão 
efetuou 15 .637 opera-
ções  pol ic ia i s,  reg is t rou 
11 .399 Bolet ins  de  Ocor-
rênc ias  de  naturezas  d i -
versas,  e  efet ivou 2 .001 
pr isões  e  apreensões.

A efetividade das 
Operações de Repressão 
Qual if icada à Violência 
(RQV) obteve aumento 
de 34,4% no comparat ivo 
com 2019,  havendo ain-
da redução de 41,3% dos 

cr imes violentos,  ass im 
como de fur tos de 14,8% 
e roubos de 49,4%.

Ainda no comparativo 
entre 2019 e 2020, hou-
ve aumento de 18,4% na 
apreensão de armas de 
fogo, aumento de 40,4% 
de registros de ocorrên-
cias de tráfico de drogas 
e aumento de 16,9% no 
número de interações en-
tre a Polícia Militar e a 
comunidade. Além disso, 
em 2020, 28 veículos fo-
ram recuperados na área 
do 52º BPM e o Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência 
formou 1.290 alunos na 
modalidade PROERD em 
Casa, o qual,  assim como 
as aulas de estudantes de 
escolas públicas e par ticu-

lares, foram realizadas de 
forma on-line, devido à 
pandemia da Covid-19.

Segundo o Tenente-
Coronel PM Joilson Fer-
nandes Bittencourt, que 
assumiu o comando do 
52º Batalhão em janei-
ro deste ano, “os índices 
indicam o trabalho eficaz 
desenvolvido pelo coman-
do anterior. E a meta para 
2021 é desenvolver um 
trabalho em parceria com 
a comunidade e autori-
dades constituídas, para 
obtenção de índices ainda 
melhores na preservação 
da ordem pública”.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br

 Foi feita busca no veículo, onde foram apreendidos os materiais.

Homem é preso pela PM 
por porte ilegal de arma 
DA REDAÇÃO

Durante diligências reali-
zadas, na última segunda-fei-
ra, dia 22, por volta de 17h, 
policiais militares averigua-
vam denúncia relativa ao trá-
fico de drogas, quando avista-
ram um caminhão parado em 
local suspeito, em uma rua do 
bairro Barro Preto.

Ao perceberem a presen-
ça policial, dois homens sa-
íram do veículo, e um deles 
foi identificado como sendo 
indivíduo que já possuía pas-
sagens pela Polícia, por posse 

e porte de arma de fogo. Foi 
feita busca no veículo, onde foi 
foram localizados: um revólver 
do calibre 38, municiado com 
quatro cartuchos intactos. 

O homem, de 29 anos , 
que possuía passagens pela 
Polícia , assumiu a proprieda-
de do revólver, sendo preso 
em flagrante. Ele foi conduzi-
do para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde foram 
entregues a arma de fogo e 
as munições apreendidas pela 
Polícia Militar.

RESIDENTE
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O intervalo de aplicação desta vacina é de até 3 meses.
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DA REDAÇÃO
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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.

Sua percepção, boa lábia e seu instinto para 
negociar podem fazer toda diferença neste 
período e quem revela é Marte, que forma aspecto 
superpositivo com Plutão na quarta, dia 24. Há 
chance de você fechar acordo importante, acertar 
contratação em um emprego ou então mandar 
bem em atividades comerciais, inclusive ao lidar 
com serviços e produtos oferecidos na internet. 

Nesta semana, Marte despeja vibes poderosas 
em seu Horóscopo ao trocar figurinha com Plutão 
e as energias benéficas vão influenciar diretamente 
os seus interesses financeiros e profissionais. Use 
e abuse da sua garra e determinação, pois você 
está com a faca e o queijo nas mãos para se 
destacar no trabalho e atrair melhorias no ganhos. 
A saude também ganha proteção e fica mais firme 
e forte. 

