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O Inventário da Oferta Turística consiste no levantamento, 
identificação e registro dos atrativos turísticos.

Pesquisa sobre 
Inventário da Oferta 
Turística local será 
realizada em Mariana
SEGURANÇA. Todos os protocolos de segurança, higiene e 
distanciamento serão respeitados para garantir a segurança 
dos envolvidos.

DA REDAÇÃO

O conjunto de atrações 
naturais e artificiais de uma 
região, bem como de todos 
os produtos turísticos à 
disposição dos consumido-
res para a satisfação de suas 
necessidades é chamado de 
Inventário da Oferta Turís-
tica. O Inventário da Ofer-
ta Turística consiste no le-
vantamento, identificação e 
registro dos atrativos turís-
ticos, dos serviços e equi-
pamentos turísticos e da 
infra-estrutura de apoio ao 
turismo como instrumento 
base de informações para 
fins de planejamento, ges-
tão e promoção da ativida-
de turística possibilitando 
a definição de prioridades 
para os recursos disponí-
veis e o incentivo ao turis-
mo sustentável.

A partir do dia 14 de 
julho será realizado no 
município de Mariana uma 

pesquisa referente ao In-
ventário da Oferta Turísti-
ca Local. Pesquisa será fei-
ta pela prefeitura por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Patrimônio Histó-

rico, Turismo e Lazer.
Este processo faz parte 

das principais ações estraté-
gicas de desenvolvimento da 
atividade turística, através 
da catalogação dos serviços 
e atrativos históricos, cultu-
rais e naturais. As pesquisas 
e entrevistas de campo, se-
rão realizadas por estagiários 
do curso de Bacharelado em 
Turismo, por meio de parce-
ria entre a Prefeitura de Ma-
riana e a Universidade Fede-
ral de Ouro Preto.

A colaboração de todos 
para o fornecimento corre-
to dos dados é importante, 
pois serão fundamentais 
para orientar as próximas 
ações do município e para 
abastecer bancos de infor-
mações da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turis-
mo- SECULT e do Ministé-
rio do Turismo- INVTUR.

Lembrando que todos 
os protocolos de seguran-
ça, higiene e distanciamen-
to serão respeitados para 
garantir a segurança dos 
envolvidos nesta pesquisa.
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Campanha “adote um amigo” 
promovido pela prefeitura se torna fixa
RESPONSABILIDADE. Medida tem como objetivo o fortalecimento da causa animal e a valorização da 
adoção responsável.

DA REDAÇÃO

Acontece no último sába-
do, 12, o segundo evento de 
adoção de animais do ano. A 
ação é uma iniciativa da Pre-
feitura de Mariana, por meio 
do  Centro de Acolhimento 
Animal - CAA, com apoio do 
Instituto de Defesa dos Direi-
tos Animais, ONG IDDA. O 
evento faz parte de uma série 
de ações de fortalecimento da 
causa animal em Mariana.

Do total de 12 cachorros já 
vermifugados, vacinados e cas-
trados disponíveis no evento, 
seis foram adotados. Os novos 
tutores assinaram um termo 
de compromisso, receberam o 
cartão de vacinação do novo 
membro da família e foram 
orientados durante o evento a 
respeito dos seus deveres ao le-
var para casa um novo animal. 
Como ajuda e incentivo à ado-

ção, quem adotou neste sába-
do, levou também para casa um 
saco de 25kg de ração para cães 
adultos e 15 kg para filhotes.

Dos seis cachorros adota-
dos, Teté foi uma das sortudas 
de encontrar uma nova família 
com muito amor. Márcia Apa-
recida Martinho conta que não 
esperava encontrar um novo 
animal quando saiu na manhã 
de sábado, mas ao passarem 
em frente o evento, viram a 
Teté e resolveram aumentar a 
família, que agora será compa-
nhia para a Princesa, seu outro 
animal de estimação.

Taynan Augusto Ferreira, 
agente de endemia, foi um 
dos ajudantes do evento. Ele, 
que alguns anos atrás adotou 
uma gata, fala um pouco so-
bre a importância da adoção. 
Taynan vê no projeto uma 
iniciativa muito interessan-
te, porque ajuda a retirar os 

animais da rua em busca de 
colocá-los em um novo lar, 
além de evitar o abandono e 
a proliferação de doenças. “É 
interessante também mobili-
zar a população a não com-
prar cachorro e sim adotar, 

porque ele pode ser também 
o seu amigo”, lembrou.

O CAA segue seu traba-
lho no município. Para quem 
tem interesse, outros animais 
estão disponíveis para ado-
ção no Centro de Acolhi-

mento de Animais, localiza-
do no Córrego do Canela, s/
nº; Morro Santana (próximo 
à Transportadora Sobreira). 
Para outras informações, en-
tre em contato pelo telefone 
(31) 3558-1171.

Do total de 12 cachorros já vermifugados, vacinados e castrados disponíveis no evento, seis 
foram adotados. - FOTO - Mariana Helena Ferreira

CRÉDITO: MARIANA HELENA FERREIRA
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São necessárias mudanças no preparo das refeições para a melhoria do sabor dos alimentos.

Secretaria de Educação 
oferece Capacitação 
para as merendeiras
CONTRIBUIÇÃO. A inclusão de alimentos da agricultura familiar na 
merenda escola contribuirá também no desenvolvimento regional.

DA REDAÇÃO

O ambiente escolar é um 
local que possibilita o conta-
to e a criação de hábitos ali-
mentares saudáveis. Pensando 
nisso a prefeitura de Mariana, 
através da secretaria de educa-
ção irá promover no dia 02 de 
julho, por meio da plataforma 
Google Meet, a Capacitação 
de Merendeiras On-line. O 
objetivo da capacitação é di-
recionar as merendeiras sobre 
as orientações para o retorno 
das aulas presenciais, assim 
como as medidas de segu-

rança para prevenção da CO-
VID-19, orientações sobre 
boas práticas na manipulação 
de alimentos e manutenção da 
alimentação saudável no am-
biente escolar. 

Além disso, o curso tem o 
intuito de proporcionar a in-
tegração entre o setor de ali-
mentação e os manipuladores 
de alimentos da rede de ensi-
no municipal. A programação 
inclui os temas abordados: 
saúde mental em tempos de 
pandemia, boas práticas de 
manipulação de alimentos 

durante a retomada das aulas, 
atualizações sobre a nova re-
solução do PNAE, importân-
cia da agricultura familiar para 
alimentação escolar.

São necessárias mudan-
ças no preparo das refeições 
para a melhoria do sabor dos 
alimentos, contribuindo para 
aumentar o índice de adesão 
dos estudantes que consomem 
a alimentação oferecida pela 
escola, cooperando com a di-
minuição do desperdício de 
alimentos e recursos públicos. 

A alimentação influencia 
diretamente na qualidade de 
vida, pois através dos alimen-
tos o organismo absorve os 
nutrientes necessários para a 
realização das atividades vi-
tais, contribuindo para um 
melhor desempenho no or-
ganismo. A merenda escolar 
coopera com este processo, 
pois tem o objetivo de suprir 
parcialmente das necessida-
des diárias dos alunos. 

Uma alimentação sem os 
nutrientes necessários pode 
causar consequências nos de-
senvolvimentos físico e men-
tal dos alunos. A inclusão de 
alimentos da agricultura fami-
liar na merenda escola contri-
buirá também no desenvol-
vimento regional, tendo em 
vista que, os recursos serão 
gastos no município, melho-
rando a renda do produtor 
rural e, consequentemente, a 
sua qualidade de vida.
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Publicação de requerimento
O LOTEAMENTO CAMINHO DOS BANDEIRANTES, repre-
sentado por sua proprietária Olga Tukoff, por determi-
nação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Mariana - SEMMADS e do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável 
– CODEMA, torna público o requerimento da Licença 
Ambiental Simplificada referente ao LOTEAMENTO DO 
SOLO PARA FINS EXCLUSIVA OU PREDOMINANTEMENTE 
RESIDENCIAIS, Classe  1 sujeito ao Licenciamento Am-
biental Municipal, por meio do processo SEMMADS n0  
5510/2020,  para a atividade   04 - 01 - 4  - LOTEAMEN-
TO DO SOLO PARA FINS EXCLUSIVA OU PREDOMINANTE-
MENTE RESIDENCIAIS,  localizado na sede do município 
de Mariana.  Informa que foi apresentado o Relatório 
Ambiental Simplificado e demais documentos da Orien-
tação Básica, que se encontram à disposição dos inte-
ressados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.  

