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 O serviço é um método de reabilitação de pacientes, que utiliza o cavalo em abordagem 
interdisciplinar.  

Serviço de equoterapia 
já é realidade 
em Mariana
ATENDIMENTO. O espaço ainda precisa passar por uma 
estruturação física para melhor receber os beneficiários do projeto.

DA REDAÇÃO

A Equoterapia é um mé-
todo terapêutico que utiliza o 
cavalo dentro de uma abor-
dagem interdisciplinar nas 
áreas de saúde, educação e 
equitação, buscando o desen-
volvimento biopsicossocial 
de pessoas com deficiência 
e/ou com necessidades espe-
ciais. O contato com o cava-
lo oferece melhoras também 
àqueles com algum tipo de 
distúrbio neurológico, sendo 
recomendado a portadores 
da síndrome de Down, es-
clerose múltipla e autismo. 
Auxilia ainda no tratamento 
de crianças com hiperativida-
de ou muito agitadas, assim 
como daquelas com dificul-
dade de concentração.

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Saúde, em parceria com 
a Associação de Equoterapia 
Pequeno Artur, instituiu o 
serviço municipal de equo-
terapia na rede de saúde do 

município. O serviço é um 
método de reabilitação de 
pacientes, que utiliza o ca-
valo em abordagem interdis-
ciplinar nas áreas de saúde, 
educação e equitação.

Os atendimentos em 
equoterapia serão iniciados 
com um grupo piloto, com 
demandas heterogêneas e 
quadros que respondem 
bem a ação, atendendo pa-
cientes, por exemplo, com 
paralisia cerebral, autismo, 
síndrome de Down.  Atra-
vés do grupo, toda a equipe 
estará se preparando para a 
livre demanda.

O espaço que será uti-
lizado para a reabilitação 
dos pacientes ainda precisa 
passar por uma estrutura-
ção física, como cobertura, 
construção de rampas de 
acesso, banheiros, entre ou-
tras intervenções para me-
lhor receber os beneficiários 
do projeto.

Os idealizadores ressal-

tam que, o atendimento será 
condicionado a um parecer 
favorável de uma avaliação 
médica, psicológica e fisio-
terápica do paciente.  Os 
encaminhamentos serão di-
recionados pelo serviço de 
fisioterapia do município.

Para Alessandra Bor-
ges, mãe dos gêmeos, Feli-
pe e Alan, a atividade será 
de grande importância para 
os filhos que nasceram 
com paralisia cerebral. “É 
um avanço de um tamanho 
imensurável para nossa cida-
de. Estou muito feliz pelos 
meus filhos, e também, por 
todas as pessoas que terão 
oportunidade de usufruir de 
uma terapia capaz de pro-
porcionar grande evolução”, 
comemorou.

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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PREF MARIANA

Desenvolvimento Econômico oferece 
serviços aos empreendedores locais 
CADASTROS. A Secretaria busca facilitar todo o procedimento, oferecendo desde informações até serviços 
de protocolos.

DA REDAÇÃO

A secretaria de desen-
volvimento econômico 
juntamente com a prefei-
tura de Mariana em for-
ma de apoiar comerciante 
local oferece serviços aos 
empreendedores, que ga-
rante todos os processos 
necessários para abertura 
e manutenção comercial 
no município. A Secreta-
ria busca facil itar todo o 
procedimento, oferecendo 
desde informações até ser-
viços de protocolos de ca-
dastros e l icenciamentos. 
Ao todo, são ofer tados 
trabalhos voltados ao Mi-
croempreendedor (ME), 
Pequenas Empresas e Mi-
croempreendedor Indivi-
dual (MEI), além de rea-
l izar também atendimento 
à Instituição Nacional de 

Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA).

Os serviços aos em-
presários com formato 
de pessoa jurídica a par-
tir de Microempreendedor 
(ME), são ofer tados em 
parceria com a Junta Co-
mercial de Minas Gerais 
(JUCEMG) e o Municí-
pio de Mariana, através do 
sistema de l icenciamento 
Rede Sim, uma rede de 
sistemas integrado entre 
o Município, Estado e os 
órgãos de l icenciamento: 
o Meio Ambiente, Corpo 
de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária Municipal e o 
IMA. Além de ser também 
o canal de comunicação 
da Unidade Minas Fácil 
(secretaria de Desenvol-
vimento Econômico) com 
o empresário ou o conta-

dor da empresa. O sistema 
oferecido é uma rede de 
sistemas informatizados 
necessários para registrar 
e legalizar empresas e ne-
gócios. Visando desburo-
cratizar os l icenciamentos 
empresa r i a i s.

Os serviços ao Micro-
empreendedor Individual 
(MEI) são oferecidos em 
parceria entre o município 
e o SEBRAE, com apoio 
também da JUCEMG.  O 
atendimento ao cidadão 
é realizado diretamente 
na Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. 
Sendo executados servi-
ços de abertura, altera-
ção, emissão de guias do 
Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional 
(DAS), declaração anual 
de faturamento, além da 

orientação para requisição 
do Alvará de funciona-
mento junto ao município 
a par tir dos seis meses da 
constituição, visto que o 
cer tif icado da condição de 
microempreendedor indi-
vidual possui o termo de 
ciência e responsabil idade 
com efeito de dispensa de 
alvará e l icença de fun-
cionamento, conforme a 
resolução nº 48, de 11 de 
outubro de 2018.

Os serviços antes ofe-
recidos pela Secretaria 
Municipal de Administra-
ção passaram a ser reali-
zados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico. O atendimento, 
voltado aos lavradores e 
produtores rurais,  possi-
bil ita a emissão do Cer-
tif icado de Cadastro de 

Imóvel Rural (CCIR), 
de Imposto Territorial 
Rural (ITR), emissão do 
Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural (CCIR) 
e de Imposto Territorial 
Rural (ITR).

Para dúvidas e infor-
mações, a Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico atende no Centro 
de Convenções, localiza-
do na Avenida Getúlio 
Vargas, 110, Centro ou 
pelo telefone (31) 3558-
2209. Para Unidade Mi-
nas Fácil ,  o contato é   
realizado pelo número 
(31) 3558-1703. 

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A reforma trouxe também uma nova via de acesso ao 
ambiente, com o intuito de garantir mais segurança aos 
moradores e visitantes.

Mariana abre inscrições 
para ‘Família Acolhedora’
DIFERENÇA. É importante destacar, que receber o acolhimento provisório não significa integrá-lo como filho.
DA REDAÇÃO

A prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e 
Cidadania, divulga a abertura 
das inscrições para o Família 
Acolhedora, serviço interme-

diado pelo município, para 
o acolhimento de crianças 
e adolescentes, retirados de 
suas famílias, por situações de 
risco pessoal e social.

A ação garante às crianças 
e adolescentes, um convívio 

familiar em um ambiente agra-
dável. É importante destacar, 
que receber o acolhimento pro-
visório não significa integrá-lo 
como filho. Os participantes 
são previamente selecionados 
e capacitados para acolher em 
sua casa, temporariamente, 
uma criança ou adolescente, 
que necessite de cuidados e 
proteção, até que possa retor-
nar para sua família de origem 
ou em último caso, encaminha-
do para adoção. Durante esse 
tempo de acolhimento, tanto 

a família acolhedora como a 
criança/adolescente acolhido 
e a sua família de origem, são 
acompanhados pela equipe téc-
nica de serviço, formada por 
assistente social e psicólogo.

O Serviço Família Aco-
lhedora é uma política públi-
ca amplamente sustentada em 
diversos marcos legais, sendo 
apontada como uma modalida-
de de acolhimento preferencial. 
Os cuidados em um ambiente 
familiar levam diversas vanta-
gens para o desenvolvimento 

da criança e do adolescente. É 
necessário que a comunidade 
se sensibilize e acolha a ideia, 
para que a Família Acolhedora 
se torne um ato de cidadania e 
amor à nossa cultura.

As famílias interessadas 
em participar do programa 
devem efetuar o cadastro 
através do link ou entrar em 
contato pelo e-mail: familia-
acolhedoramariana@mariana.
mg.gov.br telefone: 3558-
2854 ou WhatsApp: (31) 
9674-5133.

HISTÓRIA

Após solicitação de moradores, 
Fonte da Glória passa por revitalização

A pedido da comunidade, 
a fonte da Glória, localizada na 
Rua Dom Veloso, no centro de 
Passagem de Mariana, passou 
por reformas em quase toda sua 
estrutura. O local é um dos mo-
numentos mais antigos de nosso 
município. A prefeitura de Maria-
na, junto à Subsecretaria de Ges-
tão Urbana (SGU), realizou nos 
últimos dias a obra que restaurou 
os telhados e pisos do local.

A reforma trouxe também 
uma nova via de acesso ao ambien-
te, com o intuito de garantir mais 
segurança aos moradores e visitan-
tes, uma vez que a antiga entrada 
levava diretamente à rua, apresen-
tando riscos de acidente. O novo 
acesso alternativo foi construído 
na lateral da fonte e com rampas 
e corrimões de acessibilidade, per-
mitindo o acesso de todos ao local.

A obra foi concluída após 
uma nova pintura nas paredes e 
aplicação de verniz na estrutura 
do telhado. O local se encontra 
aberto para visitações.

A fonte traz em lembrança o 

ouro e a época em que quase toda 
nossa região era feita por minas. 
Ela está aqui desde antes de Dom 
João dar o nome de sua amada 
Maria Ana D’Áustria à cidade.

A história é contada da época 
em que a fonte e a Igreja Nossa 
Senhora da Glória não eram sepa-
radas pela pista que liga Mariana a 
Ouro Preto. Ainda como nascen-
te, decidiram construir um canal 
na lateral para que as pessoas pu-
dessem usá-la para lavar roupas. 
Surgiu, então, a necessidade de 

fechar o ambiente para maior pro-
teção das lavadeiras. Tempos de-
pois, descobriram que a água era 
pura para consumo e, então, foi 
ainda mais reconhecida. A fonte 
foi, desde sempre, importante e 
útil, não só aos moradores locais, 
mas para toda região.