A última semana de fevereiro concentra ótimas 
energias dos astros e um dos aspectos principais 
envolve diretamente o seu signo. Plutão segue em 
sua companhia e troca likes com Marte, que brilha 
seu paraíso, animando os contatos com amigos, 
parentes e o mozão. Você vai se dar bem com todos, 
exercerá mais liderança na vida social, influenciará as 
pessoas à sua volta e terá determinação de sobra 
para resolver o que for preciso em casa e no trabalho.

Marte e Plutão formam aspecto maravilindo na 
quarta, dia 24, trazendo muitos estímulos para 
a sua vida íntima e familiar. Você vai se entrosar 
bem com quem convive e pode superar um 
problema antigo. O Sol segue o baile em sua Casa 
da Fortuna e troca ótimas vibrações com Urano, 
seu regente, sinalizando um período perfeito sem 
defeitos para tratar de interesses materiais, resolver 
questões sobre aluguel, compras para casa e 
outros assuntos que envolvam seu lar e sua família. 

Fevereiro termina glorioso para o seu signo e 
muito do que você quer conquistar pode se 
encaminhado agora, nesta última semana. Na 
quarta, dia 24, Marte troca fi gurinha com Plutão 
e revela que um sonho material pode se tornar 
realidade. Seu instinto para negociar, pechinchar, 
comprar e vender estará tinindo e você pode 
sair no lucro. Na quinta-feira, será a vez do Sol 
despejar vibes positivas em seu Horóscopo ao 
formar um belo sextil com Urano.

Se depender de Marte e Plutão, você vai 
contar com mais coragem, ousadia e muita 
disposição para defender seus propósitos 
nesta semana. A dupla dinâmica vai deixar seu 
comportamento mais destemido e batalhador 
ao tratar dos seus interesses e seu espírito de 
liderança virá à tona, estimulando conquistas 
nas fi nanças, no trabalho e na vida pessoal. 

O sinal estará verdinho para você se dar 
bem em negociações, ampliar os ganhos e 
resolver pepinos relacionados com dinheiro. 
Marte continua em sua 12ª Casa, mas forma 
excelente aspecto com Plutão e deixa os seus 
instintos afi adíssimos, ainda mais ao lidar 
com as fi nanças. Há chance de encontrar 
solução repentina para uma pendência e 
alguém que não quer aparecer pode te dar 
uma baita força. 

Ótimas vibes chegam de Marte e Plutão, que 
formam sextil em signos do elemento Terra, 
ativando sua determinação, seu lado organizado e 
focado. Você saberá exatamente o que fazer para 
atingir seus objetivos e terá garra para superar 
qualquer obstáculo. Também contará com apoio 
de gente que é importante na sua vida. 

Marte é um grande incentivador do seu signo 
e o astro guerreiro troca likes com Plutão nesta 
semana, impulsionando seu crescimento e seu 
sucesso profissional. Não vai faltar oportunidade 
para você mostrar suas competências e sua garra 
será o grande diferencial para alcançar vitórias 
importantes. 

Pode esperar uma semana animada e vibrante 
pela frente e quem avisa é Marte, que forma 
aspecto maravigold com Plutão, apontando 
novos horizontes, conquistas e realização de 
ideais, principalmente nas fi nanças e na paixão. 
Na quinta-feira, o Sol também despeja energias 
generosas em seu Horóscopo, fi ca de boas 
com Urano e confi rma as boas indicações dos 
astros, multiplicando suas chances de sucesso. 

Marte forma excelente aspecto com Plutão nesta 
semana, estimulando seu lado batalhador e 
aguerrido ao lidar com os interesses fi nanceiros 
e familiares.  Você pode resolver uma porção 
de coisas em casa, quitar pendências e ainda 
retomar planos engavetados com ajuda de 
parentes e do par. Essas vibes também elevam 
sua seducência e favorecem os momentos de 
intimidade com o mozão. 