Mariana 10/06/2021

As oficinas escolares foram adaptadas para o formato remoto, levando em conta os alunos 
que têm acesso e os que não têm acesso à internet.

Tempo Integral proporciona diversão 
em casa através de oficinas
RECOMEÇO. A previsão é que o programa inicie no próximo mês com os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º ano).

DA REDAÇÃO

Devido a pandemia da CO-
VID – 19, onde se faz necessá-
rio o isolamento social, as ofici-
nas escolares foram adaptadas 
para o formato remoto, levan-
do em conta os alunos que têm 
acesso e os que não têm acesso 
à internet. A intenção é possibi-
litar a criação de momentos em 
que os alunos possam aprender 
através da interação dos diver-
sos ambientes da casa.

Pensando nisso a prefeitura 
de Mariana, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação 

(SME), darão continuidade, 
nesse contexto de pandemia,  
o programa “Mariana: Cidade 
Escola - Programa de Educa-
ção em Tempo Integral’’. O 
projeto objetiva promover a 
cidadania ativa e a participação 
dentro e fora da escola, possi-
bilitando a interação dos alunos 
com o seu ambiente social, cul-
tural, esportivo e educativo, vi-
sando melhoria do aprendizado 
e da qualidade de vida.

A previsão é que o progra-
ma inicie no próximo mês com 
os alunos dos anos iniciais (1º ao 

5º ano). Serão ofertadas as se-
guintes oficinas: Teatro e Dança; 
Música; Estudos Orientados; Ar-
tesanato; Esporte e Lazer e Edu-
cação Patrimonial e Ambiental.

Serão 18 escolas munici-
pais atendidas pelo programa, 
sendo elas : Escola Municipal 
Professora Santa Godoy, Ben-
to Rodrigues, Cônego Paulo 
Diláscio, Dom Luciano Pedro 
Mendes de Almeida, Padre 
Antônio Gabriel de Carvalho, 
Monsenhor José Cotta, Pimen-
ta Ferreira,  Sinhô Machado, 
Joaquim Emilio Baptista, Dan-

te Luiz dos Santos, Passagem 
de Mariana, Aníbal de Freitas, 
Serra do Carmo, Paracatu de 

Baixo, Barro Branco, Campi-
nas, Professora Celina Célia 
Gomes, Mainart e CEMPA.
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 Os servidores da SME e da rede municipal estão sendo capacita-
dos para se habilitarem quanto ao funcionamento do sistema.

Sistema de informatização da 
educação é implantado no município
aGiLidade. Todas as informações das unidades de ensino serão compartilhadas, simultaneamente, com 
a Secretaria de Educação.

DA REDAÇÃO

Visando melhorar a qua-
lidade da gestão escolar das 
unidades do ensino municipal, 
a Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Educação, implantou um siste-
ma de educação e gestão esco-
lar para prover funcionalidade e 
praticidade adequadas em todos 
os processos escolares, desde o 
controle das matrículas dos alu-
nos, ao gerenciamento da rela-
ção entre as famílias e a equipe 
escolar. Com a implantação do 
sistema, todas as informações 
das unidades de ensino serão 
compartilhadas com a Secre-

taria de Educação.  A empresa 
responsável pela prestação do 
serviço é a CMM Sistemas de 
Informação e Serviços LTDA , 
que gerencia a metodologia do 
sistema BETHA.

Os servidores da SME e 
da rede municipal estão sendo 
capacitados para se habilitarem 
quanto ao funcionamento do 
sistema, que facilitará o traba-
lho dos diretores, pedagogos, 
secretários e professores com 
as ferramentas educacionais da 
tecnologia da informação.

Os dados serão arquivados 
em nuvem, o que, consequen-
temente, facilitará a rotina de 

trabalho e aumentará a produ-
tividade dos servidores, uma 
vez que os sistemas podem 
ser acessados a qualquer hora 
e em qualquer lugar, propor-
cionando economia com in-
fraestrutura física, garantindo 
maior segurança dos dados e 
oferecendo mais autonomia. 
Além disso, todas as informa-
ções das unidades de ensino 
serão compartilhadas, simulta-
neamente, com a Secretaria de 
Educação. Dessa forma, have-
rá agilidade na análise dessas 
informações e na tomada de 
decisões em favor da melhoria 
do ensino municipal.
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Estudantes da rede pública municipal de ensino terão mais segurança e conforto. 

Prefeitura de Mariana recebe 
micro-ônibus escolar adaptado
ACESSIBILIDADE. O atual veículo é adaptado com dois 
assentos para pessoas com deficiências. 

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na recebeu um micro-ônibus 
escolar que irá atender as de-
mandas dos alunos e da Se-
cretaria Municipal de Maria-
na, o que irá possibilitar que 
estudantes da rede pública 
municipal de ensino tenham 
mais segurança e conforto no 
trajeto de sua casa até a esco-

la no retorno às aulas após a 
pandemia da COVID-19.

No intuito de ampliar o 
atendimento aos estudantes e 
professores do município, o 
atual veículo é adaptado com 
dois assentos para pessoas 
com deficiências, ar-condicio-
nado e capacidade para trans-
portar 29 passageiros, além de 
possuir uma plataforma eleva-

tória para cadeirantes.
De acordo com a Secre-

taria de Educação, o trans-
porte escolar é essencial nas 
ações do dia a dia do setor, 
além de proporcionar me-
lhorias para os alunos e ser-
vidores da rede pública no 
retorno das aulas, garantin-
do segurança e atendimento 
aos estudantes.

CRÉDITO: RAISSA ALVARENGA
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varejão popular

Mariana anuncia nova Instrução 
Normativa que beneficiará entidades 
PARCERIA. A Controladoria Geral reforça a necessidade e importância de se prestar contas para receber 
novos repasses.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Controladoria Geral anun-
cia a publicação de nova Instrução 
Normativa. O documento já entrou 
em vigor e consiste em estabelecer 
diretrizes, além de regulamentar e 
orientar os dirigentes das Organi-
zações da Sociedade Civil (OSC) 
e servidores sobre o desempenho 
de suas atribuições na formação e 
na análise das Prestações de Contas 
dos valores recebidos por meio de 
parceria ou fomento oriundo de re-
cursos públicos.

O público alvo da ação são 
os representantes das entidades 
das Organizações da Sociedade 
Civil, que recebem recursos do 
poder público. Para solicitar o re-
passe, a entidade interessada deve 
apresentar ao poder público local, 
solicitação com as razões que jus-
tifiquem o pedido, plano de traba-
lho e público alvo. A Controlado-

ria Geral reforça a necessidade e 
importância de se prestar contas 
para receber novos repasses. Caso 
ocorra inadimplência ou o prazo 
expire, pode acarretar inserção da 
dívida ativa.

O prazo de envio da pres-
tação de contas em geral é de 
30 dias após vencimento do 
prazo do termo de fomen-
to ou parceria, podendo ser 
prorrogado por igual período 

caso solicitado.
A prestação de contas 

deve ser apresentada ao ges-
tor que liberou os recursos e 
será avaliada pelos fiscais do 
fomento ou parceria e pela 
Controladoria Geral. A Con-
troladoria fica localizada no 
prédio da Prefeitura de Ma-
riana, na Praça JK, s/n, cen-
tro. Para mais informações 
ligue: 3557-9044.

VACINAÇÃO

Samarco promove campanha de 
vacinação canina em Mariana

Para manter o cartão de vaci-
nação do seu cão em dia e proteger 
o animal de doenças infecciosas, a 
Samarco, em parceria com a ONG 
Ajuda, que atua em prol da causa 
animal, realiza, entre os dias 21 e 26 
de junho, o Projeto de Vacinação 
Canina. A ação será realizada no 
Centro de Convenções de Maria-
na, a partir das 8 horas, com a par-

ticipação de médicos veterinários. 
Os animais receberão doses 

da vacina V8, que protege contra 
seis tipos de doença (cinomose, 
hepatite infecciosa canina, parvo-
virose, coronavirose, parainfluen-
za canina e leptospirose). Para ser 
vacinado, o animal deve estar sau-
dável, sem febre ou diarréia, com 
peso adequado e, de preferência, 
previamente vermifugado. Duran-

te os atendimentos, serão observa-
dos todos os aspectos necessários, 
entre eles a realização de uma ava-
liação clínica do cão e de exames 
físicos completos. 

Em sua segunda fase, além 
da vacinação, o projeto conta 
com campanhas de sensibilização 
e conscientização, como explica 
a analista ambiental da Samarco, 
Ana Paula Correa.

DA REDAÇÃO
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O torneio contou com três categorias, adulto, juvenil e a categoria cadeirantes.

