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Não será necessário o contato prévio para comparecer ao local de vacinação.

Município segue com a 
imunização contra a Covid-19
AGENDA. A descentralização das vacinas durante essa semana ocorrerá mediante recebimento de demais remessas.

DA REDAÇÃO

Seguindo com a vacinação 
contra a Covid-19 em Maria-
na, a prefeitura por meio da 
secretaria de saúde, divulgou 
a agenda de imunização para 
essa etapa. Foi iniciada a vaci-
nação das pessoas em situação 
de rua. Este público recebeu 
a primeira dose no Centro de 
Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua - 
Centro POP. A unidade fun-
ciona como ponto de apoio 
para pessoas que moram e/ou 
sobrevivem nas ruas.

As gestantes que ainda 
não foram vacinadas precisam 
levar o cartão da gestante, ou 

relatório médico. Já as puér-
peras devem levar a certidão 
de nascimento da criança ou 
registro de alta hospitalar. As 
lactantes que estão amamen-
tando crianças com até seis 
meses de vida que ainda não 
foram imunizadas devem le-
var a certidão de nascimento 
da criança ou registro de alta 
hospitalar para receberem a 
primeira dose da vacina.

Serão vacinadas também 
as pessoas com idade entre 50 
a 54 anos que não possuem 
comorbidades. Esse grupo 
deve apresentar documento 
com foto, cartão do SUS e 
comprovante de residência. A 

descentralização das vacinas 
durante essa semana ocorrerá 
mediante recebimento de de-
mais remessas. Todos os con-
templados devem comparecer 
ao local de vacinação com os 
documentos que comprovem 
a condição, bem como docu-
mento com foto, cartão do 
SUS e comprovante de resi-
dência. Não será necessário o 
contato prévio para compare-
cer ao local de vacinação.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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É iniciado cadastro para 
serviço especializado pós-covid 
CADASTRO. Secretário de saúde e fisioterapeuta do município explicam, em live do Jornal Ponto Final, 
critérios para realização de cadastro.

DA REDAÇÃO

Será implementado em Ma-
riana o Centro de Reabilitação 
Pós-Covid onde o objetivo da 
iniciativa é atender todos os pa-
cientes que foram infectados pela 
Covid-19, para que tenham aces-
so ao serviço específico para o 
acompanhamento das possíveis 
sequelas causadas pela doença.

O secretário de saúde, Da-
nilo Brito, em participação da 
Live no Jornal e TV Ponto Fi-
nal falou das fases passadas pela 
pandemia e da readequação para 
cada cenário vivido até aqui. “As 
situações vão evoluindo dentro 
de uma pandemia, são várias 
etapas, aquela que você conhece 
a contaminação, de que forma 
que é, corre atrás de teste, aí vie-
ram os testes rápidos de sorolo-
gia e depois você começa a ter 
as internações, começa a mudar 
a idade das pessoas, que em um 

determinado momento eram os 
idosos que eram o público alvo 
que deveria estar em isolamento. 
Hoje já temos acima de sessen-
ta anos, a maioria da população 
dessa faixa etária, já vacinada, e 
já começamos a observar uma 
característica ao contrário da 
observada anteriormente, a fai-
xa etária de 25 a 35 anos que es-
tão agravando e evoluindo para 
internação e até óbito, e com 
isso a gente irá conseguir moni-
torar os nossos pacientes e con-
seguiremos perceber e trabalhar 
essa proposta onde as sequelas 
do pós-covid tem agravado de-
mais em algumas situações, seja 
ela de forma leve, moderada ou 
grave” explicou Brito.

A fisioterapeuta, Ana Paula 
Godoy, irá coordenar o ambu-
latório do atendimento pós-co-
vid e falou em sua participação 
na live, sobre a importância de 

acompanhar de perto os sin-
tomas deixados pelo vírus em 
pessoas infectadas. “Vou coor-
denar nosso ambulatório pós-
covid que nada mais é que um 
serviço especializado que será 
ofertado à população maria-
nense para fazer esse acompa-
nhamento da permanência dos 
sintomas e efeitos que tenham 
ficado pós-covid. Tudo é muito 
novo, a gente vem aprendendo 
ao longo dessa pandemia e já 
sabemos que é muito importan-
te que esse acompanhamento 
seja feito, e todos que já foram 
infectados pelo vírus serão aten-
didos de acordo com a triagem, 
assim como os novos casos que 
já serão monitorados automati-
camente” pontuou.

A partir de 15 de julho, 
todos os pacientes que recebe-
rem alta hospitalar ou do iso-
lamento domiciliar, receberão 

a oferta do acompanhamento 
especializado e serão triados 
por um questionário. Esses 
pacientes serão classificados 
de acordo com essa escala 
dos sintomas pós-covid e suas 
complicações, estabelecendo 
as prioridades de atendimento 
e de exames complementares.

As consultas vão aconte-
cer no Centro Especialidades 
- PREVINE, que contará com 
uma equipe de cardiologistas, 
oftalmologistas, neurologis-
tas, pneumologistas, entre 
outros, destinados somente 
para esses atendimentos. Os 
demais serviços e consultas 
especializadas serão disponi-
bilizados mediante pedido do 
médico de referência e terão 
prioridade dentro da rede.

Para auxiliar a triagem ini-
cial foi disponibilizado um ques-
tionário para acompanhamento 

dos pacientes que já receberam 
alta e ainda tenham algum sin-
toma ou sequela pós-covid, para 
que possam manifestar seu in-
teresse no acompanhamento e 
sejam classificados de acordo 
com os riscos. Através das res-
postas do formulário, a equipe 
responsável entrará em contato 
para agendar a consulta com os 
médicos de referência ou dire-
cionando ao serviço da atenção 
primária, em casos leves. Os 
novos casos que forem surgin-
do, na medida que o paciente 
tiver alta, ele será monitorado 
pela Secretaria de Saúde, que irá 
aplicar o questionário. De acor-
do com a pontuação, ele será 
encaminhado para o serviço de 
reabilitação pós-covid não ha-
vendo necessidade do preenchi-
mento do formulário. Confira a 
live completa no Facebook do 
Jornal Ponto Final.
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Para o secretário de saúde, Danilo Brito, ainda não é o momento do retorno das aulas.

Expectativa é que até novembro toda a 
população marianense esteja vacinada
ESPERANÇA. Estudos para imunização contra a covid-19 para crianças acima de 3 anos, já foi iniciado 
pela coronavac.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final, 
com intuito de levar o melhor 
da informação à população 

de Mariana, realizou no últi-
mo dia 5 de junho uma LIVE 
com o secretário de saúde, 
Danilo Brito, e a fisioterapeu-

ta, Ana Paula Godoy.
A LIVE que foi transmi-

tida pelo facebook do jornal, 
abordou temas como voltas 
às aulas, expectativa para o 
término de imunização e ins-
talação de parquinhos nos 
bairros da cidade.

Perguntado pelo teles-
pectador, Alexander Henri-
que, sobre os parquinhos que 
foram instalados na cidade e 
vem sendo motivo de recla-
mações devido à aglomeração 
nos finais de semana, Danilo 
Brito respondeu que será feita 
uma organização para ameni-
zar as aglomerações. “Con-
fesso que é preocupante, mas 
temos que entender também 
que já não estamos tendo aula, 
as aulas estão sendo de forma 
remota. Recebemos via comitê 
uma denúncia no bairro Caba-
nas, onde tem um complexo 
maior, notificamos juntamente 
à guarda municipal, tivemos 

uma reunião com o prefei-
to, onde acabei de mencionar 
aqui que estamos longe do fim 
da pandemia, por mais que os 
números hoje sejam melhores. 
Mas pode ter certeza que va-
mos reforçar isso com o chefe 
do executivo. Nós precisamos 
melhorar nesse sentido, real-
mente os parquinhos tem fica-
do cheios e vamos intensificar 
uma fiscalização para organi-
zar.  Foi uma excelente ideia 
do Juliano mas precisamos or-
ganizar” explicou.

