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Uma Blitz educativa foi realizada na Avenida Getúlio Vargas 
- Fotos Lívia Ferreira.

Campanha chama 
atenção no trânsito 
para conscientização 
de motoristas
RESPONSABILIDADE. Campanha de âmbito nacional 
conscientiza quanto a responsabilidade social no trânsito.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de defesa 
Civil através da Prefeitura de 
Mariana e com apoio da Guar-
da Civil Municipal, promoveu 
uma Campanha de âmbito 
nacional sobre a Conscienti-
zação quanto ao Respeito e a 
Responsabilidade no Trânsito: 
o Maio Amarelo.

Na última semana, ba-
lões amarelos foram espa-
lhados no canteiro em frente 
ao Centro de Convenções 
Alphonsus de Guimarães si-
nalizando o movimento de 
conscientização. Uma Blitz 
educativa foi realizada na 
Avenida Getúlio Vargas e 
Guardas Civis Municipais 
conscientizaram a popula-
ção, levando em considera-
ção o respeito ao código de 

trânsito e a importância de 
ter responsabilidade social.

Com cunho informativo, 
a equipe da secretaria refor-
çou também sobre a impor-

tância da direção responsá-
vel, que reduz drasticamente 
o número de acidentes e tor-
na as vias de nosso municí-
pio mais seguras.

OPERAÇÃO

PM avaliou como positiva a operação 
realizada na região dos Inconfidentes

A Polícia Militar de Mi-
nas Gerais (PMMG) reali-
zou entre os dias 10 e 15 de 
maio, a Operação Campo 
Seguro em todo o Estado, 
com o objetivo de poten-
cializar o policiamento os-
tensivo no meio rural, bem 
como das atividades de pro-
dutores do agronegócio e da 
agricultura familiar. Houve 
emprego maciço de todos 
os serviços do portfólio da 
PMMG, em especial a Pa-
trulha Rural, o Policiamen-
to de Meio Ambiente e o 
Policiamento Rodoviário. 

A Operação Campo Se-
guro teve foco efetivamente 
preventivo, com a finalidade 
de aproximar, ainda mais, a 
Polícia Militar da população 

rural e dos pequenos, mé-
dios e grandes produtores, 
por meio de visitas tranqui-
lizadoras e de reuniões co-
munitárias. 

Outro objetivo foi ten-
tar estabelecer Redes de 
Proteção Rural. Na região 
do 52º Batalhão de Polícia 
Militar, o &quot;Sentinela 
da Região dos Inconfiden-
tes&quot;, a Operação foi 
efetuada na zona rural de 
Ouro Preto, Mariana, Itabi-
rito e Diogo de Vasconce-
los. Ao todo, foram lança-
dos turnos com emprego de 
57 viaturas e efetivo de 137 
policiais militares. Foram 
registrados 128 boletins de 
ocorrências; abordados 75 
veículos, dos quais 2 foram 
apreendidos; 106 suspeitos 

foram abordados, com 2 de-
les presos. 

O Comando do 52º Ba-
talhão avaliou como po-
sitiva a Operação Campo 
Seguro em sua área de reco-
brimento e ressalta que para 
informações e denúncias, o 
cidadão pode acionar a Po-
lícia Militar por meio dos 
telefones 190 e 181 (Dique 
Denúncia Unificado), este 
último de forma anônima. 
Os moradores das zonas 
rurais podem contar tam-
bém com o atendimento da 
Patrulha Rural do 52º Bata-
lhão de Polícia Militar.

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Distrito de Águas Claras agora conta 
com uma torre de telefonia móvel
PADRÃO. Distrito recebeu uma antena de 40m, dentro de todos os padrões recomendados pela Anatel.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Ad-
ministração, entregou no últi-
mo dia 15, a torre de telefonia 
móvel para os moradores do 
distrito de Águas Claras. Uma 
ação importante do poder pú-
blico e aguardada há anos pela 
comunidade. A obra foi colo-
cada como prioridade nessa 
gestão e, agora, através dessa 
ação, a população pode contar 
com sinal 3G.

O serviço de telefonia é de 
responsabilidade da iniciativa 
privada, mas a Prefeitura de 
Mariana preocupada com o de-
senvolvimento da região bus-
cou caminhos e meios para que 
de fato a antena fosse instalada. 
A primeira vez que o sinal foi 
colocado o resultado não foi 
favorável, assim, a prefeitura 
passou a acompanhar o serviço 
de perto até atingir o resultado 
hoje encontrado.

Águas Claras, reconheci-
do como um distrito ativo e 
de desenvolvimento acelerado, 
recebeu uma antena de 40m, 
dentro de todos os padrões re-
comendados pela Anatel para 
instalação de torres telefônicas. 
O equipamento entrou em fun-
cionamento na semana passada 
e até o momento não apresen-
tou complicações.

Segundo os moradores da 
comunidade, a obra está possi-
bilitando ao distrito um acesso 
para o Brasil e para o mundo. 
Hoje, a comunicação é essen-
cial e de extrema importância, 
principalmente em um período 
pandêmico como o que está 
sendo vivido, na qual a maioria 
das pessoas estão em home of-
fice, EAD e dependentes do si-
nal móvel e do aparelho celular. 
O que Águas Claras vive hoje é 
um marco que ficará para sem-
pre na história da comunidade.

Seguindo o cronograma, 

as próximas localidades que 
serão contempladas com o 
serviço de telefonia móvel nos 
próximos meses são: Barro-

ca, Mainart, Campinas e Pe-
dras. Futuramente, também 
serão implantadas em Paraíso, 
Goiabeiras, Serra do Carmo, 

Vargem e o município está 
estudando a possibilidade de 
implantação da torre no sub-
distrito de Constantino.

A comunicação é essencial e de extrema importância, principalmente em um período pandêmico.

CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA



Jornal Ponto Final 
20 a 26 de maio de 202104 | CIDADES

O município também disponibilizará dois profissionais de 
educação física para acompanhar o projeto.

Reforma da quadra 
e materiais esportivos 
foram entregues ao 
bairro Santo Antônio 
AÇÕES. O local passou por várias intervenções como pintura, colo-
cação de novo alambrado, além das reformas feitas no vestiário.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio das secretarias de 
Esportes e Eventos e Desen-
volvimento Social e Cidadania, 
entregou, no último dia 15, a 
reforma do Estádio Santo An-
tônio. O local passou por várias 
intervenções como pintura, 
colocação de novo alambrado, 
além das reformas feitas no 
vestiário. Na ocasião, também 
aconteceu o repasse de mate-
riais esportivos ao Conselho 
Comunitário, que somam o 
valor de R$ 8 mil, voltado ao 
projeto social “Escolinha de 
Futebol - Formando Cidadãos 
e Atletas para o Futuro”. 

Além da reforma, o muni-
cípio também disponibilizará 
dois profissionais de educa-
ção física para acompanhar o 
projeto e as ações que aconte-
cerão no bairro. 

Idealizador do proje-
to “Escolinha de Futebol - 

Formando Cidadãos e Atle-
tas para o Futuro, Lúcio 
Henrique destacou a impor-
tância do apoio do poder 
público no esporte da cida-
de. “Só temos a agradecer 
essa parceria e apoio. Atra-
vés dessas medidas pode-
mos dar total suporte a nos-
sas crianças e o reflexo de 

tudo isso vai além da prática 
em si”, reforçou, pontuan-
do os seus benefícios. “Isso 
reforça o envolvimento dos 
jovens junto ao esporte, ge-
rando disciplina, comprome-
timento e respeito para com 
o próximo, colaborando com 
melhorias ao bem-estar co-
munitário”, finalizou.

CRÉDITO: LÍVIA FERREIRA

DEVER

Prefeitura convida população para prestação 
de contas do Primeiro Quadrimestre 

A Secretaria de Planejamen-
to, Suprimentos e Transparên-
cia, realizará no dia 27 de maio, 
às 18h, a Prestação de Contas 
do 1º Quadrimestre referente 
ao ano de 2021. Devido à pan-
demia do COVID-19, o evento, 

DA REDAÇÃO

Dúvidas e sugestões deverão ser enviadas para o e-mail orcamento@mariana.mg.gov.br.

será exclusivamente online, com 
transmissão ao vivo pelo canal 
do YouTube da Secretaria de 
Planejamento de Mariana.

