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¨ cidades
Campanha de 
vacinação contra 
Brucelose é 
iniciada em Mariana
PREVENÇÃO. Essa ação tem o intuito de diminuir os danos 
causados na saúde humana e animal, além de promover a 
competitividade da pecuária nacional.

DA REDAÇÃO

Iniciou no último dia 5, a 
primeira fase da vacinação no 
município contra a brucelose 
em bovinos fêmeas de 3 a 8 
meses de idade. Essa ação faz 
parte do Programa Nacional 
de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose Ani-
mal (PNCEBT), instituído no 
Brasil pela Instrução Norma-
tiva Ministerial de nº 02/2001 
e regulamentada pela Instrução 
Normativa SDA nº 10/2017.

A previsão é que se consi-
ga vacinar esse ano, aproxima-
damente 1.800 bezerras, uma 

vez que no ano de 2020, foram 
imunizadas 1.506 novilhas. A 
segunda fase de vacinação, que 
ocorrerá no segundo semestre, 
pretende alcançar mais produ-

tores. Para solicitar o serviço, 
os produtores devem entrar em 
contato com a secretaria res-
ponsável, através do número 
3558-4173. 

  Brucelose é uma doença de caráter zoofílico a vacinação dos 
animais garante a imunização.
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Mariana inicia a 23ª Campanha 
de Vacinação contra Influenza 
INFLUENZA. A vacinação contra influenza é considerada uma das medidas mais efetivas para a prevenção 
da gripe e suas possíveis complicações. 

DA REDAÇÃO

Na última segunda (12) a 
Secretaria de Saúde da cidade 
de Mariana deu início à “23ª 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra Influenza”. A 
vacinação contra influenza se 
mostra como uma das medidas 
mais efetivas para a prevenção 
da gripe e de suas complica-
ções. A imunização acontece 
em três etapas e a previsão para 
imunização é que os grupos 
contemplados sejam vacinados 
até 10 de julho de 2021. 

A primeira etapa, que está 
prevista para acontecer até 10 
de maio de 2021, pretende imu-
nizar as crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade, as 
gestantes, puérperas e trabalha-
dores da área da saúde.  Porém, 
a vacinação das crianças de 6 
meses a menores de 6 anos e, 
gestantes e puérperas, acon-

tece no período de 12 de abril 
até 23 de abril. Os funcioná-
rios da saúde serão vacinados a 
partir de 26 de abril até o dia 
10 de maio. O dia de mobiliza-
ção contra a gripe da primeira 
etapa está marcado para 8 de 
maio, nesta data será divulgado 
pela Secretaria de Saúde, uma 
programação para atender a 
todos os grupos prioritários e 
também a população em geral.

Em 9 de junho até 9 de ju-
lho de 2021, está previsto para 
acontecer a terceira fase de va-
cinação. O Dia D, dessa fase, 
está marcado para o dia 10 de 
julho. Os grupos prioritários 
que deverão ser imunizados 
nessa terceira etapa são as pes-
soas com comorbidades, pesso-
as com deficiência permanente, 
os caminhoneiros, trabalhado-
res de transporte coletivo rodo-
viário de passageiros, urbanos e 

de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de segurança 
e salvamento, funcionários do 
sistema de privação de liber-
dade, população privada de li-
berdade e adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas.

Os contemplados para a 
primeira etapa, que residem na 
região central do município, 
serão vacinados na Central de 
Imunização, localizada à Rua 
Santa Cruz, nº 368 – Barro 
Preto, entre 08h às 15h. Já os 
indivíduos que residem em 
bairros, distritos ou subdistri-
tos, deverão receber a vacina 
nas unidades de saúde de sua 
referência, no período de 08h 
às 15h. São eles: Cabanas, San-
to Antônio, Rosário, Morro 
Santana, Padre Viegas, Ban-
deirantes, Vargem (Mainart e 
Pombal), Cachoeira do Bru-
mado (Barro Branco, Barroca, 

Cafundão e Engenho Quei-
mado),Furquim (Goiabeiras, 
Paraíso, Margarida Viana, 
Cuiabá, Constantino, Crasto 
e Vila Santa Efigênia), Águas 
Claras (Cláudio Manoel, Pe-
dras e Campinas),  Monsenhor 
Horta (Ponte do Gama), Santa 
Rita Durão, Bento, Paracatu e 

Camargos e Passagem de Ma-
riana. Os indivíduos que irão 
se vacinar deverão comparecer 
ao local munidos de documen-
to com foto, cartão do SUS e 
cartão de vacina.  As próximas 
etapas será divulgada poste-
riormente, conforme o anda-
mento da campanha.

A primeira etapa pretende imunizar as crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos de idade.
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Pacientes com câncer 
hematológico podem 
desenvolver 
Covid-19 mais grave 
PESQUISA. Para o especialista, o resultado do estudo indica 
que os pacientes hematológicos devem ter mais cautela e 
redobrar os cuidados.

DA REDAÇÃO

Segundo pesquisas realiza-
das por especialistas britânicos, 
divulgadas pela revista científica 
The Lancet, pacientes portadores 
de câncer hematológicos mielo-
ma múltiplo, leucemia e linfoma, 
ficam mais vulneráveis a desen-
volver a forma mais agressiva de 
Covid-19, quando se equiparado 
com outros tipos de câncer, como 
pulmão, próstata e mama. Os cân-
ceres hematológicos são aqueles 
originários das células sanguíneas: 
mieloma, leucemia e linfoma.

Para a realização do estudo, 
foram analisados 1.044 pacientes 
com câncer, de ambos os sexos, 
com idade entre 40 e 80 anos, in-
fectados pelo novo coronavírus. 

O hematologista Angelo 
Maiolino, coordenador do Comi-
tê de Acesso a Medicamentos da 
Associação Brasileira de Hema-
tologia, Hemoterapia e Terapia 
Celular (ABHH) e professor da 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), realiza outra con-
clusão sobre o estudo internacio-
nal. “Esses pacientes hematológi-
cos precisaram de mais suporte 
de terapia intensiva, o que implica 
também em uma taxa de mortali-
dade mais alta para esse grupo”. 
O estudo analisou 1.044 pacientes 
com câncer, de ambos os sexos, 
com idade entre 40 e 80 anos, in-

Portadores de câncer hematólogico tendem a ter mais
complicações em função do Covid-19.

fectados pelo novo coronavírus. 
Angelo ressalta a relevân-

cia dos estudos também para 
os brasileiros. “Embora reali-
zado no Reino Unido, temos 
a hipótese de que os dados do 
estudo podem ser extrapolados 
para o Brasil, refletindo um 
cenário semelhante por aqui. 
Ainda não há números nacio-
nais a respeito do tema, mas a 
ABHH também está realizando 
um levantamento com partici-
pantes brasileiros”. Uma expli-
cação apresentada pelo especia-
lista para isso, é o fato de que 
os pacientes com esse tipo de 
câncer, apresentam um sistema 
imunológico mais baixo do que 
aqueles com outros tipos de 
câncer, devido aos tratamentos 
imunossupressores contínuos.

Para o especialista, o resulta-
do do estudo indica que os pa-
cientes hematológicos devem ter 
mais cautela e redobrar os cuida-
dos para não ocorrer o contagio 
pelo novo coronavírus.

O médico ressalta ainda a 
importância em dar continuida-
de com o tratamento indicado, 
além de respeitar o distanciamen-
to social e todas as outras medi-
das preventivas. “No começo da 
Covid-19, quando imaginávamos 
que viveríamos essa realidade por 
cerca de três meses, a comunidade 
médica se uniu para recomendar 
que os pacientes adiassem trans-
plantes ou o início dos tratamen-
tos. Com a extensão da pandemia, 
vimos que seguir pausando as te-
rapias acarretaria em um prejuízo 
enorme para os diagnosticados”. 
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Saúde mental é 
considerada como 
“segunda pandemia” 
por especialistas
INFORMAÇÕES. Médicos e psicólogos explicam que doenças 
psíquicas crescem em paralelo à Covid e que sintomas de 
crises de ansiedades são parecidas com as do corononavírus.

DA REDAÇÃO

Nesse cenário pandêmi-
co, várias pessoas têm sido 
afetadas negativamente pelo 
excesso de notícias sobre os 
números de casos e mortes 
de infectados, o compartilha-
mento de informações fal-
sas também é um fator que 
contribui para o aumento da 
angústia e surgimento de al-
guns transtornos emocionais. 
Por esses motivos, a higiene 
mental torna-se uma alterna-
tiva para desviar um pouco 
a atenção da doença e focar 
mais no próprio bem-estar fí-
sico e mental. 

Segundo o professor da 
Escola de Ciência da Infor-
mação da UFMG, Carlos 
Araújo, “manter-se informa-
do é sim importante para se 
ter ciência da atual situação, 
no entanto o consumo cons-
tante e único dessas informa-
ções é prejudicial”. 

Pedro Teixeira, mestran-
do em Estudos Psicanalíti-
cos da UFMG afirma que a 
higiene mental pode ser con-
siderada como uma forma de 
amenizar esse momento de 
dúvidas e incertezas, “ainda 
que a sociedade atual necessi-
ta de uma alta produtividade 
em grande parte do tempo, e 
é por essa razão que as pesso-
as precisam de um momento 
para relaxar, além de não se 
cobrar tanto, sobretudo nes-
se período de isolamento”.

Essas incertezas e insegu-
ranças em relação à pandemia 
têm afetado a saúde mental 
de milhares de brasileiros.

Os marcadores são de 
um paciente em estado crí-
tico: o Brasil está doente, e 
não é só Covid. A psicanalis-
ta Vera Laconelli explica que 
a segunda onda da Covid-19 
veio acompanhada de um 
colapso também no estado 
mental das pessoas “A gente 
está tendo uma nova onda 
de adoecimento psíquico. É 
um novo choque, é uma nova 
situação de estresse. Então 

quando a gente fala em nova 
onda da Covid também tem 
uma nova onda de risco para 
saúde mental”, relatou a psi-
canalista.

Por onde passa, o vírus 
deixa um tanto de tristeza e 
preocupação com o futuro, 
mas, no Brasil, médicos e 
psicólogos dizem que a onda 
de doenças psíquicas é uma 
outra epidemia, que cresce 
em paralelo à Covid. Em ne-
nhum outro lugar do mundo 
subiu tanto o diagnóstico 
de ansiedade e depressão, 
segundo um estudo da Uni-
versidade de Ohio em parce-
ria com universidades de 11 
países. Sofremos mais que 
os outros porque, no Brasil, 
a pandemia demora a ceder, 
concluem os pesquisadores.

A falta de ar como sinto-
ma da Covid é consequência 
da chegada do vírus aos pul-
mões - inflamados, eles não 
têm a mesma capacidade de 
captar oxigênio da atmosfera. 
Já a respiração ofegante em 

uma crise de ansiedade vem 
de um descontrole do siste-
ma neurológico. A amígda-
la, localizada na parte mais 
profunda do cérebro, gera 
um alerta como se estives-
se diante de uma ameaça. A 
resposta é uma combinação 
de cortisol, adrenalina e no-
radrenalina. A mente vira um 
terreno fértil para pensamen-
tos negativos e irracionais e 
para o medo. Mas tem cura: 
“Às vezes você não pode mu-
dar a situação, mas o fato de 
poder falar dela, e ver com o 
outro, entende faz toda a di-
ferença. Então a gente tem, 
sim, que buscar apoio. Isso 
é uma coisa que a Organiza-
ção Mundial de Saúde falou 
desde o dia primeiro da pan-
demia: ‘Procurem situações 
e profissionais para com-
partilhar o sofrimento.’ Mas 
nem tudo é o profissional. A 
gente pode ter isso dentro do 
âmbito doméstico, com os 
amigos”, disse a psicanalista 
Vera Iaconelli.
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A vacinação da comunidade escolar reforçaria as ações 
implementadas no Estado.

Professores temem 
retorno presencial 
mesmo após vacina
IMUNIZAÇÃO. De acordo com o Sindicato dos Professores do 
Estado de Minas Gerais (Sinpro-MG), o retorno às aulas vai 
além da vacina.

DA REDAÇÃO

Professores da rede pública 
de ensino do Estado de Minas 
Gerais incluídos no Plano Na-
cional de Imunização (PNI) do 
governo federal ressaltam a preo-
cupação de retorno às aulas pre-
senciais diante do agravamento 
da pandemia de COVID-19.

Romeu Zema (Novo), go-
vernador de Minas Gerais pediu 
ao Ministério da Educação para 
adiantar a imunização da co-
munidade escolar e, assim, ter o 
quanto antes a volta às aulas em 
todo estado. Justificando a im-
portância da inclusão de profes-
sores e demais trabalhadores da 
Educação, Zema pontuou como 
prioridade na vacinação, para que 
ocorra a volta gradual das aulas 
presenciais “as aulas presenciais 
são um pilar no desenvolvimen-
to intelectual, social e emocional 
dos estudantes. A vacinação da 
comunidade escolar reforçaria as 
ações implementadas no Estado 
para a garantia de um retorno se-
guro da atividade educacional”, 
explicou.