Cobra aceita entrar para a academia de 
Lobão. Gael apoia Karina e treina com a 
fi lha. Lobão conta a Cobra que perdeu tudo 
por causa de Gael. Sol chora ao lembrar das 
palavras da mãe. Bete fi ca apreensiva com o 
sumiço de Sol. Marcelo sonha com Roberta, e 
beija Delma. Nando afi rma a Sol e Pedro que 
o CD demo precisa ser gravado em estúdio 
profi ssional. Tomtom se preocupa com Sol. 
Dalva avisa a Bete que Sol está bem. Karina 
estranha encontrar apenas Zé no cinema. Sol 
pede abrigo a Nando. Pedro e Tainá chegam 
ao cinema e, para provocar o menino, Karina 
acaba beijando Zé.

Cobra ameaça Karina para que ela se 
afaste. Bete se decepciona com Sol, 
que decide sair de casa. Bianca e BB 
estranham o comportamento de Karina. 
João insiste em sondar René sobre Ana. 
Bete se desespera por não conseguir falar 
com Sol. Bianca conta para BB sobre sua 
noite com Duca, e Karina chora sem ser 
percebida. René fala com Dandara sobre 
lecionar na Ribalta. Lucrécia questiona 
Edgard sobre os segredos de René. 
Sol pede para dormir na casa de Pedro. 
BB avisa a Cobra que irá à delegacia 
denunciá-lo por assédio. Gael lamenta 
com Dalva sobre Cobra. Lobão vai ao 
encontro de Cobra.

Tancinha sente-se mal, e Beto a leva 
para casa. Adônis pressiona Nair para 
contar a verdade para ele e os irmãos. 
Tamara pede para Penélope deixar 
que ela fi que com Apolo. Aparício não 
consegue se entender com Rebeca. 
Nair decide contar a verdade para 
Apolo, Adônis e Larissa. Camila se 
diverte na sessão de fotos que faz com 
crianças. Giovanni conta para Bruna 
que reatou com Camila. Safi ra leva 
Tarzan ao shopping. Tancinha constata 
que Guido é seu pai. Adônis procura 
Leonora. Um segurança reconhece 
Fedora e avisa à polícia. 

Tancinha não acredita na história que Guido 
lhe conta. Teodora fi ca furiosa com Safi ra. 
Os policiais chegam ao local onde Fedora e 
Leozinho estão. Tancinha pede para Guido 
não procurar Francesca ou seus irmãos. 
Leozinho e Fedora fogem da polícia. Enéas 
encontra Giovanni com Camila e fi ca furioso.  
Tancinha afi rma a Beto que não contará para 
a família que seu pai está vivo. Shirlei e Felipe 
se encontram no apartamento de Henrique. 
Bruna pensa em usar Enéas em seu plano 
contra Camila e Giovanni. Rebeca decide ir 
embora. 

Um artista famoso, amigo de Nando, 
convence Bete a deixar Sol se 
apresentar com a banda. Bianca e 
Duca namoram apaixonados. Roberta 
se insinua para Marcelo. Delma e 
Bete vibram com seus fi lhos no palco. 
Lucrécia comemora a exibição de Jade, 
Jeff e Breno. Bete pede que Jeff conte 
a Rute sobre suas aulas de dança. 
Edgard anuncia a presença de René, 
e Gael fi ca contrariado. Durante sua 
cena, BB se despe no palco, e Cobra 
se revolta. Dandara convence Mari a 
cantar. Cobra vai ao camarim de BB.

Bibi confronta Rubinho e termina o 
casamento com o bandido. Nonato 
diz a Simone que acredita que Silvana 
esteja envolvida com agiotas. Bibi depõe 
perante o juiz. Ritinha visita Zeca e Jeiza 
fl agra os dois. Rubinho ordena que Bibi 
pegue a pensão de Dedé com Carine. 
Bibi se revolta contra Rubinho e desabafa 
com Alessia. Abel se incomoda com 
o namoro de Nazaré. Dantas ameaça 
processar Ritinha. Bibi investe contra 
Carine e Jacy pede ajuda a Rubinho.