Dúvidas, esclarecimentos, 
críticas, sugestões e manifesta-
ções deverão ser enviadas para 
o e-mail orcamento@mariana.

mg.gov.br. Sendo analisadas e 
respondidas de forma a garan-
tir a participação da população.

A audiência acontece re-
gularmente, cumprindo com 
o dever da transparência e se-
guindo os parâmetros da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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A Fundação Renova investiu mais de R$ 1,1 milhão em iniciativas ao longo da bacia do Rio Doce.

Parceria com 
BrazilFoundation 
beneficia pessoas na 
bacia do Rio Doce
PRODUÇÃO. Mais da metade dos projetos criou postos de trabalho, 
além de terem aumentado a produção e a renda dos participantes.

DA REDAÇÃO

Gerar renda, apoiar o em-
preendedorismo e agregar va-
lor aos produtos e serviços. 
Esses foram os objetivos da 
parceria firmada entre a Fun-
dação Renova e a BrazilFou-
ndation, que, segundo a Fun-
dação, beneficiou mais de mil 
pessoas por meio do apoio a 
23 projetos de geração de ren-
da nos estados de Minas Ge-
rais e Espírito Santo.

A partir da parceria, 100% 
dos projetos apoiados imple-
mentaram melhorias em sua 
infraestrutura, além de outros 
resultados significativos. Em 
mais da metade deles houve 
aumento no volume de vendas 
e consumidores (58%), mais di-
versificação de produtos e ser-
viços (56%), criação de novos 
postos de trabalho (55%), au-
mento na renda dos participan-
tes (53%) e aumento da produ-

ção (52,5%). “A parceria nos 
trouxe uma convicção de que, 
quando as pessoas são apoia-
das para melhorar seu processo 
produtivo e obtêm ferramentas 
para implementar essas mu-
danças, elas conseguem dar um 
passo adiante e consolidar seus 
negócios”, afirma o analista de 
Economia e Inovação da Fun-
dação Renova, André Mapa.

Ao todo, a Fundação Re-
nova investiu mais de R$ 1,1 
milhão em iniciativas ao longo 
da bacia do rio Doce, na parce-
ria iniciada em 2019 e finaliza-
da em dezembro de 2020.

O trabalho foi dividido 
em dois ciclos. No primeiro, 
de janeiro de 2019 a setembro 
de 2020, foram apoiados 13 
projetos em seis municípios: 
Governador Valadares, Ipaba, 
Tumiritinga, Resplendor e Sem
-Peixe, em Minas Gerais, e Bai-
xo Guandu, no Espírito Santo. 

No segundo ciclo, de julho de 
2019 a dezembro de 2020, fo-
ram mais dez projetos em sete 
municípios: Aimorés, Itueta, 
Resplendor, Conselheiro Pena, 
Iapu e São Domingos do Pra-
ta, em Minas Gerais, e Baixo 
Guandu, no Espírito Santo.

O principal desafio para o 
desenvolvimento dos projetos 
foi a pandemia da Covid-19, 
que provocou um quadro de 
incertezas e inseguranças na 
economia. O cenário trouxe 
muitos desafios e acabou evi-
denciando a relevância dessas 
iniciativas na ampliação das 
oportunidades de trabalho e 
renda para famílias envolvidas.

“A grande contribuição 
dessa parceria foi apoiar esses 
grupos para que eles fortaleces-
sem sua autonomia nos proces-
sos produtivos e de geração de 
renda”, diz o analista da Funda-
ção Renova.
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A AHSSVM possui registro para 
atendimento pré-hospitalar
eNTReVisTa. Em entrevista cedida ao Jornal e TV Ponto Final Adão explica situação da Associação em Mariana.
DA REDAÇÃO

A AHSSVM- Associação 
Humanitária de Serviços So-
ciais Voluntários de Mariana, 
presta serviço à toda comuni-
dade de Mariana e demais dis-
tritos com serviços particulares 
tais como: aluguel de ambu-
lância, brigadistas, socorristas, 
salva vidas, Bombeiro civil e 
todos tipos de eventos.

 No último dia 19, a 
Redação do Jornal Ponto Final 

recebeu Adão, integrante da 
Associação, para uma entre-
vista realizada neste semaná-
rio. Adão informou através de 
entrevista cedida à TV Ponto 
Final que agora a equipe da 
Associação Humanitária de 
Serviços Sociais Voluntários de 
Mariana também está apta a re-
alizar atendimento pré-hospita-
lar. Mais informações poderão 
ser obtidas através do canal do 
YouTube, TV Ponto Final.
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De origem genética, a doença celíaca, pode causar diarreia, anemia, perda de peso, 
osteoporose entre outras.

1º Simpósio Bem Viver Sem Glúten 
foi realizado em Mariana
DESCONFORTO. A reação imunológica à ingestão de glúten cria 
uma inflamação que danifica o revestimento do intestino delgado.

DA REDAÇÃO

A doença celíaca é uma rea-
ção exagerada do sistema imuno-
lógico ao glúten, proteína encon-
trada em cereais como o trigo, o 
centeio, a cevada e o malte. De 
origem genética, pode causar 
diarreia, anemia, perda de peso, 
osteoporose, câncer e até déficit 
de crescimento em crianças. Ao 
longo do tempo, a reação imu-
nológica à ingestão de glúten cria 
uma inflamação que danifica o 
revestimento do intestino del-
gado, causando complicações 
médicas. Isso também impede 
a absorção de alguns nutrientes 
(má absorção).

Estudos apontam que do-
enças como artrite, osteoporose, 
dermatite herpitiforme, depres-
são, deficiência de ferro, crianças 
abaixo do peso e com dificulda-
de de crescimento, constipação 
intestinal, diarreia, infertilidade e 
até alguns tipos de câncer podem 
estar relacionados à Doença Celí-
aca. Aftas recorrentes e hipoplasia 
do esmalte dental também po-
dem ser sinais. O sintoma clássico 
é a diarreia. Outros sintomas in-
cluem inchaço, gases, fadiga, baixa 
contagem de glóbulos vermelhos 
(anemia) e osteoporose. Muitas 
pessoas não apresentam sintomas 
e o principal tratamento é uma 

dieta rigorosa sem glúten que 
pode ajudar a controlar  e promo-
ver a cicatrização intestinal.

Aqui em Mariana a Acelbra 
(Associação dos Celíacos do Bra-
sil - seção Minas), nutricionistas, 
chefs, empreendedoras e celíacos, 
m celebração ao Mês da Cons-
cientização sobre a doença celíaca 
organizaram no formato on-line 
o 1º Simpósio Bem Viver Sem 
Glúten onde foram abordardos 
desde o diagnóstico até os cuida-
dos na preparação dos alimentos 
que toda a família deve ter ao 
conviver com essas restrições ali-
mentares. O Simpósio aconteceu 
entre os dias 15 e 19 de maio.
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varejão popular

TRE rejeita por maioria de votos 
os embargos de Celso Cota
ELEIÇÃO. Mariana depende de uma decisão judicial para definir cenário político.

DA REDAÇÃO

Após seis meses de incerte-
zas entre adiamentos e reagen-
damentos, Tribunal Regional 
Eleitoral decidiu e rejeitou os 
embargos de declaração in-
terposto pelo candidato Celso 
Cota Neto.

Celso obteve maioria dos 
votos nas urnas mas por não 
ter sido reconhecido como can-
didato elegível pelo TER teve 
sua campanha embargada pela 
justiça. Mariana continua sendo 
governada interinamente pelo 
presidente da Câmara, Juliano 
Gonçalves Vacsoncelos.

Aos recursos de Celso Cota 
ainda cabe recorrer ao Tribunal 
Superior Eleitoral. 

TRANSMISSÃO.

CPI que investigará a empresa Saneouro 
em OP acontece nesta quinta-feira (20)

Nesta quinta-feira (20), às 
16h, a Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizará a primeira 
Reunião da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), nomeada 
para investigar e apurar o pro-
cesso licitatório de concessão de 
prestação dos serviços públicos 
municipais de abastecimento de 
água potável e esgotamento sa-
nitário do perímetro urbano pela 
empresa Saneouro.