Hoje, a fonte da Glória ainda 
é usada pelos moradores locais e 
visitantes, e ajuda a manter viva a 
memória desta parte da história. O 
patrimônio faz também a diferen-
ça ao oferecer água pura e gratuita.  

DA REDAÇÃO
CRÉDITO: MARCELLA PONTES
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Após cobrança do vereador a rua foi asfaltada e foi 
construída uma rede de esgoto e água potável.

Após cobranças de 
Pedrinho Salete, 
moradores recebem 
rede de esgoto e 
água potável
SATISFAÇÃO. Edil agradece empenho do executivo em atender 
as demandas solicitadas.

DA REDAÇÃO

Através da solicitação dos 
moradores, o vereador Pedri-
nho Salete fez uma visita téc-
nica, na rua Pau Brasil no bair-
ro Rosário, no dia 19 de março 
de 2021. Durante sua visita, foi 
identificado a necessidade da 
intervenção do executivo, afim 
de promover melhorarias para 
localidade. “A partir daquele 
momento, cobrei de imediato 

ao Poder Executivo, para que 
tomassem providências. A rua 
encontrava-se em uma situa-
ção crítica, os moradores so-
friam com falta de calçamento, 
rede água e esgoto, entre várias 
outras situações”, afirmou Pe-
drinho Salete.

Após cobrança do vereador 
a rua foi asfaltada e foi constru-
ída uma rede de esgoto e água 
potável. As obras tiveram dura-

OPORTUNIDADE

Prefeitura de Mariana realiza assinaturas 
de 200 contratos pelo Projovem

Assinaturas de 200 jovens 
favorecidos pelo Programa 
Pró Jovem Foram realizadas 
pelo Plano de Desenvolvi-
mento e Recuperação Econô-
mica. A iniciativa foi realiza-
da pela prefeitura de Mariana, 
em parceria com empresas 
marianenses, com intuito de 
ingressar os jovens, em situ-
ação de vulnerabilidade, no 
mercado de trabalho.

O programa tem como ob-

jetivo gerar renda para aqueles 
que não tiveram oportunidade 
de ter seu primeiro emprego. 
Além disso, as empresas ca-
dastradas receberão os jovens 
de forma gratuita, oferecendo 
capacitação e orientação no 
desempenho das atividades, 
acompanhamento da assidui-
dade, pontualidade e o desen-
volvimento das habilidades.

De acordo com Maria 
Eduarda, uma das beneficia-
das, o programa é uma grande 

oportunidade para os jovens 
nesse momento de pandemia. 
“Isso está sendo uma oportu-
nidade imensa. Voltar a acredi-
tar na gente, não ficar pensan-
do que não merecemos estar 
vivos e que a vida não está boa. 
E eu espero que isso dê certo, 
que seja uma coisa boa”.

DA REDAÇÃO

ção de aproximadamente qua-
tro meses, e atendeu a demanda 
do local levando qualidade de 
vida aos moradores.

O vereador agradeceu o 
empenho do executivo na rea-
lização da obra.  “Quero agra-
decer imensamente ao prefeito 
Juliano Duarte que atendeu o 
meu pedido, o vereador José 
Antunes Vieira que fez a indi-
cação, solicitando a prefeitura 
que fizesse a intervenção, o ex 
secretário de obras e planeja-
mento, André Bélico, o diretor 
do SAAE Ronaldo Camelo, 
toda equipe do SASU e todos 
os envolvidos, que não mediram 
esforços para fazer esta obra 
acontecer” falou Pedrinho. 

Sobre os trabalhos realiza-
dos em seu primeiro mandato 
Pedrinho Salete fala de sua sa-
tisfação em relação as deman-
das realizadas. “Fico muito 
feliz em saber que através de 
indicações de minha autoria ou 
das minhas cobranças, o pre-
feito está atendendo as deman-
das e tantas coisas boas estão 
acontecendo na cidade em meu 
primeiro mandato como verea-
dor” finalizou o vereador.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Doação tem objetivo de fortalecer a leitura dando 
oportunidade de expansão de conhecimentos.

Educação recebe 
doação de livros da 
escritora marianense 
dOaÇÃO. O Município recebeu, através do Projeto Poesia Viva 
(a poesia bate à sua porta), a doação de 350 livros.

DA REDAÇÃO

Buscando incentivar a lei-
tura dos alunos da rede muni-
cipal de ensino para a forma-
ção de cidadãos conscientes 
do seu papel no seu país e em 
nossa cidade.

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, na Casa da Arte Aldra-
vista, recebeu, através do Pro-
jeto Poesia Viva (a poesia bate 
à sua porta), a doação de 350 
livros para a Biblioteca Pública 
Municipal Benjamim Lemos.

Com diversos exemplares, 
os livros incluem as Aldravias 
da escritora marianense An-
dreia Donadon e do José Be-
nedito Donadon, além do es-
critor Erico Verissimo, Gabriel 
Bicalho, Cenir Gabriel, fortale-
cendo assim, a leitura, e dando 
oportunidade de expandir os 
conhecimentos dos estudantes.

As obras foram doa-
das por Andreia Donadon, 

POSSIBILIDADES

UFMG debate impactos da 
mineração e pandemia na educação 

Nesta quinta-feira (29), a 
partir das 19h, professores e 
gestores escolares da região 
do desastre de Mariana vão 
participar do seminário da 
UFMG Diálogos entre mine-
ração, rompimento e pande-
mia na prática escolar: desa-
fios e possibilidades.

O encontro será via pla-
taforma Teams e terá o de-
bate conduzido pelas profes-
soras Jandira Maciel da Silva, 
da Faculdade de Medicina da 
UFMG, e Adriane Melo Hun-
zicker, do Instituto de Geoci-
ências (IGC) da Universidade, 
e será mediado pelo professor 
Marcelo Loures dos Santos, 
da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP). A reali-
zação é do Grupo de Estudos 
Educação, Mineração e Meio 
Ambiente (GEMA), forma-
do por docentes de ambas as 
instituições.

O evento marcará tam-

bém o encerramento do pro-
jeto de extensão “Educação 
em tempos de pandemia: 
desafios para professores, 
escolas e redes de ensino na 
região da Bacia do Rio Doce 
em Minas Gerais”, que é 
coordenado pela professo-
ra Maria Isabel Antunes, do 
Departamento de Ciências 
Aplicadas à Educação, da Fa-
culdade de Educação (FaE) 
da UFMG. A ação buscou 
identificar e avaliar os impac-
tos agravados pela covid-19 
na oferta escolar e construir 
espaços para troca de saberes 
entre professores da educa-
ção básica e educação supe-
rior em torno dos desafios 
e possibilidades no contexto 
de pandemia.  

No âmbito do projeto, 
cerca de 200 profissionais 
foram selecionados para 
participar, de maio a julho 
deste ano, de rodas de con-
versa, oficinas, webinários, 

encontros e reuniões vir-
tuais, que contaram com 
professores, coordenado-
res pedagógicos e diretores 
de escolas da rede pública 
de 36 municípios mineiros 
atingidos pelo desastre. 

A iniciativa integra 
o “Programa Participa 
UFMG” para o enfrenta-
mento à covid-19 na região 
rompimento da barragem 
de Fundão, de proprieda-
de da Samarco-Vale e BHP 
Billiton, ocorrido em Ben-
to Rodrigues, subdistrito 
de Mariana, em novembro 
de 2015.

Os interessados em par-
ticipar do seminário devem 
solicitar inscrição prévia pelo 
e-mail isabelantunes@ufmg.br

DA REDAÇÃO

idealizadora do projeto de 
incentivo à leitura e acesso 
aos livros. O Projeto Poe-
sia Viva foi criado no ano 
de 2005, pela escritora e 
professora, onde já foram 

distribuídos mais de 200 
mil livros. O projeto tam-
bém foi vencedor dos prê-
mios: VivaLeitura em 2009, 
MEC/MINC, Prêmio Itaú- 
UNICEF.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A indenização aos atingidos pela devastação e morte 
provocados com o rompimento da Barragem do Fundão, em 
Mariana, foi negada em primeira instância.

Atingidos de Mariana 
reabrem ação de 
R$ 35 bi na Inglaterra
REVIRAVOLTA. Reabertura do processo na Justiça do Reino Unido 
permite que os cerca de 200 mil atingidos possam apelar. 

DA REDAÇÃO

Em uma reviravolta rara 
nas cortes do Reino Unido, 
advogados dos atingidos 
pelo rompimento da Barra-
gem do Fundão, em Maria-
na, conseguiram reabrir, no 
último dia 27, o processo de 
5 bilhões de libras (R$ 35 
bilhões) contra a BHP Billi-
ton na Corte Real de Justiça 
(Royal Courts of  Justice), 
em Londres.

Em batalha judicial des-
de 2018 no Reino Unido, o 
escritório PGMBM repre-
senta 25 municípios, igrejas, 
530 empresas e mais de 200 
mil atingidos, a maioria ain-
da não indenizada no Bra-
sil, mesmo 6 anos depois 
da tragédia. Acionam a mi-
neradora BHP Billiton em 
sua sede na Inglaterra, de-
vido às indecisões no Brasil 
e uma vez que a companhia 
é controladora da Samarco, 
ao lado da Vale. A Samarco 
operava a barragem que se 
rompeu, em 2015.

A indenização aos atingi-
dos pela devastação e morte 
provocados com o rompi-
mento da Barragem do Fun-
dão, em Mariana, foi negada 
em primeira instância, em 
julgamento em 2020, sendo o 
recurso indeferido em 2021, 
o que ensejou um recurso ra-
ríssimo para evitar “grande 
injustiça”, que desta vez foi 
aceito, permitindo a reabertu-
ra do recurso do processo.