O diretor do jornal e me-
diador da LIVE, Rômulo Pas-
sos, perguntou ao secretário 
sobre qual seria seu posicio-
namento a respeito da volta às 
aulas neste momento e Danilo 
afirmou não está de acordo e 
que esperar é a decisão mais 
acertada neste momento. “Eu 
não autorizaria a volta às aulas 
pela seguinte situação: está tão 
próximo de sermos imuniza-

dos, inclusive crianças acima 
de 12 anos, já tem estudos 
avançados da Coronavac para 
imunização de crianças acima 
de 3 anos, então podemos es-
perar um pouco mais. Tenho 
certeza absoluta que a imuni-
zação já está dando resultado 
positivo. O perfil das interna-
ções mudaram. Astamos vendo 
hoje, jovem que não tomou va-
cina ocupando as UTIs, vindo 
a óbito inclusive. Mas com cer-
teza absoluta, a vacina funcio-
na e a melhor vacina que tem é 
que está no seu braço.  A nossa 
expectativa é que até novembro 
deste ano, todo o grupo da po-
pulação acima de 18 anos esteja 
vacinada. Digo mais, acredito 
ainda que neste ano sejam va-
cinados os grupos de 12 anos 
para cima, e tão próximo, ano 
que vem, tenho certeza que 
estaremos vacinando crianças 
acima de três anos” finalizou 
secretário de saúde.
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A escala de pagamentos será a mesma do Programa Bolsa Família.

Apoio Municipal 
Emergencial de 
Mariana terá 
auxílio de R$250
BENEFÍCIO. O programa irá fornecer um auxílio emergencial às 
famílias em vulnerabilidade social do município.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio das Secretarias de 
Desenvolvimento Social e Ci-
dadania e Desenvolvimento 
Econômico, lançou o Apoio 
Municipal Emergencial de 
Mariana - AME Mariana. O 
programa irá fornecer um au-
xílio emergencial às famílias 
em vulnerabilidade social do 
município. Durante o perío-
do de três meses, os benefi-
ciários receberão um auxílio 
no valor de R$ 750, em três 
parcelas de R$ 250.

Podem receber o benefí-
cio temporário todos os cida-
dãos marianenses inscritos no 
Programa Bolsa Família do 

Governo Federal, desde que 
constem na relação da folha de 
pagamentos dos beneficiários 
de abril de 2021. O auxílio será 
concedido apenas para um res-
ponsável pela família. A escala 
de pagamentos será a mesma 
do Programa Bolsa Família.

O pagamento será realiza-
do para as famílias beneficiárias 
que irão receber o auxílio atra-
vés de um cartão magnético, 
que será utilizado para compras 
nos comércios autorizados pela 
empresa responsável pela con-
fecção dos cartões. Uma lista 
será divulgada por meio dos 
canais oficiais da Prefeitura de 
Mariana com os nomes das 
pessoas que terão direito ao 

recebimento. “A empresa res-
ponsável pela confecção dos 
cartões realizará a organização 
da entrega. Salientamos que 
somente um responsável fami-
liar estará autorizado a retirar o 
cartão. Ressaltamos que, a em-
presa responsável pela emissão 
dos cartões vai instruir todos 
os beneficiários sobre a utili-
zação correta e informará tam-
bém sobre a rede de comércios 
habilitadas para aceitar as com-
pras que serão realizadas”.

Os pagamentos só come-
çarão a ser realizados após o 
credenciamento dos comércios 
da cidade e a confecção dos 
cartões pela empresa que ga-
nhar a licitação.



Jornal Ponto Final 
08 a 14 de julho de 2021

06| cidades

De acordo com o vereador Pedrinho Salete, até o momento já foram ouvidas 24 pessoas.

Em primeiro mandato, Pedrinho 
Salete assume presidência de CPI
cONdUÇÃO. Vereador Pedrinho Salete explica que objetivo de CPI é investigar irregularidades em 
contratos e trazer respostas à população.

DA REDAÇÃO

O vereador Pedrinho Sa-
lete, que está em seu primeiro 
mandato, foi nomeado presi-
dente da CPI instaurada na Câ-
mara de Mariana para investi-
gação dos contratos, 148 e 447, 
das empreiteiras prestadoras 
de serviço do município, GMP 
Construções EIRELI e Cons-
trutora Israel EIRELI. “Em 
meu primeiro mandato como 
vereador, assumi a presidência 
da CPI, que fiscaliza se houve 
algum tipo de irregularidade 
nos contratos 148 e 447. A CPI 
está sendo conduzida de forma 
objetiva e transparente. As reu-
niões acontecem toda semana, 

nos dias de quarta e quinta-fei-
ra, sendo elas, transmitidas ao 
vivo e posteriormente arquiva-
da, assim, dando a população 
o direito e oportunidade de 
acompanha-la em tempo hábil” 
explicou Pedrinho. 

Sobre a situação da CPI e 
como os trabalhos estão sendo 
conduzidos Pedrinho Salete res-
saltou que “o objetivo da CPI é 
investigar se houve irregularida-
des nas obras executadas pelas 
empresas. Até o momento a CPI 
já ouviu 24 pessoas, e o tempo es-
timado até seu término é incerto, 
dado que, por lei, o prazo de du-
ração pode ser de até de 6 meses, 
podendo ainda ser prorrogada. 

Estou conduzindo todo o pro-
cesso de forma imparcial e com 

responsabilidade com a certeza 
que a população de Mariana em 

breve terá a resposta que tanto 
espera” finalizou o edil.
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O dia de mobilização contra a gripe está marcado para 10 de julho.

Imunização contra gripe é dis-
ponibilizada para toda população
DOCUMENTO. Todos deverão comparecer ao local de vacinação portando documento com foto, cartão do 
SUS e cartão de vacina.

DA REDAÇÃO

A vacinação contra a in-
fluenza foi disponibilizada para 
toda população acima de seis 
meses de vida, no último dia 5. 
A imunização está sendo feita 
na Arena Badaró, de segunda 
a sexta-feira, de 08h às 15h e 
será ofertada até quanto durar 
os estoques do imunizante nos 
serviços de saúde.

Para quem está prestes a ser 
vacinado contra a Covid-19, a 
recomendação é tomar primei-
ro o imunizante contra o novo 
coronavírus. Após, no mínimo 
15 dias, é possível tomar a va-
cina de gripe.

A prefeitura de Mariana, 
através da secretaria de saúde 
reforça a importância da vaci-
nação contra a gripe neste iní-
cio de inverno, quando as tem-
peraturas caem em boa parte 

do país, aumentando a incidên-
cia de doenças respiratórias.

O dia de mobilização con-
tra a gripe está marcado para 10 
de julho. Nesta data, a secreta-
ria atenderá a todos os grupos 
prioritários e também à popula-
ção em geral.

Em abril, foi iniciada a vaci-
nação para os grupos prioritários 
acima dos 60 anos, professores, 
crianças de seis meses a meno-
res de 6 anos de idade, gestantes 
e puérperas (até 45 dias após o 
parto), povos indígenas, traba-
lhadores da saúde, pessoas com 
comorbidades e outras condi-
ções clínicas especiais, com defi-
ciência permanente, caminhonei-
ros, trabalhadores do transporte 
coletivo rodoviário, urbano e de 
longo curso, trabalhadores por-
tuários, membros das forças de 
segurança e salvamento, forças 

armadas, funcionários do siste-
ma de privação de liberdade e 
população privada de liberdade.

Para os moradores de dis-

tritos e subdistritos, a orien-
tação é procurar a unidade de 
saúde de referência para veri-
ficar a programação da vacina-

ção. Todos deverão comparecer 
ao local de vacinação portando 
documento com foto, cartão 
do SUS e cartão de vacina.
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 EJA é uma modalidade de ensino destinada aos jovens, adultos ou idosos que não tiveram 
acesso a uma escola convencional.

Abertas inscrições para 
matrícula e renovação do EJA
OPORTUNIDADE. O Ensino Médio é ofertado para os alunos maiores de 18 anos que não completaram a escola.

DA REDAÇÃO

As inscrições e renova-
ções de matrículas para a mo-
dalidade Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) foram inicia-
das no último dia 7 e irão até 
o dia 15 de julho e poderão 
ser efetuadas nas escolas mu-
nicipais de Mariana.