Joyce encontra o cartão que Nonato deixou 
em sua bolsa e Ivan sugere que a mãe 
frequente o grupo de apoio. Caio orienta 
Selma a investigar o paradeiro de Solange/
Irene. Irene provoca Joyce, que decide 
denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora 
conforta Bibi, que jura vingança contra 
Rubinho. Eugênio é intimado a pagar 
pensão para Irene. Zeca se recusa a ajudar 
Ritinha. Jeiza vence sua luta. Gerson sofre 
um assalto e acaba morto.

Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma confortam 
a esposa de Gerson. Ritinha concede uma 
entrevista para a TV para conseguir reaver 
Ruyzinho. Jeiza aceita testemunhar em 
favor de Zeca. Bibi descobre que Rubinho 
deu seu carro para Carine. Sabiá aconselha 
Rubinho a não confrontar Bibi. Bibi cobra o 
dinheiro que deixou com Silvana, que se 
desespera. Bibi agride Carine, e um policial 
a alerta. 

Tancinha se enfurece com Aparício, e 
Guido tenta acalmá-la. Felipe decide contar 
a Shirlei sobre a chantagem de Jéssica. 
Adônis sonda Nilton sobre Nair. Giba 
confi rma para os repórteres que Tamara 
provocou o acidente que o tirou da corrida. 
Tancinha desconfi a de Guido. Aparício 
consegue falar com Rebeca. Agilson 
avisa a Teodora que Epaminondas, o 
Tarzan, sumiu. Fedora é reconhecida na 
rua. Adônis descobre o segredo de Nair. 
Penélope pensa em internar Tamara. 

BB tenta se desvencilhar de Cobra. 
Encorajada por Jeff, Mari consegue se 
apresentar. Edgard convida René para 
lecionar na Ribalta. Lucrécia e Dandara 
apoiam BB, que pensa em denunciar 
o assédio de Cobra. René confi dencia 
a Edgard que viu Ana ser atacada no 
passado. Dalva e Sol contam para Bianca 
sobre o assédio de Cobra, e a menina 
vai ao encontro de BB. Dandara aprova 
a postura de Gael contra Cobra. Bete 
encontra sua casa revirada depois de um 
assalto, e Sol confessa que deixou a porta 
aberta ao fugir. Karina procura Cobra.

Iná  tem um pesadelo com suas netas e 
fi ca preocupada. Rodrigo assiste ao jogo 
de tê nis de Ana. Todos comemoram o 
aniversá rio e a vitó ria de tenista. Ana pede 
para Eva deixá -la ir a um passeio com a 
turma de seu cursinho. Jonas dá  um anel 
de brilhantes para Cris. A tenista pula em 
um lago para fugir de Rodrigo. Eva fl agra 
Jonas e Cris juntos e decide sair de casa. 
Rodrigo se declara a Ana, e os dois se 
beijam. Manuela fi ca nervosa quando sua 
mã e a manda arrumar as malas para irem 
embora. Eva vê  Ana e Rodrigo se beijando 
na porta de casa.

Ana e Rodrigo tentam se explicar, mas 
Eva e Jonas nã o ouvem os fi lhos. Eva 
manda Manuela fi car na casa da avó  
quando ela e Ana forem para o torneio 
de tê nis em Buenos Aires. Iná  critica o 
casamento, e Laudelino fi ca frustrado. 
Ana vence o torneiro de tê nis. Nanda e 
Rodrigo se revoltam contra Cris, e Jonas 
defende a amante. Eva se enfurece 
ao encontrar Clé ber, o advogado de 
Jonas. Ana sente-se mal e a treinadora 
a repreende por chegar atrasada para 
o treino. Eva conta para as fi lhas que 
Jonas lhe deu um golpe. Ana fala para 
Manuela que desconfi a de que esteja 
grá vida.