O rompimento da barra-
gem matou 19 pessoas e de-
vastou a Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce, entre Minas Gerais 
e Espírito Santo. Caso aceita a 
jurisdição para se processar a 

BHP no Reino Unido esse será 
o maior processo coletivo da 
história das cortes britânicas.

O escritório PGMBM 
afirma que, mediante recurso, 
podem estabelecer jurisdição 
na Inglaterra contra a BHP 
Group Plc, uma empresa do-
miciliada na Inglaterra, e o 
BHP Group Limited, uma em-
presa domiciliada na Austrália.

Um dos argumentos 
dos atingidos é que a repa-
ração obtida no Brasil foi 
inadequada, com a BHP 
amplamente protegida das 
consequências legais até o 
momento, e que eles têm o 
direito de prosseguir com o 
caso contra na Inglaterra, 
onde a BHP está domiciliada.

Tom Goodhead, advoga-
do e sócio do PGMBM disse 
que “este é um julgamento 
monumental e nossos clientes 
sentem que esta é a primeira 
vez que um juiz reconhece a 
importância deste caso”.

“Depois que o caso foi 
encerrado em março, ficou no 
ar a sensação de que aquele 
era o fim do caminho para as 
vítimas. Portanto, é incrivel-
mente recompensador para 
minha equipe poder dizer a 
eles que ainda acreditamos 
que eles verão uma reparação 
satisfatória nos tribunais in-
gleses”, afirma Goodhead.

Foram utilizados prece-
dentes internacionais que ti-
nham sido ignorados, mas que 
desta vez acabaram aceitos. 
Foram três magistrados a po-
ferir a atual decisão que deter-
minaram a reabertura do caso 
que deveria ser ouvido no Tri-
bunal de Apelação. “Embora 
compreendamos totalmente as 

considerações que levaram o 
juiz a sua conclusão de que a 
ação deve ser rejeitada, acredi-
tamos que a apelação tem uma 
perspectiva real de sucesso”, 
diz a decisão.

Um relatório especial da 
ONU de 2020 alegou que os 
responsáveis pelo desastre não 
conseguiram apoiar ou indeni-
zar efetivamente as vítimas.

A BHP informou estar 
ciente da decisão da Corte de 
Apelação inglesa de reabrir 
o processo contra a empresa 
no Reino Unido e permitir 
que os Autores recorram do 
julgamento da Corte Supe-
rior de Manchester. “A de-
cisão de hoje não reverte o 
julgamento de extinção, mas 
permite que o recurso dos 
Autores contra o referido 
julgamento seja apreciado 
pela Corte de Apelação”.

A mineradora reiterou 
a sua posição de que o pro-
cesso não deve continuar no 
Reino Unido, uma vez que 
as questões levantadas pelos 
Autores estão cobertas pelo 
trabalho em andamento da 
Fundação Renova, por deci-
sões judiciais dos Tribunais 
brasileiros ou que são objeto 
de processos judiciais em an-
damento no Brasil.

Segundo a BHP, até o fim 
de maio de 2021, a Renova 
gastou mais de R$ 13 bilhões 
nos 42 projetos de reparação e 
compensação ambientais e so-
cioeconômicos que adminis-
tra. Desde o início do Sistema 
Indenizatório Simplificado em 
agosto do ano passado, mais 
de 20.000 pessoas de catego-
rias informais com dificuldade 
para comprovar seus danos 
receberam pagamentos tota-
lizando mais de R$ 2 bilhões. 
No total, mais de 325.000 pes-
soas receberam mais de R$ 4 
bilhões em indenizações e aju-
da financeira.

Os advogados do escritó-
rio anglo-americano-brasileiro 
PGMBM, que representa os 
atingidos, e o corpo legal da 
multinacional BHP Billiton 
debateram a admisibilidade 
de um processo nas cortes do 
Reino Unido.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Festa julina reuniu em 
torno de 600 pessoas em 

Cachoeira do Brumado.

Aglomerações são alvos de 
indignação de moradores
DENÚNCIA. Reclamações foram feitas pelos moradores dos distritos que relatam surpresa com a 
quantidade de pessoas.

DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana, teve 
no último final de semana, di-
versos pontos com aglomera-
ções. Houveram muitas recla-
mações na redação do Jornal 
Ponto Final, assim como de-
núncias enviadas via whatsapp.

A Praça Gomes Freire, 
liberada há menos de uma se-
mana, teve no último domingo 
(25) um número elevado de 
pessoas em seus arredores sem 
fazer o uso da máscara e das 

proteções contra a contamina-
ção do coronavírus.

No distrito de Cachoeira 
do Brumado, uma festa julina 
reuniu em torno de 600 pes-
soas, deixando moradores do 
distrito preocupados com as 
aglomerações.

A redação do Jornal Ponto 
Final, a fim de trazer esclareci-
mentos sobre as fiscalizações 
e autorizações dos incidentes 
ocorridos na cidade, solicitou 
um posicionamento da prefei-

tura de Mariana e até o fecha-
mento desta edição não foi en-
viada resposta.

Segundo nota emitida, a orga-
nização do evento alegou ter sido 
surpreendida  com a quantidade 
de pessoas presentes e esclareceu 
que evento era para 60 pessoas.
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Volta às aulas é anunciada por 
executivo e divide opiniões entre pais
CONEXÃO. serão disponibilizadas linhas telefônicas para os professores, diretores e pedagogos, no intuito 
de facilitar a comunicação entre eles.

DA REDAÇÃO

O município de Mariana já 
está se preparando para receber 
seus alunos em salas de aula, não 
da mesma maneira como retor-
navam das férias, mas com uma 
experiência vivida que pode ter 
deixado diversos impactos ne-
gativos, não apenas na apren-
dizagem, mas no desenvolvi-
mento socioemocional causado 
pelo isolamento social e distan-
ciamento escolar. O executivo 
informou em uma live realizada, 
que a previsão para o retorno 
às aulas presenciais de forma 
híbrida nas escolas estaduais, 
municipais e particulares é para 
a 2ª quinzena de setembro. A 
previsão é que o retorno ocorra, 
primeiramente, para os alunos 
da educação infantil e dos Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil (CMEI). Na 1ª quinzena 
de outubro, os anos iniciais do 

1º ao 3º ano e, na 2ª quinzena, 
com o 4º e 5º ano. Para o ensi-
no fundamental dos anos finais, 
ainda está sendo avaliado e não 
há uma data prevista. Os pais 
terão autonomia em optar por 
não enviar os estudantes para a 
escola, mantendo-os no ensino 
remoto. A ação é facultativa.

É uma decisão que divide 
opiniões e segundo o prefeito 
Juliano Duarte, o retorno foi 
estudado de forma consciente e 
com responsabilidade, “em vir-
tude da publicação da portaria 
do estado do retorno imediato 
das escolas solicitamos a se-
cretaria municipal de educação 
uma reunião que foi realizada 
junto com a comissão diagnós-
tica do conselho municipal de 
educação. E nessa reunião ocor-
reu a votação de todos, pelo não 
retorno imediato, e é importan-
te dizer que não significa que as 

aulas não irão retornar mas a 
votação, foi contrária ao retorno 
imediato estipulado pelo estado, 
para 15 de julho, e os prefeitos 
municipais deveriam fazer um 
decreto caso discordassem des-
sa data. Como forma de não 
tomar uma decisão autoritária e 
exclusiva do prefeito, nós convi-
damos a comissão e o conselho 
que foi deliberado nessa reunião 
que seriam contrários ao retor-
no na data de 15 de julho. O 
município não é contra o retor-
no mas é contra o retorno ime-
diato” explicou o prefeito.

O secretário de saúde do 
município, Danilo Brito, falou 
da importância do esclareci-
mento sobre o retorno “somos 
favoráveis ao retorno das aulas, 
mas com muita responsabilida-
de e planejamento, porque nós 
ainda estamos na onda verme-
lha pela microrregional de saúde 

e pela macro estamos na ama-
rela. Precisamos ainda avançar 
basta”, explicou Danilo.

A secretária de educação 
Carlene Almeida, relatou Maria-
na vem fazendo um planejamen-
to de retorno às aulas, “estamos 
ansiosos pela volta às aulas, não 
somos contra ao retorno das 
aulas, mas queremos voltar com 
segurança”, falou Carlene.

Alguns pais se manifesta-
ram contra a decisão e outros a 
favor. Em conversa com Edile-
ne Lopes, mãe de uma criança 
de 6 anos, a mesma relata pre-
ocupação com a decisão e os 
possíveis impactos causados à 
filha “o vírus não foi embora, 
pessoas continuam se infectan-
do, e por mais que criança não 
agrave, elas conduzem o vírus, 
como garantir o não contato 
dentro das escolas? No caso de 
não autorizar minha filha para o 

retorno em sala de aula, como 
vou explicar a ela que o colega 
está lá na sala e ela não? Acaba 
que essa decisão deixa a gente 
ainda mais numa sinuca de bico, 
pra mim ou retorna quando 
todos tiverem condições de re-
tornar ou não retorna, já espera-
mos até aqui”, explica Edilene.

Para Marilene Gomes o 
retorno é tardio já que, em sua 
opinião, seremos obrigados a 
conviver com essa nova realida-
de, “não vamos nos livrar desse 
vírus tão cedo. Nossas crianças, 
pra mim, são as principais pre-
judicadas e não acho justo lhes 
privar ainda mais. Nosso papel 
é aprender a conviver e mini-
mizar o contágio através dos 
cuidados. Mariana já teve tem-
po suficiente para organizar 
um retorno responsável infeliz-
mente saíremos atrasados mais 
uma vez”, finalizou.
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Segundo Dr. Frederico, Na escola, seguindo os protocolos eu digo que o risco é menor.

Pediatra defende retorno das aulas e 
enfatiza prioridade à saúde mental
ESTATÍSTICA. O risco de agravamento em crianças pode equivaler a 1% dos casos totais de covid.