Retomada do esporte contou com 
Torneio de Habilidades de Basquete
TEMPO. Cada participante realizou o percurso individualmente, com duração cronometrada.
DA REDAÇÃO

No último dia 12, foi re-
alizado o primeiro torneio de 
habilidades de basquete no 
município de Mariana. No to-
tal, 30 atletas seguindo todos 
os protocolos de segurança, 
como medição de temperatu-
ra, distanciamento social e o 
uso obrigatório de máscaras 
e álcool 70%.  O evento foi 
realizado pela prefeitura de 
Mariana, por meio da Secre-
taria de Esportes, em parceria 
com a Associação de Basquete 
de Mariana, ABM e marca o 
retorno do esporte em nosso 
município, que estava paralisa-
do desde o início da pandemia.

O torneio contou com 
três categorias: adulto, juvenil 
e a categoria cadeirantes. Foi 
preparado o mesmo circuito 
de atividades de basquete para 
todos os grupos. Cada par-
ticipante realizou o percurso 
individualmente, com duração 

cronometrada e, quem reali-
zasse todos os exercícios no 
menor intervalo de tempo, se-
ria o vencedor.

Raphael Espindola Cam-
pos foi um dos atletas que es-
teve no evento. Ele, que já mo-
rou em Mariana e participou da 
ABM, soube do torneio e fez 
uma longa viagem para presti-
giar a equipe. “Sou de Belo Ho-
rizonte, morei aqui três anos e 
já joguei para Mariana. Saiu a 
data do torneio, eu organizei 
e consegui. Eu vim testar meu 
trabalho, meu conteúdo, para 
ver se estou conseguindo gerar. 
E eu não estava nem em BH, 
estava em Bambuí, 400 km”.

O esporte funciona como 
uma ferramenta de inclusão 
e superação. Pensando nisso, 
Priscila Tukoff, uma das orga-
nizadoras do evento, entrou 
em contato com Rosemary 
Aparecida dos Santos, presi-
dente da Associação de Pes-

soas com Deficiência de Ma-
riana, ADEM, em busca de 
trazer para o evento os inte-
grantes que tinham interesse 
no esporte. Rose, que já pra-
ticou outras atividades, como 
Tai Chi Chuan e participou 

de uma competição de Su-
pino, fala da importância de 
movimentar o lado esportivo 
e tirar as pessoas do sedenta-
rismo. “O nosso sonho é am-
pliar mesmo o esporte para 
pessoas com deficiência”.

No final do evento saiu a 
lista dos vencedores. Emanuel 
Balduíno ganhou na categoria 
adulto, seguido por Italo Mi-
lani no juvenil e Rosemary 
Aparecida dos Santos, na ca-
tegoria cadeirantes.

CRÉDITO: MARIANA HELENA FERREIRA
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Câmara OP debate importância 
da saúde mental na educação
DEMANDA. Segundo secretaria a rede municipal não é capaz de  atender a essa demanda no momento, 
devido a questões administrativas que impedem o atendimento de maneira efetiva. 

DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto realizou, no último 
dia 09, a 16ª Audiência Pública 
de 2021, em atendimento ao re-
querimento do vereador Renato 
Zoroastro (MDB), para discutir 
a importância da participação dos 
Assistentes Sociais e Psicólogos 
na educação básica.

A sessão foi presidida pelo 
vereador Renato e contou com a 
participação da vereadora Lilian 
França (PDT) e de representantes 
da Secretaria Municipal de Educa-
ção e do Conselho Municipal de 
Educação. Também integraram o 
debate representantes da Comis-
são de Orientação em Psicologia 
Escolar e Educacional; do Conse-
lho Regional de Serviço Social de 
Minas Gerais (CRESS/MG); do 
Sindicato Único dos Trabalhado-
res em Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE/MG); do Conselho 

Tutelar de Ouro Preto, bem como 
Assistentes Sociais e Psicólogos 
que atuam na área educacional. 

De acordo com Renato Zoro-
astro, o objetivo da Audiência Pú-
blica é desenvolver o debate sobre 
a temática para que sejam constru-
ídas novas perspectivas, através de 
encaminhamentos, para que assim 
o Projeto de Lei Ordinária Nº 
304/2021  seja enviado para apre-
ciação efetiva na Casa Legislativa.

Segundo o parlamentar, a in-
serção dos Assistentes Sociais e 
Psicólogos no âmbito escolar é 
extremamente importante no que 
tange o reconhecimento às dificul-
dades do aluno na sala de aula e o 
atendimento às possíveis questões 
familiares. “Contar com a presen-
ça desses profissionais no corpo 
técnico da escola, dentro de uma 
equipe multiprofissional, só acres-
centa à rede de ensino. A garantia 
do direito ao acesso, permanência 

e aproveitamento dos educandos, 
o combate à frequência irregular e 
o estímulo à participação da famí-
lia e da comunidade na escola são 
alguns pontos de destaque, cons-
tatados no PLO, que nortearão 
a atuação desses profissionais no 
meio escolar”, apontou.

Segundo Paulo César Lou-
renço, Coordenador do CRESS/
MG, tendo em vista o direito ga-
rantido constitucionalmente de 
acesso à educação, é essencial que 
todos encontrem condições ne-
cessárias para cumprir com o pro-
cesso de ensino e aprendizado nas 
escolas. “Como assistente social 
eu também percebo aquilo que os 
professores percebem: junto com 
as condições e expectativas que 
as crianças trazem para a escola, 
vêm também as desigualdades 
vivenciadas no âmbito familiar. 
Por isso, é muito importante que 
a escola, junto ao poder público, 

construa estratégias para que a 
gente consiga fazer com que esses 
estudantes cheguem na escola e 
encontrem um espaço possível de 
construção e superação da desi-
gualdade, para que assim o ensino 
seja de fato efetivado”, destacou.

Para o representante do Con-
selho Regional de Psicologia de 
Minas Gerais e da Comissão de 
Orientação em Psicologia Escolar 
e Educacional, Celso Tondin, é 
muito importante que esse movi-
mento seja feito pelos assistentes 
sociais e psicólogos de forma con-
junta, de modo que tais mudanças 
sejam implementadas nas escolas. 
“O trabalho precisa ser feito na 
escola. O objetivo não é retirar os 
alunos e os professores do am-
biente escolar e encaminhá-los 
para um psicólogo, mas sim traba-
lhar em conjunto, em equipe, com 
a comunidade escolar”, ressaltou.

Já para a Secretária Adjunta 
de Educação, Deborah Etrusco, 
em Ouro Preto, há um contraste 
entre o fazer educativo e o papel 
da educação. “Há uma falta de pe-
dagogos nas escolas. Além disso, 
a vinculação do número de pe-

dagogos no município se dá em 
relação ao número de estudantes, 
porém, a realidade educacional 
em Ouro Preto é a de que existem 
escolas com um número muito 
baixo de alunos, principalmente 
nas localidades, não havendo su-
porte pedagógico ali”, evidenciou.

Diante da situação de falta de 
profissionais, a Secretária Adjunta 
disse que, no momento, a rede mu-
nicipal não é capaz de  atender a essa 
demanda devido às diversas ques-
tões administrativas que impedem o 
atendimento de maneira efetiva. 

Com relação à inserção dos 
psicólogos e assistentes sociais 
no ambiente escolar, Deborah sa-
lientou que, primeiramente, é ne-
cessário pensar em uma estrutura 
educacional, tanto do ponto de 
vista dos profissionais já inseridos 
na escola, como na equipe multi-
profissional que irá atuar. “O Go-
verno Municipal irá abrir vagas 
para concurso em 2022. Então, a 
gente pretende, com a implemen-
tação da Lei Municipal e da Lei 
Federal, abrir a possibilidade de 
concurso público municipal para 
a área da educação”, informou.
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Famoso por sua enorme contribuição ao jazz e à música 
americana, Duke criou a combinação do jazz com o blues.

Orquestra Ouro Preto faz 
homenagem a lenda do jazz
TRANSMISSÃO. Concerto apresenta a música de Duke Ellington com transmissão ao vivo, dia 19 de junho 
no canal da Orquestra no YouTube.

DA REDAÇÃO

A mistura requintada do 
piano e dos trompetes do jazz 
com os acordes de violinos e 
violoncelos será apresentada 
no próximo concerto da Or-
questra Ouro Preto. O reper-
tório escolhido é a música im-
pecável e sem fronteiras de um 
dos maiores nomes do gênero, 
o pianista e multiartista Duke 
Ellington (1899-1974). 