A renovação destina-se 
aos alunos já matriculados 
na rede. Os interessados em 
participar da modalidade 
EJA em Mariana pela primei-
ra vez, devem ficar atentos. 
Do dia 19 a 23 de julho, as 
escolas farão as matrículas de 
alunos novatos conforme a 
oferta de vagas existentes.

As escolas que oferecem 

a modalidade EJA no muni-
cípio são: CEMPA - Centro 
de Educação Municipal Pa-
dre Avelar, Escola Municipal 
Dom Luciano Pedro Mendes 
de Almeida, Escola Municipal 
Monsenhor José Cotta.

Para o Ensino Funda-
mental, podem fazer a EJA 
os jovens com idade a partir 
dos 15 anos, que não comple-
taram a etapa entre o 1º ao 9º 
ano e terá a duração de 2 anos 
para o seu término.

O Ensino Médio é ofer-
tado para os alunos maiores 
de 18 anos que não comple-
taram a escola. E ao concluir 
essa etapa, ele estará prepara-
do para realizar as provas do 

vestibular e ENEM, para o 
ingresso em universidades.

EJA é uma modalidade de 
ensino destinada aos jovens, 
adultos ou idosos que não tive-
ram acesso a uma escola con-
vencional e em suas respectivas 
idades consideradas apropria-
das para os seus estudos. A 
EJA permite a retomada dos 
estudos, com a conclusão em 
menos tempo.

Em caso de dúvidas, o 
interessado pode procurar as 
unidades de ensino que ofer-
tam a modalidade EJA, ou a 
Secretaria de Educação na 
Avenida João Ramos Filho, 
nº 298, Barro Preto, ou pelo 
telefone 3557-4003.
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Os materiais em braile são produzidos no Instituto São 
Rafael, que há mais de 94 anos é referência em atendimento 
especializado.

Materiais em braile para a educação 
inclusiva foram entregues ao município
ADAPTAÇÃO. As salas são equipadas com materiais adequados 
e adaptados que contribuem para o atendimento educacional 
especializado.

DA REDAÇÃO

Objetivando o atendi-
mento das especificidades de 
cada aluno, a prefeitura de 
Mariana, por meio da secre-
taria municipal de educação, 
em parceria com o Instituto 
São Rafael de Belo Horizon-
te, recebeu dois volumes do 
Plano de Ensino Tutorado 
(PET) que contém materiais 
em braile para o aluno Caio 
Martins Marcossi, do 8° ano 
do ensino fundamental do 
Centro de Educação Munici-
pal Padre Avelar - CEMPA.

Os materiais em braile 
são produzidos no Institu-
to São Rafael, que há mais 
de 94 anos é referência em 
atendimento especializado à 
pessoas com vários tipos de 
deficiência visual. O Institu-
to acolhe todos os pedidos 
de suporte na área de aten-
dimento às pessoas cegas ou 

deficientes visuais, principal-
mente referente a processos 
de aprendizagem, e também 
funciona como um dos Cen-
tros de Apoio Pedagógico 
às Pessoas com Deficiên-
cia Visual (CAP) do Estado, 
conforme a Resolução SEE 
Nº2897, de janeiro de 2016.

O CAP é dividido em três 
núcleos. O de Produção de 
Tecnologia Assistiva desen-
volve ações na produção de 
livros ampliados, de materiais 
em relevo, em braile, em áu-
dio e em Mecdaisy (tecnolo-
gia interativa para produção 
de livros digitais) para alunos 
incluídos no ensino comum.  
“Tendo em vista sempre um 
trabalho que colabore com o 
processo de ensino e apren-
dizagem dos alunos públicos 
da educação especial, a rede 
municipal de Mariana con-
ta também com seis salas de 

recursos para atendimento 
desses alunos sempre no con-
traturno. Nessas salas, atuam 
professores especializados 
que, a partir de ações planeja-
das, promovem intervenções 
que respeitam o tempo, as es-
pecificidades e as habilidades 
de cada estudante” explicou a 
secretaria de educação.

As salas são equipadas 
com materiais adequados e 
adaptados com alguns equi-
pamentos eletrônicos, mobi-
liários, materiais pedagógicos 
e de acessibilidade que con-
tribuem para o atendimento 
educacional especializado. As 
atividades realizadas nas sa-
las de recursos têm a finali-
dade de complementar casos 
de alunos com deficiência, 
Transtorno do Espectro Au-
tista (TEA) e suplementar, o 
aprendizado de altas habili-
dades, como a superdotação. 
Portanto, constituem-se em 
espaços de apoio à sala de aula 
comum, para que se ofereça 
meios e modos que efetive o 
real aprendizado dos estudan-
tes. “No contexto pandêmico 
que vivenciamos, os professo-
res do Atendimento Educa-
cional Especializado realizam 
um trabalho colaborativo jun-
to aos professores regentes 
objetivando a adequação/
adaptação dos PETs e ativida-
des complementares de acor-
do com as especificidades de 
cada aluno, sempre pautando 
nas potencialidades apresen-
tadas por eles” finalizou.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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As vagas são para a unidade de Germano, em Mariana.

Seleção para profissionais com 
deficiência é aberta pela SAMARCO
ATUAÇÃO. Oportunidades são para nível técnico operacional para atuar no Complexo de Germano.

DA REDAÇÃO

A Samarco abriu processo 
seletivo com vagas para nível 
técnico operacional. O Pro-
grama é exclusivo para pro-
fissionais com deficiência, e 
as pessoas serão alocadas em 

turnos e terão, após a contra-
tação, ações de desenvolvi-
mento técnicas e comporta-
mentais. As vagas são para a 
unidade de Germano, em Ma-
riana (MG) e as inscrições co-
meçaram dia 7 de julho e irão 

até o dia 25 de julho. 
Os interessados devem 

ter mais de 18 anos, ensi-
no médio completo e ter 
disponibilidade para atuar 
nas unidades citadas em re-
gime de turno.   “En-
tendemos que a inclusão 
no ambiente de trabalho 
vai muito além de cum-
prir a legislação existente. 
É uma responsabilidade 
de todos, traz benefícios e 
contribui para o crescimen-
to da empresa ao promover 
a formação de uma cultura 
de inovação e criatividade, 
aprendizagem continuada 
e colaboração, com foco 
nos resultados”, comentou 
a analista de Seleção da Sa-
marco, Carolina Porto. 

As inscrições devem ser 
feitas em trabalheconosco.
vagas.com.br/samarco até o 
dia 25 de julho.
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fissionais com deficiência, e 
as pessoas serão alocadas em 

turnos e terão, após a contra-
tação, ações de desenvolvi-
mento técnicas e comporta-
mentais. As vagas são para a 
unidade de Germano, em Ma-
riana (MG) e as inscrições co-
meçaram dia 7 de julho e irão 

até o dia 25 de julho. 
Os interessados devem 

ter mais de 18 anos, ensi-
no médio completo e ter 
disponibilidade para atuar 
nas unidades citadas em re-
gime de turno.   “En-
tendemos que a inclusão 
no ambiente de trabalho 
vai muito além de cum-
prir a legislação existente. 
É uma responsabilidade 
de todos, traz benefícios e 
contribui para o crescimen-
to da empresa ao promover 
a formação de uma cultura 
de inovação e criatividade, 
aprendizagem continuada 
e colaboração, com foco 
nos resultados”, comentou 
a analista de Seleção da Sa-
marco, Carolina Porto. 

As inscrições devem ser 
feitas em trabalheconosco.
vagas.com.br/samarco até o 
dia 25 de julho.
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Trecho antes e depois do reflorestamento.

Renova conclui revegetações de áreas 
afetadas pelo rompimento da barragem
RESTAURAÇÃO. Pesquisas da Universidade Federal de Viçosa (UFV) viabilizaram o reflorestamento em 
solo afetado.