DA REDAÇÃO

Em entrevista ao Jornal e 
TV Ponto Final, o Dr. Frederi-
co Milagres, pediatra na cidade 
de Mariana, explicou seu ponto 
de vista sobre a volta as aulas e 
o motivo pelo qual defende o 
retorno presencial.

Para Frederico, o risco 
de agravamento em crianças 
pode equivaler a 1% dos casos 
de covid e enfatizou a saúde 
mental como prioridade neste 
momento, “as crianças estão 
mais ansiosas, existem mui-
tos casos de depressão, casos 
também de obesidade e des-
nutrição, então a saúde física e 
mental da criança está alterada, 
na minha casa eu percebo que 
existe muita ansiedade, dificul-
dade de manter os trabalhos. É 
uma dificuldade que todos nós 
enfrentamos, todos estamos 
sentindo esse impacto na saúde 
mental . Não tem ninguém que 
saia de casa hoje, sem medo. A 
gente vive há mais de um ano e 
meio com medo de sair de casa 
e nós que somos serviços es-
senciais, desde o inicio estamos 
trabalhando com afinco, com 
muito cuidado com as crianças 
e a gente vê essas situações em 
toda a sociedade com reflexo 
nas crianças e em nossas famí-
lias”, explicou Milagres.

O pediatra afirma que a 
Sociedade Brasileira de Pe-
diatras tem amparado a classe 
mostrando dados relevantes 
em relação ao risco em crian-
ças, “desde o início da pande-
mia tínhamos uma preocupa-
ção muito grande, porque em 
outras gripes, como H1N1, na 
pandemia de 2009, nós perce-
bemos que as crianças eram o 
grupo de risco, principalmen-
te abaixo de dois anos e com 
mais de um ano e meio de es-
tudos e na prática vimos que 
todas as crianças estavam com 
risco muito mais baixo que os 
adultos é de até dez vezes me-
nor e isso não quer dizer que 
não tenha risco e que não te-
mos que tomar cuidado com 
as crianças, precisamos tomar 
cuidado sim, tem crianças 
que precisam ser internadas e 
precisam ir para UTI mas são 
muito menos que os adultos, 
chega a ser menos de 1% de 
todos os casos de covid, sendo 
crianças que precisam de cui-
dados maiores de UTI”.

Perguntado pelo diretor, 
Rômulo Passos sobre sua opi-
nião em relação a gravidade do 
retorno às aulas comprado à 
evolução do vírus em crianças, 
Frederico é enfático e afirma 
que neste momento o risco 

com a saúde mental é maior, 
“a gente percebe através das 
teorias que as crianças tem 
menos receptores do vírus e 
por isso elas tem menos sinto-
mas, menos gravidade e vê que 
elas precisam desse acompa-
nhamento mas que muitas ve-
zes elas se resolvem nos casos 
leves e assintomáticos não é 
que não tenha que ter cuidado 
com elas. É necessário que as 
crianças usem máscaras, prin-
cipalmente as crianças acima 
de dois anos, abaixo disso as 
máscaras não se mostraram 
eficazes. E crianças abaixo de 
2 anos não possuem maturida-
de de fazer o uso da máscara, 
mas acima dessa faixa etária 
a máscara protege ainda mais 
as crianças e a gente percebe 
que o risco é muito menor. É 
necessário o retorno das au-
las para que as crianças não 
sofram tanto ou mais, com 
a saúde mental. As doenças 
mentais também tem afligido 
muito elas e elas precisam ter 
o direito a educação assegura-
do. O risco não é diferente na 
escola. Na escola, seguindo os 
protocolos eu digo que o risco 
é menor” relatou.

A entrevista realizada pelo 
Jornal Ponto Final pode ser as-
sistida na íntegra pelo facebook 
e canal do YouTube do jornal
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 Antes da aquisição era necessário alugar o veículo para atender os pacientes marianenses. 

Município adquire UTI Móvel para 
dar suporte ao sistema de saúde 
AGILIDADE. A partir de agora, a assistência será imediata e os pacientes receberão um atendimento com 
mais eficácia e qualidade.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria de 
Saúde, adquiriu com recursos 
próprios, uma UTI Móvel. O 
veículo é totalmente equipado 
com respirador, monitor, des-
fibrilador, bomba de infusão e 

outros aparelhos que permiti-
rão estabilizar o paciente para 
transferi-lo com segurança 
para a unidade de saúde. 

Além dos equipamentos, 
a UTI também conta com 
uma equipe de profissionais 
para atender a população que 

precisa de cuidados médicos 
de urgência. Além das me-
lhorias com o atendimento, a 
prefeitura economizará com o 
investimento, pois o valor da 
diária  do veículo gira em tor-
no de R$3.500.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, antes da aqui-

CRÉDITO: REGIANE BARBOSA

sição era necessário alugar o 
veículo para atender os pa-
cientes marianenses. O des-
locamento chegava a durar 
quase três horas, conforme o 

local do atendimento. A par-
tir de agora, a assistência será 
imediata e os pacientes rece-
berão um atendimento com 
mais eficácia e qualidade.
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Estratégia irá auxiliar as prefeituras mineiras em suas respectivas campanhas de vacinação.

FIEMG cria ferramenta que irá auxiliar 
a vacinação de trabalhadores 
COMPOSIÇÃO. Em 2019, as indústrias de transformação e da construção do estado eram compostas 
por 61,4 mil empresas.

DA REDAÇÃO

O Plano Nacional de Imu-
nização (PNI) contra a Co-
vid-19 inclui, como último gru-
po prioritário, os industriários, 
que são os trabalhadores da 
indústria. Com o intuito de au-
xiliar as prefeituras mineiras em 
suas respectivas campanhas de 
vacinação, a gerência de Eco-
nomia e Finanças Empresariais 
da FIEMG criou a ferramenta 
de Power BI, em que é possível, 
de maneira simples e rápida, 
fazer uma filtragem dos traba-
lhadores por faixa etária e por 
setor industrial.

“A ferramenta tem o ob-
jetivo prover informações re-
ferentes aos trabalhadores da 
indústria mineira, público con-

siderado como prioritário na 
vacinação contra a Covid-19 no 
Plano Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde”, expli-
cou Walter Filho, assistente de 
Economia e Finanças Empre-
sariais da FIEMG.

Empregos na indústria 
de Minas Gerais - Em 2019, 
as indústrias de transforma-
ção e da construção do esta-
do eram compostas por 61,4 
mil empresas e 1,14 milhão de 
empregos, correspondendo a 
14% dos estabelecimentos e a 
23% dos empregos na econo-
mia. Os setores de alimentos 
(181,9 mil vagas), construção 
de edifícios (116,2 mil vagas), 
obras de infraestrutura (102,2 

mil vagas), serviços especiali-
zados para a construção (78,2 
mil vagas), metalurgia (60,5 
mil vagas), vestuário e acessó-
rios (59,5 mil vagas) e veículos 
(48 mil vagas) representavam 
56,6% do total de empregos 
da indústria no período.

Nas regionais FIEMG, os 
empregos industriais se con-
centravam na Sede (439,9 mil), 
no Sul (161,6 mil), no Centro
-Oeste (125,6 mil) e na Zona 
da Mata (117,5 mil). Nas de-
mais regionais (Vale do Aço, 
Rio Grande e Paranaíba, Norte, 
Alto Paranaíba, Rio Doce, Pon-
tal do Triângulo e Vale do Je-
quitinhonha), os empregos da 
indústria totalizaram 297,2 mil.
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 A antecipação da segunda dose pode ajudar a frear a 
epidemia no país, já que garante uma imunização mais
efetiva contra o novo coronavírus.

Saúde propõe redução de intervalo 
de aplicação da vacina Pfizer
ARGUMENTO. Ministro da saúde que citou a segurança e a 
regularidade nas entregas da vacina como premissa para 
reduzir o período entre aplicações.

DA REDAÇÃO

O ministro da saúde, Mar-
celo Queiroga, afirmou que é 
“muito provável” que a pasta 
anuncie a redução do intervalo 
entre a primeira e a segunda dose 
da vacina da Pfizer no Brasil. Em 
vez de esperar três meses pela 
segunda aplicação, os que foram 
ou ainda serão imunizados com 
a vacina receberão o reforço no 
intervalo de 21 dias.

O tempo é o previsto na 
bula da vacina da Pfizer, mas o 
Ministério da Saúde decidiu, no 
passado, ampliá-lo para três me-
ses para conseguir imunizar mais 
rápido um maior número de pes-

soas com a primeira dose. “Na-
quele momento, não tínhamos 
certeza da quantidade de doses 
de Pfizer que receberíamos nes-
te ano e optamos por ampliar 
o número de vacinados com a 
primeira dose. Mas agora temos 
segurança nas entregas e depen-
demos apenas da finalização do 
estudo da logística de distribui-
ção interna dos imunizantes para 
bater o martelo sobre a redução 
do intervalo da Pfizer para 21 
dias”, afirma o ministro. “As si-
mulações de logística já estão 
sendo finalizadas”, segue. 

Mesmo mantido o crono-
grama de entregas da Pfizer, sem 

antecipação, será possível a re-
dução, desde que confirmada a 
capacidade logística da distribui-
ção das ampolas. “As coisas es-
tão evoluindo nesse sentido [de 
redução do intervalo]”, reforça 
ele. “Em breve teremos a defini-
ção”, completa.

Ele ressalta que a palavra 
final será dos técnicos e dos co-
ordenadores do Programa Na-
cional de Vacinação (PNI), que 
estariam já em debate avançado 
sobre a possibilidade. De acordo 
com Queiroga, a Pfizer “é muito 
pontual na entrega das vacinas”, 
e até dezembro vai cumprir o 
contrato e disponibilizar mais 
100 milhões de doses ao Brasil.

Já a vacina de Oxford/ As-
traZeneca, produzida no Brasil 
pela Fiocruz, deve seguir com 
o intervalo de três meses, que 
é o previsto pela farmacêuti-
ca como ideal para o produ-
to. “Ainda faltam estudos para 
comprovar que a redução desse 
intervalo poderia ser feita”, afir-
ma o ministro Queiroga.