DA REDAÇÃO

A convocação para a Reunião 
foi feita pelo vereador Renato 
Zoroastro (MDB), na condição 
de membro titular mais idoso, e 
contará com a participação dos 
demais integrantes da CPI, di-
vididos em duas composições, 
sendo os vereadores Naércio 
França (Republicanos), Júlio Gori 
(PSC), Matheus Pacheco (PV) 
e Alex Brito (Cidadania) os de-
mais membros titulares, e os ve-

readores Alessandro Sandrinho 
(Republicanos), Luciano Barbosa 
(MDB), Vantuir (PSDB), Zé do 
Binga (PV) e Kuruzu (PT) os 
membros suplentes.
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Diariamente crianças e adolescentes são expostos a 
diversas formas de violência nos diversos ambientes 
por eles frequentados.

18 de maio, Dia do Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual Infantil
REFLEXÃO. Prefeitura de Mariana promove ações para refletir sobre o dia nacional de combate ao abuso e 
à exploração sexual de crianças e adolescentes.

DA REDAÇÃO

18 de maio é celebrado o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, data 
determinada oficialmente pela 
Lei 9.970/2000, em memória 
à menina Araceli Crespo, de 
08 anos de idade, que foi se-
questrada, violentada e assassi-
nada em 18 de maio de 1973. 
Portanto, o Comitê Nacional 
de Enfrentamento à Violência 
Sexual de Crianças e Adoles-
centes incentiva que em todo 
o Brasil sejam realizadas ações 
que visem alertar toda a socie-
dade sobre a necessidade da 
prevenção à violência sexual.

Diariamente crianças e 
adolescentes são expostos a di-
versas formas de violência nos 
diversos ambientes por eles fre-
quentados. Dessa forma, a fa-
mília, a sociedade e o poder pú-

blico, devem ser envolvidos na 
discussão e nas atividades pro-
postas em relação à prevenção 
ao abuso e exploração sexual, 
alertando principalmente que as 
vítimas, em sua grande maioria, 
não tem a percepção do que é 
o abuso sexual. A violência se-
xual de crianças e adolescentes 
pode ocorrer em várias idades 
(incluindo bebês), e em todas as 
classes sociais, podendo ser de 
várias formas, como:
• abuso sexual: a criança é utili-
zada por adulto, ou até um ado-
lescente, para praticar algum 
ato de natureza sexual;
• exploração sexual: usar crian-
ças e adolescentes com propó-
sito de troca ou de obter lucro 
financeiro ou de outra natureza 
em turismo sexual, tráfico, por-
nografia, ou também em rede 
de prostituição.

Assim que for identificada 

a violência sexual, antes mes-
mo de conversar com a víti-
ma, é importante entrar em 
contato com profissional que 
possa colaborar e dar o enca-
minhamento correto de acordo 
com o caso, conforme a Lei nº. 
13.431/2017.

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cidada-
nia, em parceria com o Centro 
de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS), 
está promovendo uma campa-
nha de prevenção com o ob-
jetivo de alertar, sensibilizar, 
mobilizar sobre a importância 
de proteger e convocar toda a 
sociedade a participar da luta 
em defesa dos direitos sexuais 
de crianças e adolescentes.

Foram confeccionados car-
tazes e informativos, para divul-
gação virtual, com orientações 

sobre os cuidados a serem to-
mados para evitar e identificar 
prováveis abusos. Além disso, 
foram realizadas reuniões com 
jovens do programa formação 
profissional e, nesta quinta-fei-
ra, 20, acontece uma ação com 

o público da inclusão produti-
va, para abordar as estratégias 
de enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes. 
A campanha seguirá até o final 
do mês e serão divulgadas nas 
mídias sociais do CREAS.
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Cinco bairros de 
Mariana registraram 
maiores números de 
óbitos por covid-19
REGISTRO. Mariana tem aumento de 92% de óbitos em 5 meses. 

DA REDAÇÃO

Os impactos causados pela 
pandemia atingiram, em Maria-
na, uma boa parte dos bairros 
e distritos da cidade. De acordo 
com os dados solicitados pelo 
Jornal Ponto Final à secretaria de 
saúde do município, 17 dos 33 
bairros da cidade não registraram 
nenhum óbito desde o início da 
pandemia. Em números abso-
lutos, os bairros com mais resi-
dentes mortos pelo coronavírus 
ao longo de toda a pandemia, 
segundo os dados mais atuais da 
prefeitura, são: Colina (7), Centro 
(7), Passagem de Mariana (6), Ro-
sário (7) e Chácara (8).

Isoladamente, esses núme-
ros podem parecer pequenos. 
Juntos, no entanto, eles repre-
sentam um aumento de 92% 
no total de mortes confirmadas 
pela Covid-19 em Mariana a 
partir de janeiro.

O pico preocupante do 
contágio e consequentemente 
o aumento de casos registra-
dos foi no primeiro trimestre 
do ano de 2021 onde teve um 
aumento exorbitante principal-
mente em fevereiro. 

Analisando o gráfico pode-
mos observar a quantidade de 
óbitos em todo ano de 2020 e 
chegamos ao número de 27 pes-

soas que perderam a vida para a 
covid-19. De janeiro a maio de 
2021 (dados atualizados até as 
18h do dia 19/05/2021), foram 
registradas 50 mortes. Dezes-
sete óbitos foram registrados 
apenas no mês de março e 14 
no mês de abril, enfatizando a 
curva aguda que se formou em 
fevereiro. Proporcionalmente, 
porém, algumas áreas têm sido 
afetadas de forma mais dura 
pelo agravamento recente da 
crise sanitária.

A estatística da faixa etá-
ria de mortes em Mariana 
classifica pessoas entre 51 a 
90 anos como a população de 
maior taxa de letalidade, não 
havendo registro de morte de 
pessoas com menos 20 anos 
e nem crianças.

A redação do Jornal e TV 
Ponto Final, também solicitou 
à secretaria de saúde do mu-
nicípio, um quantitativo dos 
óbitos por comorbidades. O 
quadro mostra que apenas 2 
mortes não se enquadravam 
em nenhum dos quesitos para 
comorbidades, 55 pessoas 
possuíam doenças crônicas, 
13 possuíam doenças crônicas 
e comorbidades e 4 pessoas 
somente comorbidades. Dos 
óbitos confirmados, segundo 
secretário de saúde, nenhum 
havia esquema de vacinação 
completo.

A secretaria de saúde não 
respondeu quanto ao número 
de pessoas infectadas por bair-
ro também solicitado pela equi-
pe de reportagem.
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Mariana poderá contar com ambulatório 
para tratar sequelas pós-covid
SEQUELAS. Declaração foi dada após questionamento de uma telespectadora a respeito dos cuidados 
com sequelas pós-covid.

DA REDAÇÃO

Na sexta-feira (14), o Jornal 
Ponto Final realizou uma live 
com o secretário de saúde do 
município, Danilo Brito, onde o 
mesmo respondeu a dúvidas e 
questionamentos da população 
que acompanhava ao vivo. Danilo 
falou sobre vacinas, classificação 
de comorbidades e sobre a cria-
ção de uma enfermaria para aten-
dimento pós-covid.

Perguntado pela equipe de 
mediadores da live sobre o abas-
tecimento e falta de vacinas no 
município, Danilo respondeu 
que existe a possibilidade de fal-
tar doses. “Acredito sim ter falta 
da segunda dose, uma vez que é 
público e notório que o Brasil não 
conseguiu comprar os insumos 
da China para que Butantan em 
São Paulo fizesse a produção. Em 
Mariana fizemos de uma forma 
diferente, não seguimos a orienta-
ção do governo, uma vez que re-
cebemos a vacina D1 e D2, as que 
nós recebemos garantimos a pri-
meira e a segunda dose. Quando 
um idoso vai lá e toma a primeira 
dose a segunda já está garantida. 
Mas agora o que acontece é que 
pode faltar algumas doses da D2 
mas serão em quantidade mínima. 
Mas até meados de junho vamos 

conseguir imunizar grande parte 
da população”, explicou Danilo.