O Ministério da Educação, 
porém, informou que o grupo 
já estava incluído no PNI des-

de março, a pedido do próprio 
MEC. Nesta terça-feira (13/4), 
o governador voltou a falar do 
assunto e reforçou em suas redes 
sociais, que solicitou para que 
adiantassem a demanda para um 
breve retorno às aulas. 

De acordo com o Sindica-
to dos Professores do Estado 
de Minas Gerais (Sinpro-MG), 
o retorno às aulas vai além da 
vacina. “A vacinação é um pon-
to-chave para o retorno seguro, 
mas o que pesa neste momento 
é que o vírus tem atingido cada 
vez mais em jovens, e os estu-
dantes também estarão em risco. 

Ainda assim, mesmo após a vaci-
nação, é necessário que se cum-
pram os protocolos sanitários, 
como defendem as autoridades. 
A escola têm que assumir esses 
protocolos, como fornecimento 
de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), testagem de 
alunos, distanciamento. Tudo 
isso ainda precisa ser observado 
pelos órgãos de saúde”, destacou 
o sindicato.

E essa também é a preocu-
pação de muitos professores da 
rede pública de ensino e alegam 
receber o imunizante, não é o su-
ficiente.

MINAS CONSCIENTE

Possível flexibilização do 
Minas Consciente será analisada

Uma reunião do comitê 
estadual de enfrentamento da 
Covid-19 define os rumos do 
programa Minas Consciente. O 
colegiado se encontra nesta quin-
ta-feira (15) para discutir quais 
medidas serão adotadas na Gran-
de BH e nas demais macrorregi-
ões de saúde do Estado.

Nesta quarta-feira (14), equi-
pe do governo de Minas se reúne 
para analisar os dados e apresen-
tar posição na reunião do dia se-
guinte com outros poderes.

O secretário de Saúde de 
Minas Gerais Fábio Baccheretti 
afirmou que os indicadores serão 
analisados durante o encontro e 
que a definição é tomada em con-
junto, mas, apesar de não anteci-
par se haverá flexibilização do Mi-

nas Consciente, passando para a 
Onda Roxa Belo Horizonte e ou-
tras cidades próximas, disse que 
os números estão melhorando.

O secretário geral do governo 
de Minas, Mateus Simões, também 
fez coro ao tom de Baccheretti. “É 
o que os números indicam”, disse 
ao ser questionado sobre a flexibi-
lização do programa.

Pela manhã, o governador 
Romeu Zema se reuniu com 
empresários e, segundo  pes-
soas presentes, disse que com a 
redução da quantidade de casos 
de Covid-19 e da ocupação de 
leitos de UTI iria propor que ci-
dades da região metropolitana de 
Belo Horizonte voltassem para 
a Onda Vermelha, fase menos 
restritiva que a Onda Roxa atual-
mente em vigor na região.

Além disso, a Onda Roxa é im-
positiva, ou seja o governo determi-
na que os municípios devem aderir 
às medidas, enquanto a Onda Ver-
melha é optativa e têm medidas me-
nos rígidas. No caso da Onda Roxa, 
vale o fechamento de atividades 
classificadas como não essenciais, 
como boa parte do comércio.

Às 14 horas desta quarta-fei-
ra, o prefeito de Belo Horizonte 
Alexandre Kalil se reúne com os 
integrantes do Comitê de Enfren-
tamento da Covid-19 na capital 
mineira para definir os próximos 
passos das medidas de isolamen-
to social na cidade. O Conselho 
Municipal de Saúde de BH e mais 
de 500 professores da UFMG 
pressionam Kalil por adotar lock-
down na cidade em vez de permi-
tir a reabertura das atividades.

DA REDAÇÃO
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O hábito de lavar todas as embalagens logo depois de fazer as compras no mercado se 
popularizou.

Ventilar ambientes pode ser mais 
importante que limpar compras
CONTAMINAÇÃO. A chance de o contato com uma superfície contaminada levar a uma infecção é de 1 em 10 mil. 

DA REDAÇÃO

O Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês), atualizou neste 
mês de abril as informações so-
bre transmissão do coronavírus 
por superfícies e reconheceu que 
o risco é baixo — uma consta-
tação que alguns pesquisadores 
vêm apontando desde o ano 
passado”é possível que as pesso-
as sejam infectadas pelo contato 
com superfícies ou objetos con-
taminados, mas o risco é geral-
mente considerado baixo.”

Segundo o CDC, o ris-
co relativo de transmissão do 
SARS-CoV-2 por superfície “é 
considerado baixo em com-
paração com contato direto, 
transmissão por gotículas ou 
transmissão aérea”.

O risco de contágio pelo 
ar varia muito, dependendo de 
fatores como quantidade de 
pessoas, ventilação, tempo de 
exposição e uso de máscaras 
adequadas. A atualização da 
agência dos EUA é o mais re-
cente episódio do debate sobre 
o grau de importância dado à hi-
gienização de superfícies duran-
te a pandemia, em comparação 

a outras medidas preventivas.
Em 2020, ao mesmo tem-

po em que o coronavírus co-
meçou a se espalhar, o hábito 
de lavar todas as embalagens 
logo depois de fazer as com-
pras no mercado se populari-
zou. A orientação de limpeza 
dos produtos reflete a tentativa 
de evitar a contaminação quan-
do alguém toca uma área ou 
objeto contaminados e depois 
leva a mão ao rosto.

No entanto, conforme os 
cientistas foram conhecendo 
melhor o comportamento do 
vírus, muitos especialistas co-
meçaram, ainda em meados de 
2020, a alertar sobre o que con-
sideravam um foco exagerado 
na transmissão por superfície 
contaminada, enquanto os cui-
dados com transmissão pelo ar 
ficavam em segundo plano.

A epidemiologista Adélia 
Marçal dos Santos, especialista 
na dinâmica de transmissão de 
doenças infecciosas e professo-
ra de Medicina da Universidade 
Municipal de São Caetano do 
Sul, diz que “uma coisa que di-
ficultou muito a contenção da 
doença no mundo inteiro foi a 

dificuldade de admitir a trans-
missão aérea do vírus”.

Foi em julho de 2020 que a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) reconheceu que havia 
evidências de que o coronaví-
rus podia se espalhar por mi-
núsculas partículas suspensas 
no ar e que a transmissão aérea 
não podia ser descartada em 
ambientes lotados, fechados ou 
mal ventilados.

O CDC atualizou em ou-
tubro de 2020 suas diretrizes 
sobre os tipos de transmissão 
do coronavírus e passou a 
incluir os aerossóis, conside-
rando que a transmissão pode 
ocorrer pelo ar. Esse entendi-
mento é importante, segundo 
os especialistas, exatamente 
para destacar a importância 
de evitar locais com ventila-
ção ruim ou com muitas pes-
soas aglomeradas.

No Brasil, a página do 
Ministério da Saúde atuali-
zada em abril de 2021 men-
ciona, sem entrar em muitos 
detalhes, que o coronavírus 
“é transmitido principalmente 
por três modos: contato, gotí-
culas ou por aerossol”.
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varejão popular

O Engenheiro Ronaldo 
Camelo assume a 
diretoria Executiva 
do SAAE Mariana 
PROJETOS. Em entrevista, engenheiro falou sobre os projetos 
para a autarquia.

Texto : Jornalista Adriana 
Moreira / Jornal Tribuna 
das Gerais e @uainoticia

Ronaldo Camelo é o novo di-
retor-executivo do SAAE Mariana. 
Ele é servidor efetivo da autarquia, 
no cargo de técnico em edificações, 
e já atuou em diversas áreas do 
SAAE, inclusive contribuiu com a 
implantação do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto do município. 
Nesta terça-feira (13), ele concedeu 
entrevista e falou sobre os próximos 
projetos da Autarquia. 

“Nós temos a intenção agora 
de retomar a ETA Norte, onde va-
mos suprir a demanda de pelo me-
nos 120 litros de água por segundo. 
Com esse investimento de água, 
essa nova captação, vamos suprir 
a demanda dos bairros São Cristó-
vão, Jardim dos Inconfidentes, Jar-
dim Santana, Alto do Rosário e da 
Colina São Sebastião”, destacou. 

Sobre as diretrizes do Mar-
co Legal do Saneamento Básico, 
Ronaldo pontuou que o SAAE 
também está atuando junto com 
o Consórcio Intermunicipal de 
Saneamento Básico da Zona da 
Mata, que está dando suporte à 
autarquia. “Estamos trabalhan-
do junto com o Consórcio. Hoje 
ele está nos dando total suporte e 
estamos trabalhando para estar le-
galmente consorciados porque até 

então estamos conveniados”. 
De acordo com Ronaldo, em 

curto prazo, há um planejamento 
para diminuir a falta d’água no mu-
nicípio. “O SAAE está trabalhando 
na perfuração de poços. Os bairros 
que têm mais problemas hoje são 
Rosário e Cabanas. No Cabanas va-
mos perfurar um poço e já fizemos 
algumas intervenções para evitar 
desperdício na localidade. Também 
há o planejamento de perfurar um 
poço no Alto do Rosário, que já está 
licenciado e aguardando a empresa 
começar os trabalhos”. 

Ainda segundo o diretor 
executivo da autarquia, a maior 
dificuldade do SAAE hoje é a 
questão da falta de água. “Mui-
tos falam que Mariana tem muita 
água, mas a água que tem a gente 
não pode captar porque elas não 
são outorgáveis”. 

Na entrevista, Ronaldo ainda 
destacou a importância do traba-
lho desenvolvido até aqui pelos ex-
gestores. “Estamos aproveitando 
o trabalho que os outros gestores 
fizeram para poder implementá
-los e levar para a população que 
esses projetos não foram e não se-
rão encostados. Exemplo disso é 
a ETA de Águas Claras que está 
em fase de construção e finaliza-
ção. Esse é um projeto que em 
pouco tempo estaremos entre-

gando para a comunidade”. 
Sobre a contratação de em-

presa para prestação de serviços de 
locação de caminhões munk e tan-
que (pipa) para atender as deman-
das do SAAE pelo valor de até 10 
milhões de reais, Ronaldo explicou 
que esse valor é uma estimativa. 
“O SAAE fez uma ata de registro 
de preço, que é uma estimativa de 
gasto, mas isso não significa que 
esse será o gasto que teremos du-
rante o ano com os caminhões pi-
pas. Isso é o previsto para gastar. E 
o que a gente vai gastar vai ser bem 
menos que isso”, disse. 

Ronaldo ainda falou sobre 
sua sua experiência profissional e 
destacou que ela pode contribuir 
em sua atuação à frente do SAAE. 
Ele ainda pediu para que a popu-
lação use água com consciência. 
“Eu já passei por alguns cargos do 
SAAE. Sou servidor efetivo da au-
tarquia. Por saber dos problemas 
corriqueiros do SAAE, dos garga-
los e que a população já sofre com 
falta d’água, eu entendo que posso 
agregar na solução do problema 
de falta de água em Mariana. Lem-
brando que estamos em período 
de seca. Por isso é importante que 
todos economizem água. Usem 
com discernimento e que não des-
perdicem porque lá na frente vai 
nos fazer falta”, finalizou. 
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SAAE

SAAE Mariana realiza reforço em sua 
frota com reforma de caminhão
ECONOMIA. Reforma de caminhão tende a trazer economia aos cofres públicos.

DA REDAÇÃO

O SAAE Mariana conta 
a partir desta semana (12 de 
abril) com reforço de mais 
um caminhão. Uma vez que 
O SAAE e seus parceiros 
concluíram a reforma de 
um modelo Volkswagen, 
tanque de 10.000 L ano 
2010, que estava em condi-
ções insuficientes para uso, 
consequência do estado de 
abandono durante 6 anos 
na ETA Sul.

Tal iniciativa partiu do 
então gestor, Pablo Dulico 
que visualizou a necessida-
de de realizar a reforma do 
veículo de propriedade da 
autarquia. Segundo Pablo, 
com esse caminhão rodan-
do será possível dispensar 
outro contratado, trazendo 
assim economia aos cofres 
públicos. “A situação do 

caminhão realmente era 
precária, parado ao relento 
na ETA SUL. Quando vi 
aquele caminhão não pou-
pei esforços em conseguir 
parceiros para a reforma. 
Solicitei apoio e imediata-
mente fui atendido, foi re-
alizada uma reforma com-
pleta no chassi, mangueiras 
hidráulicas, bicos, filtros e 
motor, além do implemen-
to no tanque. O serviço 
realmente ficou ótimo e o 
caminhão já está trabalhan-
do. Agradeço o empenho 
de todos e a nossa intenção 
é dar as melhores condi-
ções aos veículos da frota 
do SAAE.” 