A antecipação da segunda 
dose pode ajudar a frear a epi-
demia no país, já que garante 
uma imunização mais efetiva 
contra o novo coronavírus. 
Pode ser importante também 
no combate à variante Delta, 
considerada mais contagiosa 
do que as outras que já circu-
lam no Brasil.
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Brasileiras perceberam alterações no ciclo menstrual depois que foram vacinadas contra Covid.

Brasileiras perceberam alterações no 
ciclo menstrual após vacinação
IMPACTO. Além da vacinação, outro aspecto que tem impactado no ciclo menstrual das mulheres, 
é a infecção pelo vírus.

DA REDAÇÃO

A alteração no ciclo mens-
trual após a vacinação contra a 
Covid vem sendo relatada em 
todo o mundo, como por exem-
plo, no Reino Unido, o gover-
no já identificou 958 casos de 
irregularidades no ciclo e pes-
quisadores já estão buscando 
entender melhor a relação entre 
a vacinação e as mudanças no 
ciclo menstrual.

As brasileiras perceberam 
alterações no ciclo, depois que 
foram vacinadas contra Covid. 
Principalmente as mulheres 

dos 40 aos 44 anos, com 35% 
das participantes; E as entrevis-
tadas dos 45 aos 49 anos, com 
27% delas. Já entre as mulheres 
dos 30 aos 35 anos, o percentu-
al é um pouco menor, 15% das 
participantes.

Além da vacinação, outro 
aspecto que tem impactado no 
ciclo menstrual das mulheres, 
é a infecção pelo vírus. Tendo 
em vista que, 26% das brasilei-
ras perceberam alterações no 
ciclo depois que contraíram o 
vírus. Principalmente as mu-
lheres dos 30 aos 34 anos, com 

30% das entrevistadas; e dos 
40 aos 44 anos, com 36% das 
participantes.

Os dados por estados de-
monstram que o Distrito Federal 
é o estado em que mais mulhe-
res apresentaram alterações, com 
64% das entrevistadas. Em São 
Paulo e no Rio de Janeiro pelo 
menos 24% das participantes 
perceberam seus ciclos diferen-
tes após infecção por coronaví-
rus. Já o Sergipe e Amazonas são 
os estados em que menos entre-
vistadas perceberam diferenças, 
com 13% das mulheres.
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Cemig dá dicas 
para economizar 
na hora do banho
ESTRATÉGIA. No inverno, a regulagem e mais tempo de 
funcionamento do chuveiro elevam a conta de energia.

DA REDAÇÃO

Atualmente, as lojas material 
elétrico e de construção ofere-
cem uma grande variedade de 
chuveiros, mas, na hora de es-
colher um novo equipamento, o 
consumidor deve ficar de olho 
na potência do equipamento, que 
é o principal fator de consumo 
de energia, independentemente 
das condições de uso. Quanto 
maior a potência, maior o consu-
mo. Chuveiros com potência de 
5.500 watts, por exemplo, gastam 
20% a mais do que com potência 
de 4.500 watts, se utilizados na 
temperatura mais alta. 

Geralmente, os modelos 
mais econômicos têm menor 
potência e aquecem menos, mas, 
ainda assim, é possível aumentar 
a temperatura da água, se abrir 
pouco a torneira. Não ocorre 
maior consumo de energia com 
esse ajuste, pois o funcionamen-
to do chuveiro não muda, mas 
a menor quantidade de água é 

aquecida mais rapidamente. Al-
guns chuveiros vêm atualmente 
com um dispositivo de ajuste 
eletrônico, que permite uma 
temperatura mais próxima da 
desejada, evitando assim a utili-
zação da potência máxima nos 
dias mais frios. “Esse recurso 
pode ser interessante para eco-
nomia de energia uma vez que, 
com ajustes de temperaturas in-
termediárias, pode-se evitar que 
o consumidor permaneça com a 
chave seletora na posição inver-
no, consumindo mais energia”, 
explica Queiroz. 

Mesmo assim, os chuveiros 
disponíveis no mercado não dis-
põem de muitos recursos para a 
redução do consumo, sendo que 
a melhor dica continua sendo a 
de reduzir o tempo no banho. 

O chuveiro elétrico é um 
dos grandes vilões da economia 
doméstica, uma vez que sua uti-
lização pesa bastante na conta 
de energia. Ainda mais no inver-

no, pois, quando a temperatura 
ambiente cai, é comum o au-
mento do gasto com eletricida-
de das residências, devido a ba-
nhos mais longos e à regulagem 
do chuveiro. Segundo Fernando 
Queiroz, engenheiro de eficiên-
cia de energética da Cemig, isso 
tem uma explicação simples. 
“Uma hora de banho na tem-
peratura ‘inverno’ por dia pode 
equivaler a dois televisores liga-
dos durante 24 horas”, diz ele.  

Porém, algumas atitudes po-
dem ajudar na redução do gasto 
com eletricidade, mesmo nessa 
época do ano. Em primeiro lu-
gar, é aconselhável ficar de olho 
no tempo de uso do chuveiro 
para reduzi-lo ao máximo, sem 
prejuízo para a higiene e o con-
forto. Além disso, fechar a tor-
neira quando for ensaboar o cor-
po e lavar os cabelos interrompe 
o funcionamento do equipamen-
to e o consumo de eletricidade. 

Nas cidades de Minas Ge-
rais com clima mais ameno, usar 
a chave de temperatura na po-
sição “morna” ou “verão” tam-
bém ajuda a economizar. “Na 
posição ‘verão’,  o consumo de 
energia cai em 30%, o que, em 
uma residência, pode significar 
uma redução no consumo ao fi-
nal do mês de até 10%”, explica 
o engenheiro da Cemig. 

Outra dica é aproveitar para 
tomar banhos nos horários mais 
quentes do dia e manter as portas e 
janelas do banheiro fechadas para 
melhorar o conforto térmico.
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varejão popular

O Prefeito Ângelo Oswaldo afirmou que é fundamental que 
o Poder Público se encontre na Praça Tiradentes.

Câmara Municipal de Ouro Preto 
assina escritura de novo imóvel
PREVISÃO. O imóvel passará por reformas, com previsão de conclusão até o final de 2022.
DA REDAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Ouro Preto assinou no último 
dia 22 a escritura pública de de-
sapropriação amigável de um 

novo imóvel para ampliação do 
espaço físico da Câmara Mu-
nicipal Ouro Preto. O casarão 
histórico possui uma localiza-
ção privilegiada e estratégica, 

pois se encontra próximo do 
atual prédio da Casa Legislati-
va, permitindo uma integração 
entre os espaços.

Essa é uma importante 
ação conjunta entre os Pode-
res Executivo e Legislativo, que 
proporcionará um ambiente de 
trabalho humanizado e um me-
lhor atendimento à população 
ouro-pretana. 

Os trâmites para a compra 
ocorreram através do interesse 
mútuo entre a mesa diretora 
e a atual gestão da Prefeitura. 
Deste modo, foi formada uma 
Comissão Interna responsável 
por cuidar do processo, após o 
decreto de desapropriação.

O imóvel passará por refor-
mas, com previsão de conclusão 
até o final de 2022. As obras 
acontecerão em duas etapas, sen-
do a primeira de caráter estrutu-
ral (infraestrutura, rede elétrica, 
hidráulica e redes de internet), e 
a segunda será de adequação do 
espaço (projeto de disposição 
dos setores, mobiliário e equi-
pamentos). Para que a reforma 
aconteça, será necessário elabo-
rar um processo licitatório, que 
será iniciado em agosto. 

O novo prédio abriga-
rá toda a parte administrati-
va da Câmara Municipal. Em 
um primeiro momento, será 
transferido o Arquivo da Casa 
para o térreo, e, logo depois, 
o Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), que ocupará o 
mesmo espaço. “Atualmente o 
arquivo da Câmara se encon-
tra em um imóvel alugado no 
bairro Bauxita. Então, dentro 
de 30 dias, que é o prazo que 
estimamos para trazer o arqui-
vo para cá, teremos uma eco-
nomia de R$7 mil”, acrescen-

tou o presidente da Câmara, 
Luiz Gonzaga. 

O Prefeito Ângelo Oswal-
do afirmou que é fundamental 
que o Poder Público se en-
contre na Praça Tiradentes, 
região central do município 
que representa, de muitas ma-
neiras, o povo ouro-pretano. 
“Nós sempre entendemos que 
a Câmara Municipal deve es-
tar aqui, no Centro da cidade, 
como a Casa do Povo, sempre 
de portas abertas para acolher 
a população. Por isso, a me-
lhor opção seria encontrar um 
imóvel nas imediações onde 
a Câmara pudesse se expan-
dir, pois, com 15 vereadores e 
todos os serviços prestados, a 
Câmara não poderia continuar 
tão asfixiada na Casa de Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos. 
Identificamos então esta casa, 
da saudosa Dona Coraci Lou-
reano Oliveira, que foi coloca-
da à venda pelos seus herdei-
ros, cujos fundos da casa dão 
exatamente para os fundos da 

Câmara Municipal, podendo 
haver uma conexão direta en-
tre os imóveis. Então, isso fa-
cilita muito todo o trabalho da 
Câmara, é uma expansão natu-
ral”, destacou.