Em live inédita, a primei-

ra incursão jazzística da OOP 
promete uma experiência dife-
renciada que vai transportar o 
público para o clima intimista, 
típico da época áurea do ritmo 
nos Estados Unidos. O concer-
to será transmitido ao vivo, gra-
tuitamente, no dia 19 de junho, 
sábado, às 20h30, no canal do 
YouTube da Orquestra.  

Famoso por sua enorme 
contribuição ao jazz e à música 
americana, Duke criou a com-

binação do jazz com o blues e 
o som das grandes orquestras 
de swing se tornando um dos 
músicos mais influentes do 
seu tempo. Ao lado da Duke 
Ellington Orchestra, o músico 
tocava o chamado estilo jungle, 
com arranjos minimalistas e a 
presença forte do trompete. 

No concerto, o público irá 
apreciar sucessos como Take 
the ‘A’ train, In a sentimental 
mood e Sophisticated Lady e 
outros que já foram interpre-
tados também por grandes 
nomes do jazz como Billie 
Holliday e Ella Fitzgerald. O 
Maestro Rodrigo Toffolo res-
salta que será a primeira vez 
que a Orquestra irá trabalhar 
o repertório. “O concerto será 
um convite para o público via-
jar conosco ao mundo do jazz e 
conhecer a música de excelên-
cia de Duke Ellington, um ar-
tista gigante, referência por sua 
criatividade ímpar”. 

Com arranjos de Maurí-
cio de Souza, a apresentação 
traz como convidado especial 
o renomado pianista brasileiro 
Cristian Budu, parceiro da Or-
questra em outros concertos, 
tendo gravado recentemente o 

12º disco do grupo. 
Patrocinado pelo Instituto 

Cultural Vale, através da Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura do 
Governo Federal, o concerto 

seguirá todos os protocolos de 
saúde e segurança para a equi-
pe e músicos. Em função das 
restrições da pandemia, não ha-
verá presença de público.
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Professora da UFMG tranquiliza 
sobre reações da AstraZeneca 
IMUNIZAÇÃO. Como o organismo está lidando com um corpo estranho, podem ocorrer reações desagradáveis, 
fenômeno que costuma variar de uma vacina para outra.

DA REDAÇÃO

Com o avanço da vaci-
nação no país, aumentaram 
também os relatos de pesso-
as que tiveram reações ad-
versas às vacinas. Os efeitos 
colaterais estão previstos na 
bula dos três imunizantes 
disponíveis no Brasil (Co-
ronavac, AstraZeneca e Pfi-
zer) e costumam passar em 
poucos dias. Como a produ-
ção da Fiocruz está aumen-
tando, a vacina AstraZene-
ca/Oxford e as reações a 
ela têm ganhado destaque 
no país, inundando as redes 
com vários memes. 

Todas as reações foram 
mapeadas na fase 3 dos tes-
tes da vacina: sensibilidade 
ou dor no local da aplica-
ção foi relatada por mais 
da metade dos voluntários; 
dor no corpo e mal-estar 
foram citados por mais de 
40%; febre e calafrios, por 
mais de 30%; dor nas ar-
ticulações e náusea foram 
sentidas por mais de 20% 
dos voluntários.

Acordando o
sistema imune

A pesquisadora da 
UFMG, professora Jordana 
Coelho dos Reis, explicou 
que a função de uma vacina 
é acordar o sistema imune 
para que ele fique atento 
quando tiver contato com 
o vírus e possa atacá-lo 
mais rapidamente. Como 
o organismo está lidando 
com um corpo estranho, 
podem ocorrer reações de-

sagradáveis, fenômeno que 
costuma variar de uma va-
cina para outra.

No caso da AstraZene-
ca, os efeitos são mais re-
latados na primeira dose. 
Em relação ao imunizante 
da Pfizer, as queixas cos-
tumam vir na segunda. De 
acordo com a professora, 
isso ocorre em razão da di-
ferença de composição das 
vacinas. A do laboratório 
anglo-sueco é mais com-
plexa, pois utiliza um ví-
rus inteiro, um adenovírus, 
que contém um fragmento 
do coronavírus, a proteína 
spike. O imunizante desen-
volvido pela empresa es-
tadunidense, por sua vez, 
tem um pequeno trecho 
de RNA. A pesquisadora 
também afirmou que as re-
ações geralmente são um 
sinal de que o corpo está 
produzindo imunidade 
contra a doença, mas isso 
não significa que aqueles 
que não sentiram nenhum 
efeito não estejam prote-
gidos, pois o surgimento 
desses desconfortos varia 
de um organismo para ou-
tro.

A professora Jordana 
destacou que não há mo-
tivo para duvidar da segu-
rança da vacina, uma vez 
que esse quesito é com-
provado ainda na fase 1 
de testes. Outro tópico ex-
plorado foi o motivo de, 
aparentemente, os efeitos 
serem mais sentidos entre 
os mais jovens. De acordo 

com a cientista, a expli-
cação passa pela deterio-
ração natural do sistema 
imunológico causada pelo 
envelhecimento. Ela faz 
com que a resposta imune 
seja mais baixa nas idades 
avançadas, reduzindo tam-
bém os efeitos colaterais. 

A docente, que recen-
temente recebeu a primeira 
dose da AstraZeneca, con-
tou sua experiência pós-
vacina e fez um apelo para 
que ninguém desista da 
segunda dose de nenhum 
imunizante. “A gente tem 
que tomar a segunda dose. 
Os eventos adversos vão 
ocorrer. Se houver hospi-
talização ou algum diag-
nóstico de tendência a um 
quadro trombofílico, é im-
portante que essa pessoa 
seja acompanhada e que a 
segunda dose seja avaliada 
por um grupo especiali-
zado de médicos, infecto-
logistas e vacinologistas. 
Eu por exemplo, tive uma 
febre, calafrios, dor no 
corpo por 24 horas aproxi-
madamente. Algumas pes-
soas sentirão os efeitos um 
pouco mais. É um descon-
forto de um ou dois dias, 
no máximo, e logo a gente 
vai estar com uma resposta 
imune reforçada contra o 
Sars-CoV-2. Não sabemos 
se vamos pegar a doença 
e ter um caso grave ou se 
vamos nos reinfectar. Por-
tanto, é importantíssimo 
tomar a segunda dose”, 
orientou Jordana Reis. 
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Estado de calamidade em Minas 
pode ser prorrogado até dezembro
PROTOCOLADO. Zema enviou pedido à Assembleia Legislativa. Inicialmente, medida se encerra no dia 30 de junho.
DA REDAÇÃO

O g ove r no  de  Mina s 
Gera i s  i n fo r mou  que 
de se j a  p ro r rog a r ,  a t é  o 
d i a  31  de  dezembro,  o 
e s t ado  de  c a l am idade 
púb l i c a  em função  da 
pandemia  da  Cov id -19 . 
No  ú l t imo  d i a  16 ,  o  g o -
ve r nador  Romeu  Zema 
(Novo )  env iou  um pe -

d ido  pa r a  de l i be r ação 
sobre  o  t ema  na  Assem-
b l e i a  Leg i s l a t iva .

No  t ex to,  a  Sec r e t a -
r i a  de  Es t ado  de  Saúde 
(SES-MG)  apon ta  que  o s 
í nd i c e s  de  con t aminação 
pe l a  doença  con t inuam 
c r e s cen t e s,  embora  em 
p roporções  d i f e r en t e s 
pe l a s  d ive r s a s  r eg iõe s  de 

Mina s  Gera i s. 
O  dec r e to  r e s s a l t a  a 

ex t ensão  do  t e r r i tó r io 
do  Es t ado,  o  que  “ex i g e 
med ida s  e spec í f i c a s  de 
comba te  à  pandemia ,  j á 
que  Mina s  ap re sen t a  r e -
a l i d ade s  soc i a i s ,  e conô-
mica s  e  e s t r u tu r a i s  mu i -
to  d i s t i n t a s” .  Também 
c i t a  a  mob i l i d ade  de  pe s -

soa s  e  de  c a rg a s  como 
um pos s í ve l  a g r avan t e 
pa r a  a  d i s s eminação  da 
doença .  “Somado  a 
e s s e s  f a to r e s,  a  e s t a ção 
de  i nve r no  r eve l a - s e  pe -
r í odo  na tu r a lmen te  su s -
ce t í ve l  pa r a  a  expansão 
e  o  aumento  da  g r av ida -
de  da s  doença s  r e sp i r a -
tó r i a s  em d ive r s a s  f a i x a s 

de  i d ades  e  comorb ida -
de s” ,  comp le t a  o  t ex to.