O caminhão Volkswagen, tanque de 10.000l, ano 2010, estava em condições insuficientes 
para uso em consequência do estado de abandono durante 6 anos na ETA Sul.+ Comente sobre esta 

reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Veículo adaptado é 
adquirido para realizar 
atendimentos 
do Cras Volante
ACESSIBILIDADE. Devido ao atual cenário pandêmico será 
necessário um agendamento prévio para o atendimento no veículo.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
adquiriu uma van adaptada 
destinada à trabalhos realiza-
dos pela equipe da assistência 
social. Tal aquisição tende a 
facilitar o acesso dos usuários 
ao serviço do Cras Volante 
Distritos, e dessa forma des-
centralizar os serviços. 

Através desse veículo, serão 
realizados atendimentos socio-
assistenciais individuais, acom-
panhamento familiar particular, 
o cadastramento e atualização 
de cadastro, encaminhamentos 
para rede sócio assistencial, en-
tre outros. O veículo percorrerá 
os distritos, subdistritos e locali-
dades da cidade de Mariana, re-

alizando assim, os atendimentos, 
em função da pandemia do novo 
coronavírus, será necessário efe-
tuar antecipadamente um agen-
damento, afim de evitar dessa 
forma aglomerações. A divulga-
ção será realizada por meio das 
lideranças comunitárias, da rede 
de atendimento e também pelas 
redes sociais do Cras.

PESQUISA

Universidades desenvolvem 
pesquisas para recuperação do Rio Doce

Segundo resultados ad-
vindos de pesquisas feitas 
por especialistas da Univer-
sidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) e da Uni-
versidade Federal de Viçosa 
(UFV), há um retorno consi-
derável das condições regis-
tradas no curso d’água antes 
do rompimento da barragem 
de Fundão, além de haver 
uma melhoria contínua na 
qualidade do solo, apontan-
do dessa maneira que não 
existem empecilhos para a 
regeneração e cultivo na área 
afetada pelos resíduos.

O professor do Institu-
to de Pesquisas Hidráuli-
cas (IPH) da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Carlos E. M. 
Tucci, desenvolveu uma 
pesquisa que concluiu uma 
considerável recuperação 
do Rio Doce.  A pesquisa 
faz uma simulação de dez 
anos a partir de 2020 com 
a aplicação de uma técnica 
de modelagem numérica. 
Utilizando um software, a 
técnica simula as caracte-
rísticas do meio ambiente, 
do curso d’água e da inte-
ração do sedimento com o 
resíduos com o passar dos 
anos nas partes afetadas da 
bacia do Rio Doce.

Segundo as considera-

ções obtidas pelo estudo, 
em determinados pontos 
afetados do rio Doce, so-
bretudo o refluxo da Usina 
Hidrelétrica Risoleta Ne-
ves (Candonga), existe uma 
tendência ao retorno das 
condições de transporte de 
sedimentos que aconteciam 
antes do rompimento da 
barragem. Como conclusão, 
os estudos apresentaram 
dados que indicam que os 
valores de descarga de de-
tritos tendem a se aproxi-
mar ou até já se aproxima-
ram dos valores históricos 
medidos antes do desastre.

De acordo com as aná-
lises, em alguns pontos afe-
tados do rio Doce, princi-
palmente a jusante da Usina 
Hidrelétrica Risoleta Ne-
ves (Candonga), já há uma 
tendência ao retorno das 
condições de transporte de 
sedimentos que ocorriam 
antes do rompimento. Ou 
seja, de acordo com esse es-
tudo, os valores de descarga 
de sedimentos tendem a se 
aproximar ou até mesmo já 
se aproximaram dos valores 
históricos medidos antes da 
ruptura desastre. Outro as-
pecto apontado, é que ao fi-
nal dos dez anos simulados, 
quantia considerável dos re-
jeitos tendem a se consoli-
dar com o passar do tempo, 

e com as ações de reparação 
da Fundação Renova, que 
proporcionam o crescimen-
to da vegetação local e da 
estabilização do fundo dos 
rios afetados, com a forma-
ção da camada mais grossei-
ra (areia, cascalho etc) dos 
sedimentos naturais. 

 A pesquisa coordena-
da pela doutora Maria Ca-
tarina Kasuya, especialista 
em microbiologia do solo e 
professora da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV), 
por sua vez, comprovou que 
o reflorestamento feito de 
maneira emergencial feita 
após o rompimento, acele-
rou o desenvolvimento da 
diversidade de microrganis-
mos no solo, o que oportu-
niza o cultivo de mudas na-
tivas resistentes a ambientes 
críticos. A pesquisa apoia a 
produção de mudas em vi-
veiros na bacia do rio Doce 
afim de contribuir com o 
reflorestamento da bacia. 
Em Mariana e Barra Longa, 
viveiristas locais de trechos 
atingidos, utilizam a técnica 
em suas unidades de produ-
ção, com suporte da Funda-
ção Renova.

DA REDAÇÃO

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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Durante reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto, a atual situação do Residencial do 
Dom Bosco foi pautada.

Câmara Municipal de OP debate
situação do Residencial Dom Bosco
AUDIÊNCIA. A erosão do terreno é um dos fatores naturais que tem colocado em risco a integridade do prédio.

DA REDAÇÃO

Durante a 9ª Audiência Públi-
ca de 2021, que ocorreu no último 
dia 07, a situação do Residencial 
Dom Bosco, foi discutida. Locali-
zado no distrito de Cachoeira do 
Campo, seus arredores vêm so-
frendo erosão há muitos anos. O 
Residencial Dom Bosco, foi um 
empreendimento dos padres Sa-
lesianos, realizado há aproximada-
mente 40 anos. No entanto, com 
o passar dos anos o terreno foi 
se desgastando com os efeitos da 
erosão, sendo que atualmente 90% 
dos terrenos loteados possuem al-
gum problema em seu solo.

A audiência foi requerida e 
presidida pelo vereador Kuruzu 
(PT) e contou com demais parti-
cipantes e também o representan-
te do Ministério Público, Daniel 
Rodrigues.  Os representes dos 
Salesianos, por sua vez não mar-
caram presença, se justificando 
horas antes do início da audiência. 

O ex-presidente da Associa-
ção de Moradores e advogado, 
Rogério Fernandes reafirmou a 
importância do loteamento para a 
expansão de Cachoeira do Campo 
e de Ouro Preto. “O Residencial 
Dom Bosco é uma preciosidade 
para Ouro Preto”, além de expli-
citar as questões judiciais referen-
tes ao local. “Nós fizemos várias 
denúncias, junto ao Ministério 
Público, de questões ambientais, 
de ocupação irregular de terra, de 
abandono por parte do município 
e dos padres Salesianos. O que 
aconteceu foi que nós optamos 
por uma propositura de uma ação 
civil pública proposta pelo Minis-
tério Público, onde se cobra toda 
essa responsabilidade também dos 
padres, que não se fazem presentes 
na reunião de hoje”, destacou.

O atual presidente da Asso-
ciação de Moradores, Isaías Fer-
nandes, também comentou sobre 
a pauta. “Nós estamos aqui para 

pedir providências aos Órgãos 
Públicos e aos Salesianos. Paga-
mos nossos impostos e contas 
como qualquer outro ouro-preta-
no. Não podemos mais continuar 
nessa situação, é muito desumano 
conviver dessa maneira, sem sa-

neamento e com ruas esburaca-
das e cheias de mato”, frisou.

O vereador que presidiu a 
reunião, comentou sobre o desca-
so com o local. “Não queremos 
nada além da justiça para a região. 
No que depender dessa Casa, 

confiando nos meus colegas vere-
adores, a Inspetoria Dom Bosco 
terá de se explicar para a popula-
ção. São cerca de 1000 lotes, são 
1000 famílias, então essas terras 
devem cumprir suas funções so-
ciais”, enfatizou. 
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Alterações em leis de trânsito inclui 
toxicológico a cada dois anos

MUDANÇAS. Código de Trânsito Brasileiro alterou suas regras, 
resultando em 57 modificações.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira (12), 
entrou em vigor as alterações re-
alizadas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Os motoristas 
devem se atentar desde a emissão 
da Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), até as regras para apli-
cação de multas.

Foram aprovadas 57 modifi-
cações na lei: 46 são alterações, um 
artigo foi renovado e 10 artigos 
foram incluídos. “Dentre as altera-
ções de destaque, está a não obri-
gatoriedade de porte da CNH. An-
tes da mudança, um condutor que 
fosse abordado pela fiscalização 
sem o documento seria multado e 
o veículo retido até a apresentação 
da carteira. Com o novo dispositi-
vo, se o agente conseguir consultar 
a situação da habilitação em siste-
ma informatizado, o motorista não 
será punido por essa falta.” 

Anteriormente, a suspensão 
do documento ocorria quando o 
condutor atingia 20 pontos em um 
ano. Após a alteração, os pontos 
terão uma escala com três limites 
para que, então, haja a suspensão. 
“Se o condutor tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas no período 
de 12 meses, o limite será de 20 
pontos. Se possuir apenas uma 
infração gravíssima, a carteira será 
suspensa ao atingir 30 pontos. Caso 
o condutor não tenha nenhuma in-
fração gravíssima neste período, o 
valor limite será de 40 pontos”, es-
pecifica o código. Caso o motorista 
desempenhe atividade remunerada 
utilizando-se do veículo, a penali-
dade ocorrerá quando o infrator 
extrapolar o limite de 40 pontos, 
independentemente da quantidade 
de infrações gravíssimas. O prazo 

de identificação de condutor infra-
tor também foi alterado, passando 
de 15 para 30 dias. 

A “validade” da CNH tam-
bém sofreu alterações. Caso o con-
dutor possuir menos de 50 anos, o 
prazo será de 10 anos. Para condu-
tores com idade igual ou superior 
a 50 anos e inferior a 70 anos será 
de cinco anos. Já para condutores 
com 70 anos ou mais, o prazo de 
duração será a cada três anos. 

O transporte de crianças foi 
outro tópico que teve mudanças. 
Antes das alterações, crianças com 
idade entre sete e meio e 10 anos 
tinham que ser transportadas nos 
bancos traseiros com cinto de se-
gurança. Com as novas regras, o 
critério de altura servirá para fle-
xibilizar a obrigação: crianças com 
1,45m poderão ser transportadas 
no banco da frente, com cinto de 
segurança. As demais regras para 
uso de dispositivos de retenção 
(bebê conforto, cadeirinha e assen-
to de elevação) continuam sendo 
válidas, assim como o uso de cin-
to por todos os ocupantes. Caso 
a norma seja descumprida, será 
gerada uma infração gravíssima.  
A nova regra também aumenta a 
idade mínima para crianças serem 
transportadas na garupa de moto-
cicletas, motonetas ou ciclomoto-
res de 7 para 10 anos. Em caso de 
descumprimento da lei, o condu-
tor terá como penalidade a suspen-
são da permissão para dirigir. 

O exame toxicológico conti-
nua obrigatório para condutores 
das categorias C, D e E para ob-
tenção (alteração de categoria) e 
renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Os condu-
tores com idade inferior a 70 anos 

deverão realizar exames a cada 2 
anos e seis meses contados da data 
de obtenção ou validade da CNH,  
independentemente da validade 
dos demais exames.

Para o condutor que deixar 
de realizar o exame em até 30 dias 
após o vencimento do prazo esta-
belecido, a infração será gravíssi-
ma, com multa agravada em cinco 
vezes e suspensão do direito de 
dirigir por três meses.

No caso do uso de faróis 
baixos durante o dia, houve al-
gumas novidades: ao transitar em 
rodovias, esse dispositivo só será 
obrigatório naquelas de pista sim-
ples e dispensável nas duplicadas. 
Sob chuva, neblina ou cerração, a 
norma antiga obrigava o uso so-
mente dos faroletes, mas, com a 
mudança, os faróis baixos se tor-
nam obrigatórios. O que continua 
igual é o uso obrigatório ao tran-
sitar em túneis. A infração pelo 
não uso do equipamento também 
permanece: continua sendo mé-
dia, com multa de R$ 130. 

Estacionar sobre ciclovias 
ou ciclofaixas se tornou infração 
grave, e não reduzir a velocidade 
ao ultrapassar um ciclista se tor-
nará infração gravíssima.

Um ponto polêmico que 
teve alterações se refere a mudan-
ças nas penalidades aplicadas. Até 
essas novas alterações, a pena de 
prisão para motoristas embriaga-
dos que matarem ou lesionarem 
no trânsito poderia ser trocada 
por prestação de serviços à co-
munidade, ou a entidades sociais. 
Porém com as atualizações, torna-
se proibida a substituição da pena 
de reclusão por uma mais branda 
que restringe direitos.
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“Ameaças não irão me intimidar” 
afirma vereador Preto das Cabanas
POSTURA. Vereador mantém sua postura em fiscalizar toda denúnica que chegar em suas mãos.
DA REDAÇÃO

Na 11ª Reunião Ordiná-
ria da Câmara de Mariana 
teve como pauta novamente 
as supostas ameaças sofridas 
pelo edil Manoel Douglas 
(PV), conhecido como Preto 
das Cabanas. Em plenário, 
o vereador relatou se tratar 
de uma empreiteira que ele 
havia solicitado informações 
sobre o contrato da mesma.