DA REDAÇÃO

Foi concluído no primeiro 
trimestre deste ano, a restauração 
florestal em áreas onde houve 
depósito de rejeitos após o rom-
pimento da barragem de Fundão, 
em Mariana em 2015. Segundo a 
Fundação Renova, até o momen-
to, R$ 356 milhões foram destina-
dos para a reparação de cerca de 
550 hectares de florestas e Áre-
as de Preservação Permanente 
(APPs) localizadas em Mariana, 
Barra Longa, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Ponte Nova 
(Alto Rio Doce), municípios que 
sofreram o primeiro impacto 
ambiental do rompimento. “O 
trabalho envolveu 202 proprie-
dades rurais afetadas diretamente 
pelos rejeitos, com adesão e au-
torização dos produtores rurais, 
no total, as áreas afetadas rece-

beram cerca de 300 mil mudas 
de 96 espécies nativas. Todos os 
hectares foram protegidos, seja 
por cercamento ou pela própria 
vegetação nativa existente no lo-
cal. Foram executados em torno 
de 526 km de cerca para proteger 
e delimitar as APPs”.

A restauração teve início em 
2015 e 2016, quando foi feito um 
plantio emergencial de 800 hec-
tares com gramíneas e legumino-
sas de rápido crescimento para 
controle de erosão. Em paralelo, 
calhas, margens e planícies foram 
regularizadas e receberam revege-
tação. Também foi feita a recom-
posição da mata ciliar, fundamen-
tal para a saúde dos cursos d’água.

O resultado positivo de um 
plantio piloto com espécies na-
tivas para testes de restauração 
florestal sobre rejeitos, feito em 
2017, foi o respaldo para defini-

ção da metodologia de preparo 
inicial do solo afetado e sobre-
vivência de espécies. “O plantio 
sobre o rejeito é uma situação 
inovadora dentro da comuni-
dade científica e no mercado de 
restauração florestal. Até então, 
todas as atividades tiveram que 
ser adaptadas para esse tipo de 
área. O tamanho da cova, a adu-
bação após as análises de solo e 
até mesmo as mudas nativas ti-
veram um cuidado e tratamento 
diferenciados”, diz Giorgio Pei-
xoto, gerente do Uso Sustentável 
da Terra da Fundação Renova.

Em 2018, o reflorestamen-
to tornou-se viável a partir de 
estudos no solo afetado, coor-
denados por pesquisadores da 
Universidade Federal de Vi-
çosa (UFV). Um deles foi de-
senvolvido por Maria Catarina 
Kasuya, especialista em micro-

biologia do solo. Ela analisou 
amostras de mudas que rece-
beram substrato à base de tipos 
de fungos e bactérias para repo-
voar áreas afetadas e permitir 
um crescimento com qualidade 
e eficácia. A pesquisa indicou 
também que o processo de re-
vegetação emergencial auxiliou 
na repovoação da biomassa mi-
crobiana dos solos onde houve 
deposição de rejeitos. Com os 
microrganismos, foi possível 

cultivar mudas resistentes a so-
los críticos, como trechos onde 
há rejeitos.

Em paralelo, estudos reali-
zados pelo professor titular do 
Departamento de Engenharia 
Florestal da UFV, Sebastião Ve-
nâncio, mostraram que o rejeito 
não impede o processo de recu-
peração ambiental se houver a 
aplicação de técnicas de manejo 
e melhoria na fertilidade do solo 
com nutrientes adequados.
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¨ esporte

O Conselho Municipal de Esportes de Mariana se encontra 
ativo desde 2015 e realiza reuniões mensais periódicas. 

Mariana evolui de 125º 
para 24º posição 
no ICMS Esportivo
EVOLUÇÃO. Município, em 2021, alcança sua melhor pontuação.

DA REDAÇÃO

O ICMS Esportivo, me-
canismo que incentiva a orga-
nização e implementação de 
políticas públicas esportivas 
por meio de estímulo à cria-
ção e manutenção de conse-
lhos municipais de esportes, 
é um critério de pontuação 
para os municípios de Minas 
Gerais receberem recursos de 
acordo com as atividades es-
portivas realizadas.

O Conselho Municipal 
de Esportes de Mariana se 
encontra ativo desde 2015 e 
realiza reuniões mensais peri-
ódicas. “Cada vez mais, segue 
se fortalecendo com muito 
comprometimento dos mem-
bros da sociedade civil e do 
poder público”. A pontuação 
é realizada em virtude de pro-
jetos sociais esportivos e cam-
peonatos realizados na cidade 
de Mariana e promovidos pela 
Prefeitura e entidades espor-
tivas existentes no município. 
Participações de atletas em 
outras cidades, instalações de 
novos equipamentos e pro-
gramas, projetos e eventos 
esportivos que foram cadas-
trados são os critérios que são 
pontuados no ICMS.

“Seguindo a lógica, quan-
to mais atletas, modalidades 

e equipamentos instalados, 
mais pontos são somados ao 
índice. Levando isso em con-
ta, o município vem evoluin-
do no decorrer dos anos, sen-
do em 2016 o 125º colocado, 
141º posição em 2018 e nos 
anos de  2019 e 2020 as co-
locações foram de 65º e 59º, 
respectivamente. Atualmen-
te, em 2021, nos encontra-
mos no 24º lugar, alcançan-
do nossa melhor pontuação. 

Seguimos, em parceria com 
o Conselho Municipal de 
Esportes, valorizando as 
entidades esportivas, traba-
lhando em busca de melho-
res resultados para valorizar 
a qualidade dos esportes dos 
cidadãos Marianenses”.

+ Comente sobre esta 
reportagem no site
jornalpontofinal.com.br
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Os participantes ganharam prêmios e medalhas, de acordo 
com a sua classificação. 

Desafio de voleibol dá continuidade 
em retomada às práticas esportivas 
retorNo. O projeto tem como objetivo principal trazer novamente os atletas que devido a pandemia 
ficaram sem os treinos e jogos.

DA REDAÇÃO

Em parceria com a Asso-
ciação Marianense de Vôlei, a 
prefeitura de Mariana, realizou 
no último sábado (03), na Are-
na Mariana, o desafio de volei-
bol, que contou com 2 catego-
rias +35 e -35 anos. No total, 
participaram 18 mulheres e 23 
homens. Durante a realização 
do evento, foram repassados à 
associação, materiais esportivos, 
dentre eles, suporte de ataques, 
birutas, 16 bolas de vôlei e dois 

jogos de uniformes completos.
Bruna Costa e Lívia Oli-

veira foram as campeãs do de-
safio. Foram realizadas quatro 
rodadas com diferentes mo-
vimentos do voleibol, que ao 
serem feitos da forma correta 
somavam pontos. Os partici-
pantes ganharam prêmios e 
medalhas, de acordo com a sua 
classificação. O projeto tem 
como objetivo principal trazer 
novamente os atletas que devi-
do a pandemia ficaram sem os 
treinos e jogos.

Magda do Rosário Vieira, 
ressaltou a importância da pra-
tica esportiva e elogiou a rea-
lização do evento, que serviu 
como forma de encontrar as 
pessoas que ela não via desde 
o início da pandemia e de ser 
exercitar depois de muito tem-
po parada. “Convido a todas as 
mulheres da minha idade a par-
ticiparem dos eventos, a idade 
está na mente e não no corpo”, 
acrescentou ela.

De acordo com a prefeitura, 
todos os protocolos de seguran-

ça foram seguidos, como medi-
ção de temperatura, distancia-
mento social, higienização das 

bolas a cada participação dos 
atletas, uso obrigatório de más-
caras e o uso do álcool 70%.

CRÉDITO: LÍVIA VIEIRA
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¨ cultura

 A estagiária Luana 
Maria é quem está à

 frente da restauração. 

Laboratório da FAOP está 
restaurando escultura de São Januário
PROCESSO. A obra veio de Ervália (MG) e está passando por seu primeiro processo de restauro em quase 
100 anos de história.

DA REDAÇÃO

O Laboratório de Conser-
vação e Restauro Jair Afonso 
Inácio (Labcor), da Funda-
ção de Arte de Ouro Preto 
(FAOP), iniciou o processo 
de restauro da obra de São 
Januário, que integra o acervo 
da Capela de Nossa Senhora 
do Rosário, do município de 
Ervália, localizado na Zona 
da Mata de Minas Gerais. 