Líder em questionamentos, 
a classificação para o que é con-
siderado comorbidade, foi expli-
cada pelo secretário que pontuou 
23 itens. “Mais uma vez Mariana 
saiu de forma organizada. Nós 
abrimos esse cadastro onde fize-
mos questão de elencar todas as 
comorbidades, aí não é pela se-
cretaria é protocolo do Ministé-
rio da Saúde e foi feita por faixa 
etária, desde 59 até 18 anos. Foi 
feito dessa forma, porque não 
temos vacinas nesse momento 
para todos. Sobre as comorbida-
des, temos listado um cadastro de 
aproximadamente 25 itens, se a 
pessoa tiver um relatório ou uma 
receita contínua quando for cha-
mada para fazer o agendamento 
será preciso levar essas receitas e/
ou relatórios para que possam ser 
vacinadas se enquadrando entre 
casos prioritários”.

Questionado pela telespecta-
dora, Luciana Santos a respeito 
dos cuidados com as pessoas que 
já passaram pela Covid porém fi-
caram com sequelas, Brito anun-
cia a criação de um ambulatório 
para observar esses casos mais 
de perto. “Essa doença é ingrata 
e nós percebemos muito a situa-

ção do município hoje pós covid. 
Vamos criar um ambulatório pós 
covid. As sequelas estão assusta-
doras. Nesse ambulatório, todas 
as pessoas que tiveram covid vão 
passar por uma série de exames. 
É claro que iremos separar por 
casos graves, leves e moderados 
onde serão triados e nós vamos 
construir essa linha de cuidado. 
Nenhum município tem esse pro-
tocolo pronto. Vamos iniciar esse 
processo tão logo. Nós conse-
guimos uma consultoria da Dra. 
Janine onde ela já está fazendo 
esse pós-covid pela Unimed. É 
importante dizer para a popula-
ção que vamos ter nesse ambu-
latório: neurologista, fisioterapia, 
oftalmologista, fonoaudiólogo, 
dermatologista, hematologista 
uma vez que existe muito relatos 
de queda de cabelo, pessoas com 
muita dificuldade respiratória, 
questões neurológicas também e 
uma outra situação grave em re-
lação a sequela da visão que está 
muito alta em Mariana. Vamos 
iniciar esse protocolo com essa 
série de bateria de exames pós-co-
vid”, afirmou o secretário.

A live se encontra no face-
book do Jornal Ponto Final onde 
você poderá conferí-la na íntegra.

Listagem de comorbidade nomeada pelo Ministério da Saúde.
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No pior dos cenários, serão 973 mil óbitos relacionados à doença até setembro.

Com déficit em vacinas, Brasil pode 
triplicar número de mortes até setembro
ACELERAÇÃO. Apenas um ritmo mais acelerado da imunização poderá evitar esse cenário e uma 3ª onda.

DA REDAÇÃO

Um estudo feito pelo Ins-
tituto ParaMétricas de Saúde e 
Avaliação (IHME), da Univer-
sidade de Washington (EUA), 
aponta que, se o ritmo de vaci-
nação no Brasil não melhorar, 
o país poderá chegar à marca 
de 751 mil mortes por Co-
vid-19 até 27 de agosto.

No pior dos cenários, se-
rão 973 mil óbitos relaciona-
dos à doença até setembro – a 
pesquisa simula três cenários, 
com variantes como número 

de imunizados e medidas de 
prevenção como o uso de más-
caras. Para evitar mortes e uma 
terceira onda no país, especia-
listas defendem mais agilidade 
na vacinação dos brasileiros.

“Todos os estudos que a 
gente tem observado mos-
tram uma redução drástica 
de mortalidade e internação 
em mais de 90%. Claro que, 
nesse ritmo de vacinação, a 
gente está perdendo vidas 
desnecessárias”, afirma Unaí 

Tupinambás, infectologista 
e professor da Faculdade de 
Medicina da UFMG.

A concretização ou não 
da terceira onda vai depen-
der também do ritmo da va-
cinação, o Brasil aplicou 53,6 
milhões de doses, segundo 
dados do Vacinômetro do Mi-
nistério da Saúde. Desse total, 
36.377.591 pessoas recebe-
ram a primeira dose (17,17% 
da população), e 17.270.701 
(8,15%), a segunda. 
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 Em várias cidades, não chegaram doses suficientes para 
imunizar idosos e profissionais de saúde.

Deficiência na distribuição de vacinas 
em MG é alvo de críticas de prefeitos
IMUNIZAÇÃO. Minas receberá mais de meio milhão de vacinas contra Covid-19 nesta semana.
DA REDAÇÃO

No final do último dia 18, 
mais 443.700 vacinas contra 
Covid-19 desembarcaram no 
Aeroporto Internacional de 
Confins. A maior parte de-
las, 435.500, é do imunizante 
da Astrazeneca, enquanto as 
demais, 8.200, são da Corona-
vac. Ainda está previsto que 
outras 64.350 doses da vacina 
da Pfizer cheguem esta sema-
na, totalizando 508.050 novas 
doses no Estado.

As unidades da Coronavac, 
segundo a Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES-MG), serão 
utilizadas para completar o re-
forço de quem ainda precisa da 
segunda dose. Os imunizantes 
da Astrazeneca serão para a 
segunda dose de idosos de 60 
a 69 anos e os da Pfizer serão 
utilizados para avançar na vaci-
nação de pessoas com comor-
bidades, grávidas, puéperas e 
pessoas com deficiência. 

Com as novas unidades, 
Minas chegará a 9.255.230 
doses recebidas por meio do 
Ministério da Saúde. Por ora, 
menos da metade das unidades 
recebidas foi aplicada, segundo 
a SES-MG. Até então, cerca de 
4,2 milhões de pessoas rece-
beram ao menos uma dose de 
imunizante em Minas e cerca 
de 2 milhões, ou aproximada-
mente 9,8% da população do 
Estado, as duas. 

No processo de distribui-
ção das doses aos municípios 
de Minas Gerais ainda há mui-
ta insatisfações por parte dos 
prefeitos em relação a logística 
adotada para o envio à cada 
cidade enquanto o país vive o 
fantasma de uma possível ter-
ceira onda de Covid-19. Em 
várias cidades, não chegaram 
doses suficientes para imuni-
zar idosos e profissionais de 
saúde, impossibilitando um 
maior avanço no processo. A 

Secretaria de Estado de Saúde 
afirma que as entregas levam 
em conta cadastros federais 
referentes aos grupos priori-
tários contemplados em cada 
remessa de imunizantes. Mas, 
mesmo que haja diferenças 
entre número de idosos e pro-
fissionais de saúde nos muni-
cípios, há discrepâncias muito 
perceptíveis. De acordo com 
Vacinômetro do Estado, Be-
tim recebeu 121.811 vacinas 
contra a Covid. Embora tenha 
107 mil habitantes a menos 
que Betim, Uberaba recebeu 
125.432 doses. 

A vacinação é uma urgên-
cia de todos, uma boa forma 
para se observar como a vacina 
contra a Covid pode salvar vi-
das é olhar para o público com 
mais de 80 anos, contemplado 
no início do processo de imu-
nização, em fevereiro onde as 
mortes nesse grupo correspon-
deram ao percentual de 25% 

a 30% de todos os óbitos por 
Covid ao longo de 2020. Mas 
no final de abril de 2021 esse 
índice recuou para 13%. Dados 
da Secretaria de Saúde de Be-
tim também apontam para uma 
redução no número de interna-
ções e mortes entre idosos com 
mais de 80 anos.

Em janeiro, esse grupo 
correspondeu a 33% dos óbi-
tos. Em março caiu para 17% e, 

em abril, para 12%. Em maio, a 
tendência é de mais uma que-
da percentual. Até o momento, 
neste mês foram registradas 
três mortes por Covid nesse 
grupo etário. Em Mariana o se-
cretário de saúde, Danilo Brito, 
afirma que deficiência e falta 
de vacinas infelizmente irão 
ocorrer “não é um problema 
de Mariana, Minas gerais, é um 
problema no Brasil” explicou.
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Até 10 de maio, 15 mil gestantes foram imunizadas com a vacina.

Grávidas que tomaram 1ª dose 
deverão aguardar fim de puerpério
PAUSA. Orientação foi divulgada no último dia 19 pelo Ministério da Saúde.