Em entrevista ao Jornal 
Ponto Final, Preto esclare-
ceu que situação já está sen-
do apurada por uma comis-
são investigativa aberta pela 
Câmara de Mariana. “Não 
estou aqui para perseguir 
ninguém, e existem alguns 
comentários que não estão 
me agradando. Isso já está 
sendo inclusive apurado pela 
comissão que foi aberta na 
Câmara depois do pronun-
ciamento do vereador Mar-
celo Macedo e a partir desse 

momento essa situação tor-
nou-se pública. O presiden-
te da Câmara acertadamente 
criou a comissão onde todos 
os fatos estão relatados”, ex-
plicou Manoel Douglas.

A questão foi trazida 
pela segunda vez a público, 
dessa vez teve o pronuncia-
mento do edil que afirma 
ter voltado a escutar co-
mentários que não lhe agra-
daram. “Após esse fato ter 
vindo a público eu voltei a 
escutar algumas coisas que 
não me agradaram. Eu não 
ia nem me pronunciar quan-
to a isso e como eu não sou 
um cara de ter medo, resolvi 
falar também na Câmara e 
encaminharei da forma cor-
reta. Não tinha procurado 
nem delegacia. Já foi enca-
minhado um relatório com 
mais de dez páginas ao Mi-
nistério Público com todos 
os acontecimentos. Então 

eu não tenho preocupação 
nenhuma, só estou pedindo 
informações e explicando 
que toda denúncia que tiver 
eu vou encaminhar e apurar, 
cabe as pessoas caminharem 
e fazerem da forma corre-
ta. Eu fui colocado ali para 
isso, para cobrar dessa for-
ma”, pontuou.

Questionado sobre seu 
apoio ao candidato da opo-
sição, Celso Cota, que teve a 
maioria dos votos nas urnas 
e aguarda decisão judicial, 
o vereador afirma que in-
dependente do prefeito sua 
postura será a mesma e que 
não tem problema pesso-
al com o governo atual. “O 
que for para contribuição da 
cidade pode contar comigo. 
Não estou aqui para atacar 
governo, mas tem práticas 
que não concordo. Está na 
hora das pessoas caminha-
rem de maneira correta. Sa-

bemos que a arrecadação de 
Mariana é alta, uma arreca-
dação de quase 1 milhão e 
meio por dia, então o que 
vemos na cidade hoje não 
condiz com o dinheiro ar-
recadado. Vou trabalhar em 
cima disso para que a po-

pulação veja esse dinheiro 
de fato. Quero deixar bem 
claro que não tenho pro-
blema pessoal nenhum com 
ninguém e independente do 
prefeito, continuarei fiscali-
zando e fazendo o meu pa-
pel” finalizou.

Questionado sobre seu apoio ao candidato da oposição, 
o vereador afirma que independente do prefeito sua 
postura será a mesma.
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Alterações em leis de trânsito inclui 
toxicológico a cada dois anos

MUDANÇAS. Código de Trânsito Brasileiro alterou suas regras, 
resultando em 57 modificações.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira (12), 
entrou em vigor as alterações re-
alizadas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Os motoristas 
devem se atentar desde a emissão 
da Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), até as regras para apli-
cação de multas.

Foram aprovadas 57 modifi-
cações na lei: 46 são alterações, um 
artigo foi renovado e 10 artigos 
foram incluídos. “Dentre as altera-
ções de destaque, está a não obri-
gatoriedade de porte da CNH. An-
tes da mudança, um condutor que 
fosse abordado pela fiscalização 
sem o documento seria multado e 
o veículo retido até a apresentação 
da carteira. Com o novo dispositi-
vo, se o agente conseguir consultar 
a situação da habilitação em siste-
ma informatizado, o motorista não 
será punido por essa falta.” 

Anteriormente, a suspensão 
do documento ocorria quando o 
condutor atingia 20 pontos em um 
ano. Após a alteração, os pontos 
terão uma escala com três limites 
para que, então, haja a suspensão. 
“Se o condutor tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas no período 
de 12 meses, o limite será de 20 
pontos. Se possuir apenas uma 
infração gravíssima, a carteira será 
suspensa ao atingir 30 pontos. Caso 
o condutor não tenha nenhuma in-
fração gravíssima neste período, o 
valor limite será de 40 pontos”, es-
pecifica o código. Caso o motorista 
desempenhe atividade remunerada 
utilizando-se do veículo, a penali-
dade ocorrerá quando o infrator 
extrapolar o limite de 40 pontos, 
independentemente da quantidade 
de infrações gravíssimas. O prazo 

de identificação de condutor infra-
tor também foi alterado, passando 
de 15 para 30 dias. 

A “validade” da CNH tam-
bém sofreu alterações. Caso o con-
dutor possuir menos de 50 anos, o 
prazo será de 10 anos. Para condu-
tores com idade igual ou superior 
a 50 anos e inferior a 70 anos será 
de cinco anos. Já para condutores 
com 70 anos ou mais, o prazo de 
duração será a cada três anos. 

O transporte de crianças foi 
outro tópico que teve mudanças. 
Antes das alterações, crianças com 
idade entre sete e meio e 10 anos 
tinham que ser transportadas nos 
bancos traseiros com cinto de se-
gurança. Com as novas regras, o 
critério de altura servirá para fle-
xibilizar a obrigação: crianças com 
1,45m poderão ser transportadas 
no banco da frente, com cinto de 
segurança. As demais regras para 
uso de dispositivos de retenção 
(bebê conforto, cadeirinha e assen-
to de elevação) continuam sendo 
válidas, assim como o uso de cin-
to por todos os ocupantes. Caso 
a norma seja descumprida, será 
gerada uma infração gravíssima.  
A nova regra também aumenta a 
idade mínima para crianças serem 
transportadas na garupa de moto-
cicletas, motonetas ou ciclomoto-
res de 7 para 10 anos. Em caso de 
descumprimento da lei, o condu-
tor terá como penalidade a suspen-
são da permissão para dirigir. 

O exame toxicológico conti-
nua obrigatório para condutores 
das categorias C, D e E para ob-
tenção (alteração de categoria) e 
renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Os condu-
tores com idade inferior a 70 anos 

deverão realizar exames a cada 2 
anos e seis meses contados da data 
de obtenção ou validade da CNH,  
independentemente da validade 
dos demais exames.

Para o condutor que deixar 
de realizar o exame em até 30 dias 
após o vencimento do prazo esta-
belecido, a infração será gravíssi-
ma, com multa agravada em cinco 
vezes e suspensão do direito de 
dirigir por três meses.

No caso do uso de faróis 
baixos durante o dia, houve al-
gumas novidades: ao transitar em 
rodovias, esse dispositivo só será 
obrigatório naquelas de pista sim-
ples e dispensável nas duplicadas. 
Sob chuva, neblina ou cerração, a 
norma antiga obrigava o uso so-
mente dos faroletes, mas, com a 
mudança, os faróis baixos se tor-
nam obrigatórios. O que continua 
igual é o uso obrigatório ao tran-
sitar em túneis. A infração pelo 
não uso do equipamento também 
permanece: continua sendo mé-
dia, com multa de R$ 130. 

Estacionar sobre ciclovias 
ou ciclofaixas se tornou infração 
grave, e não reduzir a velocidade 
ao ultrapassar um ciclista se tor-
nará infração gravíssima.

Um ponto polêmico que 
teve alterações se refere a mudan-
ças nas penalidades aplicadas. Até 
essas novas alterações, a pena de 
prisão para motoristas embriaga-
dos que matarem ou lesionarem 
no trânsito poderia ser trocada 
por prestação de serviços à co-
munidade, ou a entidades sociais. 
Porém com as atualizações, torna-
se proibida a substituição da pena 
de reclusão por uma mais branda 
que restringe direitos.
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No abaixo-assinado há ainda a sugestão de “ampliação do horário do toque de recolher e 
fechamento do comércio não essencial, dos serviços e das indústrias.

Abaixo assinado 
de professores da 
UFMG pede 
lockdown em BH
CONTROLE. Os professores defendem que nos locais em que 
houve controle da pandemia o lockdown foi adotado. 

DA REDAÇÃO

O Sindicato dos Professores 
de Universidades Federais de Belo 
Horizonte, Montes Claros e Ouro 
Branco (APUBH UFMG+) ela-
borou abaixo-assinado para ser 
entregue ao prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) pedindo decreto de 
lockdown de 21 dias na capital. 

De acordo com o abaixo-as-
sinado, a medida deve ser adotada 
“devido ao aumento sem prece-
dentes no número de casos e de 
mortes por COVID e ao colapso 
do sistema de saúde, falta de medi-
camentos, de leitos, de respiradores, 
de oxigênio, ao esgotamento da ca-
pacidade dos serviços funerários”. 

O documento será encami-
nhado ao prefeito da capital pela 

presidente do APUBH UFMG, 
professora Maria Rosaria Barbato, 
pela primeira suplente da direto-
ria, professora Solange Cervinho 
Bicalho Godoy, e pela docente 
da UFMG e filiada ao sindicato, 
professora Andrea Mara Macedo, 
entre outros filiados ao APUBH. 

Segundo Maria Rosaria Bar-
bato, “o objetivo do abaixo-assi-
nado é tentar enfrentar seriamen-
te a pandemia que alcançou um 
nível inaceitável, onde estamos 
à beira de 400 mil mortes nesse 
país, com colapso no sistema de 
saúde e vacinação muito lenta. A 
gente precisa ter responsabilidade 
nesse momento que o o Governo 
Federal é omisso completamente, 
violando preceitos fundamentais 

de defesa da vida e saúde da po-
pulação “, disse. 

A presidente disse ainda que 
não há outra alternativa a não ser 
solicitar ao prefeito Alexandre 
Kalil o lockdown mais rigoroso. 
“Nós estamos pedindo uma limi-
tação e uma fiscalização mais ri-
gorosa. As pessoas precisam ficar 
em casa”, ressaltou. 

Para ela, a PBH tem de com-
prar mais vacinas e pedir a autoriza-
ção à Anvisa para o uso emergencial 
dos imunizantes. “É um momento 
trágico e muito difícil. Estamos 
todos cansados, adoecidos. Nós 
queremos sair logo dessa situação e 
para isso nós precisamos ter muita 
responsabilidade. E nós estamos 
dispostos a isso!”, concluiu.
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Auxílio Emergencial 2021 é 
pago por mês de aniversário
PARCELAS. No total, serão quatro parcelas, com valores que variam dependendo da formação 
familiar de cada pessoa.

DA REDAÇÃO

O auxílio emergencial 2021 
foi aprovado no fim de março e 
começou a ser pago no dia 6 de 
abril. Assim como em 2020, os pa-
gamentos são feitos em parcelas e 
liberados de acordo com o mês de 
aniversário de cada pessoa. 

O pagamento da primeira 
parcela foi feito primeiro a ani-
versariantes de janeiro, depois 
fevereiro e assim por diante até 
os nascidos em dezembro. A 
segunda parcela, seguirá a mes-
ma ordem.

Há duas datas de liberação 
do dinheiro para cada parcela: 
uma para uso digital, quando o 

auxílio pode ser usado por meio 
do aplicativo Caixa Tem; e ou-
tra em que o dinheiro pode ser 
sacado ou transferido para qual-
quer outra conta

No total, serão quatro parce-
las, com valores que variam entre 
R$ 150 e R$ 375, dependendo da 
formação familiar de cada pessoa:
• Famílias de uma pessoa só rece-
bem quatro parcelas de R$ 150;
• Famílias com duas pessoas ou 
mais que não são chefiadas por 
mulheres recebem quatro parcelas 
de R$ 250;
• Famílias monoparentais chefia-
das por mulheres recebem quatro 
parcelas de R$ 375.
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Para a próxima sexta-feira, 16, está prevista a entrega de 2,8 
milhões de doses.

Fiocruz anuncia entrega de 5 
milhões de vacinas para esta semana
IMUNIZAÇÃO. Segundo a fundação, 2,2 milhões de doses foram entregues nesta quarta-feira(14).

DA REDAÇÃO

A Fundação Oswaldo Cruz 
(FioCruz) anunciou que en-
trega, até a próxima sexta-fei-
ra (16), 5 milhões de vacinas 
contra a Covid-19 ao Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI). Nesta quarta-feira(14), 
foram entregues cerca de 2,2 
milhões de doses da vacina As-
traZeneca/Oxford, das quais 
215 mil seguirão diretamente 
para o estado do Rio de Janeiro.