Ana e Manuela vã o a um laborató rio 
e confi rmam a gravidez. Iná  tem novo 
pesadelo e liga para as netas. Ana avisa a 
Rodrigo que precisam conversar. Clé ber 
conta para Jonas que Eva o denunciou 
para a Receita Federal. Jonas nã o aceita 
o relacionamento de Rodrigo e Ana. Eva 
descobre a gravidez de Ana. Rodrigo se 
encontra com a namorada no clube e os 
dois discutem. Ana conta para Alice que está  
grá vida. Alice descarta sua aparelhagem de 
tê nis. Manuela aconselha Ana a contar para 
Rodrigo que está  grá vida. Vitó ria pensa em 
uma soluç ã o para que Ana dê  continuidade 
à  sua carreira.

Vitó ria explica a Eva que entrou em 
contato com uma agê ncia de adoç ã o. 
Jonas se enfurece com o valor 
exigido pelos fi scais para abandonar a 
investigaç ã o. Ana apresenta Alice para 
Manuela. Eva conta para as fi lhas a 
ideia de Vitó ria para que a gravidez nã o 
atrapalhe a carreira da tenista. Marcos 
repreende Vitó ria por nã o elogiar Sofi a 
na nataç ã o. Vitó ria faz uma coletiva 
informando que Ana está  com uma 
lesã o grave e se tratará fora do paí s. 
Rodrigo se assusta ao ver a entrevista 
na televisã o e tenta falar com Ana. 
Lorena leva Manuela ao baile de Iná . 
Rodrigo chega ao aeroporto e grita por 
Ana, que paralisa ao vê -lo.

Eva nã o deixa Ana e Rodrigo 
conversarem. Manuela fi ca chocada ao 
ver Rodrigo beijar uma garota em um 
show. Ana e Eva chegam à  Patagô nia 
e vã o à  agê ncia de adoç ã o. Manuela 
conta para a irmã  que viu Rodrigo com 
outra. Iná  faz perguntas sobre Ana para 
Manuela. Ana troca correspondências 
com Manuela durante toda a sua 
gestaç ã o. Jonas elogia o desempenho 
de Rodrigo na empresa. Cris se 
muda para a mansã o. Nanda critica o 
comportamento de Rodrigo. Alice mente 
para Suzana para viajar.  Alice conta a 
Ana que é  fi lha de Vitó ria e que ela a 
entregou para adoç ã o. Ana entra em 
trabalho de parto.

Iná  conta para Manuela sobre o sonho 
que teve com Ana e um bebê . Eva leva a 
fi lha para o hospital. Verô nica fotografa o 
nascimento de Jú lia, e Ana nã o olha para 
a fi lha. Ana vê  Jú lia e desiste de entregar 
sua fi lha para Verô nica, que se desespera. 
Rodrigo encontra Manuela e pergunta por 
Ana. Manuela avisa a Vitó ria que Ana teve 
a bebê . Marcos conversa com Dora sobre 
suas crises com a esposa. Verô nica e o 
marido contam a Eva que Ana nã o quer 
entregar Jú lia para eles. Alice fala com 
Manuela que nã o quer mais conhecer 
Vitó ria. Eva vai ao consulado brasileiro 
registrar a neta como sua fi lha.

Fedora fi ca transtornada ao ver Leozinho 
sendo preso. Aparício diz a Guido que Fedora 
precisa de seus cuidados. Rebeca deixa a 
cobertura. Teodora disfarça os ciúmes que 
sente de Tarzan com Safi ra. Ariovaldo avisa a 
Teodora que Fedora foi encontrada. Tancinha 
pede desculpas a Aparício por tê-lo acusado 
de assassinato e diz que não pode perdoar 
Guido. Giovanni e Camila armam para que 
Shirlei e Felipe se encontrem. Felipe pede 
Shirlei em casamento. Tamara pergunta a 
Apolo se ele desistirá do casamento se não 
conseguir a guarda das crianças. Nair revela a 
Apolo a sua preocupação com a instabilidade 
emocional de Tamara.