A equipe do Labcor, re-
presentada pela coordenado-
ra Bianca Monticelli e pelo 

estagiário Mateus Filipe do 
Santos, buscou a obra no 
município no dia 14 de maio, 
acompanhada por Aída Maria 
Sant’Anna Lopes, chefe do 
setor de Coordenadoria da 
Cultura da cidade. 

Com supervisão de Bian-
ca, a estagiária Luana Maria é 
quem está à frente da restau-
ração. O processo pelo qual a 
peça está passando atualmen-
te é o de limpeza da policro-
mia, que consiste na remoção 
de sujidades e poeiras que se 

encontram em toda a super-
fície das peças. Até agora, as 
análises indicam que a escul-
tura ainda não passou por ne-
nhuma repintura. 

A previsão de entrega do 
trabalho é de 12 meses. Aída 
Lopes, que também é Presi-
dente do Conselho Municipal 
de Patrimônio Cultural, afir-
ma que a comunidade come-
morou a restauração da obra. 
“Ter nossa imagem de quase 
100 anos restaurada por uma 
instituição com o patamar 
que a FAOP ocupa no Brasil 
é muito importante pra gente. 
É uma imagem tombada e de 
beleza singular, então ficamos 
muito felizes”, revela.

CRÉDITO:BIANCA MONTICELLI

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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A apresentação traz no repertório os principais sucessos que 
marcaram a história de 21 de anos da Orquestra Ouro Preto.

Com repertório 
definido pelo público,
Orquestra OP 
apresenta concerto
TRANSMISSÃO. Primeiro concerto totalmente interativo da história 
da música clássica será transmitido ao vivo no dia 10 de julho.

DA REDAÇÃO

A Orquestra Ouro Preto, 
que desde o ano passado reali-
za seus concertos em lives que 
somam mais de 500 mil visuali-
zações, aprofunda a experiência 
virtual e faz no dia 10 de julho, às 
20h30, o concerto mais interati-
vo da história, em que o reper-
tório será definido pelo público 
em tempo real. “Porque aqui, o 
final você decide”! A brincadei-
ra remete ao antigo programa 
da TV, no qual o telespectador 
ligava e votava para decidir o fi-
nal da história. Ao transportar 
a ideia para os tempos atuais, 
o público irá escolher, no chat 
do YouTube, a música de sua 
preferência e o repertório mais 
votado será tocado. Patrocinado 
pelo Instituto Cultural Vale atra-
vés da Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, o concerto inédito terá 
transmissão ao vivo e gratuita 
pelo canal da Orquestra do You-
Tube, direto do Sesc Palladium, 
em Belo Horizonte-MG. 

Quem poderia imaginar 
que seria possível votar em 
um concerto entre Beatles x 
Rolling Stones ou então as mais 
pedidas do A-Ha? As disputas 
e a votação prometem uma ex-
periência única para os músicos 
e para o público no primeiro 
concerto totalmente interativo 
da história da música clássica. 
Para o Maestro Rodrigo Tof-
folo, que resgatou o formato 
que foi sucesso na TV, a ideia 
é fazer com que o público seja 

protagonista do concerto de 
forma leve e descontraída. “Es-
tamos bastante animados com 
essa proposta inédita para a or-
questra. Será o concerto mais 
interativo de todos os tempos, 
uma surpresa para público e 
também para os músicos que 
terão que se preparar para dife-
rentes repertórios”, completou. 

No concerto, a votação 
será comandada pelo próprio 
maestro que será o âncora da 
apresentação. Para remontar 
a votação assim como era no 
programa, o gerente de marca 
e comunicação da Orquestra, 

Luiz Abreu, adianta detalhes de 
que será exibido um placar para 
que o público possa acompa-
nhar a votação ao vivo. “Nossa 
proposta é promover uma nova 
experiência para o público e 
para isso estamos preparando 
surpresas no cenário, figurino 
e um reforço nas novas tecno-
logias para promover toda essa 
interatividade”, ressaltou. 

A apresentação traz no re-
pertório os principais sucessos 
que marcaram a história de 21 
de anos da Orquestra Ouro Pre-
to, como Beatles, Música para 
Cinema, as estações de Vivaldi 
e a mais recente homenagem ao 
grupo norueguês, A-Ha. Além 
disso, um repertório novo, em 
homenagem à discografia dos 
Rolling Stones promete um 
grande embate contra as com-
posições dos garotos de Li-
verpool. Com apoio do Sesc 
em Minas, o público poderá 
também doar alimentos atra-
vés do programa Mesa Brasil. 
Será disponibilizado um QR-
Code na tela para arrecadação. 

O concerto segue to-
dos os protocolos de se-
gurança sanitária para os 
músicos e equipe técnica 
e em função das restrições 
da pandemia, não haverá 
presença de público.
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¨ polícia

Prisão aconteceu em Portugal em um hotel do país.

Preso em Portugal, 
Jorge Egito poderá ser 
extraditado em 15 dias
CASO. Segundo advogado, investigado saiu do Brasil há 
quatro meses, quando investigações começaram.

DA REDAÇÃO

Mineiro de 31 anos, Jorge Mo-
reira do Egito morador de Maria-
na, era foragido da Justiça após in-
vestigações da Polícia Civil mineira 
apontarem casos de estelionato e 
outros crimes na primaz de Minas. 

A prisão aconteceu em Por-
tugal na última sexta-feira (2) e 
segundo advogado do investidor, 
Cristiano Henrique de Oliveira, 
seu cliente foi preso em um ho-
tel. “Na sexta-feira, um parente 
entrou em contato comigo e  a 
advogada que representa ele lá 
também entrou em contato falan-
do que ele foi preso em um hotel 
de Porto. Ela acredita que o Jorge 
será extraditado, no máximo, em 
15 dias”, explicou o defensor. 

As investigações começaram 
há quatro meses e, logo, o investi-
gado foi para Portugal afirmando 
que teria saído do país devido às 
ameaças de um político de Ma-
riana. “O argumento da autorida-
de policial é que teria ocorrido o 
crime de estelionato por mais de 
15 oportunidades, lavagem de di-
nheiro e falsificação de documen-
tos, o que ainda não apareceu de 
forma bem clara no processo. A 
maioria das transações que foram 
apresentadas foram recolhidos 
mais de R$ 3 milhões em impos-
tos e não apareceu nenhum do-
cumento que teria sido, em tese, 
falsificado seja público ou particu-
lar”, detalhou o advogado.

Jorge é, ainda conforme a 

defesa, empresário e investidor 
na bolsa de valores. Diante disso, 
as pessoas teriam investido e, em 
determinado momento, ele não 
teria repassado os valores , con-
forme o advogado. “Agora é espe-
rar que ele chegue ao Brasil e vou 
solicitar que, ao menos neste mo-
mento, que ele fique em uma cela 
separada, no ‘seguro’ em razão das 
ameaças que ele vinha sofrendo. 
Ele já denunciou essas ameaças ao 
Ministério Público. Casos como o 
do Jorge, eu não acredito que vá 
conseguir provar, no final das in-
vestigações, a lavagem de dinheiro 
ou a falsificação de documentos. 
Quando muito, vamos analisar o 
estelionato em um momento pos-
terior”, finalizou Cristiano. 
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Os autores, de 52 anos e 41, foram conduzidos para a 
Delegacia de Polícia Civil de plantão.

PM prende dois 
traficantes durante 
blitz no distrito de 
Monsenhor Horta
ABORDAGEM. Prisão ocorreu após motorista demonstra 
nervosismo ao ser abordado.

DA REDAÇÃO

Durante operação de fis-
calização de trânsito realizada 
pela polícia militar, no último 

dia 3 em Monsenhor Horta, foi 
abordado um veículo Fiat Stra-
da, de cor verde, e com placa 
de Acaiaca (MG).