O e s t ado  de  c a l am i -
dade  em função  da  pan -
demia  da  Cov id -19  fo i 
dec r e t ado  inc i a lmen te 
em março  de  2020  com 
prazo  a t é  31  de  dezem-
bro  de  2020 .  De po i s ,  fo i 
p ro r rog ado  pa r a  30  de 
j unho  de  2021 .



14| CIDADES Jornal Ponto Final 
17 a 23 de junho de 2021

Pelo Sistema Indenizatório Simplificado é possível atender categorias com dificuldade de 
comprovação de danos.

Renova indeniza mais 1.700 pessoas 
pelo Sistema Indenizatório Simplificado
ACESSO. Cerca de 13.500 mil pessoas já foram indenizadas, e três localidades assaram a ter acesso ao sistema.
DA REDAÇÃO

O Sistema Indenizatório 
Simplificado, indenizou cerca 
de 1.700 pessoas, o que cor-
responde ao valor total de cer-
ca de R$ 153 milhões. Com os 
novos pagamentos realizados, 
agora são mais de 13,5 mil pes-
soas indenizadas por esse flu-
xo, correspondendo ao valor 
de cerca de R$ 1,2 bilhão des-
de sua implantação, em agosto 
de 2020.

 Ao todo, até abril des-
te ano, segundo a Fundação, 
R$13,1 bilhões foram desem-
bolsados pela Fundação Re-
nova em ações de reparação e 
compensação. Desse montan-
te, R$ 4,09 bilhões foram pa-
gos em indenizações e auxílios 
financeiros.

O Sistema Indenizatório 
Simplificado foi implementa-
do em agosto de 2020 pela Re-
nova, por decisão da 12ª Vara 
de Justiça Federal, em ações 
apresentadas por Comissões 
de Atingidos dos municípios 
impactados. O primeiro paga-
mento foi realizado em setem-
bro. 

Pelo Sistema Indeniza-
tório Simplificado é possível 
atender categorias com difi-
culdade de comprovação de 
danos como lavadeiras, arte-
sãos, areeiros, carroceiros, ex-
tratores minerais, pescadores 
de subsistência e informais, 
entre outros. Os valores das 
indenizações, definidos pela 
Justiça, com quitação única e 
definitiva, variam de R$ 17 mil 

a R$ 567 mil, de acordo com a 
categoria do dano. 

Em Mariana, o processo 
de indenização é diferente da-
quele adotado no restante da 
região impactada por fatores 
que incluem desde o ajuiza-
mento de Ação Civil Pública 
pelo Ministério Público até de-
cisões dos próprios atingidos, 
que, por exemplo, escolheram 
que o cadastro fosse realizado 
pela Assessoria Técnica Cá-
ritas. De outubro de 2018 até 
abril de 2021, 1.325 famílias 
foram cadastradas e cerca de 
R$ 243,5 milhões foram des-
tinados para o pagamento de 

indenizações no município. 
Foram incluídas no Siste-

ma Indenizatório Simplifica-
do, em junho, três novas loca-
lidades que tiveram sentenças 
promulgadas no fim de maio: 
Galileia, São José do Goiabal 
e Pingo d’Água, todos muni-
cípios mineiros. Além disso, 
a Justiça também prorrogou 
o prazo de adesão ao Sistema 
Indenizatório Simplificado 
que venceu no dia 30 de abril 
em 13 localidades. 

O acesso ao Sistema 
Indenizatório Simplificado 
é feito por meio da plata-
forma on-line denominada 

Portal do Advogado, no 
site da Fundação Renova 
(www.fundacaorenova.org). 
O pagamento acontece em 
até 10 dias úteis após a 
homologação do termo de 
aceite pela Justiça. 

Para ingressar, as pesso-
as devem ser representadas 
por advogado ou defensor 
público, segundo sentença 
judicial. Além disso, é neces-
sária a confirmação de idade 
maior de 16 anos na data do 
rompimento e a inscrição ou 
solicitação de cadastro na 
Fundação Renova até 30 de 
abril de 2020.
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Encontro do 52 Batalhão com a Delegada  da Delegacia 
Especializada em Atendimento à mulher de OP.

Polícia Militar se reúne 
responsável pela 
Delegacia Feminina 
se reúne com PM em OP
REALIDADE. A Delegacia Especializada era uma reivindicação 
antiga da comunidade local.

DA REDAÇÃO

O Comandante do 52º Ba-
talhão de Polícia Militar (52º 
BPM), Tenente-Coronel PM 
Joilson Fernandes Bittencourt, 
se reuniu com a Delegada Dra. 
Celeida Martins, responsável 
pela DEAM – Delegacia Es-
pecializada em Atendimento à 

Mulher de Ouro Preto (MG), 
na manhã desta quarta-feira, dia 
16 de junho. Foram apresenta-
dos os protocolos de atendi-
mento de cada órgão e elabora-
das propostas de informações 
compartilhadas e atuação con-
junta. A Delegada deu início às 
suas atividades na DEAM, em 

Ouro Preto, no último dia 8. 
A reunião contou também 

com a participação dos policiais 
militares Sargento PM Jakeline 
e Soldado PM Hugo, integran-
tes da PPVD - Patrulha de Pre-
venção à Violência Doméstica 
- atuante em Ouro Preto; das 
Policiais Civis Ana Carolina e 
Jomara; e da Cabo PM Sabrina - 
a qual é membro titular do Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Mulher (COMDIM) em Ouro 
Preto, desde 2019.

Para o Comandante do 52º 
Batalhão, Tenente-Coronel PM 
Joilson, “o encontro foi um 
importante passo para a otimi-
zação dos serviços prestados 
pelas instituições Polícia Militar 
e Polícia Civil à comunidade, 
que há muito tempo ansiava 
por esta Delegacia no municí-
pio”. A Delegada Dra. Celei-
da afirmou que o trabalho em 
conjunto visa agregar esforços 
para a realização de um aten-
dimento eficaz no combate à 
violência contra a mulher.
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Policiais do 52º Batalhão de Polícia Militar em Ouro Preto.

Polícia Militar realiza 
concurso para 
Curso de Soldados 
(CFSd-2022)
COBERTURA. O 52º Batalhão de Polícia Militar tem como área 
de recobrimento, Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de  
Vasconcelos.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG) abriu Con-
curso para Curso de Formação 
de Soldados e inscrições pode-
rão ser realizadas até dia 14 de 
julho. Serão 1.653 vagas para 
todo Estado, para Belo Hori-
zonte e região metropolitana 
(1ª, 2ª e 3ª RPM) serão desti-
nadas 646 vagas para pessoas 
do sexo masculino e 72 vagas 
para o sexo feminino. O 52º 
Batalhão de Polícia Militar (52º 
BPM), o “Sentinela da Região 
dos Inconfidentes”, faz parte 
da 3ª Região da Polícia Mili-
tar (3ª RPM) e tem como área 
de recobrimento Ouro Preto, 
Mariana, Itabirito e Diogo de  
Vasconcelos.

Os requisitos gerais para o 
concurso são: ser brasileiro(a); 
possuir nível superior de es-
colaridade; estar quite com as 
obrigações eleitorais e milita-
res; ter entre 18 (dezoito) e 30 
(trinta) anos de idade; possuir 
idoneidade moral; ter altura 
mínima de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros); ter sani-
dade física e mental; ter aptidão 
física; ser aprovado em avalia-
ção psicológica; não  apresen-
tar, quando em uso dos diver-
sos uniformes, tatuagem visível 
que seja, por seu significado, in-
compatível com o exercício das 
atividades de policial militar; 
não ter sido exonerado ou de-
mitido da PMMG, de outra ins-
tituição militar estadual ou das 

Forças Armadas; não ter dado 
baixa no conceito &quot;C&-
quot; nos termos do Código de 
Ética e Disciplina dos Militares 
do Estado de Minas Gerais.

O valor da taxa de inscrição 
é de R$92,62 (noventa e dois 
reais e sessenta e dois centavos) 
e as inscrições devem ser fei-
tas pela internet, por meio do 
link abaixo, no qual estão todas 
as informações do concurso: 
http://www.policiamilitar.mg.
gov.br/crs

O edital do concurso pode 
ser acessado no link  baixo:

https://intranet.policiamilitar.
mg.gov.br/conteudoportal/upload-
FCK/52bpm/15062021105757604.
pdf
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¨ polícia

Armas e drogas apreendidas pela Polícia Militar.