Para a próxima sexta-feira, 
16, está prevista a entrega de 
2,8 milhões de doses do imu-
nizante, totalizando 5 milhões 
na semana. Segundo a Fiocruz, 
o cronograma pactuado com o 
Ministério da Saúde segue o es-
quema de entregas semanais e 
está sujeito à logística de distri-
buição definida pela pasta.

Em resposta a questiona-
mentos do Ministério Públi-
co Federal sobre o porquê de 
mudanças e atrasos na entrega 
da vacina Oxford/AstraZene-
ca contra a Covid-19, a Fun-
dação Oswaldo Cruz alegou 

que a complexidade da produ-
ção e o “rigoroso controle de 
qualidade” foram alguns dos 
fatores que atrasaram o pla-
nejamento para a produção da 
vacina pela instituição.

O ofício foi enviado no úl-
timo dia 13 pela presidente da 
Fiocruz, Nísia Trindade, em 
resposta a questionamentos 
da Procuradoria da República 
em Goiás. “Processos fabris 
do tipo estarão sempre sujei-
tos a intercorrências diversas, 
a exemplo do funcionamento 

do extenso maquinário de pro-
dução que por sua vez é igual-
mente inspecionado e certifica-
do para sua utilização dedicada 
à produção da vacina”, argu-
mentou a instituição.

O processo de controle 
de qualidade, lembra a Fio-
cruz, é “complexo e rigoro-
so”, o que pode demandar 
maior prazo para a entrega 
de vacinas. O texto também 
menciona a dependência do 
Insumo Farmacêutico Ativo 
(IFA), importado da China.
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¨polícia
Autor de tentativa de homicídio em 
Mariana é preso em flagrante
HOMICÍDIO. A arma do crime e dois coautores menores também foram apreendidos.

DA REDAÇÃO

Na tarde da última terça-
feira (13), por volta de 18h30, a 
polícia foi acionada a partir de 
informações de que teria acon-
tecido uma tentativa de homicí-
dio no bairro Rosário.

A vítima, um rapaz de 24 
anos, foi encontrada, de acor-
do com os policiais, próximo 
a um “escadão”, que dá acesso 
ao bairro. O jovem foi encon-
trado consciente, repassando 
assim, algumas informações 

aos militares. Segundo a víti-
ma, três indivíduos efetuaram 
os disparos com arma de fogo 
em sua direção. Após ser so-
corrida pelos militares, a víti-
ma foi direcionada ao Hospital 
Monsenhor Horta, onde o mé-
dico responsável afirmou que 
a mesma apresentava lesão na 
região lombar, resultado de um 
disparo nas costas. 

A Polícia Militar efetuou 
uma operação, conseguindo 
localizar os autores do crime. 
Eles estavam na casa do pai de 
um dos suspeitos, localizada na 
invasão do bairro Caminho da 
Fábrica, em Ouro Preto. Dois 
dos autores têm 16 anos, sen-
do assim apreendidos, o outro 
possui 19 anos e foi preso em 
flagrante. 

A arma utilizada no aten-
tado, estaria de acordo com 
informações repassadas, na re-
sidência de um dos coautores 
do crime, situada na invasão 
do bairro Rosário, em Maria-
na. Após realizarem buscas, a 

polícia conseguiu encontrar a 
arma 1 (um) revólver do cali-
bre 38, com 5 (cinco) munições 
deflagradas, que estava em um 
matagal atrás da casa. Os au-

Arma utilizada em tentativa de homicídio é apreendida  pela 
Polícia Militar em Mariana.

tores foram conduzidos para 
a Delegacia de Polícia Civil de 
plantão, estando os menores 
acompanhados de seus respon-
sáveis legais.



Jornal Ponto Final
15 a 21 de abril de 2021 

18| ENTRETENIMENTO

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.

Saúde é o que interessa e sua energia escorpiana 
vai surpreender nesses dias em que Sol e Mercúrio 
trocam likes com Marte e Júpiter. Graças à sua 
disposição física e mental, a semana tem tudo para 
ser muito produtiva no trabalho e você conseguirá 
encaminhar seus interesses com agilidade. 

O cenário astral não poderia ser mais estimulante 
para o seu signo, meu cristalzinho! Sol e Mercúrio 
seguem o rolê em sua Casa da Sorte e formam 
aspectos superpositivos com Marte e Júpiter, 
garantindo uma semana gloriosa em vários 
setores, principalmente no trabalho, nas relações 
com parentes, amigos e na paixão.

A semana começa com suas atenções voltadas 
para os parentes e os interesses domésticos, mas 
tudo deve fluir super bem e você conseguirá resolver 
qualquer parada no lar. O recado é da Lua Nova 
e do Sol, que sorri para Marte e Júpiter, indicando 
um período de realizações, energias positivas no 
trabalho e muito entrosamento com o seu pessoal.

Sol e Mercúrio atravessam o terceiro e último 
decanato de Áries neste período e trocam 
excelentes vibrações com Marte e Júpiter, 
trazendo muitos estímulos para os seus contatos e 
interesses. Sua energia física e mental estará tinindo 
e você deve se sair bem em tudo o que realizar. No 
trabalho, é o momento ideal para expor seus planos 
e vender seu peixe, pois seus argumentos serão 
certeiros e vão fazer sucesso.

A lunação de março acontece em sua Casa 
do Dinheiro e soma forças com Sol e Mercúrio 
no mesmo setor, dobrando suas chances de 
lucros e ganhos. O período é ideal para focar 
nos interesses fi nanceiros e se você der o seu 
melhor, vai garantir tempos mais prósperos, com 
mais segurança material.

A semana começa com uma forte 
concentração planetária em seu inferno astral, 
mas embora essas vibes estejam reunidas 
em um setor complicado do seu Horóscopo, 
mais vão ajudar do que atrapalhar seu signo. 
O Sol forma ótimo aspecto com Marte na 
terça-feira, indicando que você tem tudo para 
vencer preocupações com saúde, dinheiro e 
terá muita habilidade para lidar com assuntos 
sigilosos. 

Se depender das estrelas, a semana será 
positiva em vários aspectos e você tem mais 
é que aproveitar as energias generosas dos 
astros em sua 11ª Casa para transformar 
seus sonhos em realidade. Sol e Mercúrio 
fecham parceria com Marte e Júpiter, 
anunciando boas novas, alegrias na vida 
pessoal e conquistas no trabalho. 

O Sol conclui a passagem anual em sua Casa 
da Carreira nesta semana e faz isso em grande 
estilo, trocando vibes superbenéficas com Marte e 
Júpiter. Isso quer dizer que o período será muito 
favorável para sua saúde, sua popularidade vai 
aumentar na vida social e tudo deve conspirar a 
favor do seu progresso profissional – os chefes 
podem reconhecer seus méritos. 

A vontade de tirar o pé da zona de conforto e 
pensar fora da caixa aumenta neste período e 
quem incentiva seu crescimento é o Sol. Seu astro 
regente troca vibes positivas com Marte e Júpiter, 
apontando uma semana perfeita sem defeitos 
para você se envolver com atividades diferentes, 
começar coisas que façam você se sentir vivo(a), 
produtivo(a) e te tragam mais realização. 

A Lua Nova em sua 8ª Casa indica um período 
de transformações e reverbera os avisos do Sol, 
revelando que é o momento de dar mais valor às 
suas conquistas e focar nas suas metas em vez 
de perder tempo com o que não caminha bem. 
O astro-rei forma excelentes aspectos com Marte 
e Júpiter, impulsionando seu lado determinado, 
corajoso e sua vontade de progredir, mesmo que 
seja preciso fazer mudanças mais profundas na 

Sol e Mercúrio passam a última semana em 
Áries, seu signo complementar, e formam 
aspectos incríveis com Marte e Júpiter, 
indicando um período recheado de boas 
energias, vitalidade e motivação. Os interesses 
de trabalho devem fl uir do jeitinho que espera e 
seu espírito de equipe vai inspirar a cooperação 
alheia. 

Duca enfrenta Gael e afi rma que não falará 
com Bianca. Roberta elogia Gael para Indira. 
Dandara apoia a decisão de Mari de fi car com 
Jeff. Karina decide falar com Duca, e Pedro se 
preocupa. Lincoln fi ca furioso com o protesto 
dos alunos da Ribalta em frente ao Perfeitão. 
Dalva consola Duca. Tomtom pede para Jeff 
ensiná-la a dançar. Dandara deixa René e 
João juntos em seu apartamento. Nando 
pede para morar com René e João. Dandara 
cuida de Bianca. João joga escondido no 
celular de Nando. Bianca muda sua tática 
para tentar reatar com Duca. Duca questiona 
Bianca sobre seu relacionamento.

Duca confessa para Dalva que não confi a 
mais em Bianca. Nat observa Duca. 
Edgard fi nge ser o fantasma de Norma e 
exige que Nando deixe a Ribalta. Duca 
pede um tempo para pensar em seu 
relacionamento com Bianca. Os alunos 
da Ribalta enfrentam Lincoln para ajudar 
Jeff. Lucrécia avisa que precisa viajar para 
consultar um médico e pede para Edgard 
cuidar de Jade. Bete alerta Gael sobre 
o sofrimento de Bianca. Roberta tenta 
consolar Duca. Contrariando Bianca, Gael 
procura Duca.

Kyra conta a Luna que Alexia vai fi ngir 
psicografar uma carta sua para Rafael. 
Bia revela a Agnes que seu marcapasso 
é um empecilho para ela começar um 
relacionamento. Rafael lê a suposta 
carta psicografada por Kyra e tem a 
impressão de que a moça ainda está 
viva. Téo pensa em seguir as sessões 
de fi sioterapia com Luna/Fiona. Vicky 
percebe o clima entre Luna/Fiona e 
Téo. Alan e Tarantino se preocupam 
com a confusão mental de Ignácio. 
Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona 
mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e 
Mosquito constatam que Ignácio fugiu 
de casa. 
 

Kyra/Cleyde tranquiliza os fi lhos de Alan. 
Petra insiste em convencer Graziela a 
internar Ignácio. Alan impede que Ignácio 
seja assaltado. Luna evita pensar em Téo. 
Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy 
descobre que Bia e Tarantino fi caram juntos. 
Kyra/Cleyde constata que Ignácio não está 
tomando o remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam. 

João conta para Duca que Pedro 
usou o dinheiro de Bianca para gravar 
seu CD demo. Lincoln tira Jeff à força 
da Ribalta. Delma e Marcelo tentam 
tranquilizar Lincoln, que decide mandar 
Jeff para a casa dos avós. João 
comenta com Cobra que Duca e Bianca 
brigaram. Pedro assiste a Karina treinar. 
Dandara e René fl agram João no QG. 
Bianca confessa que mentiu para Duca 
e implora que ele não conte a Karina 
sobre seu acordo com Pedro. Dandara 
pensa em deixar João morar com René. 
Bianca ameaça João. Duca decide 
contar o que descobriu para Karina. 
Mari afi rma para Lincoln, Rute e seus 
pais que Jeff é o pai do fi lho que ela está 
esperando.

Cristina fi ca atordoada com o conteúdo 
do álbum de recortes. José Alfredo 
discute com José Pedro. Elivaldo é 
transferido para um presídio. Lorraine 
chantageia Maria Marta. José Alfredo 
vai para a casa de Maria Ísis. Orville é 
impedido de viajar. José Alfredo percebe 
o nervosismo de Maria Ísis com a 
chegada dele e fi nge acreditar no que 
ela diz. Os agentes de polícia encontram 
quadros falsifi cados no armário de 
Orville. Maria Marta invade a sala de 
José Alfredo. Cora tenta convencer 
Cristina a falar com José Alfredo. Enrico 
manda Vicente preparar o jantar para 
ele e Maria Clara. Cora tenta encontrar 
Cristina. José Alfredo vê Cristina na 
porta de sua empresa.

Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis 
pede para Severo e Magnólia impedirem 
Robertão de voltar à sua casa. José Alfredo 
chega à casa de Maria Ísis. Cristina vai ao 
camelódromo. Maria Clara gosta da comida 
de Vicente. Cora vê Cristina conversando 
com Vicente. José Pedro fi ca nervoso ao 
descobrir que Téo divulgou uma notícia 
insinuando que ele teria atropelado uma 
pessoa. Cora dá um ultimato em Cristina. 
Tuane tenta convencer Elivaldo a deixá-la 
fi car com a guarda de Victor. José Alfredo vê 
Cristina na porta de sua empresa e vai falar 
com ela.

José Alfredo discute com Cristina. Orville 
vai para o mesmo presídio que Elivaldo. 
Maria Marta se surpreende ao saber que a 
sala de José Alfredo está trancada. Maria 
Clara mostra para o pai a nova coleção de 
joias. Marisa tenta descobrir com Valquíria 
o que ela sabe sobre Maria Marta e Merival. 
Cláudio vai à casa de Téo. José Alfredo 
decide marcar uma reunião com os pais 
de Enrico. Maria Ísis se entristece quando 
José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio 
chega em casa e é carinhoso com Beatriz. 
Cora reclama de Cristina ter deixado Victor 
na casa de Xana. Cristina vai até a empresa 
de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la 
novamente.