Tamara se sente culpada quando o Juiz 
declara que ela e Apolo não poderão ter 
a guarda das crianças. Shirlei conta a 
Francesca que Felipe a pediu em casamento, 
e Carmela ouve. Tancinha e Beto conseguem 
a guarda provisória de Carol e seus irmãos. 
Leozinho diz a Agilson que não irá entregá-lo 
à polícia. Dinamite conta tudo o que sabe a 
Estelinha Salgado. Penélope diz a Aparício 
que Rebeca está decidida a retomar o plano 
de conseguir um marido rico. Larissa comenta 
com Apolo que Nair planeja dar o automóvel 
que ganhou para Adônis, como presente pela 
formatura. Fedora paga a fi ança de Leozinho. 

Giovanni fica ansioso para saber o que 
aconteceu com Guido e avisa a Tancinha 
que deseja ver o pai. Aparício revela a Agilson 
que Dinamite fez uma delação premiada 
envolvendo seu nome. Teodora expulsa 
Agilson da mansão. Aparício enfrenta Teodora 
e avisa que lutará pelo Grand Bazzar. Nair 
tenta fazer com que Apolo desista de investigar 
o que aconteceu na noite da véspera de seu 
casamento com Tancinha. Agilson e Leozinho 
alugam um quarto para morar. Felipe avisa a 
Shirlei que ela deverá ser indiciada por roubo 
e agressão. Enéas pede demissão do Grand 
Bazzar. Dulce procura Tancinha para falar de 
Bia. 

Seu regente Marte segue o baile em sua Casa 
da Fortuna e sorri para Plutão, indicando que 
transformações positivas devem rolar na vida 
material e profissional. A garra ariana fica cristalina 
e você vai mostrar seu jeito guerreiro ao lutar por 
suas ambições – vai, nessa que a vitória é certa! 

Ritinha aparece de surpresa em 
tribunal. Abel responsabiliza Ritinha 
pelos problemas na vida de Zeca. Mira 
se assusta com Irene. Zeca mente em 
depoimento para ajudar Ritinha. Rubinho 
provoca e acaba sendo humilhado por 
Bibi, que revela traição com Caio. Ivan 
afi rma que sentimento de Ritinha por 
Ruy é sincero. Bibi afi rma para Aurora 
que seu casamento com Rubinho 
acabou. Cibele entrega exame de DNA 
para Ruy e diz que ele não é o pai do 
fi lho de Ritinha.

Ruy insiste que é pai de Ruyzinho e 
pede que Cibele não mostre o exame 
para ninguém. Após discussão com 
Irene, Mira teme por sua segurança. 
Bibi é despejada de casa por Rubinho, 
que se vangloria pelo ato. Bibi fi ca 
chocada ao descobrir que o dinheiro 
que deixou com Silvana foi gasto pela 
arquiteta em jogo. 

Irene espezinha Eugênio. Mira entrega para 
Dantas tudo o que sabe sobre Irene. Eugênio 
conforta Ivan e diz que a família estará ao lado 
dele na retirada dos seios. Dantas, Silvana, 
Garcia e Elvira estão atrás de Irene na garagem 
do seu apartamento. Irene morre ao cair no 
fosso do elevador.

Pedro se incomoda com o beijo de 
Karina em Zé. Bete se emociona ao 
falar de Sol para Wallace e Jeff. Karina 
diz a Zé que são apenas amigos. Bianca 
volta ao plano de arrumar um namorado 
para a irmã. Tainá afi rma a Pedro que 
ele gosta de Karina. Jeff conta para Rute 
sobre suas aulas de dança. BB pede 
que René testemunhe a seu favor, e o 
ator afi rma que não viu nada. Lucrécia 
exige que Edgard conte a verdade sobre 
René. Sol e Bete se reconciliam. Delma 
insiste para que Marcelo leve Tomtom à 
aula de natação. Roberta oferece uma 
massagem a Marcelo. Lobão encontra 
René.
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Solidariedade por conveniência 
Estudos científicos revelam que ajudar aos outros aumenta a felicidade. 