DA REDAÇÃO

O Ministério da Saúde di-
vulgou a orientação para as 
gestantes e puérperas que to-
maram uma dose da vacina 
contra a Covid-19 da Oxford/
AstraZeneca. Elas deverão 
aguardar até o fim do puerpé-
rio para tomar a segunda dose. 
A orientação foi divulgada após 
o ministério alterar as diretrizes 
para a vacinação de gestantes e 
puérperas diante de dois casos 
de mulheres desses grupos que 
morreram após receber o imu-
nizante Oxford/AstraZeneca.

De acordo com a pasta, 
até 10 de maio, 15 mil gestan-
tes foram imunizadas com a 
vacina. Estas deverão seguir 
a recomendação de aguardar 
o fim do puerpério. Confor-
me o comunicado de orienta-
ção do Ministério da Saúde, 
as gestantes que receberam 
uma dose da Oxford/Astra-
Zeneca e que apresentarem 
sintomas entre quatro e 28 
dias após a aplicação deverão 
procurar um médico.

Entre os sintomas que de-
vem ensejar a busca por aten-
dimento médico estão falta de 

ar; dor no peito; inchaço na 
perna; dor abdominal persis-
tente; sintomas neurológicos, 
como dor de cabeça persis-
tente e de forte intensidade, 
borrada, dificuldade na fala 
ou sonolência; ou pequenas 
manchas avermelhadas na pele 
além do local em que foi apli-
cada a vacina.

Desde a mudança de posi-
ção do ministério, a vacinação 
de gestantes e puérperas pas-
sou a ser recomendada apenas 
para as mulheres que fazem 
parte desses grupos e que 
apresentem comorbidades, 
podendo receber outros tipos 
de imunizantes, como as vaci-
nas CoronaVac e a da Pfizer
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Incluindo todas as faixas etárias, o Estado contabiliza 37.617 óbitos para a Covid.

MG tem 10 crianças 
e adolescentes 
internados em UTIs
AUMENTO. Desde o início da pandemia, 86 menores de 18 
anos morreram em decorrência do vírus no Estado de Minas.

DA REDAÇÃO

Dez crianças e adolescentes 
infectados com Covid-19 estão 
internados em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs) pediátri-
cas em Minas Gerais. A infor-
mação foi divulgada na última 
(18) pela Secretaria Estadual de 
Saúde (SES).

No total, 194 leitos hospi-
talares no território mineiro são 
exclusivos para pacientes graves 
com idades entre 29 dias até 18 

anos. Deste total, 79 destinados 
para atender os contaminados 
com o novo coronavírus.

O levantamento da SES 
informa que, atualmente, dos 
leitos de UTIs pediátricos dis-
poníveis no SUS, 40,72% estão 
ocupados. A proporção de lota-
ção das vagas específicas para as 
vítimas da Covid é bem menor, 
de 12,66%. O boletim epide-
miológico ainda revela que 86 
crianças e adolescentes morre-

ram em Minas vítimas da Covid. 
Foram 26 menores de um ano, 
24 crianças com idades entre 1 e 
9 anos, além de 36 adolescentes 
entre 10 e 19 anos.

Incluindo todas as faixas 
etárias, o Estado contabiliza 
37.617 óbitos para a Covid, 
sendo que 28.431 vítimas ti-
nham mais de 60 anos. Das 
pessoas que não resistiram ao 
vírus, 68% apresentavam co-
morbidades.
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Os pesquisadores garantem que o método é eficaz e atende 
a todos as exigências do Ministério da Saúde e da Anvisa.

Teste inédito que usa 
urina em substituição 
de PCR foi criado 
pela UFMG
ACESSÍVEL. De acordo com os pesquisadores, método é mais 
simples, barato e menos invasivo para o paciente.

DA REDAÇÃO

Pesquisadores da UFMG 
(Universidade Federal de Minas 
Gerais) desenvolveram um teste 
inédito para detectar a Covid-19 
utilizando a urina do paciente. 
O método, além de ser mais ba-
rato e menos invasivo - já que 
dispensa o exame de sangue e o 
PCR, em que um cotonete é in-
serido no nariz da pessoa -, tam-
bém é mais simples. Conforme 
os cientistas, a coleta do líquido 
pode ser realizada em qualquer 
período do dia.

A tecnologia criada em 
solo mineiro é pioneira e ba-
seada no processo Elisa, sigla, 
em inglês, para ensaio de imu-
noabsorção por ligação enzi-
mática. “Não há nenhum teste 
disponível no mercado usando 
urina dos pacientes, bem como 
não encontramos nenhum re-
lato na literatura que pudesse 
indicar o uso da urina para a 
pesquisa por anticorpos espe-
cíficos ao vírus causador da 
covid-19”, ressalta Fernanda 
Ludolf  Ribeiro de Melo, inte-
grante do grupo de pesquisa.

Ela explica que a existên-
cia de anticorpos na urina de 
pacientes foi pouco estudada, 
motivo provável pelo qual as 
pesquisas para diagnóstico da 
Covid até então não tenham 
optado pelo uso dessa amostra 

biológica. “Poucas pessoas acre-
ditam que tenham [anticorpos 
na urina], mas há relatos para 
outras doenças. E foi a partir daí 
que concebi esta ideia”, conta. 

Os pesquisadores garan-
tem que o método é eficaz 
e atende a todos as exigên-
cias do Ministério da Saúde 
e da Anvisa. “Muitas pessoas 
não aceitam puncionar seu 
sangue por vários motivos, 
como físicos, psicológicos 
ou religiosos. Sendo menos 
invasivo, o teste poderia ser 
feito em toda a população, 

o que seria importante para 
os estudos epidemiológicos 
e as ações das autoridades 
governamentais”, sugere Lu-
dolf. Uma outra vantagem do 
exame realizado com urina é 
que é possível analisar diver-
sas amostras de pacientes em 
poucas horas. “Por ser um 
material que pode ser expeli-
do naturalmente por todos, [a 
urina] ainda elimina a neces-
sidade de um flebotomista, 
de agulhas e seringas, barate-
ando o processo!”, comple-
menta a pesquisadora. 
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¨polícia

TELE-ENTREGA: 98409-6524Material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

Homem é preso por 
porte ilegal de arma 
de fogo em Mariana
AMEAÇA. Cidadão estaria ameaçando a família de morte com 
uma arma de fogo. 

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi 
acionada no domingo, dia 
16 de maio, por volta de 
18h, devido a um atrito ver-
bal que estaria ocorrendo 

entre familiares de uma resi-
dência do bairro Santa Rita 
de Cássia, em Mariana.

No local, os militares 
foram informados de que 
o pai do solicitante esta-

ria ameaçando a família de 
morte e que teria levado 
para casa, em ocasião preté-
rita, uma arma de fogo. 

Foram realizadas dili-
gências, quando os policiais 
apreenderam no sítio em 
que o denunciado trabalha: 
1 espingarda do tipo esco-
peta do calibre 28, além de 
9  cartuchos dos calibres 28 
e 32 - uns intactos e outros 
deflagrados. O autor foi, 
então, preso e conduzido 
para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde fo-
ram entregues a arma e os 
cartuchos apreendidos pela 
Polícia Militar.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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TELE-ENTREGA: 98409-6524Material apreendido foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

Homem é preso por 
porte ilegal de arma 
de fogo em Mariana
AMEAÇA. Cidadão estaria ameaçando a família de morte com 
uma arma de fogo. 

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi 
acionada no domingo, dia 
16 de maio, por volta de 
18h, devido a um atrito ver-
bal que estaria ocorrendo 

entre familiares de uma resi-
dência do bairro Santa Rita 
de Cássia, em Mariana.

No local, os militares 
foram informados de que 
o pai do solicitante esta-

ria ameaçando a família de 
morte e que teria levado 
para casa, em ocasião preté-
rita, uma arma de fogo. 

Foram realizadas dili-
gências, quando os policiais 
apreenderam no sítio em 
que o denunciado trabalha: 
1 espingarda do tipo esco-
peta do calibre 28, além de 
9  cartuchos dos calibres 28 
e 32 - uns intactos e outros 
deflagrados. O autor foi, 
então, preso e conduzido 
para a Delegacia de Polícia 
Civil de plantão, onde fo-
ram entregues a arma e os 
cartuchos apreendidos pela 
Polícia Militar.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Você vai contar com aliados importantes para 
impulsionar seus interesses e saberá encaminhar 
as coisas do jeitinho que planeja. Seu poder de 
convencimento estará mais afiado e não vai faltar 
habilidade para persuadir parentes, colegas de 
trabalho ou clientes neste período.