Alexia sente ciúmes de Zezinho. Renzo 
insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. 
Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se 
arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda 
aconselha Luna a não voltar à casa de 
Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar 
os primos de Verônica para trabalhar no 
restaurante, sem saber que a falsa amiga 
tem planos de vingança. Petra diz a Queen 
e Mosquito que Alan está interessado em 
Kyra/Cleyde. Rafael fi ca surpreso quando 
Alexia/Josimara afi rma que ele conseguirá 
falar com Kyra. 

Duca percebe a felicidade de Karina 
e Pedro e desiste de contar o que 
descobriu. Mari e Jeff fi cam satisfeitos 
por conseguirem fi car juntos. Duca diz 
a Pedro que descobriu que ele recebeu 
dinheiro para namorar Karina. João se 
revolta com a decisão de Dandara em 
deixá-lo morar com René. Edgard beija 
Lucrécia para impedir que ela veja Jade 
e Cobra juntos. Jeff e Mari começam a 
namorar de verdade. Pedro reclama por 
João ter contado seu segredo para Duca. 
Edgard e Lucrécia convencem Nando a 
fazer uma sessão mediúnica na Ribalta. 
Duca reclama de Bianca para Dalva, que 
se preocupa com o namoro dos dois.

Nanda invade o escritório de Jonas e exige 
que ele fi nancie sua estadia em Londres. 
Iná e Rodrigo convencem Manuela a fazer 
uma festa para o aniversário de Júlia. 
Matias sugere que Cris contrate Lorena 
para cuidar de seu futuro fi lho. Sofi a 
reclama da casa de Marcos. Eva se irrita 
com a festa de aniversário da neta. Nanda 
diz ao irmão que irá viajar. Laudelino insinua 
que Matias está  interessado em Lorena. 
Lorena fi ca feliz quando Matias a chama 
para sair. Laudelino e Iná se surpreendem 
ao ver Rodrigo e Manuela fantasiados para 
a festa. 

Manuela publica fotos suas com Júlia e 
Rodrigo no blog que fez para Ana. Júlia 
começa a andar. Rodrigo frequenta a 
faculdade de arquitetura. Rodrigo leva a 
fi lha para visitar Ana. Há  uma passagem 
de tempo e Júlia continua crescendo 
feliz. Iná percebe que Manuela sente 
alguma coisa por Rodrigo. Rodrigo 
confessa a Lourenço que está  cada vez 
mais próximo de Manuela. Rodrigo e 
Manuela se beijam. Rodrigo pergunta 
para Manuela se ela quer casar com 
ele.

Manuela conta para Ana que se apaixonou 
por Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram 
uma casa juntos e começam uma grande 
reforma. Cris e Jonas não dão atenção 
para o fi lho Tiago. Lourenço manda um 
funcionário da editora entregar um convite 
do lançamento de seu livro para Celina. 
Laudelino reclama com Iná por não querer 
se casar com ele. Eva assiste ao jogo de 
tênis de Sofi a e sorri, satisfeita com os erros 
da menina. Marcos encontra Dora na porta 
do prédio de Vitória. Dora conta para Marcos 
que se separou e voltou para Porto Alegre. 

Marcos e Dora conversam e marcam 
um encontro com as fi lhas. Cris e Jonas 
se irritam quando Tiago quer dormir 
com eles, e o menino pede ajuda a 
Lorena. Olívia e Sofi a não lembram 
uma da outra, e Marcos e Dora fi cam 
desapontados. Lourenço fi ca ansioso à  
espera de Celina para o lançamento de 
seu livro. Moema vai ao baile de Iná e 
Wilson conversa com ela. Ana aperta a 
mão de Eva.

Eva conta para Lúcio que Ana apertou 
sua mão, mas o médico acredita que 
seja um movimento involuntário. Júlia 
reclama de ter que ir ao hospital visitar a 
mãe. Sofi a tenta conseguir um emprego 
para Marcos. Iná decide escrever uma 
carta de amor anônima para Aurélia. 
Lorena lamenta a tristeza de Tiago. 
Marcos e Dora levam as fi lhas para 
sair, mas se frustram com a falta de 
assunto entre elas. Manuela consegue 
convencer Júlia a visitar Ana. Nanda 
volta ao Brasil e Rodrigo a busca no 
aeroporto. Lúcio lê̂ a crítica sobre o livro 
de Lourenço para Celina. Iná tem um 
novo sonho com Ana. 

Eva vê̂ Ana chorando e chama Lúcio. 
Francisco reclama de Nanda para Lui. 
Marcos não aceita o emprego que o pai da 
amiga de Sofi a lhe oferece. Lúcio ainda não 
acredita que Ana esteja se recuperando. 
Sofi a pede para sair com as amigas, mas 
Vitória não deixa. Lorena avisa que Tiago 
precisa ser levado ao médico e se assusta 
com o descaso de Jonas e Cris. Iná intui 
que Ana esteja se recuperando e conta 
para Laudelino.

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. 
Tammy faz Bia acreditar que Tarantino 
espalhou para os amigos que ela o acusou 
de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho 
para deixar o Programa de Proteção. Petra 
convida Alan para acompanhá-la na festa 
de lançamento da novela. Luna questiona 
Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho. 
Micaela fi ca encantada com Bruno e Gael, os 
primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que 
ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky 
que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. 
Luna conta a Zezinho que tem um plano para 
fazer Alexia confessar que gosta do rapaz. 

Alexia/Josimara garante a Rafael que pode 
trazer Kyra do mundo dos mortos. Luna/
Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre 
as viagens que fez. Ermelinda concorda em 
ajudar Luna no plano para unir Zezinho e 
Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho 
afi rma que voltará para Judas do Norte para 
esquecê-la. Micaela contrata Bruno e Gael 
como garçons do restaurante.Renatinha 
pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. 
Bia ignora Tarantino. Alexia e Kyra combinam 
seu plano para salvar Rafael. Dominique 
descobre que Renzo entrou como sócio na 
Labrador. Renatinha desconfi a das intenções 
de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer 
seduzir Rafael. Kyra arma para que Renatinha 
fique presa no elevador da empresa. Mário 
vence o concurso de gastronomia do hotel. 
Kyra assombra Renatinha. Renatinha não 
consegue convencer Rafael de que Alexia/
Josimara é uma impostora. Gabi convence 
Juan a beber para comemorar a vitória de 
Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando 
o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente 
por Luna/Fiona. Luna fica decepcionada ao ver 
a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social. 

Vitalidade em alta na saúde e ótimas vibes para 
batalhar por seus interesses são as promessas 
do Sol e de Mercúrio, que passam a última 
semana em sua companhia e formam aspectos 
maravilindos com Marte e Júpiter. O período é ideal 
para você ampliar seus ganhos, colocar planos em 
prática e começar atividades diferentes que sempre 
teve vontade de fazer. 

Bianca discute com Duca. Jade 
questiona Edgard sobre a viagem de 
Lucrécia. Wallace fi ca radiante ao saber 
que participará do campeonato de muay 
thai. Gael e Pedro afi rmam que Karina 
não tem condições de participar do 
campeonato, e ela se enfurece. Roberta 
chama Marcelo para ir à Aquazen. 
Karina decide ir com Pedro à festa 
de Jade. Mari e Jeff fi cam sozinhos 
na casa de Sol. Bianca decide ir à 
festa de Jade. Delma se arruma para 
Marcelo. Cobra beija Jade na frente de 
seus convidados. Marcelo vai atrás de 
Roberta. Bianca enfrenta Jade ao ver 
que ela enviou para Duca uma foto sua 
dançando com Lírio.

Cristina conta para José Alfredo que é fi lha 
de Eliane. Cristina entrega a carta de Eliane 
para José Alfredo, mas Maria Marta se 
enfurece e a acusa de tentar dar um golpe 
em seu marido. Cora vê a sobrinha sendo 
levada para dentro da Império. Maria Marta 
conta para os fi lhos sobre Cristina. Maria 
Marta tenta descobrir algo sobre Cristina 
com José Alfredo. Elivaldo incentiva Cristina 
a lutar por seus direitos com José Alfredo. 
Cora se joga na frente do carro de José 
Alfredo. Elivaldo afi rma a Tuane que não 
deixará Victor fi car com ela. José Alfredo 
ignora Cora. 

Reginaldo garante a Tuane que conseguirá 
a guarda de Victor. Téo marca um encontro 
com Maria Marta. Enrico vai jantar em seu 
restaurante com Maria Clara e Beatriz. 
José Alfredo encontra o álbum de recortes. 
Cora se apavora ao ser presa dentro de 
um armário por José Alfredo. José Alfredo 
lamenta por Eliane nunca tê-lo procurado. 
Cristina estranha o sumiço de Cora. Enrico 
desiste de demitir Vicente. José Alfredo 
manda o segurança soltar Cora pela 
manhã. Maria Marta fi ca furiosa por não 
conseguir descobrir onde José Alfredo 
esteve. João Lucas sofre um assalto.

Vicente ajuda João Lucas e Du. José 
Alfredo não consegue dormir pensando 
no álbum de recortes. Cristina se preocupa 
com Cora. José Alfredo e Maria Marta 
veem João Lucas sair da casa de Xana. 
José Alfredo leva o fi lho mais novo para 
fazer exames. José Pedro reclama da 
possibilidade de ter mais uma irmã e Maria 
Clara o repreende. Vicente pede o telefone 
de Cristina para Xana. Cora lembra que 
deixou o álbum de recortes na Império e 
corre para resgatá-lo. José Alfredo recebe 
notícias de João Lucas e avisa a Maria 
Marta. José Alfredo se emociona quando 
João Lucas cochila em seus braços. Maria 
Marta oferece dinheiro a Cristina.
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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.

Saúde é o que interessa e sua energia escorpiana 
vai surpreender nesses dias em que Sol e Mercúrio 
trocam likes com Marte e Júpiter. Graças à sua 
disposição física e mental, a semana tem tudo para 
ser muito produtiva no trabalho e você conseguirá 
encaminhar seus interesses com agilidade. 

O cenário astral não poderia ser mais estimulante 
para o seu signo, meu cristalzinho! Sol e Mercúrio 
seguem o rolê em sua Casa da Sorte e formam 
aspectos superpositivos com Marte e Júpiter, 
garantindo uma semana gloriosa em vários 
setores, principalmente no trabalho, nas relações 
com parentes, amigos e na paixão.

A semana começa com suas atenções voltadas 
para os parentes e os interesses domésticos, mas 
tudo deve fluir super bem e você conseguirá resolver 
qualquer parada no lar. O recado é da Lua Nova 
e do Sol, que sorri para Marte e Júpiter, indicando 
um período de realizações, energias positivas no 
trabalho e muito entrosamento com o seu pessoal.

Sol e Mercúrio atravessam o terceiro e último 
decanato de Áries neste período e trocam 
excelentes vibrações com Marte e Júpiter, 
trazendo muitos estímulos para os seus contatos e 
interesses. Sua energia física e mental estará tinindo 
e você deve se sair bem em tudo o que realizar. No 
trabalho, é o momento ideal para expor seus planos 
e vender seu peixe, pois seus argumentos serão 
certeiros e vão fazer sucesso.

A lunação de março acontece em sua Casa 
do Dinheiro e soma forças com Sol e Mercúrio 
no mesmo setor, dobrando suas chances de 
lucros e ganhos. O período é ideal para focar 
nos interesses fi nanceiros e se você der o seu 
melhor, vai garantir tempos mais prósperos, com 
mais segurança material.

A semana começa com uma forte 
concentração planetária em seu inferno astral, 
mas embora essas vibes estejam reunidas 
em um setor complicado do seu Horóscopo, 
mais vão ajudar do que atrapalhar seu signo. 
O Sol forma ótimo aspecto com Marte na 
terça-feira, indicando que você tem tudo para 
vencer preocupações com saúde, dinheiro e 
terá muita habilidade para lidar com assuntos 
sigilosos. 

Se depender das estrelas, a semana será 
positiva em vários aspectos e você tem mais 
é que aproveitar as energias generosas dos 
astros em sua 11ª Casa para transformar 
seus sonhos em realidade. Sol e Mercúrio 
fecham parceria com Marte e Júpiter, 
anunciando boas novas, alegrias na vida 
pessoal e conquistas no trabalho. 

O Sol conclui a passagem anual em sua Casa 
da Carreira nesta semana e faz isso em grande 
estilo, trocando vibes superbenéficas com Marte e 
Júpiter. Isso quer dizer que o período será muito 
favorável para sua saúde, sua popularidade vai 
aumentar na vida social e tudo deve conspirar a 
favor do seu progresso profissional – os chefes 
podem reconhecer seus méritos. 