Na hora da abordagem, 
o motorista demonstrou ner-
vosismo e o passageiro ten-
tou esconder um objeto. Eles 
foram submetidos à busca 
pessoal, sendo feita também 
vistoria no veículo. Os dois 
foram presos em flagrante, 
após os policiais localizarem 
com eles e no carro: 1 (uma) 
barra pequena e 5 (cinco) 
porções de maconha fracio-
nada, além de 2 (duas) facas.  
Foi constatado, ainda, que os 
autores possuíam denúncias 
relacionadas à venda de dro-
gas em uma fazenda do dis-
trito. Os autores, de 52 anos 
e 41, foram conduzidos para 
a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão, onde foram entre-
gues as drogas apreendidas. O 
veículo foi apreendido e rebo-
cado para o pátio conveniado.

OCORRÊNCIA

Traficante foi preso após 
denúncia, em Cachoeira do Campo 

A Polícia Militar recebeu 
informações, no sábado 3 de 
julho/2021, por volta de 12h, 
apontando ocorrência de trá-
fico de drogas em um bar em 
Cachoeira do Campo, distrito 
de Ouro Preto (MG).

Policiais foram ao estabe-
lecimento apontado, onde foi 
feita busca e o proprietário 
foi preso em flagrante, após 
serem encontrados dentro 
de uma caixa de whisky: 12 
(doze) papelotes e 3 (três) pi-
nos com cocaína e 16 (dezes-
seis) buchas de maconha.

O autor, que tem 27 
anos, foi conduzido para a 
Delegacia de Polícia Civil 

de plantão, onde foi entre-
gue o material apreendido 
pela Polícia Militar.

DA REDAÇÃO
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SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

SÁBADO

HORÓSCOPO
ÁRIES - 21/03 a 20/04

TOURO - 21/04 a 20/05

GÊMEOS - 21/05 a 20/06

CÂNCER - 21/06 a 21/07

LEÃO - 22/07 a 22/08

VIRGEM - 23/08 a 22/09

LIBRA - 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02

PEIXES - 22/02 a 20/03

Não há exibição.

Boas novas chegam dos astros e o Sol avisa que 
você já começa a semana com o pé direito! Pode 
ser surpresinhas positivas com pessoas distantes, 
parentes e gente que terá papel importante na sua 
vida. Os estudos ganham impulso nesses dias e há 
boas chances de descolar uma vaga de trabalho 
em empresa diferente ou numa atividade que pode 
te trazer grandes aprendizados. 

A semana começa redondinha para quem espera 
boas notícias no trabalho, vitalidade na saúde e 
sonha com dias mais prósperos nas finanças. O 
recado vem do Sol, que troca figurinha com Urano 
e indica um excelente momento para os interesses 
profissionais e financeiros dos sagitarianos e das 
sagitarianas. 

O Sol segue o baile no lado oposto do seu 
Horóscopo, forma aspecto maravilindo com 
Urano e espalha vibes generosas para 
você mandar bem vários assuntos. Terá 
boas chances de sucesso em parcerias 
com colegas, o mozão e com pessoas de 
confi ança. Também pode costurar acordos 
e assinar contrato vantajoso nesta semana e 
quem deve sair no lucro é o seu bolso. 

A semana começa com o estímulo superturbinado 
do Sol em sua 6ª Casa e o astro troca figurinha 
com Urano, revelando uma fase favorável para 
renovações e mudanças, no trabalho e no 
ambiente doméstico. Você vai contar com gás extra 
e criatividade farta para ir atrás dos seus interesses 
e o melhor é que terá mais liberdade para implantar 
seus esquemas. 

e acordo com o Sol, a sua semana será perfeita 
sem defeitos em matéria de dinheiro, trabalho 
e a sorte pode sorrir para o seu signo. Ligue o 
radarzinho da intuição e anote seus palpites, pois 
pode fazer a sua boa estrela brilhar em jogo, rifa 
ou loteria. Além disso, você estará com a energia 
mental a milhão e vai pensar em estratégias e 
planos bem bolados para se destacar no serviço 
e incrementar as suas finanças. 

Urano segue o baile em seu signo e abre 
a semana em estado de graça com o Sol, 
mandando aquele apoio para você se dar bem. 
Seu jeito esperto e comunicativo fi ca tinindo e 
seu lado negociador vai dar as cartas. Você tem 
tudo para se destacar nos contatos, convencer 
colegas, parentes e também pode faturar com 
compras, vendas e trocas. 

Se essa sua cabecinha criativa anda quente 
por causa de preocupação com grana, trago 
boas notícias, xuxuzinho! O Sol agita sua 
Casa da Bufunfa e fi ca de boas com outros 
astros, convidando você a usar suas ideias 
e talentos para ganhar dinheiro. A Lua Nova 
também dá sinal verde para as suas fi nanças 
e aumenta a chance de tirar a barriga da 
miséria. 

O Sol segue lindão em sua companhia e troca likes 
com Urano logo no começo da semana, trazendo 
energias poderosas para você realizar seus planos, 
sobretudo se envolvem grana, financiamento, 
compra ou venda de bens. Sua habilidade para 
negociar está mais forte e você pode tirar o zap da 
manga, dando uma cartada certeira para realizar 
acordo.

Semana começando com as vibes positivas que 
chegam do aspecto harmonioso entre o Sol e Urano. 
Embora esteja no inferno astral, influenciando os 
leoninos nascidos a partir do segundo decanato, 
o astro vai colaborar bastante neste período, 
apontando vitórias e apoios inesperados no trabalho.

A promessa é de uma semana boa, meu 
cristalzinho? Se depender do Sol vai ser, sim! O 
astro fecha parceria com Urano e dá todo incentivo 
para você realizar sonhos e esperanças nesses 
dias, podendo, inclusive, agilizar um objetivo que 
há tempos deseja botar em prática. Porém, não 
é hora de se entusiasmar muito com propostas 
profissionais, ainda mais se tiverem uma vibe vaga 
e nebulosa.

Graças ao bate-bola gostoso entre o Sol e 
Urano, a semana começa perfeita sem defeitos 
para você explorar seus dons, mostrar que é 
fera e se destacar em suas atividades. O melhor 
é que conquistas na carreira vão favorecer seus 
ganhos e um dinheiro inesperado pode cair na 
conta por esses dias.

Gael fl agra Duca e Bianca namorando. 
Dandara avisa a João que gostou de seu 
novo perfi l. Pedro e Bianca descobrem que 
João estragou o perfi l do personagem que 
criaram para enganar Vicky. Duca vê Bianca 
beijando João. Roberta sugere que Duca 
pense melhor no que fazer com relação a 
Bianca. Gael pede ajuda para Dandara em 
relação a Joaquina. João pede para René 
ensiná-lo a conquistar garotas. Rute acredita 
em Simplício. João questiona a preferência de 
Dandara por Gael ou René.

Dandara tenta se explicar para Gael. René 
insiste em reatar com Dandara. King ajuda 
Simplício a convencer Bete a aceitá-lo 
de volta. Marcelo aparece no almoço de 
Delma e Gael. Delma aconselha Gael a 
confi ar em Karina. Wallace e Lincoln não 
acreditam em Simplício. Roberta pede 
para fi car com Marcelo. Duca e Bianca 
decidem dar mais uma chance ao namoro. 
João cria um falso perfi l na rede social. 
Nando convida Delma para ouvir música, e 
Tomtom os acompanha. Pedro pede para 
namorar Karina na frente de Gael. Bianca 
e Duca namoram na piscina da Aquazen.

Alejandro e Téo não conseguem conter 
Hugo, que acaba levando Luna como 
refém.  Alan fi ca emocionado quando os 
fi lhos manifestam a vontade de ter Kyra 
como madrasta. Agnes chora de emoção 
quando Bia confi rma que Kyra está viva. 
Sob forte emoção, Mário reencontra 
Luna. Alan e os fi lhos vão até a casa de 
Zezinho e Ermelinda encontrar Alexia. 
Rafael busca Kyra para ver a família e 
fi ca confuso ao ver Alan. 

Kyra fi ca dividida entre o amor que sente 
por Rafael e Alan. Luna explica a Mário que 
Helena foi vítima de Hugo e que ela ama o 
pai. Ermelinda pede desculpas a Alexia. 
Helena apoia a ida de Bruno a Lisboa para 
abrir uma fi lial do restaurante com Micaela, 
e concorda que Gael substitua Bruno no 
Empório. Agnes e Júnior se emocionam ao 
ver Kyra. Renzo fi ca emocionado ao saber 
que Lucia é sua avó. 

