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 A brucelose é uma doença bacteriana que afeta diversos 
animais, incluindo os bovinos.

Segunda fase de 
vacinação contra 
Brucelose é iniciada 
em Mariana
OPORTUNIDADE. A imunização, oferecida pela prefeitura de 
Mariana, é gratuita.

DA REDAÇÃO

Foi iniciada na última se-
gunda-feira (18), a vacinação 
contra a brucelose em bovi-
nos fêmeas de 3 a 8 meses de 
idade. A vacinação é ofertada 
pela Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Rural, e tem o 
objetivo de reduzir os impac-
tos negativos dessas zoonoses 
na saúde humana e animal, 
além de promover a competi-
tividade da pecuária nacional.

Foram imunizados 1032 
animais na primeira fase. A 
iniciativa faz parte do Pro-
grama Nacional de Controle 
e Erradicação da Brucelose 
e Tuberculose Animal (PN-
CEBT), que foi instituído 
no Brasil pela Instrução 
Normativa Ministerial de nº 
02/2001 e regulamentada 
pela Instrução Normativa 
SDA nº 10/2017.De acordo 
com a equipe responsável é 
muito importante vacinar o 
animal e explicou ainda, que 
nesta segunda fase o intuito 

é atender um maior número 
de produtores. 

Os produtores que dese-
jarem solicitar o serviço de-
verão entrar em contato com 
a secretaria responsável, atra-
vés do número 3558-4173.

A brucelose é uma do-
ença bacteriana que afeta di-
versos animais, incluindo os 
bovinos. Já os seres humanos 

podem contrair a doença ao 
consumir produtos como lei-
te não pasteurizado, produtos 
lácteos contaminados (como 
queijo e manteiga), carne 
mal passada, entre outros. 
O cuidado com a vacinação 
das bezerras evita com que 
o animal contraia a doença e 
ela seja, consequentemente, 
transmitida à população.
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Durante a audiência foram pontuados pelos moradores alguns pontos negativos em relação 
a mudança no trânsito.

Projeto de alargamento 
da Rua Dom Viçoso é 
reprovado em 
audiência pública
DESENCONTRO. Moradores alegaram falta de diálogo como 
justificativa para reprovação de projeto.

DA REDAÇÃO

No último dia 26, a 
Prefeitura Municipal de 
Mariana, realizou no Cen-
tro de Convenções uma 
audiência pública para 
apresentação do proje-
to de alargamento da Rua 
Dom Viçoso em paralelo 
à Praça Gomes Freire. O 
projeto tinha como pro-
posta mudanças no Centro 
Histórico, especificamen-
te no alargamento da cal-
çada à Rua Dom Viçoso, o 
que possibil itaria acessibi-
l idade e um f luxo maior de 
pedestres excluindo assim 
o estacionamento de veí-

culos no local.
Durante a audiência 

foram pontuados pelos 
moradores alguns pon-
tos negativos em relação 
a mudança no trânsito. 
Os moradores fizeram 
comparações as obras 
da Praça Gomes que não 
cumpriram com o projeto 
inicialmente apresentado 
à população o que deu es-
paço à opiniões unânimes 
contra o projeto.

Segundo os moradores 
presentes, o projeto foi 
elaborado sem a par ticipa-
ção dos moradores e co-
mércio local e desagradou 

a maioria fazendo com 
que, em votação, fosse re-
provado.

A equipe de reporta-
gem do Jornal Ponto Final 
entrou em contato com o 
prefeito Juliano Duarte, 
através da Assessoria de 
Comunicação do mesmo a 
fim de ter uma posição do 
prefeito a respeito da re-
provação do projeto, mas 
até o fechamento desta 
edição não foi encaminha-
da resposta.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Para retirada das cestas é necessário apresentar um documento de identificação com foto e CPF.

Cestas básicas são distribuídas 
aos alunos da rede municipal

CUIDADO. Atendendo às medidas sanitárias para evitar a propagação 
do coronavírus, o acesso será restrito a apenas para um membro 
da família.

DA REDAÇÃO

A partir de quarta-feira 
(27), a Prefeitura de Mariana 
começou a realizar a entrega 
das cestas básicas para os alu-
nos da rede municipal de ensi-
no. Os repasses acontecem até 
sexta-feira, 5 de novembro. A 
ação garante a alimentação e 
saúde dos alunos da rede.

Devido ao retorno das 
aulas presenciais, houveram 
mudanças em alguns locais de 
entrega, diante disso, as cestas 
serão distribuídas de acordo 
com o cronograma de cada ins-
tituição e os responsáveis terão 
direito a uma cesta para cada 
grupo familiar. Os repasses 
consideram o nome da mãe do 
aluno como ordem de entrega.