PM apreende traficante 
com duas armas de 
fogo em Mariana
apREENDiDo. O autor, que tem 16 anos, foi apreendido e 
conduzido, junto a sua representante legal, para a Delegacia 
de Polícia Civil.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar recebeu 
uma denúncia anônima, na 
noite do último domingo, 
dia 13 de, informando que 
um indivíduo estaria ven-

dendo drogas na divisa do 
bairro São José com o bairro 
Cabanas, próximo à Rodovia 
dos Inconfidentes (BR-356), 
em Mariana. 

Por volta de 20h30, equi-

pes policiais foram ao local 
apontado, onde um indivíduo 
foi visto em atitude suspeita 
e empreendeu fuga ao ver os 
militares. Ele foi perseguido e 
capturado, sendo apreendido 
com o mesmo uma pochete 
que continha: 1 (um) revól-
ver com 6 (seis) munições in-
tactas do calibre 38, 1 (uma) 
garrucha do calibre 22, 110 
(cento e dez) pedras de crack 
e 1 (um) invólucro contendo 
a mesma droga esfarelada e 1 
(um) tablete de maconha. 

O autor, que tem 16 
anos, foi apreendido e con-
duzido, junto a sua represen-
tante legal, para a Delegacia 
de Polícia Civil de plantão, 
onde foram entregues as ar-
mas de fogo, as drogas e de-
mais materiais apreendidos 
pela Polícia Militar.
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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.

A percepção do seu signo e também a sua famosa 
sensualidade estão a toda nesta semana. Os astros 
revelam que é hora de explorar sua seducência nos 
assuntos do coração e sua expertise ao lidar com 
grana. Você saberá tirar proveito das situações para 
alcançar o que deseja e ainda vai contar com muita 
garra para exercer sua liderança no trabalho. 
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A percepção do seu signo e também a sua 
famosa sensualidade estão a toda nesta 
semana. Os astros revelam que é hora 
de explorar sua seducência nos assuntos 
do coração e sua expertise ao lidar com 
grana. Você saberá tirar proveito das 
situações para alcançar.

A sorte vai soprar em sua direção e quem garante 
é o Sol, que segue brilhando no setor mais positivo 
do seu Horóscopo, destaca seu jeito sociável, 
antenado e deixa seu charme irresistível na 
paquera. Se você está a fim de alguém, não perca 
tempo e chega logo no crush, pois essa canja do 
Sol dura só até o próximo domingo, dia 20. 

A Lua entra na fase Crescente, promete definições 
na paquera e avisa que o lance pode virar namoro 
firme. No romance, ela deixa seu comportamento 
mais prestativo e realça o clima de cooperação 
com o momozin. Ajudar e participar mais 
ativamente dos interesses do love fará você 
enxergar como é bom ser útil e importante na vida 
de que ama. Também estará às voltas com uma 
porção de interesses em família e o Sol vai dar 
aquela força para resolver pepinos em casa.

Nesta semana, o Sol encerra a passagem 
por uma área favorável para os seus contatos 
e coloca os assuntos comerciais no foco do 
seu interesse. Seu poder de comunicação vai 
brilhar em conversas, reuniões, em serviços 
terceirizados e de atendimento ao público. A 
Lua migra para a fase Crescente, revigora sua 
energia no trabalho e incentiva a cuidar com 
mais atenção do seu organismo. 
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Um dos principais incentivadores das suas 
conquistas neste período é Marte, que continua 
agitando o seu signo e destacando sua capacidade 
realizadora. Você vai contar com garra e coragem de 
sobra para vencer desafios, cavar oportunidades e 
mudar o que não anda fluindo bem.

O Sol finaliza nesta semana a caminhada por 
Gêmeos, mas manda um baita incentivo para 
você batalhar por seu sucesso profissional antes de 
mudar de signo. É o momento de apostar em seus 
múltiplos talentos e mostrar do que é capaz. Agora, 
as melhores promessas virão da Lua Crescente 
em seu signo e você vai sentir o pico de energia, já 
que contará com disposição extra para realizar seus 
planos e ideais. 

O Sol fi naliza nesta semana a caminhada por 
Gêmeos, mas manda um baita incentivo para 
você batalhar por seu sucesso profi ssional 
antes de mudar de signo. É o momento de 
apostar em seus múltiplos talentos e mostrar 
do que é capaz. Agora, as melhores promessas 
virão da Lua Crescente em seu signo e você 
vai sentir o pico de energia, já que contará com 
disposição extra para realizar seus planos e 
ideais. 

Todos acham graça ao ver Marcão, Zé 
e Duca vestidos como bailarinas, e Jeff e 
Wallace sentem-se vingados. Pedro cobra 
uma atitude de Marcelo em relação a seu 
romance com Roberta. Sol insiste para que 
Bete fi que com o dinheiro que ganhou com 
seu trabalho, e Simplício observa as duas. 
Gael incentiva Jeff a enfrentar o pai e assumir 
que não gosta de lutar. Pedro revela a Karina 
sobre o caso do pai, e a menina insiste para 
que ele conte a verdade para a mãe. Gael 
devolve o dinheiro de Lincoln e afi rma que 
Jeff não é um lutador. Marcelo se desespera 
quando Delma revela que deixou Tomtom 
sozinha com Roberta. 

Tainá e Duca tentam se explicar para 
Bianca. Marcelo termina o romance com 
Roberta, que promete vingança. Jeff se 
irrita ao ser ironizado na academia, e 
Wallace apoia o amigo. Pedro tenta impedir 
a entrada de Roberta no restaurante. Com 
a ajuda de Bárbara e Bianca, Wallace 
e Jeff revidam as ironias e se vingam de 
Duca, Zé e Marcão. 

Luna mente e diz a Téo que se 
aproximou do rapaz por interesse e que 
nunca o amou. Rafael e Júlia fi ngem 
para os funcionários da Labrador que 
não se conhecem, mas Renzo percebe 
o clima entre os dois. Dominique manda 
Edu investigar a vida de Ermelinda. 
Helena consola Téo, que está arrasado 
por pensar que foi enganado por Luna/
Fiona. Gael encontra Úrsula desmaiada 
perto de frascos de remédios no chão. 
A consulesa avisa aos ex-protetores 
ofi ciais de Alexia, Luna e Kyra que os 
bandidos estão atrás de Ermelinda. 
Ermelinda fi ca surpresa ao constatar que 
Nanico foi escalado para protegê-la.

Ermelinda implica com Nanico, e Zezinho 
tenta amenizar o clima. Gael promete a 
Úrsula não contar nada a Helena. Isaac 
entrega a cópia do laudo médico a Bia. 
Dionice repreende Isaac pela falsifi cação. 
Helena fi ca feliz ao saber que Téo voltará a 
andar. Ermelinda aceita fazer a refl exologia 
em Nanico para amenizar a dor de cabeça 
do policial. Alexia receia que Renzo suspeite 
dela. Rafael e Júlia discutem, mas acabam 
se beijando. Nanico e Ermelinda se sentem 
atraídos um pela outra. Alejandro mostra a 
Luna a música que fez para ela.

Gael e Lobão lutam, e Dandara e 
Bianca se desesperam. Lobão afi rma 
que conseguirá tudo o que é de Gael. 
Bianca pergunta por que Gael mandou 
Duca se afastar dela. Pedro agride 
Marcelo, e Delma não entende a reação 
do fi lho. Duca pede para reatar com 
Bianca. Gael canta para Dandara, e os 
dois se beijam. Bianca conversa com 
Karina sobre Pedro. Gael se esforça 
para se entender com René e agradar 
Dandara. Pedro exige que Marcelo 
conte a verdade para Delma. 

Maria Marta e José Alfredo fazem um 
pacto. Cristina e Xana elogiam o trabalho 
de Tuane. Jairo guarda as bolsas que 
roubou em seu armário. Cora tenta 
convencer Cristina a ir ao casamento 
de Maria Clara. Maria Marta recebe uma 
mensagem de Maurílio. Téo reclama 
por não ter recebido um convite para 
o casamento de Maria Clara e Enrico. 
Danielle discute com José Pedro. Orville 
e Jonas armam o esquema para a farsa 
no leilão. Maria Marta combina de se 
encontrar com Maurílio. José Alfredo 
concorda que Maria Marta leve Maurílio 
para o casamento de Maria Clara. Érika 
exige que Robertão arrume um emprego. 

Maria Clara se desespera ao ver as 
imagens do noivo. José Alfredo fala com 
Cláudio e decide procurar Enrico. Cristina 
sente compaixão por Maria Clara. Jurema 
visita Tuane no camelódromo. José Pedro 
lamenta o ocorrido na despedida de solteiro 
de Enrico. Beatriz não consegue convencer 
Enrico a manter o casamento. Tuane se 
insinua para Elivaldo. Cláudio avisa a José 
Alfredo que Enrico não irá ao casamento. 
Wilson abre um buraco na parede de 
sua cela. Orville fala sobre Salvador para 
jornalistas. Maria Clara se preocupa com 
Enrico. Cristina hostiliza um repórter. Maria 
Marta conversa com Silviano. 