Nando convida Delma e Tomtom para ir 
à festa na Ribalta. Fabi, Pri e Joaquina 
aceitam ajudar Bianca. Pedro explica 
seu plano para Sol. Delma e Tomtom 
elogiam Karina. Sol, Pri, Fabi e Joaquina 
fazem falsas declarações para João. 
Lucrécia decide ir à festa na Ribalta. 
Jade dança para Cobra no QG. Pedro 
se incomoda ao ver Delma se divertir 
com Nando. Jade consegue enganar 
Lucrécia, e Edgard a repreende. Gael 
chega à festa e fi ca arrasado ao ver 
Dandara e René juntos. Joaquina se 
interessa por Gael. Vicky tenta provocar 
Karina. Duca pede para dançar com 
Bianca.  

Vicente confessa a Maria Clara que ainda 
gosta de Cristina. Téo tenta descobrir 
algo sobre a foto que recebeu de 
Maurílio. Enrico segue Vicente sem que 
ele perceba. Enrico enfrenta Leonardo 
na rua e Amanda socorre o rapaz. 
Vicente vê que o sobrado foi invadido 
e comenta com Xana. Elivaldo, Victor e 
Cora elogiam Cristina. Maria Marta gosta 
quando João Lucas afi rma que vai tirar 
Cristina da joalheria Império. Cristina 
enfrenta Maria Clara no primeiro dia de 
trabalho. Cristina questiona Maria Clara 
sobre as notas fi scais dos diamantes e 
José Alfredo a observa. Lorraine vai à 
casa de Silviano e encontra o diamante 
rosa.

Lorraine fi ca fascinada pelo diamante 
rosa. José Alfredo tira de um cofre alguns 
diamantes escondidos. Maria Clara tenta 
manter a calma com Cristina. José Alfredo 
manda José Pedro encontrar uma solução 
para a falta das notas fi scais dos diamantes. 
Juliane consegue o emprego de vendedora. 
Salvador sai de casa e Orville vai atrás. 
Jairo dá dinheiro para Cora. Um taxista 
tenta roubar Lorraine. Cora compra roupas 
novas e vai até a joalheria Império com 
Jairo. Salvador conhece Júnior e Juliane. 
Maria Clara faz questão de falar com Vicente 
na frente de Cristina. José Alfredo ouve 
Silviano conversar com Maria Marta sobre o 
diamante rosa.

Cora pede para Cristina levá-la à sala de 
reuniões e ouve Maria Marta falar com 
Silviano sobre o diamante rosa. José 
Alfredo, Maria Marta e Cora procuram o 
diamante. Cláudio elogia o trabalho de Maria 
Ísis. Leonardo chega em casa desleixado. 
Cardoso provoca Antoninho. Érika fala 
para Robertão que Téo se encontrará 
com um informante misterioso. Cristina 
conta para os irmãos sobre o diamante 
rosa. Cora se aproxima de Lorraine e tenta 
saber informações sobre a pedra preciosa. 
Cláudio descobre que Leonardo está em 
depressão. Antoninho pede para Cardoso 
ser preso. O diamante cai por uma janela 
e José Alfredo tenta resgatar seu talismã.

Dominique ameaça Alexia e a sequestra 
com a ajuda de Edu. Hugo arma contra 
Helena e Luna. Gael ajuda Úrsula. Rafael 
e Kyra passeiam disfarçados pelo parque. 
Zezinho entrega à Consulesa as fotos dos 
documentos de Dominique. Edu tenta 
convencer Dominique de que Renzo deve 
morrer.  Hugo persegue Luna e Helena no 
Empório.  

Bianca e Duca dançam juntos. Delma 
percebe as investidas de Nando e se 
afasta. René pensa em reatar com 
Dandara. Joaquina vai atrás de Gael. 
Pedro e Karina namoram no quarto da 
menina. Wallace e BB atrapalham Bianca 
e Duca. Bianca chega em casa, e Gael 
percebe que foi enganado por Karina 
sobre a presença de Pedro. Sol decide 
esperar Wallace para voltar para casa. 
Delma tenta conversar com Gael. Sol fi ca 
chateada quando Wallace convence BB 
a acompanhá-los. Delma convida Gael 
e Karina para almoçar com ela e Pedro. 
René beija Dandara, e Gael vê.

Gabriel e Manuela saem para jantar e se 
beijam. Marcos se oferece para ir à  escola 
de Olívia representando seu pai. Cícero 
tem ciúmes da proximidade entre Suzana 
e Renato. Vitória se enfurece ao ver Sofi a 
e Miguel juntos. Alice apresenta João, seu 
namorado, para Renato. Nanda convida 
Francisco para morar com ela. Cris fl agra 
Lorena e Lourenço juntos.

Cris demite Lorena. Nanda mostra a 
Francisco a partitura manuscrita por 
Lui e os dois se comovem. Ana convida 
Lúcio para almoçar na casa de Eva. 
Júlia fala para Rodrigo que foi à  fazenda 
de Gabriel. Sofi a sugere que Miguel 
trabalhe como auxiliar de Ana. Manuela 
fi ca envergonhada com os elogios de 
Iná na frente de Gabriel. Lúcio e Ana 
decidem se casar.

Eva fi ca eufórica com a notícia do 
casamento de Ana e Lúcio. Ana aceita 
que Miguel trabalhe com ela. Rodrigo se 
esforça para não se abater com a notícia 
do casamento de Ana. Jonas fi ca furioso 
ao saber que Tiago fará  um exame de DNA 
para comprovar a paternidade de Lourenço. 
Marcos pede dinheiro emprestado para 
Dora e eles discutem. Rodrigo confessa seu 
sofrimento a Lourenço.

Ana e Lúcio falam sobre o casamento 
com Júlia, que fi ca animada. Vitória e 
Ana avisam a Cecília e Sofi a que elas 
poderão se enfrentar novamente. Celina 
fi ca admirada ao saber que Lourenço 
pediu a guarda de Tiago na Justiça. Iná 
fi ca consternada com o ressentimento 
que Manuela ainda tem por Ana. Vitória 
vai à  sorveteria e fi ca furiosa ao ver 
Alice, Sofi a, Bárbara e Marcos juntos. 
Celina procura Lourenço.

Júlia tenta descobrir com Manuela por 
que ela não vai ao casamento de Ana. O 
advogado fala para Lourenço que existe 
uma chance de que ele fi que com Tiago. 
Lúcio tenta apaziguar uma discussão 
entre Ana e Eva por conta da biografi a 
que a mãe deseja fazer para ela. Nanda 
se surpreende ao encontrar um bilhete 
de despedida de Francisco.

Nanda fi ca irritada ao saber que Francisco 
está  com Rodrigo, mas se emociona ao 
encontrá -lo. Eva reclama da igreja que 
Ana e Lúcio escolhem para o casamento. 
Sofi a e Cecília vencem suas partidas no 
campeonato de tênis e vão se enfrentar 
novamente na fi nal. Lourenço é  demitido e 
conta com a ajuda de Rodrigo. 

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo. 

“Arianjos” e “arianjas”, a semana começa maravigold 
e traz ótimas notícias! Sol e Urano despejam vibes 
excelentes no departamento financeiro e revelam 
que você pode tirar a sorte grande ao começar algo 
em casa ou com apoio da família. Agora, os ventos 
sortudos vão soprar em outra direção nos assuntos 
de trabalho e umas bagaças podem pintar no 
pedaço. 

João sugere que Dandara fi que com 
René. Jeff pergunta sobre a saúde de 
Lucrécia para Jade. Bianca diz que 
João deve conquistar Vicky. Jade fi ca 
encantada com o local a que Cobra 
quer levá-la. Duca e Bianca fazem as 
pazes. Joaquina atira na praça a luva de 
Alan com o pendrive contendo o dossiê 
sobre a Khan. Duca e Karina treinam na 
academia. Jeff visita Lucrécia, e Jade 
fi ca furiosa. Duca conta para Karina o 
que Bianca armou com João. 