Para retirada das cestas é 
necessário apresentar um do-
cumento de identificação com 
foto e CPF. Os responsáveis 

deverão estar atentos ao crono-
grama das escolas com as datas 
e a ordem alfabética. A família 
que tem filhos matriculados 
em mais de uma escola, a cesta 
deverá ser retirada em apenas 
uma escola, onde está matricu-
lado o filho mais novo.

O repasse de cestas para ter-
ceiros será realizado mediante a 
autorização devidamente assinada 
e acompanhada do documento de 
identificação do responsável e da 
pessoa autorizada a retirar a cesta.

Atendendo às medidas sa-
nitárias para evitar a propaga-
ção do coronavírus, o acesso 
será restrito a apenas para um 
membro da família e adotará o 
espaçamento de 1,5m de dis-
tância nos locais de distribui-
ções. O uso de máscara e do 
álcool 70% são obrigatórios, 
além de levar uma caneta para 

assinar a lista de entrega.

COMPOSIÇÃO DAS CESTAS
Contendo 21 itens, com 

diversos produtos alimentícios 
e de higiene pessoal, as cestas 
têm a seguinte composição: 
1 pacote de açúcar; 2 pacotes 
de arroz; 1 pacote de biscoi-
to cream-cracker; 1 pacote de 
biscoito maisena; 1 extrato de 
tomate; 1 pacote farinha de tri-
go; 2 pacotes de feijão carioca; 
1 pacote de fubá de milho; 2 
pacotes de leite em pó; 1 pa-
cote de macarrão espaguete; 1 
pacote de macarrão parafuso; 2 
óleo de soja; 1 pacote de pó de 
café; 1 pacote de sal; 2 latas de 
seleta de legumes; 2 sardinhas 
em conserva; 1 pacote de can-
jiquinha; 2 sabonetes; 1 pacote 
sabão em pó; 2 cremes dentais 
e 2 pacotes de papel higiênico.
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Município disponibiliza 
Auxílio Funeral 
para as famílias 
vulneráveis
SUPORTE. Assistência Social é um direito adquirido por 
aqueles menos favorecidos dentro de uma sociedade.

DA REDAÇÃO

Destinado às famílias em 
vulnerabilidade social, o Auxí-
lio Funeral, contempla famílias 
que não têm condição finan-
ceira de arcar com o funeral 
de seu familiar, e busca na po-
lítica de assistência esse apoio 
resguardado pela lei N° 3.280, 
de 25 de junho de 2019, que re-
gula a concessão na Política de 
Assistência Social de Mariana.

O benefício constitui-se em 

um apoio eventual da Prefeitu-
ra de Mariana e do Plantão So-
cial, com o objetivo de reduzir a 
vulnerabilidade provocada pela 
morte de um membro da família 
carente, oferecidos aos núcleos 
familiares residentes no Municí-
pio de Mariana com renda per 
capita de até um salário mínimo.

O requerimento para a 
obtenção do auxílio funeral 
deverá ser feito junto ao Plan-
tão Social, no território de re-

ferência da família, bem como 
informar que a família preen-
che as condições de renda para 
usufruir do benefício.

Para a realização e conquis-
ta do apoio, o beneficiário de-
verá levar para o cadastramento 
os seguintes documentos: folha 
resumo do CadÚnico familiar, 
CNIS de toda composição fa-
miliar, CPF e RG do requeren-
te responsável e comprovante 
de endereço atualizado.

O Plantão Social é um 
setor dentro da Rede de As-
sistência, que atende deman-
da espontânea de um público 
que apresenta todo tipo de 
vulnerabilidade social. O aten-
dimento é feito por duas as-
sistentes sociais de 8h às 17h. 
Assistência Social é um direito 
adquirido por aqueles menos 
favorecidos dentro de uma so-
ciedade e deve ser assegurada 
a todos que apresentam vulne-
rabilidades sociais.
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O espaço está localizado nas antigas dependências do 
Palácio dos Bispos.

UBS da Chácara é 
inaugurada e irá 
atender em torno 
de 10 mil pessoas
INAUGURAÇÂO. A Secretaria Municipal de Saúde também 
anunciou a mudança da sede administrativa.

DA REDAÇÃO

Dando continuidade às ações 
voltadas à valorização do sistema 
de saúde do município, a Prefei-
tura de Mariana entregou no úl-
timo dia 22, a Unidade Básica de 
Saúde Marisa Marchetti, no bairro 
Chácara, que levou o nome em 
homenagem à servidora pública, 
referência no município.