Aumenta os níveis de satisfação, proporciona senso de sentido, aumenta 
nossa sensação de competência, melhora nosso humor e reduz o estresse. 
Pode ajudar a retirar nossas mentes da fixação em nossos problemas tam-
bém.

 Essa sensação boa que acontece quando sentimos que estamos fa-
zendo o bem pode ser a resposta fisiológica do corpo para quando doa-
mos, gastamos dinheiro ou dedicamos algum tempo a ajudar sem pensar 
diretamente em nós mesmos, pois é como se fizéssemos a escolha em fazer 
caridade em vez de simplesmente nos favorecer.

 Quem recebe um ato solidário conquista benefícios, é claro. Mas 
quem oferta momentos de afago, carinho e doação aos outros, ganha ainda 
mais. Pesquisas indicam que trabalhos voluntários altruístas estimulam a 
alegria, aliviam as tristezas e aumentam a imunidade, evitando doenças.

 Conseguem perceber que os beneficio próprios são imensamente 
maiores aos que o ato em si – de doar-se – proporciona? E ainda sim vemos 
por aí a auto-promoção em situações desse gênero. Quem de nós nunca viu, 
principalmente em redes sociais, cidadãos registrando doação de cestas bá-
sicas com as conhecidas selfs? Recentemente, com as enchentes, ‘choveram’ 
nas redes sociais registros de quem se “solidarizou” com a angústia de mui-
tas famílias e registrou. Registrar e publicar, expondo o sofrimento alheio, 
somente para dizer que esteve ali pra ajudar, vale? O que a mão esquerda 
faz a direita não precisa saber, fica a dica.

Charge

“Quem sou eu para 
fazer algo grande?”

Sempre gostei de aprender: sobretudo, o aprendizado contínuo 
que adquirimos fora das salas de aula, mas também do conhecimento 
clássico, transmitido bons professores. Tenho grande admiração pelos 
professores que tive, aqueles que abriram a minha cabeça, despertaram 
a curiosidade e faziam aquilo com paixão e propósito. A admiração 
era tanta que, até pouco tempo, nunca havia pensado em ensinar nada. 
Afinal, quem sou eu para ensinar algo a alguém?

Mas lembrei que essa mesma construção – “quem sou eu para 
x, y, z?” – foi o que quase me fez deixar de escrever, de comparti-
lhar meus textos, de publicar meu primeiro livro etc.  Resolvi, então, 
vencer o medo e ir ao encontro da tal zona de desconforto, onde 
acontece a magia. Negociei com o meu crítico interior e me dediquei 
a estudar, a refletir e a criar um projeto em que eu poderia me expe-
rimentar nesse lugar de professor com um mínimo de legitimidade.

Precisei descontruir um pouco essa imagem de professor, confes-
so. Não poderia mais ver o professor como alguém que está acima – 
dos alunos, do bem e do mal, do questionamento. Lecionar, para mim, 
não é sobre me colocar numa hierarquia, numa posição autoritária ou 
arrogante: “eu sei, você não sabe, então vou lhe ensinar.” Não é via 
de mão única. Transmitir o que eu aprendi – o que sigo aprendendo, 
com os livros, os cursos e a vida – para quem tem interesse e paixão 
pelas mesmas coisas é me colocar a serviço de uma grande troca: eu, 
“professor”, ensino e aprendo, e os meus alunos não apenas aprendem, 
como me ensinam. 

O espaço de troca criado por um curso é algo muito engrande-
cedor. Você cria um conteúdo, mas não tem como mensurar como 
ele afetará o outro. Você monta um exercício, e não sabe o que será 
despertado no outro ao respondê-lo. Mais supreendente ainda é ver 
como você mesmo passa por uma transformação quando busca 
transmitir algo que lhe é precioso para outra pessoa, um estranho. 
Lembro da frase de Doris Lessing, vencedora do Nobel de Literatura 
(2007):

“Aprendizado é isso: de repente, você compreende alguma coisa 
que sempre entendeu, mas de uma nova maneira.” 