A semana está forrada de boas promessas para 
vários setores da sua vida e não vai faltar vitalidade 
para você ir atrás dos seus propósitos. O astral fica 
protegido na saúde e suas iniciativas devem trazer 
ótimos resultados no trabalho. Sua determinação 
e vontade de vencer darão o impulso de que 
precisa para mostrar do que é capaz no serviço 
e tudo indica que os frutos do seu empenho virão 
diretamente para o seu bolso. 

Se depender das estrelas, seu signo já 
entra nessa semana com o pé direito e 
contará com excelentes estímulos para 
atrair novos amores, amizades e se 
destacar em suas atividades. Paqueras 
descontraídas e animadas podem rolar 
com quem trabalha ou encontra sempre. 
A parte fi nanceira também estará bem 
servida e há sinal de bons ganhos. 

Se você sonha com um período mais 
movimentado, animado e vibrante, acertou em 
cheio, Aquário! A Lua Crescente promete uma 
semana bem mais agitada e estimulante em seus 
relacionamentos, principalmente com o mozão e 
as pessoas queridas. Agora, quem chega para 
turbinar seu Horóscopo com boas novas é o Sol, 
que vai deixar seu signo ainda mais desprendido, 
comunicativo e cativante.

A semana começa repleta de estímulos em seus 
contatos e decisões importantes podem sair 
da troca de ideias com amigos. O pessoal de 
casa também vai ocupar papel destacado neste 
período e alguém próximo pode te dar uma mão 
para resolver preocupações com pendências 
fi nanceiras.

A Lua entra na fase Crescente e manda boas 
energias para a sua vida doméstica e familiar, 
estimulando as conversas e o entrosamento 
com os parentes próximos. Mas quem vai 
mexer bastante com seu astral nesses dias é o 
Sol. Como começa a circular em sua Casa da 
Fortuna, ele enaltece suas habilidades para lidar 
com dinheiro e traz muitos estímulos para você 
ampliar seus ganhos a partir dessa semana.

Grandes novidades marcam presença em 
seu Horóscopo nesta semana e quem traz é 
o Sol, que ingressa em seu signo no dia 20. 
A partir de agora, as principais qualidades 
e características geminianas fi cam em 
evidência e o astro-rei garante que você 
pode acelerar suas conquistas ao explorar 
seus dons e talentos, ainda mais a sua 
comunicação poderosa.

Sol e Plutão garantem uma semana cheia de 
energia para você cuidar dos seus interesses, 
negociar, fazer acordos e atrair melhorias nas 
finanças, indicação que se fortalece com a Lua 
Crescente em sua Casa do Dinheiro. Os astros 
também prometem bons momentos com as 
pessoas queridas, especialmente os amigos e o 
mozão.

Nos primeiros dias, você vai contar com o apoio total 
dos astros para agilizar suas atividades no serviço 
e mostrar do que é capaz. A sua saúde também 
estará em boa forma e um probleminha deve ser 
superado rapidamente. Nesta semana, a Lua entra 
na fase Crescente em seu signo, realçando seu lado 
atencioso, sua sensibilidade e seu jeitinho carinhoso, 
o que deve favorecer as suas relações pessoais e o 
convívio com as pessoas queridas.

O período começa redondinho com a concentração 
de energias em signos de Terra, o mesmo elemento 
que o seu, e você vai ficar muito à vontade para agir. 
Pode conquistar metas e até realizar algum objetivo 
importante nos primeiros dias, mesmo com a Lua 
Crescente jogando contra em seu inferno astral.

Os assuntos de trabalho estarão protegidos 
e o pessoal de casa pode dar uma força para 
você resolver pepinos com grana neste período. 
Agora, o desejo de sair da rotina e se envolver 
com coisas diferentes pode falar mais alto e 
quem instiga é o Sol, que muda de cenário e 
traz energias mais leves, soltas e positivas para 
o seu Horóscopo.

Heideguer obriga Nat a gravar uma 
mensagem para Alan. Gael faz Pedro 
prometer que irá obedecê-lo. Bianca fl agra 
João em seu quarto. Alan responde à 
mensagem de Nat, e Heideguer ouve 
toda a conversa. Heideguer avisa a Lobão 
que Alan possui um dossiê contra ele. Nat 
procura Duca. Delma tem uma discussão 
com Marcelo. João e Pedro veem Nat e 
Duca chegarem à academia e tentam ouvir a 
conversa dos dois.

Gael pede para Heideguer não contar a 
Lobão o que descobriu. Nat se declara 
para Duca. Karina sugere que Pedro 
peça ajuda à patrocinadora da demo para 
pagar o clipe. Wallace beija BB, e Sol fi ca 
arrasada. Heideguer chantageia Nat. Duca 
usa Roberta para provocar Lobão. Lucrécia 
faz uma biópsia, e Edgard a acompanha. 
Sol fi lma a performance de Wallace na 
academia e implica com BB. Jade dá um 
presente para Cobra, mas o rapaz recusa. 
Heideguer mostra para Lobão o vídeo de 
Alan. Wallace não dá atenção para Sol. 
João instala uma câmera no quarto de 
Karina. Dalva fala para Bianca que torce 
para ela voltar a namorar Duca. Heideguer 
ameaça Nat e sua família.

Kyra/Cleyde se esforça para não se 
envolver com a declaração de amor de 
Alan, que fi ca arrasado quando a babá 
diz que ama outro homem. Dominique 
comenta com Edu sua desconfi ança 
de que Renzo facilitou a fuga das três 
testemunhas. Rafael não consegue se 
relacionar com Renatinha. Ermelinda 
deixa Luna viajar com Téo. Micaela 
avisa a Helena que decidiu estudar 
em Harvard. Kyra confessa às duas 
amigas que está apaixonada por Rafael 
e Alan. Zezinho decide seguir Alexia. 
Helena pede ajuda a Luna/Fiona para 
convencer Téo a fazer a cirurgia. Alexia/
Josimara vê Zezinho na Labrador.

Alexia/Josimara implora que Zezinho deixe a 
Labrador. Helena se sensibiliza com o abraço 
de Luna/Fiona. Dionice alerta Bia sobre as 
orientações de treino de Isaac. Téo decide 
fazer a cirurgia. Luna se emociona ao ver 
que Helena cantava a mesma canção de 
ninar para ela e Téo. Renatinha fl agra Alexia/
Josimara aos beijos com Zezinho. Alexia 
aproveita a grosseria de Renatinha contra ela 
e convence Zezinho de que é a secretária de 
Rafael a persegue na empresa. Renatinha 
chantageia Alexia/Josimara em troca de seu 
silêncio sobre o que aconteceu com Zezinho. 
Kyra/Cleyde pede demissão.

Duca avisa a Alan que está sendo 
seguido por Lobão. Heideguer vê Alan 
saindo da casa de show e o persegue. 
Duca conta para Gael que não conseguiu 
falar com o irmão. Dalva afi rma ao neto 
que Nat o traiu. Nat fi ca intimidada com 
Lobão. Alan pede para Duca mudar o 
número de seu celular. Cobra invade a 
Aquazen com Jade. Lucrécia pede para 
Edgard acompanhá-la em um exame. 
Cobra e Jade namoram e brincam na 
piscina. Pedro e Karina se divertem com 
Tomtom e suas amigas. Jade sofre um 
acidente e cai desmaiada.

Cristina pede para conversar com 
Fernando. Magnólia e Severo se 
surpreendem quando encontram Cora 
na casa deles. Magnólia desconfi a 
de Cora. João Lucas entrega para 
Maria Ísis um convite para ir à festa da 
joalheria Império. Antoninho e Jurema 
se interessam um pelo outro. Cristina 
termina o noivado com Fernando. 
Carmem leva os pertences de Juliane 
para a casa de Xana. Cristina vai ao 
encontro de Vicente. Juliane enfrenta 
Orville ao vê-lo perto de Júnior. Robertão 
vai ao encontro de Cora. Fernando vê 
Cristina e Vicente se beijando.