O espaço está localizado 
nas antigas dependências do 
Palácio dos Bispos e objetiva 
ampliar a estrutura e os serviços 
de assistência primária. A Uni-
dade oferece os mais diversos 
atendimentos, como nutrição, 
ginecologia, pediatria e clínico 
geral. O intuito é atender apro-
ximadamente 10 mil pessoas 
das proximidades, abrangendo 
a população do Centro Históri-
co e dos bairros Chácara, Dom 
Oscar e São Pedro.

Penha Maia, residente do 
bairro há décadas, comemora a 
iniciativa da administração pú-
blica. “A UBS vai trazer mais 

comodidade para os morado-
res que antes precisavam se 
deslocar para receberem aten-
dimento”, pontua.

Durante a inauguração, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
também anunciou a mudança 
da sede administrativa, que an-
tes era localizada na Rua Wen-
ceslau Braz e agora está loca-
lizada ao lado da UBS Marisa 

Marchetti, recém-inaugurada.
A ação faz parte de uma sé-

rie de investimentos na atenção 
primária que a Prefeitura de 
Mariana tem realizado na atual 
gestão. Passagem de Mariana, 
Cachoeira do Brumado, Mai-
nart, Furquim, Santo Antônio, 
Campinas e Constantino foram 
alguns dos locais contemplados 
com estas ações.
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O requerimento foi aprovado por unanimidade e Pedrinho 
pede ao Hospital agilidade em retorno.

Vereador solicita 
esclarecimento sobre 
atendimentos pelo 
SUS em Hospital 
ATENDIMENTO. O requerimento foi aprovado por unanimidade 
e Pedrinho pede ao Hospital agilidade em retorno.

DA REDAÇÃO

Foi protocolado na Câma-
ra Municipal de Mariana no 
último dia 7, um requerimen-
to direcionado à diretoria do 
Hospital Monsenhor Horta 
solicitando informações sobre 
os atendimentos para usuários 
do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Tal requerimento foi 
solicitado pelo vereador Pedri-
nho Salete e lido em Plenário 
na Reunião Ordinária da Câ-
mara do último dia 18.

O edil se manifestou so-
licitando que o requerimento 
fosse aprovado pelos colegas 
de bancada dando abertura 

também para que os vereado-
res assinassem o documento 
juntamente com ele.

Durante a reunião, Pedri-
nho se manifestou afirmando 
que antes de protocolar o re-
querimento, consultou pare-
ceres jurídicos da Câmara, do 
gabinete e também através da 
assessoria jurídica do vereador 
Manoel Douglas, onde afirmou 
com suas palavras que “é direi-
to do vereador fiscalizar tudo 
que é feito com verba pública, 
as perguntas destinadas para o 
hospital, solicitando respostas 
para que tudo tem haver com o 
convenio firmado entre o mu-
nicípio de Mariana e o Hospi-
tal’ explicou. 

O requerimento foi apro-
vado por unanimidade e Pe-
drinho pede ao Hospital agi-
lidade em retorno. “Solicito 
humildemente que o Hospital 
Monsenhor Horta responda as 
perguntas feitas através do re-
querimento que pode ser con-
sultado na íntegra no site oficial 
da Câmara Municipal de Maria-
na”, finalizou.
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SAAE

SAAE alerta população sobre 
coletagem de águas de chuva 
DICAS. O SAAE Mariana informa a toda população sobre os transtornos causados quando se joga água 
pluvial na rede de esgoto. 

DA REDAÇÃO

Em época de chuvas, o 
número de entupimentos e va-
zamentos de esgoto nas casas 
e nas ruas aumentam bastante 
devido a ligação da rede plu-
vial (água da chuva) à rede de 
esgoto, que não é projetada 
para receber o volume de água 
que vem das chuvas. Segundo a 
autarquia, jogar água da chuva 
na rede esgoto pode ocasionar 
transtornos como: aumento do 
volume de água, fazendo o es-
goto voltar para dentro da sua 
casa e também para a dos vizi-
nhos, rompimento da tubulação 
da rede de esgoto, causando va-
zamento de esgoto nas ruas e 
trazendo grandes riscos a saúde. 

O correto é coletar a água 
através de calhas instaladas no 
telhado e conduzi-la para a 
rede de drenagem pluvial, que 

é dimensionada para tal. Após 
passar pela rua e pelos bueiros 
a água da chuva vai para as ga-
lerias, que possuem capacidade 
de absorver grandes volumes 
de água pluvial, e logo após 

para os córregos e rios. Dife-
rente do que acontece com o 
esgoto, que é coletado por re-
des de menor diâmetro. 

Além da adequação do 
sistema de escoamento da 

água pluvial, ações simples - 
como não jogar óleo de fri-
tura e restos de comida na 
pia e não descartar restos de 
cigarro, fio dental, absorven-
tes, preservativos e pedaços 

de pano pelo vaso sanitário, 
ajudam a evitar problemas. 