O presidente da Câmara, 
o vereador Luiz Gonzaga do 
Morro, apontou as vantagens 
da aquisição deste novo imó-
vel, ressaltando a nova dinâmi-
ca de trabalho da Casa. “Com 
esse novo prédio será possível 
estender nosso trabalho, já era 
um desejo de outras gestões, 
que agora, finalmente, estamos 
tornando realidade. Nosso atu-
al espaço é muito limitado, o 
que dificulta, muitas vezes, que 
possamos exercer nossa função 
de maneira efetiva. Ao adquirir 
este casarão será possível aten-
der o povo com muito mais 
eficiência. Estamos sempre 
buscando melhorar o nosso 
trabalho. Portanto, esse novo 
imóvel representa uma grande 
conquista para a população de 
Ouro Preto”, disse.
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¨ polícia

CRIME. Os autores foram presos em flagrante por tentativa de 
ocultação de cadáver.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar, na ma-
drugada do 28 de julho, por 
volta de uma hora da manhã, 
após diversas denúncias, reali-
zou a prisão em flagrante de 
dois autores de crime de homi-
cídio que havia ocorrido em 7 
de junho de 2021.

Nesta oportunidade, os 
autores foram presos em fla-
grante pelo crime de oculta-
ção de cadáver. A vítima, um 
adolescente de 15 anos, estava 
desaparecida desde o dia 3 de 
junho de 2021.

 Em 30 de junho de 2021, 
a mãe da vítima acionou a Po-
lícia Militar e informou que seu 
filho estava desaparecido desde 
o dia 03 de junho de 2021. Em 
data posterior, a genitora regis-
trou novo Boletim de Ocorrên-
cia, informando que seu filho 
havia sido morto por um tra-
ficante, haja vista uma possível 
dívida de drogas. Desde então, 
a Polícia Militar realizou diver-

Autores de homicídio e 
ocultação de cadáver, 
de adolescente, são 
presos em Mariana

sas diligências de rastreamento 
e, contando com o serviço de 
inteligência de segurança públi-
ca e apoio de denúncias anôni-
mas, intensificou as buscas em 
trilha que liga o bairro Rosário 
ao Morro Santana, também co-
nhecido como “Gogo” e na re-
gião do bairro Morada do Sol. 

Na madrugada do dia 28 
de julho de 2021, em operação 
batida policial desencadeada no 
Bairro Morada do Sol, na área 
conhecida como “Invasão”, foi 
localizado um dos suspeitos de 
autoria do delito, que tentou 
evadir da abordagem policial. 
Durante a abordagem ao pri-
meiro suspeito localizado, a 
polícia militar recebeu denún-
cias anônimas sobre o segun-
do suspeito, obtendo êxito em 
localizá-lo e abordá-lo. Os sus-
peitos admitiram a autoria do 
homicídio do menor que estava 
desaparecido e informaram o 
local aonde ocultaram o cadá-
ver, sendo presos em flagrante 

por este delito.
Em seguida, com as infor-

mações dos autores, equipes da 
polícia militar deslocaram até 
um buraco de sari específico, 
localizado em lugar conhecido 
como Lagoa Seca, que está si-
tuado em uma trilha que liga o 
bairro Rosário ao bairro Morro 
Santana. No local apontado, o 
Corpo de Bombeiros Militar foi 
acionado e resgatou o cadáver.

Um dos autores confirmou 
as denúncias, afirmando que a 
vítima foi morta no dia 7 de ju-
nho por volta de 15 horas com 
uso de uma faca, em razão de 
que havia furtado 25 pedras 
de crack, tendo uma dívida no 
contexto do tráfico de drogas. 
Após o homicídio, informou 
como e aonde ocultaram o ca-
dáver. Diante dos fatos, os au-
tores, presos em flagrante pelo 
crime de ocultação de cadáver, 
foram conduzidos a Delegacia 
de Plantão para as devidas pro-
vidências da persecução penal. 

FLAGRANTE

Polícia militar apreende 
arma de fogo em distrito 

No último sábado (24), a 
polícia militar foi acionada para 
comparecer ao distrito de Águas 
Claras em Mariana por volta de 
22h após denúncias de disparo 
de arma de fogo no distrito.

Segundo informações, em 

uma residência acontecia uma 
festa quando dois cidadãos se de-
sentenderam e entraram em luta 
corporal que foi apartada pelos 
presentes. Um deles deslocou-se 
até a cidade de Mariana e retor-
nou ao local dos fatos efetuando 
um disparo de arma de fogo, 

sendo contido por populares.
Ambos os envolvidos na 

briga foram identificados e du-
rante as diligências o revólver do 
calibre 32 foi encontrado pelos 
policiais militares tendo uma 
munição deflagrada e quatro in-
tactas. Um veículo Ford Ranger, 
de cor verde, emplacado na 
cidade de Ouro Preto de pro-
priedade do autor do disparo foi 
apreendido após ser localizado 
abandonado e foi levado ao pá-
tio credenciado.

A arma foi apreendida e 
entregue na Delegacia da Polí-
cia Civil de Plantão para os de-
vidos fins.

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.

Vitórias importantes podem rolar no trabalho e seu 
cartaz vai aumentar com os chefes. Sim, a semana 
tem tudo para ser gloriosa na vida profissional, 
mas apesar das indicações de sucesso, não 
descarte aborrecimentos, bebê! As expectativas 
por aumento nos ganhos podem dar ruim e a 
sensação de que seus esforços não trazem grana 
extra atiça a sua ira.

Sair da zona de conforto é a especialidade do seu 
signo e você recebe carta branca de alguns astros 
para chacoalhar a roseira nesta semana. Boas 
novas chegam de Mercúrio e o reizinho dá sinal 
verde para você pensar fora da caixa, mudar os 
rumos do que não está fluindo do jeito que gosta e 
investir em novas experiências. 

Quem está esperando uma semana sussa 
no trabalho e com grana pode ir tirando o 
cavalinho da chuva porque os astros não vão 
dar moleza, não! Ainda bem que seu signo é 
o rei da perseverança e não se amedronta 
diante de desafi os. Desistir não é a sua praia, 
aliás, se usar bem a cabeça, você tem tudo 
para fazer do limão uma bela limonada.

Imprevisível como seu signo é, não dá pra palpitar 
muito sobre as suas reações, mas me arrisco a 
dizer que você pode perder a esportiva facinho, 
facinho, bebê! Júpiter está com o alerta de treta 
ligado, engata marcha-ré em sua companhia e se 
estranha com Marte, deixando seu jeito suuuper 
esquentado, sinal de que você não vai pensar duas 
vezes para boquejar com quem quer que seja. 

Sua vitalidade pode surpreender e não vai faltar 
disposição para correr atrás dos seus interesses, 
xuxuzinho! Você tem tudo para se livrar de um 
problema antigo na saúde e vai mandar muito 
bem no trabalho. Se está na fila do desemprego 
e depende de bicos para se sustentar, é hora de 
acelerar o passo. Você vai contar com energia 
farta para virar o jogo a seu favor e conseguir uma 
vaga. 

Mercúrio está em ritmo de mudança e manda 
boas notícias para as suas fi nanças no novo 
endereço. Ele avisa que há chance de você 
faturar um dinheirinho extra com coisas que 
pode fazer em sua casa – vale até divulgar nas 
redes sociais e pegar encomendas. Mas se 
trabalha com carteira assinada, já vou avisando 
que o bicho pode pegar, a concorrência 
profi ssional vai estar de amargar.

Alô, alô, geminiane sempre de anteninha 
ligada à espera das novidades! Quer primeiro 
as boas ou as bad news? Demorou pra 
decidir e eu conto a melhor: seu regente 
Mercúrio traz vibes diferentes a partir de 
terça-feira e deixa as suas qualidades tinindo, 
meu bombonzinho! Seu lado negociador, seu 
tino comercial e sua boa lábia estarão com a 
corda toda e você tem grandes chances de se 
dar bem no trabalho e com grana.

Seu signo tá de boas e vai ficar ainda mais com as 
good news que chegam de Mercúrio, cancerianjo! O 
astro soma vibes com o Sol e anuncia uma semana 
rendondinha para reforçar seus ganhos: o caminho 
está aberto para você ver a cor do din-din. Mas a ala 
pessimista sempre fala que notícia boa dura pouco e 
a coisa pode encrespar para o seu lado se não tomar 
umas 10 xícaras de juízo.

Não bastasse a companhia generosa do Sol, agora 
seu signo também recebe o reizinho Mercúrio, meu 
consagrado! Você vai mandar bem nessa semana e 
sucesso é pouco para definir o seu astral no trabalho, 
com grana, nos contatos e amizades. Eita, mas 
vejo aqui que tem uns e outros do contra: Marte se 
estressa com Júpiter e monta umas armadilhas, 
sinal de que você pode pisar em terreno minado nas 
relações pessoais. 

Você gosta de rotina, equilíbrio e bom senso, mas 
precisa tomar uns baldes de paciência nesses dias, 
pois o seu astral está uma verdadeira gangorra e 
a semana será oito ou oitenta. De um lado, vai ter 
que lidar com a presença incômoda de Mercúrio 
e do Sol no seu inferno astral, o que pode trazer 
desânimo e te deixar com a pulga atrás da orelha 
em relação à vários assuntos. 

Vibes maneiras chegam de Mercúrio nesta 
semana e o astro vai somar forças com o Sol, 
trazendo muitos estímulos para você realizar 
seus planos e suas esperanças. Algo que 
você deseja há tempos pode virar realidade e o 
cenário é favorável para projetos que envolvam 
estudos, viagem, mudança de casa e ideais 
em parceria com amigos. A grana e a saúde 
contam com proteção nos primeiros dias, mas 
vão inspirar cuidados a partir de quinta-feira. 

Henrique garante a Bianca que está 
esperando por ela. Duca se desculpa com 
Bianca. Os alunos da Ribalta preparam uma 
despedida para René, e João fi ca impactado. 
João deixa escapar para Cobra que Karina 
pode não ser fi lha biológica de Gael. Nando 
informa à Galera da Ribalta que convidaram a 
banda para um show fora do Rio. René afi rma 
para Gael que nunca se envolveu com Ana. 
René parte para a Amazônia. Nando convida 
Delma para viajar com a banda. Sol não 
aceita fazer o show por causa de Bete. Cobra 
comenta com Lobão sobre a desconfi ança da 
paternidade de Karina. Lobão pensa em tirar 
Karina de Gael.