José Alfredo chora na frente de Maria 
Clara. José Alfredo não deixa Maria Marta 
anunciar o cancelamento do casamento. 
Maria Clara decide ir atrás de Enrico. 
Josué não deixa José Alfredo atrapalhar 
a conversa entre Maria Clara e Enrico. 
Cláudio procura Enrico. Manoel tenta 
consolar Du, que chora ao se lembrar de 
João Lucas. Danielle vê Amanda falando 
com José Pedro e se enfurece. Maurílio 
pede para passar a noite com Maria Marta. 
José Alfredo dança com Cristina. Beatriz se 
desculpa com Maria Marta pelo ocorrido. 
Cláudio encontra Enrico no hotel.
 

Nanico deixa Kyra desolada, ao dizer que 
ela será a primeira a deixar São Paulo. 
Júlia desconfi a de Rafael. Alejandro e 
Gabi temem quando Mário afi rma que 
confrontará Helena.  Rafael descobre 
que Júlia é a advogada contratada 
pelo investidor para fazer a auditoria 
na Labrador. Mosquito e Queen fi cam 
furiosos ao saber que Alan e Kyra/Cleyde 
estão namorando. Luna surpreende Téo 
ao dizer que os dois precisam conversar. 

Marcelo fi ca arrasado depois de 
conversar com Pedro. João sugere que 
Pedro conte a verdade para Karina, antes 
de falar sobre o caso entre Roberta e 
Marcelo para Delma. Gael pede para 
passar a noite com Dandara. Pedro não 
consegue contar a verdade para Karina, 
e Bianca fi ca aliviada. Pedro impede 
Marcelo de contar para Delma seu caso 
com Roberta, mas exige que o pai se 
afaste da moça. Simplício observa Sol de 
longe. Duca ajuda Tainá, e Bianca vê os 
dois juntos. 

Rodrigo e Nanda vão ao colégio de 
Francisco para dar a notícia sobre a 
morte de Lui. Laura fi ca encantada com a 
ONG, e Lúcio se anima. Cris reclama dos 
lugares que Ângela indicou para Jonas. 
Ana escuta Júlia falando para a amiguinha 
que sua mãe de verdade é Manuela. Ana 
pede para Iná fi car com Júlia para que ela 
viaje com Rodrigo. Celina tenta convencer 
Nanda a não deixar Francisco com o avô. 
Laudelino fi ca tenso ao entrar no consultório 
do terapeuta. Alice descobre que Renato se 
mudou. Nanda conta para Francisco que 
ele vai morar com o avô.

Francisco diz a Nanda que não quer 
morar com o avô. Eva tenta arrumar um 
emprego. Lúcio confessa a Celina que 
fi cou animado com o reencontro com 
Laura. Lorena fi ca desconfi ada quando 
Matias mostra o presente que Cris lhe 
deu. Eva tenta um emprego em uma 
galeria de arte. Wilson conta a verdade 
para Aurélia e termina o namoro. Ana 
ouve Júlia fi ngindo que está falando 
com Manuela e fi ca arrasada. Nanda 
leva Francisco à casa do avô. Dora se 
desespera quando Marcos avisa que 
pediu demissão. 

Lourenço pede ajuda a Rodrigo para 
conhecer Tiago. Júlia não gosta de ser 
contrariada pelo pai. Miguel sugere que Sofi a 
pergunte se Ana não quer treiná-la. Lorena 
pensa em sair da casa de Jonas. Lúcio e 
Laura se beijam. Aurélia conhece Álvaro, o 
proprietário do salão onde Iná promove seus 
bailes. Rodrigo conta para Lorena que Tiago 
é fi lho de Lourenço.

Laudelino se surpreende com a decisão 
de Iná de fazer terapia de casal. Rodrigo 
pede para Manuela antecipar sua 
viagem para que ela possa ir a uma 
homenagem para as mães na escola 
de Júlia. Sofi a pede para Ana ser sua 
treinadora. Rodrigo observa a alegria 
de Júlia ao estar com Manuela. Ana 
fi ca triste ao saber que Júlia chamou 
Manuela para ir a uma festa em 
homenagem às mães no colégio. Ana 
observa a perfeita integração entre Júlia 
e Manuela e tenta conter as lágrimas. 
Lourenço conhece Tiago. 

Manuela fi ca incomodada com Ana e 
se apressa para ir embora. Lourenço se 
encanta com Tiago. Iná tenta convencer 
Manuela a voltar a trabalhar no bufê. 
Meses se passam. Dora conhece 
Humberto, o sócio de Marcos. Álvaro 
diz a Iná que não pode mais alugar o 
salão para ela. Laudelino alerta Rodrigo 
sobre a queda no faturamento do bufê 
com a saída de Manuela. Nanda fi ca 
espantada com o péssimo rendimento 
escolar de Francisco. Ana diz para Alice 
que está preocupada com Júlia e que 
vai terminar com Rodrigo.

Ana rompe com Rodrigo, que se aconselha 
com Lourenço. Ana conversa com Júlia 
sobre o término com Rodrigo. Marcos pede 
dinheiro emprestado para Dora. Nanda 
aconselha Rodrigo a seguir em frente 
com sua vida. Dora reclama de Marcos 
para Celina. Nanda vai parar na delegacia 
e Jonas vai encontrá-la. Ana aceita ser a 
treinadora de Sofi a. 

Luna fi ca sensibilizada com a música de 
Alejandro e confessa a Alexia que está 
confusa com seus sentimentos. Alejandro 
declara o seu amor por Luna e os dois se 
beijando. Alexia avisa a Kyra que pedirá 
demissão da Labrador e contará toda 
a verdade a Zezinho. Luna confessa a 
Ermelinda que, apesar de amar Téo, 
descobriu que Alejandro é mais especial 
do que ela mesmo imaginava. Ermelinda 
incentiva Luna a se aproximar de Alejandro. 
Mário sente o perfume de Luna na camisa 
de Alejandro. Téo recebe a correntinha num 
pacote sem remetente e conclui que a moça 
que ele salvou sobreviveu.

Helena fi ca intrigada e questiona como a moça 
salva por Téo descobriu o endereço da casa. 
Alejandro disfarça quando Mário pergunta ao 
rapaz com quem ele se encontrou na noite 
anterior. Helena confronta Hugo. Renzo pede 
ajuda de Alexia/Josimara para encontrar um 
local para sediar a Fundação Kyra Romantini. 
Tarantino nota a tensão de Bia. Kyra vê pela 
televisão o campeonato no qual Tarantino irá 
se apresentar, e se desespera ao ver o nome 
de Bia entre os competidores. Alexia diz a 
Renzo que acredita na boa intenção do rapaz. 
Kyra entra no vestiário escondida e avisa a 
Bia que ela não pode competir. Zezinho fl agra 
Alexia beijando Renzo e conclui que a atriz 
está namorando o bandido que tentou matá-
la.

Zezinho resgata Alexia. Bia desmaia ao dar de 
cara com a irmã. Kyra impede que Isaac entre 
no vestiário. Dionice ameaça denunciar Isaac 
se ele não deixar Bia em paz. Bia desperta e 
se emociona ao ver que Kyra está viva. Edu 
descobre que Ermelinda é de Judas do Norte 
e avisa a Dominique. Alexia tenta convencer 
Zezinho de que o ama. Ermelinda expulsa 
Alexia de casa. Marlene revela a Mário que 
Helena está procurando por ele. Helena 
confessa a Úrsula que nunca amou Hugo. 
Mário vai até o Empório e grita pelo nome de 
Helena. A movimentação no espaço chama a 
atenção de Helena, que paralisa ao constatar 
que Mário está vivo.

Nesta semana, o Sol encerra a passagem por uma 
área favorável para os seus contatos e coloca os 
assuntos comerciais no foco do seu interesse. Seu 
poder de comunicação vai brilhar em conversas, 
reuniões, em serviços terceirizados e de atendimento 
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Marcelo vai atrás de Tomtom na 
Aquazen. Roberta revela para Delma 
seu romance com Marcelo. Delma se 
revolta contra o marido. Pedro e Lincoln 
fi cam desolados. Jeff decide não fazer o 
teste para o grupo de dança, causando 
decepção em Lucrécia e Sol. Delma 
expulsa Marcelo de casa. Jeff desabafa 
com Sol e assume que precisa enfrentar 
Lincoln se quiser dançar. Marcelo se 
despede de Pedro, que tenta consolar 
Delma. Jade não consegue ser 
aprovada no teste, e Lucrécia é dura 
com a fi lha. Jade procura Cobra, que 
a apoia, e os dois se beijam. Pedro vai 
atrás de Roberta. 