Fernando se descontrola ao ver Cristina 
e Vicente juntos. Cora pede para Xana 
expulsar Robertão de sua casa. José Pedro 
tira satisfações com Maria Marta sobre o 
atraso nas obras de seu apartamento. A obra 
no camelódromo é concluída. José Alfredo 
pega a escritura de doação do apartamento 
que dará para Maria Ísis. Vicente convence 
Cristina a ir com ele à festa da Império. 
Elivaldo desconfi a quando Cora afi rma que 
Cristina é fi lha de José Alfredo. Enrico elogia 
Cláudio, que se emociona. José Pedro avisa 
a Marta que Cristina está na festa.

Maria Ísis assina a escritura do apartamento 
que fi cará em seu nome. Maria Marta vai 
ao apartamento de Maria Ísis à procura do 
marido. José Alfredo sugere que Juliane 
desfi le na festa. Maria Clara demite a 
modelo principal do desfi le. Magnólia 
e Severo chegam à festa. José Alfredo 
e Cristina discutem, e Érika registra a 
conversa com sua câmera. Téo publica a 
foto de Cláudio e Leonardo. José Alfredo 
vai atrás de Cristina.

Hugo desconfi a de que Helena o esteja 
traindo. Mário conta a Marlene que Helena 
mentiu para ele e para Luna. Alexia 
comenta com as amigas que Zezinho 
não pode saber que Renzo é sócio de 
Rafael na Labrador. Renzo conta a Lúcia 
que foi obrigado a voltar a trabalhar 
com Dominique. Úrsula cobra de Vicky 
informações sobre Téo e Luna/Fiona. 
Renzo tenta se aproximar de Alexia/
Josimara. Mário comemora a chegada de 
Gabi e Alejandro ao Brasil. Zezinho fi ca 
emocionado com a surpresa que Alexia 
prepara para ele. Alan revela a Kyra/
Cleyde que está apaixonado por ela.

Cobra socorre Jade, e Roberta fl agra 
o casal na Aquazen. Karina e Pedro 
dormem, e Tomtom e suas amigas 
brincam com os dois. Cobra assume que 
gosta de Jade. Gael descobre que Karina 
não dormiu em casa e se enfurece. Rute 
pede para Mari e Sol cantarem na festa 
de aniversário de Lincoln. Karina conta 
para Bianca que Duca esteve no show 
a que ela foi. João sugere que o clipe da 
banda Galera da Ribalta tenha Karina 
como protagonista. Duca decide falar 
com Nat. Karina se recusa a estrelar o 
clipe da Galera da Ribalta. Sol canta para 
Wallace, que dança com BB. Gael revela 
a Heideguer que Nat era a namorada de 
Alan.

Ana convida Lúcio para ir à festa de 
aniversário de sua irmã. Renato fi ca 
apreensivo quando Alice pede para ir até 
sua casa. Marcos consegue um emprego. 
Francisco se enfurece com Nanda ao vê-
la falando com Marina. Lorena e Mathias 
fi cam noivos. Ana desabafa com Rodrigo 
sobre sua relação com Júlia, e os dois 
quase se beijam, quando Manuela chega. 

Marcos e Dora contam para as 
fi lhas que irão morar juntos. Renato 
repreende Alice por comprar as fotos 
que estavam na livraria. Lourenço diz 
a Rodrigo que conheceu uma mulher 
em um site de relacionamentos. Celina 
conta para Dora que se encantou por 
um homem com quem conversou pela 
internet. Rodrigo se incomoda com os 
elogios de Lúcio para Ana. Eva chega à 
festa de Manuela. 

Jonas esquece o aniversário de casamento, 
e Cris fi ca furiosa. Rodrigo pede para 
conversar com Ana, e Eva ouve. Iná se 
preocupa com o relacionamento de suas 
netas com Rodrigo. Sofi a vence uma partida 
do torneio de tênis. Rodrigo procura Ana, os 
dois conversam e acabam se beijando. 

Cris se enfurece com o presente de 
Jonas. Iná e Wilson se preocupam com 
a saúde de Laudelino. Celina conta a 
Nanda que se encontrará com o homem 
que conheceu pela internet. Jonas 
manda Cléber demitir Eliete, por ter 
escolhido o presente errado para Cris. 
Celina se surpreende ao descobrir que 
o homem que conheceu pela internet é 
Lourenço. 

Celina discute com Lourenço e pede 
para ele se afastar. Eva segue Ana 
ao vê-la sair com Rodrigo, e fl agra os 
dois se beijando. Sofi a diz a Vitória que 
não quer mais jogar tênis. Nanda se 
emociona ao ouvir a música que Lui 
fez para ela. Celina deixa escapar para 
Nanda que Lourenço está envolvido na 
gravidez de Cris. 

Celina conta para Nanda que Lourenço 
é o pai de Tiago. Renato compra um anel 
para Alice, enquanto Cícero presenteia a 
fi lha com um carro. Aurélia aceita namorar 
Wilson. Marcos comove Sofi a e Olívia com 
seu discurso durante a ceia de Natal. Eva 
pede para Rodrigo ajudá-la a montar um 
quarto para Júlia em sua casa. Eva afi rma a 
Iná que Ana conseguirá resgatar tudo o que 
perdeu, e que Manuela fi cará sem nada.

Kyra/Cleyde diz a Alan que se continuar 
no trabalho acabará se apaixonando por 
ele. Micaela diz a Téo que Bruno não está 
interessado nela, sem saber que o rapaz está 
preparando uma surpresa para ela. Kyra/
Cleyde volta atrás e decide permanecer como 
babá na casa de Alan. Alexia faz Zezinho que 
nunca mais vai segui-la. Bruno surpreende 
Micaela com um jantar romântico. Téo lembra 
a Micaela que ela terá de escolher entre viajar 
e fi car com Bruno. Lúcia ameaça contar tudo 
o que sabe para Renzo, se Dominique não 
liberar o sobrinho de seus negócios. Téo e 
Luna/Fiona chegam a Campos do Jordão.

Micaela se emociona com a reação de 
Bruno ao receber a notícia de sua viagem. 
Helena acusa Hugo de estar ajudando 
políticos corruptos. Lúcia não se intimida 
com a ameaça de morte feita por Dominique. 
Dominique descobre que o policial Ivo 
Mantovani cuida do Programa de Proteção 
à Testemunha no Brasil. Hugo questiona 
Dominique se as testemunhas que a viram 
matar o juiz escaparam com vida.

Dominique garante a Hugo que as testemunhas 
morreram em Cancun. Renzo avisa a Lúcia 
que convidará Alexia/Josimara para jantar. 
Dominique conclui que Luna sobreviveu ao 
furacão e entrou pro Programa de Proteção 
a Testemunhas. Após ser golpeado por 
Verônica, Gael recupera a consciência e 
avisa a Marlene e Bruno que a moça foi atrás 
de Micaela. Verônica ameaça Micaela com 
uma arma. Ferida, Verônica segue para o 
hospital e depois para a cadeia por tentativa de 
assassinato. Úrsula surpreende Téo e Luna/
Fiona ao aparecer diante do casal.

Neste período, os astros deixam suas ambições 
mais fortalecidas e avisam que você pode ter 
resultados surpreendentes ao batalhar por seus 
interesses profissionais e financeiros. Sua simpatia 
virá à tona, seu comportamento vai ficar mais 
sociável e sua comunicação vai brilhar como 
nunca, favorecendo seus contatos no trabalho e na 
vida pessoal.

Duca avança contra Pedro e João, e 
Nat desiste de contar a verdade sobre 
Heideguer. Cobra vê Nat e Duca 
saindo da fábrica e fotografa os dois. 
Gael e Dandara pensam um no outro. 
Heideguer manda Cobra apagar as 
fotos que fez de Nat e Duca. Pedro 
pede para treinar com Karina com a 
intenção de armar cenas para o clipe da 
banda. Sol e Paula se irritam com João 
ao verem o vídeo que o menino gravou. 
João vê Gael falando com Dandara 
e corre para a academia. Nat avisa a 
Lobão que Cobra a está importunando. 
Sol revela a Gael que João colocou uma 
câmera na academia. Orelha e Morgana 
chegam à Ribalta.