Wallace demonstra antipatia de Simplício, 
e Heideguer o incentiva. Tomtom sabota a 
comida de Roberta. Sol beija Wallace, e BB 
vê os dois. Roberta passa mal, e Marcelo 
a leva para casa. Jade grava as cenas de 
beijo entre Henrique e Bianca e envia para 
Duca. Roberta se declara para Marcelo 
e lhe pede perdão. Duca interrompe os 
ensaios da peça e pede que Jade pare de 
lhe enviar vídeos. Edgard repreende Jade 
e pede que Duca deixe a Ribalta. Henrique 
afi rma a Bianca que gosta dela.

Eric conta a Antônia e Domênico 
que o nome verdadeiro de Cássio é  
Vinícius. Júlio avisa a Malagueta que 
os funcionários do hotel vão encontrar o 
carrinho usado para transportar as malas 
com o dinheiro do roubo. Luiza beija Eric. 
Malagueta consegue pegar o carrinho 
antes que os funcionários vejam. Eric 
revela a Seixas que Bebeth costuma 
pegar coisas que não são suas. Maria 
Pia oferece ajuda a Malagueta para usar 
o dinheiro do roubo. Cássio combina 
com Luiza o esquema para conseguir 
as provas que inocentam Eric. Sandra 
Helena conta sobre a festa surpresa que 
as tias de Júlio estão preparando para 
ele.

Desesperada, Bebeth entra no corredor 
desativado do hotel. Júlio se oferece para 
levar Antônia para casa. Eric encontra Bebeth 
chorando. Antônia beija Júlio. Cássio avisa a 
Timóteo que deixará o país. Antônia pede a 
Luiza que faça um retrato-falado de Cássio. 
Agnaldo demonstra preocupação ao ver 
Sandra Helena esbanjando o dinheiro do 
roubo com compras. Malagueta pensa em 
sabotar o hotel para que ele seja vendido. 
Eric conversa com Márcio sobre Bebeth. Eric 
conta a Márcio que a perícia concluiu que 
Bebeth pode ter provocado o acidente com a 
mãe, sem querer. 

Sol se anima com a presença dos 
amigos. Heideguer confessa a Henrique 
que está cuidando do caso de Bete por 
interesse. Heideguer manipula Wallace 
e afi rma que encontrará Simplício. Jade 
incentiva Duca a assistir aos ensaios de 
Bianca, e o lutador tem uma crise de 
ciúmes. Sol visita Bete, que aconselha a 
fi lha a aceitar a ajuda de Gael. Wallace 
percebe o ciúme de BB. René convida 
Dandara e João para passar um dia 
na praia. Sol insiste em trabalhar no 
lugar da mãe, e Gael tenta convencer 
a menina a aceitar ajuda. Wallace ajuda 
Sol. João convida Pedro para ir à praia. 

Magnólia e Severo comemoram o 
dinheiro que ganharam de José Alfredo. 
Orville observa um novo quadro de 
Salvador e fi ca temeroso. Felipe guarda 
comida vencida no freezer e avisa a 
Enrico. Maria Marta afi rma que Cristina 
é fi lha de José Alfredo. Merival informa a 
Cláudio que a juíza exigiu sua presença 
e a de Téo no tribunal para ouvir a 
sentença. José Alfredo avisa a Maria 
Ísis que irá encontrá-la. José Alfredo vai 
para casa e impede que Silviano avise a 
Maria Marta. Beatriz pede que Amanda 
procure por Leonardo. Severo decide 
apostar seu dinheiro no pior cavalo do 
páreo. José Alfredo manda Merival e 
Cristina irem até sua casa. 

Valquíria pede que Maria Marta e seus 
fi lhos permaneçam na joalheria Império. 
José Alfredo afi rma a Cristina que estará 
sempre ao seu lado. Vicente manda um de 
seus ajudantes pegar comida no refrigerador 
e Felipe fi ca apreensivo. Enrico denuncia 
o restaurante de Vicente para a vigilância 
sanitária. Maurílio procura Danielle. Magnólia 
e Severo comemoram a aposta. Cristina 
avisa a Maria Marta e seus fi lhos que José 
Alfredo cancelou a reunião. Cora e José 
Alfredo se encontram no hotel. Cora acaba 
adormecendo sem ter sua noite de amor 
com José Alfredo. Amanda procura por 
Leonardo. Cláudio conversa com Beatriz.  

José Alfredo consegue fazer com que Cora 
revele o local onde escondeu seu diamante. 
Magnólia e Severo fazem uma reserva 
no restaurante de Vicente. Maria Marta 
convence José Pedro a não passar a noite 
com Danielle. José Alfredo pede para falar 
com Maria Ísis. Cristina se preocupa com 
José Alfredo. Josué vai à casa de Cora para 
pegar o diamante rosa. Amanda encontra 
Leonardo, mas é atacada por um morador 
de rua. Elivaldo e Cristina voltam para casa 
antes de Josué sair do quarto de Cora. 
José Alfredo exige que Maria Ísis conte a 
verdadeira história sobre sua gravidez.

Malagueta combina com os colegas 
a sabotagem ao hotel. Eric revela ao 
delegado que não contou que pegou 
os óculos no quarto de Bebeth para 
poupar a fi lha. Lígia pergunta a Sabine o 
motivo de sua vinda ao Brasil. Eric faz a 
reconstituição do dia do roubo, mas fi ca 
preso com os policiais no elevador do 
hotel. Antônia afi rma a Siqueira que Eric 
não é  culpado pelo roubo no hotel. Maria 
Pia desconfi a que foi Malagueta quem 
atropelou o segurança que monitorava 
as câmeras no dia do baile. Sabine diz a 
Dom que o hotel deve ser desmembrado 
e vendido. Pedrinho acusa Eric de ladrão e 
exige seu hotel de volta. 

Gael implica com René. Sol e Wallace 
visitam Bete. Wallace conta para Bete 
que Sol está trabalhando em seu lugar, 
e a mãe insiste para que a fi lha volte ao 
colégio e não desista de seus sonhos.  
Sol e Wallace se beijam, mas o rapaz 
afi rma que gosta de Bárbara. Gael salva 
Dandara de um afogamento e os dois 
se beijam. René aceita um trabalho na 
Amazônia. Dandara fi ca apreensiva por 
causa de João. René conta para João 
que vai para Amazônia. Heideguer mostra 
para Wallace uma foto de Simplício. 

Rodrigo e Manuela se desesperam ao 
saber do quadro clínico da fi lha. Moema 
termina seu relacionamento com Wilson. 
Rodrigo vai a Gramado avisar a Ana sobre a 
saúde de Júlia. Manuela fala para Lourenço 
e Nanda sobre o estado de Júlia. Cícero 
conversa com Suzana. Gabriel chega ao 
hospital no momento em que Rodrigo 
consola Manuela. Cris pede para Lourenço 
fi car com Tiago. O médico explica para 
Ana, Rodrigo e Manuela que Júlia precisará 
de um transplante.

Lúcio e Daniel esclarecem a Rodrigo 
e Ana o porquê  de não poderem ser 
doadores de Júlia. Lourenço conta 
para Tiago que é  seu pai. Por conta da 
compatibilidade sanguínea, Manuela 
e Eva são escolhidas para fazer 
os exames. Jonas tenta disfarçar a 
presença de Ângela em sua casa, 
mas Cléber não acredita em suas 
justifi cativas. Dora discute com Marcos. 
Daniel avisa que Eva e Manuela estão 
aptas a serem doadoras. 

Manuela é indicada a fazer o transplante 
para Júlia, e Daniel explica a todos os riscos 
da cirurgia. Rodrigo confessa a Lourenço 
que teme pela vida da fi lha e da ex-mulher. 
Eva tenta convencer Lúcio de que Manu 
não é  a pessoa ideal para doar o fígado 
para sua neta. Moema não aceita voltar a 
namorar Wilson. Alice se emociona com o 
fato de Cícero e Suzana terem reatado. Dora 
termina com Marcos. Júlia diz que está  feliz 
porque Ana e Manu se reconciliaram. Iná 
segue com as netas até  o centro cirúrgico. 
Ana e Manu se abraçam emocionadas.

Penúltimo capítulo.

Último capítulo

Reapresentação do último capítulo.

Júlio tenta explicar a Evandro os motivos 
que o fi zeram participar do roubo. Mathias 
provoca Bebeth. Douglas repreende Rúbia 
por tê -lo procurado no hotel. Júlio diz a 
Agnaldo que aceita sabotar o hotel. Júlio tenta 
se convencer de que não é  bandido. Antônia 
deduz que os ladrões usaram o corredor 
desativado do hotel. Bebeth ajuda Nelito a 
reunir objetos do hotel para Pedrinho. Mathias 
dá  a entender a Eric que Bebeth pode não ser 
a culpada pelo acidente com a mãe. Nelito 
fi ca preocupado com Bebeth ao ouvir da 
menina que o canguru trazido por ele não é  
Flor e, sim, um boneco de pelúcia. 

Athaíde paga as mensalidades atrasadas de 
Pedrinho e pede que ele não conte a Lígia 
que eles reataram a amizade. Eric confronta 
Sabine. Malagueta e seus comparsas tramam 
para destruir a imagem do Carioca Palace. 
Luiza não aceita o emprego que Alfonso lhe 
oferece. Antônia e Júlio se encontram e fi cam 
juntos. Júlio deixa o lustre frouxo para cair 
durante a festa. Agnaldo liga para a equipe 
de limpeza e desmarca o serviço. Antônia e 
Domênico encontram o corredor desativado 
do hotel. Eric tenta defender a permanência 
do Carioca Palace como um investimento da 
empresa. 