Quando me permiti ocupar esse lugar de quem ensina, paradoxical-
mente, me abri a novos aprendizados. Precisei tirar meus antigos profes-
sores do pedestal e, ao fazê-lo, vi que são algo muito mais interessante: 
humanos. Juntar-me a eles não é, portanto, um ato preponte, mas um 
reconhecimento de humildade, de que estamos todos aqui para aprender 
e ensinar, dar e receber, servir de instrumento e instrumentadores para 
uma experiência mais rica, interessante e gratificante.

Fred Elboni

A importância 
do perdão

Relacionamentos bons, podem se tornar desequilibrados ao 
longo do tempo. Após um momento de me deixar guiar por mi-
nhas carências, posso me redimir por meio do perdão, posso re-
tomar o caminho de doação sem cobrança. A graça de Deus tem 
força e capacidade para superar e suprir todas as minhas carências, 
e assim, me tornar livre para amar de verdade. Mas, a graça é para 
o hoje. A graça de Deus não altera o ontem, não me dá carga extra 
para o amanhã. Ela é para o agora! É como um copo furado, que é 
totalmente preenchido, mas, como tem um ponto de esvaziamen-
to, é necessário encher frequentemente.

A cada atitude minha, preciso perguntar: faço isso por que 
quero uma recompensa ou por que quero me doar? Se não rece-
besse algo bom em troca, ainda agiria assim? 

Reconhecendo que sou necessitada, vejo-me dependente de 
ter a experiência verdadeira de amor com Aquele que é sua origem 
e fonte inesgotável. Só quem se sacia frequentemente em Deus 
pode amar de verdade. Ele me recompensa!

@interser_psicoterapia

EDITAL

NOVATECNA CONSOLIDAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, com 
sede na Rua Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, nº 349 
– Vila Jaguara - São Paulo – Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
43.072.438/0001-98, convoca com urgência o Sr. GLADSON LÚCIO 
JANUÁRIO, portador da CTPS número 7232618, série 0040/MG , para 
que o mesmo compareça no Hotel Muller – situado na Avenida Ge-
túlio Vargas, 34 – Mariana – MG, para proceder baixa em sua cartei-
ra profissional, devido  abandono de emprego desde 21/01/021. 

Caso não compareça, arquivaremos seu processo.
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Essa todo mundo conhece e adoooora. Juliene, mais 
conhecida como Limão, aniversariou no último dia 24. 
Toda a equipe do Jornal Ponto Final deseja felicidades. 
Que Deus te abençoe!

Diogo comemora mais um aniversário no dia 17 de 
fevereiro. A  família do Plano Assistencial São José, 
parabenizam pelo aniversário e desejam felicidades. 
Parabéns, companheiro!

Nossos amigos e parceiros Romildo Bonfante e Kenny 
Murta, da Atena Corretora de Seguros, marcando presença 
em nossa coluna social. Grande abraço!

Em paceria com  a Confraria Capim Canela, as drogarias 
Ultra Popular e Droga Rede fizeram a doação de 100 kits 
de higiene pessoal para as entidas filantrópicas de Ma-
riana. Procure as drogarias e participe dessa campanha 
você também!

Quarentou! É isso mesmo... o famoso Clóves, da 
Mariana Som e Acessóios, também é aniversariante 
do mês de fevereiro e chegou na casa dos 40. Sucesso 
sempre para você parceiro!

E quem fica mis velho neste sábado (22), é o meu genro 
Dênis Gunther, que tem arrasado na culinária artesanal. 
Que Deus te abençoes e te desejo todo sucesso. Parabéns! 
PS.: será que vai rolar uma “heineken”?! Rsrsrsrs...