José Alfredo se desculpa com Cristina e 
pede que ela fi que na festa. Antônio mostra 
a foto de Cláudio para Enrico, que se 
desespera. Beatriz avisa a Cláudio que Téo 
divulgou sua foto com Leonardo. Antoninho 
e Juliane chegam à festa, e Helena leva a 
ex-rainha de bateria para o camarim. José 
Alfredo, Maria Marta e os fi lhos fazem uma 
entrada triunfal na festa. Fernando observa 
Cristina chegando em casa. O anel de 
Maria Marta é roubado. Enrico conversa 
com Cláudio.

José Alfredo elogia o bufê e decide 
cumprimentar Vicente. Enrico fi ca 
transtornado com Cláudio e Beatriz defende 
o marido. Cláudio afi rma que processará 
Téo. Vicente marca um encontro com 
Cristina. Lorraine conta para Ismael que 
engoliu uma joia. José Alfredo insiste para 
Vicente comemorar com ele o sucesso 
de sua festa. Maria Clara conforta Enrico. 
Maria Marta vai para o Monte Roraima 
e pede para Helena manter sigilo sobre 
sua viagem. Cora implica com Elivaldo. 
Fernando tenta atropelar Vicente. José 
Alfredo vai para a casa de Maria Ísis. 
Jurema cuida de Reginaldo. Maria Marta 
chega ao Monte Roraima.

Maria Marta observa o local onde Sebastião 
Ferreira foi enterrado. Magnólia e Severo 
fi cam furiosos com a notícia de que não 
podem vender o apartamento de Maria Ísis. 
Ismael tenta obrigar Lorraine a devolver 
o anel que roubou. Preocupado com a 
tempestade, o piloto do helicóptero deixa 
Maria Marta sozinha no Monte. Maria Marta 
encontra o diamante rosa. José Alfredo tem 
um mau pressentimento. Orville e Jonas 
acertam os detalhes do leilão com as obras 
de Salvador. Em meio a uma forte chuva, 
Maria Marta vê um homem misterioso e 
desmaia.
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Síndrome pós-covid!
A comunidade médica vem enfrentando o grande desafio de compreen-

der os efeitos que o coronavírus deixa na corpo humano. Entre mutações do 
vírus, casos de reinfecção e possibilidades de sequelas, uma nova situação é a 
síndrome pós-covid.

Nem sempre receber a noticia que a covid foi curada significa que a pessoa 
se recuperou plenamente de todas as complicações. Alguns sintomas podem 
aparecer muito depois. Na parte respiratória, a mais afetada pelo pós-covid, as 
complicações frequentes são tosse, dificuldade ao respirar, falta de ar e cansa-
ço. Tais sintomas podem desaparecer após algum tempo, contudo, se forem 
persistentes, são considerados sequelas e devem receber atenção médica es-
pecializada. Já há relatos de perda de visão, equilíbrio, questões neurológicas, 
queda acentuada de cabelo entre outros.

As sequelas deixadas pela covid-19 aos pacientes já atingem 1,4 milhão de 
brasileiros e podem criar uma nova crise sanitária dentro de um sistema de 
saúde já colapsado. A preocupação de médicos e cientistas é com a possibili-
dade de faltar ambulatórios e profissionais de saúde para atender as pessoas 
que ficaram com sequelas da covid-19. Por se tratar de algo relativamente 
novo, com pouco mais de uma ano, ainda é muito precoce precisar e traçar 
um rumo.

Em Mariana, segundo o secretário de saúde, em breve poderemos contar 
com um ambulatório pós covid, onde será feita uma bateria de exame em 
cada paciente que testou positivo para o vírus, obedecendo é claro, uma es-
cala de gravidade. Enquanto isso não acontece, seguimos com o recurso que 
já possuímos em Mariana lembrando sempre da importância em estar atento 
aos sinais que o corpo emite e nunca deixar de procurar ajuda médica.

Charge

Adotar um cachorro do Centro de Acolhimento de Animais é 
mais que pegar um bichinho abandonado. Normalmente, são ani-
mais que sofreram maus tratos, abandono, passaram frio e fome. Por 
isso, a adoção tem que ser, antes de mais nada, responsável. Cachor-
ros por exemplo são animais muito sensíveis e percebem quando a 
adoção é feita com amor. A responsabilidade que os novos donos 
têm é retribuída com uma enorme lealdade e companheirismo.  

Adote um animal e ganhe o mais puro! 
A parceria do Centro de Acolhimento de Animais e Recanto do 

Animal, promovem o “Adote um animal do CAA de Mariana”. Par-
ticipe 

A adoção salva a vida de um animal no sentido mais literal pos-
sível.   

Cachorros que foram salvos e descobriram o amor na sua forma 
mais pura.  Quem sabe a próxima vida a ser mudada não será a sua? 
Adote!

Recanto do Animal

Que tal ter um 
animalzinho de estimação? 

Dúvidas não são problemas
Por mais que eu não transpareça, carrego comigo todas as 

dúvidas do mundo. Não minto sobre as dúvidas que habitam em 
mim, mas evito demonstrá-las a quem tanto precisa do meu olhar 
firme. Você pode estar se perguntando: mas, então, a quem você 
demonstra as suas dúvidas? Compartilho-as com quem se dispõe 
a também ser a minha certeza; sempre temos alguém com quem 
podemos ser dúvida e alguém com quem precisamos ser certeza.

Percebo as minhas dúvidas como fontes coloridas, dançantes, 
por isso sinto alegria em tê-las, pois, para mim, são reflexos de 
amplidão e não de confusão. Elas flutuam em mim e mostram a 
pluralidade do mundo. Elas não precisam ser tristes, muito menos 
pairarem sobre um ar contraproducente. Elas podem ser um jar-
dim de possibilidades, uma enorme vontade de florescer, não ne-
cessariamente um eterno receio de desabrochar. Por que alimen-
tar nossas dúvidas de pensamentos ruins se podemos alimentá-las 
de sentimentos acolhedores?

Por um lado, as dúvidas podem ser um carrossel de indeci-
sões; por outro, um mar de possibilidades. As dúvidas existem 
em mim, mas não me definem nem me paralizam. Eu as tenho 
comigo, no meu interno, pois talvez elas se sintam confortáveis 
em estar por aqui, porém não é porque carrego dúvidas no meu 
pensar que também preciso carregar dúvidas no meu agir.

Podemos ter dúvidas, mas elas não precisam ser um freio mo-
tor das nossas ações, mas um olhar desafogado da situação. Quan-
do digo que amo, não tenho certeza da reciprocidade, mas sim do 
que sinto. As dúvidas sobre a resposta que terei me invadem, me 
torturam, mas a certeza do meu movimento faz as dúvidas serem 
paisagem de todo aquele sentir.

Elas nunca deixarão de vir, mas posso fazer com que sejam 
minhas livres companheiras. São insistentes, mas doces, caso ob-
servadas com carinho e paciência. E, nessa insistente companhia, 
deixarão pouco a pouco de serem dúvidas escandalosas para se 
tornaram certezas silenciosas.

Fred Elboni
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O nosso amigo Waldemar Malta é aniversariante desta 
sexta-feira (21)! Felicidades, parceiro.

Prefeito Juliano Duarte esteve em um reunião na sede da 
Procuradoria-Geral de Justiça, com o procurador-geral, 
Dr. Jarbas Soares Júnior, o procurador do município,  Dr. 
Frederico Faria e o advogado Dr. Carlos Henrique Martins 
Teixeira com o intuito de reforçar sobre a reparação justa 
em razão do rompimento da Barragem de Fundão.

O diretor do jornal Ponto Final, Rômulo Passos, recebeu 
esta semana o senhor Adão para falar um pouco da sua 
trajetória no Corpo de Bombeiros Volutários da cidade 
de Mariana!

Mariana, nossa 
parceira que já pas-
sou pela equipe do 
Jornal, está ficando 
mais experiente nesta 
sexta-feira (21)! 
Parabéns, garooota!

O nosso destaque dessa semana é a Samara Oliveira, 
aniversariante desta quarta-feira (19). Desejamos muitas 
felicidades, saúde e paz. Que Deus te abençoe!

Fez aniversário  e não me convidou, rsrs... Deixo aqui 
minhas felicitações à minha amiga Gilsandra Monteiro!

Aí  está o Rafael da loja Novo Lar Decor, com muitas 
novidades e promoções para o  dia dos namorados! 
Aproveitem...

Olha só o nosso amigo Maurinho todo babão com o filho 
Guilherme Uriel. Grande abraço!