Luiza pede a Cíntia que não conte a ninguém 
que ela está  no hotel. Luiza propõe a Eric que 
eles mantenham em segredo sua relação, 
para não magoar Pedrinho. Eric teme que o 
incidente que ocorreu no evento prejudique 
sua tentativa de convencer Sabine a não fechar 
o hotel. Prazeres quase escuta a conversa de 
Júlio e Sandra Helena sobre o roubo. Dom 
propõe aos sócios da empresa que Eric avalie 
a possibilidade de lucro do Carioca Palace 
reformado, antes de decidirem pela venda do 
imóvel, como deseja Sabine. Eric deixa claro a 
Antônia que não quer colocar Luiza em risco 
na operação policial para deter Cássio. 

É notícia boa que você quer? Então toma! O Sol 
segue em seu paraíso e recebe a companhia 
esperta de Mercúrio, sinal de sorte em dose dupla na 
sua vida, meu cristalzinho! Agora, mesmo contando 
com vibes superpositivas, não convém dar sopa 
para o azar. 

Lobão pede que Luiz consiga fi os 
de cabelo de Gael. Nat alerta Cobra 
sobre Lobão. Luiz e Diego invadem a 
academia e Karina tenta enfrentá-los, 
mas os dois conseguem fugir. Cobra 
se arrepende de ter comentado sobre 
Karina com Lobão. Cobra comenta 
com Lobão sobre a desconfi ança da 
paternidade de Karina. Lobão pensa 
em tirar Karina de Gael. A cantora 
Paula Fernandes aceita ajudar Lincoln 
e Tomtom a trazer Mari de volta. 

José Alfredo se desentende com Maria Ísis, 
que termina o romance com o Comendador. 
Josué deixa um objeto cair no quarto 
de Cora, e Elivaldo e Cristina ouvem o 
barulho. Maurílio tenta convencer Danielle 
a se aliar a ele. Ismael, Lorraine e Juliane 
vêem Josué sair da casa de Cora. Enrico 
ouve Maria Clara chamar Vicente para ir 
à sua casa e fi ca furioso. Amanda avisa a 
Beatriz que Leonardo foi hospitalizado com 
pneumonia. Josué devolve o diamante 
para José Alfredo, que se entristece ao 
constatar que a pedra perdeu o brilho. Cora 
se assusta ao acordar no hotel e encontrar 
Josué. João Lucas estranha a irritação de 
seu pai com ele. 

Maria Ísis conta para Kelly que se separou 
de José Alfredo. Reginaldo abandona 
Jurema novamente. Maria Marta repreende 
Amanda por chegar pela manhã em casa. 
Magnólia discute com Maria Ísis. Téo fi ca 
animado ao saber que precisa ir ao tribunal 
para ouvir a sentença da juíza. Beatriz 
visita Leonardo no hospital. Cristina vê 
Vicente com Maria Clara. Enrico observa a 
fi scalização sanitária chegar ao restaurante. 
José Alfredo explica para Cristina como 
conseguiu sua pedra de volta. Pietro vê 
Cora chegar em casa com Josué e espalha 
a fofoca para Xana. Vicente argumenta com 
o chefe da fi scalização e pede para Maria 
Clara avisar a Cláudio. 

João Lucas tenta entender o desprezo do 
pai. Beatriz ajuda Leonardo. Enrico impede a 
entrada de Cláudio no restaurante. Vicente é 
preso e Maria Clara o acompanha. Antoninho 
anuncia o tema para o novo samba enredo 
e pede para Orville pintar os painéis da 
escola. Felipe assume o lugar de Vicente no 
restaurante. José Alfredo revela para João 
Lucas que Maria Ísis engravidou do filho. Maria 
Marta ouve a conversa entre João Lucas e 
José Alfredo e comemora ao saber que o 
Comendador não pode mais ter filhos. Érika 
não consegue uma declaração de Cláudio 
para Téo e o blogueiro decide inventar uma 
notícia sobre o escândalo no restaurante. 
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Volta às aulas: muito além de “a favor ou contra”
O retorno às aulas presenciais às escolas já está sendo preparado, não da mesma maneira como 

retornavam das férias, mas com uma experiência vivida que pode ter deixado diversos impactos ne-
gativos, na aprendizagem, e no desenvolvimento socioemocional causado pelo isolamento social e 
distanciamento escolar.

O debate sobre a volta às aulas não pode ser conduzido de forma simplista. Mais que o sim ou não, 
é uma questão sobre a valoração da vida. É evidente que todos temos concordância sobre a importância 
da educação e da escola no desenvolvimento das crianças e adolescentes, bem como a tranquilidade de 
pais e mães em terem um espaço adequado para deixar seus filhos e filhas.

O primeiro ponto a ser pensado é que neste momento os sentimentos deverão ser acolhidos, e a 
maneira como isso será feito será primordial para tudo o que virá depois. Diversos são os motivos para 
o acolhimento, nossas crianças passaram por experiências de luto próximas a elas, de familiares, amigos 
e pessoas conhecidas, e as perdas vividas precisam ser tratadas de maneira especial. Além disso, as mu-
danças de rotina que ocorreram, em suas vidas e na vida dos pais, irão novamente se transformar. Se foi 
difícil de repente estarem todos em casa, mudar a rotina novamente, e se ausentar da segurança que o 
lar representa, pode também gerar alguns impactos. Principalmente aos menores, todo um período de 
readaptação à escola e de afastamento dos pais terá que ser feito novamente.

Há ainda o medo da doença, da contaminação. O medo dos adultos influenciam diretamente as 
crianças, portanto será necessário lidar com níveis diferentes de ansiedade, pois as crianças levarão de 
casa toda uma bagagem do que vivenciaram e vivenciam desde o início da pandemia. O professor é uma 
figura fundamental, é o que está mais próximo fisicamente e emocionalmente da criança, é ele que ela 
irá procurar se sentir-se insegura ou desconfortável. E nesse aspecto, quem também sofre os impactos 
tem condições de acolher? Estariam os professores preparados para esse acolhimento? Não é tarefa 
fácil e é preciso preparação. 

Todo esse cenário tem divido muito a opinião entre pais e professores, no entanto, a tão desejada 
volta às aulas presenciais não é uma decisão razoável, tem muitos “porquês” por trás dessa definição. 
Um decreto equivocado nos levará a aceitar, as mais de 500 mil pessoas mortas como um padrão coti-
diano ou uma simples estatística e isso não dá pra engolir. A responsabilidade em como essas crianças 
serão recebidas precisa ser tratada como prioridade, neste caso, antes mesmo do ensino a ser ofertado!

Charge

Queda de pelo dos gatos

O que te faz querer 
ir embora?!

O que te faz querer ir em-
bora?! Onde, em qual curva, 
nosso amor desandou?! De ti 
eu sabia as cicatrizes, as mar-
cas de nascença, os medos 
e os livros preferidos. De ti 
escondi minhas esperanças e 
desejos para não te assustar, 
pois sei que te demoras ao 
amar. De ti eu ri, gargalhei, te 
amando e cuidando dos teus 
excessos, te contando meus 
rasgos internos e te prote-
gendo do ressurgir dos meus 
traumas, pois sei que de nada 
eles adiantariam nessa relação.

Das tristezas que nun-
ca me fizeram sentido, esta é 
a que está mais me doendo. 
Gostaria de mudar de afeição, 
de deixar de te amar e de largar 
minhas coisas na tua casa sem 
me preocupar, ou de fingir que 
preciso delas só para ir te ver. 

- Doenças dermatológi-
cas causam queda de pe-
los em gatos, como sar-
nas, alergias ou dermatites.
- Parasitas, como a pulga, po-
dem ser um motivo para a que-
da de pelos. Como o bichano 
coça muito, essa ação pode levar 
a manchas e quedas localizadas.
- Estresse também pode fa-
zer o pelo cair, como algu-
ma mudança de rotina ou 

algum trauma recente. Nes-
se caso, é comum os gatos 
perderem pelos no pescoço.
- Má alimentação é uma das gran-
des causas de perda de pelo. Pro-
cure oferecer ração de qualidade 
que entregue todas as vitaminas 
necessárias para o seu bichano.
Visitas regulares ao veterinário 
é fundamental para continuar 
mantendo em dia a saúde do 
seu gato.

Mas, infelizmente, ainda gosto 
muito do nosso desarrumado. 
Portador de uma cabeça avoa-
da, se sempre esqueci minhas 
coisas por aí, o que seriam al-
gumas peças de roupa na casa 
de quem tanto amo!?

Não tenho poderes para 
não te deixar partir, voar como 
sempre quiseste, mas posso te 
pedir algumas coisas? Não me 
deixe sozinho quando a vida 
me pedir grandes decisões. Te-
nho tanto medo delas! E não 
me diz que esse adeus é defi-
nitivo, porque sei muito bem 
cuidar de ti, mas nunca soube 
como cuidar de mim mesmo. 
Ah, e, por favor, antes de se 
despedir, só me conta: tem 
algo que te faz feliz e que eu 
ainda não sei?!

Fred Elboni
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O destaque dessa semana é a Dejiane de Paula da Silva, 
que comemora seu aniverário nesta sexta-feira (30). 
Parabéns!

Nosso amigo Jefferson, da Tabacaria Vovozona, aniversariou 
na última segunda-feira (26). Na foto, com sua esposa 
Karine, da Boutique Áurea. Felicidades, parceiro! 

Podem estar fora da Câmara mas nunca fora da política. 
Reuniram no Restaurante Sinhá Olímpia, os ex-verea-
dores Bruno Mól, Gerson Cunha, Bambu, Jarbas Ramos 
e Cristiano Vilas boas. Quanto ao assunto e o motivo da 
prosa só eles sabem!!!!!

Roberto Rodrigues e Martha Rodrigues completaram 
34 anos de casamento. Isso que é amor viu?! Que Deus 
continue abençoando vocês.

Nosso parceiro Lorenzo, da loja Lorenzo Material de 
Construção, aniversariou nesta terça-feira (27). Na foto 
com o diretor comercial Tiaguinho “Trelelê”, rsrs... 
Grande abraço!

Gabriel Gonçalves e Gabriela Gomes marcando presença 
em nossa coluna social. Que casalzão!