Cora manda que todos avancem sobre 
os pedaços do diamante rosa. Téo vai ao 
encontro de Maurílio. Maria Clara reclama 
de Cristina. José Alfredo sente-se mal e 
Josué o ajuda. Cristina vai à pizzaria com 
Elivaldo e Tuane. Lorraine pede desculpas 
a Maria Marta. Fernando tenta roubar Cora, 
mas a vilã o enfrenta. Xana apressa Naná 
e Juliane para o jantar no restaurante de 
Vicente. Antônio alerta Vicente sobre uma 
possível visita de Enrico. Carmem desconfi a 
de que Orville não queira mandar Salvador 
de volta para o manicômio. Robertão pede 
para se encontrar com Érika. Jairo chega 
para ajudar Cora. Maria Marta diz a José 
Alfredo que eles não podem se divorciar.

José Alfredo se enfurece com Maria 
Marta. Cora obriga Jairo a levar Fernando 
para longe de sua casa. Du afi rma a João 
Lucas que seu pai possui negócios ilícitos. 
Robertão vai atrás de Érika na casa de Téo. 
Os funcionários do restaurante fazem uma 
surpresa para Vicente. Jairo atira o carro de 
Fernando de uma ribanceira. José Alfredo 
e Maria Marta selam uma aliança. Naná 
e Antônio se interessam um pelo outro 
e Xana sente ciúmes. Maurílio entrega 
os documentos que provam sua história 
para Téo. Tuane e Elivaldo fl agram Jairo 
ameaçando Cora. Enrico vai ao restaurante 
de Vicente.

Cora consegue enganar os sobrinhos e se 
livrar de Jairo. Cláudio enfrenta Enrico. Enrico 
invade a cozinha e cumprimenta Vicente. Cora 
tenta falar com Cristina sobre Vicente. José 
Alfredo manda Josué providenciar a viagem de 
Espinoza para o Rio de Janeiro. Juliane acerta 
as contas com Carmem. Vicente é ovacionado 
pelos convidados e recebe um beijo de Maria 
Clara. Maria Marta convida Maurílio para 
dormir em sua casa. Cristina se encontra 
com Vicente. Maurílio pede Maria Marta em 
casamento. Cora descobre que Reginaldo 
é o pai de Jairo. Jairo encontra o diamante 
escondido em sua casa. Reginaldo negocia o 
diamante rosa com José Alfredo.
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Século XXI: Liberdade de imprensa?
A liberdade de imprensa é basicamente uma sociedade livre e democrática. In-

formação jornalística independente e sem censura, o povo pode avaliar correta-
mente os acontecimentos da vida pública. Dessa forma o povo exerce seu direito de 
ser informado e participar da cidadania com consciência sobre a realidade pública. 

Em contrapartida, a censura é uma ação de desaprovação e cerceamento de 
algum conteúdo de determinada mensagem (artística, jornalística etc) e possível 
retirada de circulação pública desse conteúdo, geralmente atrelada à justificativa de 
proteção de interesses de um grupo ou indivíduo, e/ou exigência de retratação sem 
o devido direito.

O Jornal Ponto Final vem há 26 anos trazendo informação à população de 
Mariana com seriedade e imparcialidade e dessa forma conquistou a credibilidade 
dos leitores e telespectadores. Ouvindo sempre os dois lados, dando voz a acusado 
e acusador, sem distinção, com imparcialidade porque a opinião aqui é do leitor e/
ou telespectador. 

Como em todo segmento, sendo feito por humanos, o jornal também erra? 
Sim. Somos todos passivos de erros, e estamos aqui para corrigi-los quando 
necessário for.  

É importante ressaltar que liberdade de expressão é um direito assegurado de 
todo e qualquer cidadão. Lembrando que somos (todos), responsáveis pelos nos-
sos atos (pensados e impessados). Não cabe ao Jornal se retratar por uma fala mal 
colocada que não é sua. 

Então cobrem o direito de resposta quando for necessário, peçam retratação 
de algo publicado erroneamente, mas acima de tudo, tenham consciência do que 
falam, do que cobram e como o fazem. “O tiro pode sair pela culatra.”

Charge

Você sabia?

Assim como nós, os pets enve-
lhecem e são impactados fisicamen-
te pelas mudanças causadas com o 
passar dos anos. Por isso, é muito 
importante entender esse processo 
e auxiliá-los nessa fase da vida.

Os cães idosos têm o ritmo 
da digestão e absorção de alimen-
tos diminuído, portanto, é impor-
tante oferecer rações de fácil di-
gestão, além de uma alimentação 
mais saudável e rica em proteínas.

Problemas como artrite e ar-
trose podem aparecer, ocasionando 
mobilidade reduzida. Por isso, o 

cãozinho deve continuar os pas-
seios e as brincadeiras, mas com 
maior cuidado, diminuindo a inten-
sidade e duração dessas atividades.

As idas ao veterinário pre-
cisam ser mais frequentes, pelo 
menos de 6 em 6 meses, para 
que seu animalzinho esteja sem-
pre prevenido de possíveis do-
enças decorrentes da idade.
E o mais importante: muito cari-
nho e amor nessa nova fase. Dê 
atenção e tenha paciência, seja 
companheiro assim como ele 
sempre foi para você.

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
Casa da Borracha Diesel
Aviso de Licenciamento Ambiental: A Casa da Borracha Diesel, por determinação da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mariana 
- SEMMADS torna público o requerimento da Licença Ambiental Simplificada refe-
rente ao Empreendimento Duarte Peças Diesel e Serviços LTDA, Classe= 1, sujeito 
ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do processo SEMMADS n° 20/21 
para a atividade comércio varejista e oficina mecânica, localizado na sede do muni-
cípio de Mariana. Informa que foi apresentado o Relatório Ambiental Simplificado 
e demais documentos da Orientação Básica, que se encontram à disposição dos 
interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.

Casa da Borracha Peças e Serviços
Aviso de Licenciamento Ambiental: A Casa da Borracha Peças e Serviços, por deter-
minação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de Mariana - SEMMADS torna público o requerimento da Licença Ambiental Sim-
plificada referente ao Empreendimento Carvalho e Duarte Acessórios para Veículos 
LTDA, Classe= 1,sujeito ao Licenciamento Ambiental Municipal, por meio do proces-
so SEMMADS n° 19/21 para a atividade comércio varejista e oficina elétrica, localiza-
do na sede do município de Mariana. Informa que foi apresentado o Relatório Am-
biental Simplificado e demais documentos da Orientação Básica, que se encontram
à disposição dos interessados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.
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A área da saúde cada vez mais preparada com 
profissionais da nossa cidade. Prefeito Juliano Duarte 
com os novos contratados, o ortopedista Guilherme 
Cardoso Ferreira Pinha e a dermatologista Raquel 
Quintão Marchetti. Sucesso nessa nova jornada!

Rômulo Passos com os advogados Pytcher Cordeiro 
Fontes, Fabiano César Lopes Rodrigues e Cristiano 
Henrique de Oliveira em visita ao Jornal Ponto Final 
para uma entrevista. Confira no canal do youtube TV 
Ponto Final.

Cinco mocinhas elegantes enfeitam nossa coluna social 
dessa semana. Caroline Zago, Juliana Tofaneli, Janaína, 
Cristiane de Paula e Ana Alves.

A equipe Primaz Mariana Futsal vence o jogo pela terceira 
rodada da fase de Grupo do Campeonato Mineiro de 
Futsal e garante a vaga para a fase mata-mata. E como 
forma de agradecimento um banner com os 
patrocinadores do time. Parabéns, equipe! Que venha a 
próxima vitória. 

Esses são os nossos amigos Eliane e Webert que comple-
tam 15 anos de casados nesta quinta-feira (08). Além de 
muito amor, o respeito e a fidelidade são fundamentais 
para manter o relacionamento saudável. Parabéns e que 
Deus abençoe cada dia mais!

Quem aniversariou nesta quarta-feira (07) foram as 
irmãs Elizabeth e Natália. A amiga Cynthia Gonçalves, 
do Jornal Ponto Final, manda um super abraço e deseja 
muitas felidades. Parabéns! 