A vontade de tirar o pé da zona de conforto e 
pensar fora da caixa aumenta neste período e 
quem incentiva seu crescimento é o Sol. Seu astro 
regente troca vibes positivas com Marte e Júpiter, 
apontando uma semana perfeita sem defeitos 
para você se envolver com atividades diferentes, 
começar coisas que façam você se sentir vivo(a), 
produtivo(a) e te tragam mais realização. 

A Lua Nova em sua 8ª Casa indica um período 
de transformações e reverbera os avisos do Sol, 
revelando que é o momento de dar mais valor às 
suas conquistas e focar nas suas metas em vez 
de perder tempo com o que não caminha bem. 
O astro-rei forma excelentes aspectos com Marte 
e Júpiter, impulsionando seu lado determinado, 
corajoso e sua vontade de progredir, mesmo que 
seja preciso fazer mudanças mais profundas na 

Sol e Mercúrio passam a última semana em 
Áries, seu signo complementar, e formam 
aspectos incríveis com Marte e Júpiter, 
indicando um período recheado de boas 
energias, vitalidade e motivação. Os interesses 
de trabalho devem fl uir do jeitinho que espera e 
seu espírito de equipe vai inspirar a cooperação 
alheia. 

Duca enfrenta Gael e afi rma que não falará 
com Bianca. Roberta elogia Gael para Indira. 
Dandara apoia a decisão de Mari de fi car com 
Jeff. Karina decide falar com Duca, e Pedro se 
preocupa. Lincoln fi ca furioso com o protesto 
dos alunos da Ribalta em frente ao Perfeitão. 
Dalva consola Duca. Tomtom pede para Jeff 
ensiná-la a dançar. Dandara deixa René e 
João juntos em seu apartamento. Nando 
pede para morar com René e João. Dandara 
cuida de Bianca. João joga escondido no 
celular de Nando. Bianca muda sua tática 
para tentar reatar com Duca. Duca questiona 
Bianca sobre seu relacionamento.

Duca confessa para Dalva que não confi a 
mais em Bianca. Nat observa Duca. 
Edgard fi nge ser o fantasma de Norma e 
exige que Nando deixe a Ribalta. Duca 
pede um tempo para pensar em seu 
relacionamento com Bianca. Os alunos 
da Ribalta enfrentam Lincoln para ajudar 
Jeff. Lucrécia avisa que precisa viajar para 
consultar um médico e pede para Edgard 
cuidar de Jade. Bete alerta Gael sobre 
o sofrimento de Bianca. Roberta tenta 
consolar Duca. Contrariando Bianca, Gael 
procura Duca.

Kyra conta a Luna que Alexia vai fi ngir 
psicografar uma carta sua para Rafael. 
Bia revela a Agnes que seu marcapasso 
é um empecilho para ela começar um 
relacionamento. Rafael lê a suposta 
carta psicografada por Kyra e tem a 
impressão de que a moça ainda está 
viva. Téo pensa em seguir as sessões 
de fi sioterapia com Luna/Fiona. Vicky 
percebe o clima entre Luna/Fiona e 
Téo. Alan e Tarantino se preocupam 
com a confusão mental de Ignácio. 
Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona 
mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e 
Mosquito constatam que Ignácio fugiu 
de casa. 
 

Kyra/Cleyde tranquiliza os fi lhos de Alan. 
Petra insiste em convencer Graziela a 
internar Ignácio. Alan impede que Ignácio 
seja assaltado. Luna evita pensar em Téo. 
Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy 
descobre que Bia e Tarantino fi caram juntos. 
Kyra/Cleyde constata que Ignácio não está 
tomando o remédio para a memória. Alexia/
Josimara e Bel brigam. 

João conta para Duca que Pedro 
usou o dinheiro de Bianca para gravar 
seu CD demo. Lincoln tira Jeff à força 
da Ribalta. Delma e Marcelo tentam 
tranquilizar Lincoln, que decide mandar 
Jeff para a casa dos avós. João 
comenta com Cobra que Duca e Bianca 
brigaram. Pedro assiste a Karina treinar. 
Dandara e René fl agram João no QG. 
Bianca confessa que mentiu para Duca 
e implora que ele não conte a Karina 
sobre seu acordo com Pedro. Dandara 
pensa em deixar João morar com René. 
Bianca ameaça João. Duca decide 
contar o que descobriu para Karina. 
Mari afi rma para Lincoln, Rute e seus 
pais que Jeff é o pai do fi lho que ela está 
esperando.

Cristina fi ca atordoada com o conteúdo 
do álbum de recortes. José Alfredo 
discute com José Pedro. Elivaldo é 
transferido para um presídio. Lorraine 
chantageia Maria Marta. José Alfredo 
vai para a casa de Maria Ísis. Orville é 
impedido de viajar. José Alfredo percebe 
o nervosismo de Maria Ísis com a 
chegada dele e fi nge acreditar no que 
ela diz. Os agentes de polícia encontram 
quadros falsifi cados no armário de 
Orville. Maria Marta invade a sala de 
José Alfredo. Cora tenta convencer 
Cristina a falar com José Alfredo. Enrico 
manda Vicente preparar o jantar para 
ele e Maria Clara. Cora tenta encontrar 
Cristina. José Alfredo vê Cristina na 
porta de sua empresa.

Cristina mente para José Alfredo. Maria Ísis 
pede para Severo e Magnólia impedirem 
Robertão de voltar à sua casa. José Alfredo 
chega à casa de Maria Ísis. Cristina vai ao 
camelódromo. Maria Clara gosta da comida 
de Vicente. Cora vê Cristina conversando 
com Vicente. José Pedro fi ca nervoso ao 
descobrir que Téo divulgou uma notícia 
insinuando que ele teria atropelado uma 
pessoa. Cora dá um ultimato em Cristina. 
Tuane tenta convencer Elivaldo a deixá-la 
fi car com a guarda de Victor. José Alfredo vê 
Cristina na porta de sua empresa e vai falar 
com ela.

José Alfredo discute com Cristina. Orville 
vai para o mesmo presídio que Elivaldo. 
Maria Marta se surpreende ao saber que a 
sala de José Alfredo está trancada. Maria 
Clara mostra para o pai a nova coleção de 
joias. Marisa tenta descobrir com Valquíria 
o que ela sabe sobre Maria Marta e Merival. 
Cláudio vai à casa de Téo. José Alfredo 
decide marcar uma reunião com os pais 
de Enrico. Maria Ísis se entristece quando 
José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio 
chega em casa e é carinhoso com Beatriz. 
Cora reclama de Cristina ter deixado Victor 
na casa de Xana. Cristina vai até a empresa 
de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la 
novamente.

Alexia sente ciúmes de Zezinho. Renzo 
insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. 
Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se 
arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda 
aconselha Luna a não voltar à casa de 
Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar 
os primos de Verônica para trabalhar no 
restaurante, sem saber que a falsa amiga 
tem planos de vingança. Petra diz a Queen 
e Mosquito que Alan está interessado em 
Kyra/Cleyde. Rafael fi ca surpreso quando 
Alexia/Josimara afi rma que ele conseguirá 
falar com Kyra. 

Duca percebe a felicidade de Karina 
e Pedro e desiste de contar o que 
descobriu. Mari e Jeff fi cam satisfeitos 
por conseguirem fi car juntos. Duca diz 
a Pedro que descobriu que ele recebeu 
dinheiro para namorar Karina. João se 
revolta com a decisão de Dandara em 
deixá-lo morar com René. Edgard beija 
Lucrécia para impedir que ela veja Jade 
e Cobra juntos. Jeff e Mari começam a 
namorar de verdade. Pedro reclama por 
João ter contado seu segredo para Duca. 
Edgard e Lucrécia convencem Nando a 
fazer uma sessão mediúnica na Ribalta. 
Duca reclama de Bianca para Dalva, que 
se preocupa com o namoro dos dois.

Nanda invade o escritório de Jonas e exige 
que ele fi nancie sua estadia em Londres. 
Iná e Rodrigo convencem Manuela a fazer 
uma festa para o aniversário de Júlia. 
Matias sugere que Cris contrate Lorena 
para cuidar de seu futuro fi lho. Sofi a 
reclama da casa de Marcos. Eva se irrita 
com a festa de aniversário da neta. Nanda 
diz ao irmão que irá viajar. Laudelino insinua 
que Matias está  interessado em Lorena. 
Lorena fi ca feliz quando Matias a chama 
para sair. Laudelino e Iná se surpreendem 
ao ver Rodrigo e Manuela fantasiados para 
a festa. 

Manuela publica fotos suas com Júlia e 
Rodrigo no blog que fez para Ana. Júlia 
começa a andar. Rodrigo frequenta a 
faculdade de arquitetura. Rodrigo leva a 
fi lha para visitar Ana. Há  uma passagem 
de tempo e Júlia continua crescendo 
feliz. Iná percebe que Manuela sente 
alguma coisa por Rodrigo. Rodrigo 
confessa a Lourenço que está  cada vez 
mais próximo de Manuela. Rodrigo e 
Manuela se beijam. Rodrigo pergunta 
para Manuela se ela quer casar com 
ele.

Manuela conta para Ana que se apaixonou 
por Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram 
uma casa juntos e começam uma grande 
reforma. Cris e Jonas não dão atenção 
para o fi lho Tiago. Lourenço manda um 
funcionário da editora entregar um convite 
do lançamento de seu livro para Celina. 
Laudelino reclama com Iná por não querer 
se casar com ele. Eva assiste ao jogo de 
tênis de Sofi a e sorri, satisfeita com os erros 
da menina. Marcos encontra Dora na porta 
do prédio de Vitória. Dora conta para Marcos 
que se separou e voltou para Porto Alegre. 

Marcos e Dora conversam e marcam 
um encontro com as fi lhas. Cris e Jonas 
se irritam quando Tiago quer dormir 
com eles, e o menino pede ajuda a 
Lorena. Olívia e Sofi a não lembram 
uma da outra, e Marcos e Dora fi cam 
desapontados. Lourenço fi ca ansioso à  
espera de Celina para o lançamento de 
seu livro. Moema vai ao baile de Iná e 
Wilson conversa com ela. Ana aperta a 
mão de Eva.

Eva conta para Lúcio que Ana apertou 
sua mão, mas o médico acredita que 
seja um movimento involuntário. Júlia 
reclama de ter que ir ao hospital visitar a 
mãe. Sofi a tenta conseguir um emprego 
para Marcos. Iná decide escrever uma 
carta de amor anônima para Aurélia. 
Lorena lamenta a tristeza de Tiago. 
Marcos e Dora levam as fi lhas para 
sair, mas se frustram com a falta de 
assunto entre elas. Manuela consegue 
convencer Júlia a visitar Ana. Nanda 
volta ao Brasil e Rodrigo a busca no 
aeroporto. Lúcio lê̂ a crítica sobre o livro 
de Lourenço para Celina. Iná tem um 
novo sonho com Ana. 

Eva vê̂ Ana chorando e chama Lúcio. 
Francisco reclama de Nanda para Lui. 
Marcos não aceita o emprego que o pai da 
amiga de Sofi a lhe oferece. Lúcio ainda não 
acredita que Ana esteja se recuperando. 
Sofi a pede para sair com as amigas, mas 
Vitória não deixa. Lorena avisa que Tiago 
precisa ser levado ao médico e se assusta 
com o descaso de Jonas e Cris. Iná intui 
que Ana esteja se recuperando e conta 
para Laudelino.

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. 
Tammy faz Bia acreditar que Tarantino 
espalhou para os amigos que ela o acusou 
de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho 
para deixar o Programa de Proteção. Petra 
convida Alan para acompanhá-la na festa 
de lançamento da novela. Luna questiona 
Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho. 
Micaela fi ca encantada com Bruno e Gael, os 
primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que 
ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky 
que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. 
Luna conta a Zezinho que tem um plano para 
fazer Alexia confessar que gosta do rapaz. 

Alexia/Josimara garante a Rafael que pode 
trazer Kyra do mundo dos mortos. Luna/
Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre 
as viagens que fez. Ermelinda concorda em 
ajudar Luna no plano para unir Zezinho e 
Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho 
afi rma que voltará para Judas do Norte para 
esquecê-la. Micaela contrata Bruno e Gael 
como garçons do restaurante.Renatinha 
pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. 
Bia ignora Tarantino. Alexia e Kyra combinam 
seu plano para salvar Rafael. Dominique 
descobre que Renzo entrou como sócio na 
Labrador. Renatinha desconfi a das intenções 
de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer 
seduzir Rafael. Kyra arma para que Renatinha 
fique presa no elevador da empresa. Mário 
vence o concurso de gastronomia do hotel. 
Kyra assombra Renatinha. Renatinha não 
consegue convencer Rafael de que Alexia/
Josimara é uma impostora. Gabi convence 
Juan a beber para comemorar a vitória de 
Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando 
o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente 
por Luna/Fiona. Luna fica decepcionada ao ver 
a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social. 