Cláudio decide fechar o restaurante e 
reabri-lo com outro nome. Xana convence 
Naná a não voltar para casa. José Alfredo 
dança novamente com Cristina e se 
lembra de Eliane. Maria Marta arma para 
Danielle fl agrar José Pedro com Amanda. 
Maria Clara apresenta Vicente para seus 
convidados. Cristina fi ca enciumada quando 
vê Maria Clara conversando com Vicente 
e vai embora. Fernando observa Cristina 
chegar em casa. Vicente conta para Xana e 
Naná que será o novo chef do restaurante. 
José Alfredo faz um convite para Maria 
Ísis. Cristina reclama da aproximação entre 
Vicente e Maria Clara. Cristina discute com 
Vicente e os dois terminam o namoro. 

Cora avisa a Fernando que sua sobrinha 
brigou com Vicente. Enrico liga do aeroporto 
para Beatriz e Cláudio se irrita. Xana fi ca 
furiosa quando Naná sai sem lhe dar 
satisfação. Maria Marta convida Maurílio 
para jantar em sua casa. Fernando e Cora 
se unem para convencer Cristina a se 
aproximar de José Alfredo. Jairo pensa em 
assaltar Naná. Tuane sugere que Elivaldo 
saia com ela e Victor. Xana teme que Naná 
vá embora. Cristina se aproxima do prédio 
de José Alfredo. Maria Marta chega para o 
jantar com Maurílio. Du anuncia que está 
grávida de João Lucas.

Maria Marta e José Alfredo questionam a 
gravidez de Du. Cristina exige que José Alfredo 
faça o exame de DNA. Cora prepara uma 
comemoração e convida Fernando. Jairo tenta 
roubar Juliane.  Téo afirma à Érika que ganhará 
o processo contra Cláudio. Silviano flagra 
Maurílio no quarto de José Pedro ouvindo a 
gravação feita por Danielle. Reginaldo aparece 
na casa de Jurema. Cristina encontra Vicente 
na casa de Xana. José Pedro enfrenta Maria 
Marta por causa de Danielle. José Alfredo vai 
à casa de Maria Ísis. Maria Clara pensa em 
Vicente. Cristina relembra seus encontros com 
José Alfredo.



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
17 a 23 de junho 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

Orgulho Autista
O autismo é um fenômeno especial, complexo e ainda apresenta para os especialistas 

grandes desafios tanto com relação a seu diagnóstico quanto no que se refere à melhor 
maneira de lidar com seus desdobramentos. Reforçar a atenção da sociedade para isso é 
essencial para responder com sucesso a esses desafios.

O  TEA refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios com habilida-
des sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal, bem como por 
forças e diferenças únicas, existentes em diversos graus de menor a maior intensidade. O 
autismo é mais comum do que se imagina e quem convive com o transtorno ainda sofre 
muitas dificuldades sociais.

Pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, como todos nós, são 
únicas, cada uma com suas peculiaridades, interesses, dificuldades e habilidades, mas, mui-
tas vezes, o diagnóstico, como um rótulo, pode enviesar a forma como olhamos e o que 
esperamos de uma pessoa.

A mídia, ao divulgar estereótipos de pessoas autistas, geralmente ficando entre a pes-
soa com grandes limitações intelectuais, muitas vezes com comportamentos agressivos ou 
estereotipados, e o típico gênio em alguma área, mas com grandes dificuldades nas inte-
rações sociais, colabora para reforçar o preconceito em relação às pessoas com autismo.

Daí a importância do Dia do Orgulho Autista, para combater a falta de conhecimento 
e os estereótipos sobre o TEA. A falta de adaptação de muitos dos ambientes de lazer e 
das escolas e, no caso destas últimas, também a falta de adaptação de suas estruturas cur-
riculares contribuem para as dificuldades que as pessoas com autismo podem apresentar 
no seu dia a dia, fortalecendo as visões preconcebidas sobre as pessoas com o autismo.

Portanto o combate ao preconceito passa por conhecermos melhor essas pessoas, por 
convivermos mais com elas no dia a dia, reconhecendo-as como indivíduos, com suas pe-
culiaridades. Nessa direção, as mídias podem contribuir reduzindo a forma estereotipada 
na qual regularmente apresentam as pessoas com autismo, e a sociedade, de forma geral, 
pode procurar adaptar melhor seus ambientes para facilitar a inclusão das pessoas com 
autismo em todas as esferas de nossas interações. A inclusão é questão de informação e 
é um direito de todos.

Charge

Dia 26/06 ocorrerá no Centro 
de Convenções de Mariana o 
evento “Adote um Animal do 
CAA de Mariana”. 
Venha participar! 

Confio em você
Naquele dia, me vi no teu jeito sereno de lidar com os 

problemas e agradeci por ter alguém assim ao meu lado. Com 
medo, contei as minhas maiores tragédias, aguardando olha-
res de julgamento que nunca chegaram. Nos teus olhos con-
tei as palavras de amor que dançavam na tua retina, e sorri 
sozinho, pois me senti amando, e mais que isso, senti que 
estava confiando em quem eu estava amando… e não há nada 
mais doce do que amar alguém em que confiamos.

Quando sinto que a confiança senta ao lado dos nossos 
melhores beijos, sei que estamos vivendo um amor saudável. 
Bem acompanhados, o nosso encontro se tornou uma pos-
sibilidade de contar segredos dos quais poucos entenderiam. 
Daqueles que contamos envergonhados e imploramos para o 
outro não rir. A nossa confiança brotou de sentimentos tão 
felizes que me apavoro só de pensar em ouvir ela dizendo 
adeus e eu estar sozinho para fechar a porta.

Não sei se te amo pois confio em você ou confio em você 
porque te amo. Mas espero que a confiança nunca deixe de 
sentar ao nosso lado, mesmo quando os beijos caminharem 
para lugares mais obscenos. E que se a gente se magoar, nunca 
seja um motivo para desacreditar nas pessoas. Somos um pre-
sente com ansiedade de futuro; um beijo cheio de esperança; 
uma intimidade que conta histórias; somos risadas interminá-
veis e tristezas que hoje são alegrias.

Fred Elboni

Muitas pessoas nem ima-
ginam, mas muitos desses ani-
mais já tiveram família. 

Os animais são dóceis, óti-
mas companhias e fazem alegria 
da família, pessoas que vivem so-
zinhas contam com um compa-
nheiro para todos os momentos.  

Muitas vezes a adoção 
fica em segundo plano, pois 
diversas pessoas optam pela 
compra. Isso resulta em mui-
tos animais vivendo nas ruas, 
correndo riscos, sendo foco de 

doenças, sofrendo maus tratos 
e sentindo fome. Os proteto-
res fazem todo o possível para 
dar atenção, carinho e todos os 
cuidados necessários, mas com 
cada vez mais animais abando-
nados, o número de protegi-
dos é cada vez maior e esses 
bichinhos acabam tendo me-
nos atenção e carinho do que 
necessitam e merecem. 

Venha prestigiar nosso 
evento de adoção no Centro 
de Convenções!
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Olha aí a Dona Izaltina que completou seus 100 anos 
muito bem vividos na quarta-feira (09). Que Deus 
abençoe grandiosamente!

Prefeito Juliano Duarte e o secretário de desenvolvi-
mento rural Duarte Gonçalves em reunião com o diretor 
presidente da EMATER/MG, Otávio Maia. 

Nosso amigo Gilmar foi aniversariante do útlimo 
sábado (12). Na foto com a princesa Alice. Felicidades.

Taina Marques Assunção, graduanda do curso de 
Administração do Polo UNOPAR Mariana, foi a sortuda 
ganhadora da caixa de presentes do sorteio do Dia dos 
Namorados do polo UNOPAR Mariana. Na foto, recebendo 
o prêmio do Helielcio Vieira, coordenador do Polo 
UNOPAR Mariana.

O aniversariante desta quarta-feira (16), é o grande 
Édem Eustáquio. Desejamos toda felicidade do mundo e 
muita saúde. Deus te abençoe!

Nossa amiga Valéria Silva aniversariou no último dia 
11. Pela foto será que está tentando uma vida de cantora?! 
Rsrsrs... Na foto com o maridão, Lei! Grande abraço.