Vitalidade em alta na saúde e ótimas vibes para 
batalhar por seus interesses são as promessas 
do Sol e de Mercúrio, que passam a última 
semana em sua companhia e formam aspectos 
maravilindos com Marte e Júpiter. O período é ideal 
para você ampliar seus ganhos, colocar planos em 
prática e começar atividades diferentes que sempre 
teve vontade de fazer. 

Bianca discute com Duca. Jade 
questiona Edgard sobre a viagem de 
Lucrécia. Wallace fi ca radiante ao saber 
que participará do campeonato de muay 
thai. Gael e Pedro afi rmam que Karina 
não tem condições de participar do 
campeonato, e ela se enfurece. Roberta 
chama Marcelo para ir à Aquazen. 
Karina decide ir com Pedro à festa 
de Jade. Mari e Jeff fi cam sozinhos 
na casa de Sol. Bianca decide ir à 
festa de Jade. Delma se arruma para 
Marcelo. Cobra beija Jade na frente de 
seus convidados. Marcelo vai atrás de 
Roberta. Bianca enfrenta Jade ao ver 
que ela enviou para Duca uma foto sua 
dançando com Lírio.

Cristina conta para José Alfredo que é fi lha 
de Eliane. Cristina entrega a carta de Eliane 
para José Alfredo, mas Maria Marta se 
enfurece e a acusa de tentar dar um golpe 
em seu marido. Cora vê a sobrinha sendo 
levada para dentro da Império. Maria Marta 
conta para os fi lhos sobre Cristina. Maria 
Marta tenta descobrir algo sobre Cristina 
com José Alfredo. Elivaldo incentiva Cristina 
a lutar por seus direitos com José Alfredo. 
Cora se joga na frente do carro de José 
Alfredo. Elivaldo afi rma a Tuane que não 
deixará Victor fi car com ela. José Alfredo 
ignora Cora. 

Reginaldo garante a Tuane que conseguirá 
a guarda de Victor. Téo marca um encontro 
com Maria Marta. Enrico vai jantar em seu 
restaurante com Maria Clara e Beatriz. 
José Alfredo encontra o álbum de recortes. 
Cora se apavora ao ser presa dentro de 
um armário por José Alfredo. José Alfredo 
lamenta por Eliane nunca tê-lo procurado. 
Cristina estranha o sumiço de Cora. Enrico 
desiste de demitir Vicente. José Alfredo 
manda o segurança soltar Cora pela 
manhã. Maria Marta fi ca furiosa por não 
conseguir descobrir onde José Alfredo 
esteve. João Lucas sofre um assalto.

Vicente ajuda João Lucas e Du. José 
Alfredo não consegue dormir pensando 
no álbum de recortes. Cristina se preocupa 
com Cora. José Alfredo e Maria Marta 
veem João Lucas sair da casa de Xana. 
José Alfredo leva o fi lho mais novo para 
fazer exames. José Pedro reclama da 
possibilidade de ter mais uma irmã e Maria 
Clara o repreende. Vicente pede o telefone 
de Cristina para Xana. Cora lembra que 
deixou o álbum de recortes na Império e 
corre para resgatá-lo. José Alfredo recebe 
notícias de João Lucas e avisa a Maria 
Marta. José Alfredo se emociona quando 
João Lucas cochila em seus braços. Maria 
Marta oferece dinheiro a Cristina.

Telefone: (31) 3558-1251
WhatsApp: (31) 98786-0584

Circulação
Mariana,  Ouro Preto e região

Impressão

Tiragem Mínima
Minímo 2 mil exemplares
Endereço
Rua Prof. Lauro Moraes, 310. 
São Pedro - Mariana/MG. 
35420-000 - Caixa Postal 81

Reportagem
Cynthia Gonçalves

Representande Comercial
Tiago de Souza

Filiado

Contato
(jornal@jornalpontofinal.com.br)
(bruna@jornalpontofinal.com.br)
(redacao@jornalpontofinal.com.br)

 OPINIAO |19Jornal Ponto Final
15 a 21 de abril de 2021

Editorial

31 2101.3544

Os artigos publicados neste jornal assinados, circulados ou 
publicitários, são de inteira responsabilidade de seus autores.

Expediente

Contato

Impressão

Razão Social
Jornal Ponto Final LTDA.

CNPJ
01.997.074/0001-45

Inscrição
001.737.435.0074

Direção
Rômulo Geraldo Passos
Marilza Sant’Anna Passos
Jornalista Responsável
Alexandre W. da Silva (RG.5.822/MG)

Editoria e Diagramação
Bruna S. P. Souza

Jornal Ponto Final

jornal_pontofinal

TV Ponto Final

www.jornalpontofinalonline.com.br

ATENÇÃO: nossas crianças dão sinais o tempo todo
São tempos bárbaros. A morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, no Rio de Janeiro, revela 

bem o mundo em que vivemos, onde os valores se inverteram completamente e o sentido de humanidade 
desapareceu. O menino que chegou morto ao hospital foi levado pela mãe e o padrasto do garoto que 
visivelmente teria sido vítima de um espancamento até a morte. 

Um menino de 4 anos. A mãe, professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto, médico 
e vereador no Rio, Jairo Souza Santos Júnior, o Doutor Jairinho, assim, delicadamente no diminutivo 
conhecido.

Segundo as investigações, Jairinho agrediu o garoto, por qualquer motivo, aos olhos complacentes da 
mãe, que nada fazia para socorrer o filho. A criança chegou morta no hospital devido a uma hemorragia 
interna e laceração hepática, provocada por ação contundente. Apresentava equimoses, hematomas, ede-
mas e contusões. Ao mesmo tempo em que os médicos examinavam o corpo, o padrasto tentava a todo 
custo a liberação sem o envio para o Instituto Médico Legal. Não conseguiu diante do estado da criança, 
já sem vida.

A pergunta engasgada é até quando nossas crianças vão ser oprimidas, agredidas e mortas? Quantas 
crianças estão neste momento nas mãos de agressores ou potenciais assassinos. Temos visto uma apu-
ração policial eficiente na morte de Henry, mas que não ocorre em todos os casos que são registrados. 
Muitos deles não são nem divulgados.

Em meio ao nosso pesadelo diário com a pandemia do novo coronavírus, o Brasil está estarrecido 
com os desdobramentos da investigação da morte do menino Henry Borel, que tinha apenas 4 anos. E as 
revelações policiais trazem à tona uma trágica história, com um desfecho tão macabro quanto o de Isabella 
Nardoni, 13 anos atrás. Mas com um agravante: a criança, mesmo tão pequena, dava sinais de que corria 
perigo.

Assim como a morte de Isabella, jogada do sexto andar de um prédio em São Paulo em 2008, a de 
Henry entrará para a história como uma das que tiveram grande comoção nacional. Mais do que justiça, 
que virá, queremos que histórias como essas nunca mais se repitam, marcadas por negligência e cumplici-
dades familiares. Então, está mais do que na hora de reforçarmos os mecanismos de denúncia e proteção 
de vítimas de violência doméstica. Nunca é tarde.

Charge

Eu fico boquiaberto com a livre capacidade de ofender, 
da insensibilidade, e talvez, falta de educação de muitos dos 
ainda apoiadores do PT. 

Ok, cada um apóia quem quiser! Ja apoiei também.
Agora, ofender, sem saber a quem, aí já beira a falta de 

respeito e educação, literalmente.
Estou me convencendo que já é típico dos que ainda 

idolatram “bandido”. É bonito dizer assim? Doeu? Feriu? 
Pois é. É assim que vocês fazem sem ao menos pensar que 
está se referindo a talvez um amigo, familiar ou até mesmo 
uma pessoa da sua admiração.

Vi agora uma pessoa que até admiro, se referir aberta-
mente, a quem votou no atual presidente, como “Burro”. 
Uai, eu votei no Bolsonaro em 2018. E qual o problema? 
Será então que essa pessoa me acha burro? Acho que não, 
pois ja solicitou inúmeras vezes os meus serviços, e sei até 
que me admira como pessoa e profissional.

E o que eu penso de você, que ainda continua apoiando 
o PT? 

Jamais saberá. Eu não irei lhe ofender!
Jamais imaginei ter que votar no Bolsonaro! 
Nunca, jamais seria meu candidato, e nunca sequer ima-

ginei que ele teria capacidade para tal cargo. Mas o outro 
lado, que tanto me enganou e ao nosso país, não dava mais!

Porém, ele ganhou, mesmo sendo quem é. 
Poxa vida, perder para esse tal Bolsonaro???! Vergonho-

so!!! O outro lado tava ruim mesmo heim? E estava!!!
Essa é a maior prova que estava um lixo!!! Que estava 

escandaloso!! Acabaram com o país!!! Tinha que mudar!! Um 
pedido de socorro!!! 

Vejo pessoas que gosto, dizendo que se descobrir um 
amigo no Facebook que votou no Bolsonaro, irá excluí-lo!! 

Que isso??? É pra ir, pra chorar? Que estupidez é essa? 
Beira o ridículo uma fala dessa!

Então, provavelmente irá me excluir agora!
Que amigo(a) heim? Que cabeça! Fique à vontade, pois 

amizade assim, sinceramente, perco até a admiração.
O voto é secreto, ou melhor, era (maldita rede social). 

Mas, em contexto vos digo: 
Eu votei no Lula em 2002 (ansiava por mudanças), repeti 

em 2006, continuei no PT em 2010 e ainda em 2014 (neste, 
só porque o adversário era o Aécio).

Mas, visto tanta nojeira, roubalheira, corrupção explícita 
desses bandidos, que jogaram o Brasil na lama mais profun-
da, saquearam até não poderem mais, se tornando a maior 
facção criminosa do mundo, eu quis mudar. Quis, porque 
sou lúcido e sou Brasileiro! Quis porque tenho um filho e 
sonhava com um Brasil melhor para ele, onde ele não tenha 
que sair daqui. E se errei, como não quis continuar errando 
com a facção PT, continuarei tentando. 

Não vejo muito mais saída ultimamente para o nosso 
país, mas como cristão que sou, ainda tenho fé que vamos 
sair da situação atual, a qual principalmente os últimos go-
vernos nos deixaram.

Eu não sou petista, lulista, bolsonarista, dilmista, e ja-
mais terei partido, e muito menos “político de estimação”. 
Acho RIDÍCULO quem tem!! Aí sim merece cabresto. A 
grande maioria dos políticos não estão nem aí para o povo, 
para nós! Acreditam nisso ainda?? É somente jogo dos pró-
prios interesses, luxos e soberbas!

Estou extremamente decepcionado com muitos “ami-
gos”, conhecidos e colegas. Parem de se expôr. Parem de 
ofender. Parem de defender o indefensável! Está literalmen-
te, ridículo!

Não é à toa que enjoei das redes sociais. 
Só mantenho o Facebook por causa dos meus albuns de 

fotos desde 2011, que tanto gosto.
Eu sou BRASILEIRO! Meu partido é o BRASIL. 
E se tiverem capacidade para pensar, estamos no mesmo 

barco! Não é competição, meu irmão! Se afundar, afunda 
todos!

Obs.: Este texto não é para ninguém específico, é so-
mente somatória de tantas decepções as quais meus olhos 
lêem.

Leonardo Peixoto

Me pego entristecidamente 
a refletir:
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Esse é o famoso 
Eric Modesto, que 
manda bem 
demais nas lives. 
E segunda-feira 
(19) é dia de 
comemorar o 
seu aniversário. 
Toda a equipe 
do Jornal Ponto 
Final deseja toda 
felicidade do 
mundo. Sucesso 
sempre, porque 
você merece! 

Rômulo Passos e Geise Oliveira da Fortaleza Macon.

Nossa leitora 
Gilda Ramos 
comemorou 
seu aniversário 
no último dia 
7. Felicidades! 
Obrigado por 
sempre nos 
acompanhar.

Patrícia Regina 
aniversariou no 
dia 8 de abril. 
Parabéns e 
muitas 
felicidades para 
nossa leitora. 

Quem aguenta essa fofura gente?! Essa é a pequena 
Lívia Gonçalves que completa seus 5 aninhos no próximo 
domingo (18). Ainda bem que não puxou o papai nem a 
mamãe, hahaha... Que Deus te abençoe hoje e sempre 
bonequinha.

Esse é o caaara! 
Nosso parceiro 

Alexandre 
Gonçalves, do 

Vegas Films, 
anivesariou no 

quarta-feira 
(14). Grande 

abraço, 
companheiro!

Visitas comerciais

Raquel Marchetti e Gustavo Marchetti da Clínica 
Dr. Gustavo Marchetti e Rômulo Passos.

Rômulo Passos, Roberto Verona e Ronaldo Camelo 
novo diretor do SAAE.