É importante saber 

A rede de esgoto recolhe 
os resíduos do vaso sanitário, 
chuveiro, pias e tanque. É uma 
tubulação de menor porte e 
não suporta o volume da água 
de chuva. Já a saída pluvial pos-
sui uma capacidade maior de 
drenagem e pode reunir a água 
de chuva, de lavagem e o esco-
amento de ralos e calhas. 

Faça uma checagem em 
sua residência e verifique se a 
água pluvial possui destinação 
adequada, caso a tubulação não 
esteja correta, regularize. O uso 
correto da rede coletora de es-
goto ajuda a proteger a saúde e 
o bem-estar da população, além 
de contribuir para a proteção 
do meio ambiente.
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Desde a internação do paciente, a Secretaria Municipal de 
Saúde acompanha as evoluções médicas no Sistema Susfácil.

Município esclarece 
internação de 
paciente de OP
em Mariana
LEITO. Para que a transferência do paciente ocorra, o Serviço 
de Regulação Estadual, deve disponibilizar a vaga.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, emitiu uma nota 
esclarecendo que na última ter-
ça-feira, 26, foi divulgada em 
mídia nacional e em redes so-
ciais a fala de um representante 
da Câmara dos Deputados de 
Minas Gerais explicitando so-
bre o quadro de saúde de um 
paciente que se encontra inter-
nado no Hospital Monsenhor 
Horta, em Mariana. 

O senhor mencionado na 
fala do deputado, é residente 
do município de Ouro Preto 
e acessou o serviço de urgên-
cia do município de Mariana 
e, desde o dia 4 de outubro, 
encontra-se internado no Hos-
pital Monsenhor Horta aguar-
dando transferência para ser-
viço de alta complexidade não 
disponível no município e na 
microrregião de saúde. 

Segundo a Secretaria de Saú-
de de Mariana, para que a trans-
ferência do paciente ocorra, o 
Serviço de Regulação Estadual, 
que é responsável pela busca de 
leito e resolutividade do caso, 
deve disponibilizar a vaga, levan-
do em consideração fatores para 
que o paciente seja atendido em 
todas as suas necessidades e es-
pecificidades clínicas. 

“Desde a internação do 
paciente, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde acompanha as 
evoluções médicas no Sistema 
Susfácil, com o objetivo de mo-
nitorar todo o processo de re-
gulação, evitando assim, perda 
de prazo e ausência de resposta 
das solicitações enviadas pela 
Central de Regulação. Enten-
dendo a urgência do quadro clí-
nico do paciente, o município de 

Mariana reforça junto à Coorde-
nação do Setor de Regulação Es-
tadual e à Central de Internação 
de Belo Horizonte (CINT-BH) 
sobre a necessidade da transfe-
rência urgente”. 

O paciente permanece in-
ternado no Hospital Monsenhor 
Horta, não sendo transferido 
para o hospital de sua cidade de 
residência, Ouro Preto, por não 
ofertar o tratamento necessário.
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Para poder se candidatar, o cidadão tem que pertencer ao 
quadro de servidores ocupantes de cargos da Prefeitura de Mariana.

Eleição para membros 
da CIPA tem 
inscrições abertas 
SERVIDOR. Para se inscrever o funcionário deverá se dirigir à 
Secretaria Municipal de Administração, na Prefeitura de Mariana, 
das 8h às 16h.

DA REDAÇÃO

A Comissão Especial Elei-
toral, abriu as inscrições para 
servidores municipais efetivos 
e ativos se candidatarem às elei-
ções da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidente (CIPA) 
para a gestão de 2022-2023. Po-
derão se inscrever todos os tra-
balhadores interessados, até 10 
de novembro. 

A CIPA é formada por re-
presentantes dos trabalhadores 
e do empregador e tem como 
objetivo a prevenção de aci-
dentes e doenças decorrentes 
do trabalho, de modo a tornar 
compatível, permanentemente, 
o trabalho com a preservação 
da vida e a promoção da saúde 
do trabalhador. Para realizar a 
inscrição, o servidor deverá se 
dirigir à Secretaria Municipal de 
Administração, na Prefeitura de 
Mariana, das 8h às 16h, portan-
do documento com foto e uma 
foto 3x4 para divulgação. 

Para poder se candidatar, o 
cidadão tem que pertencer ao 
quadro de servidores ocupan-
tes de cargos da Prefeitura de 
Mariana, deve estar no exer-
cício de suas funções, ou seja, 
não estar afastado, salvo os 

casos de férias, licença prêmio 
ou licença maternidade, e não 
pode ter parentesco com os 
membros titulares ou suplentes 
da Comissão Especial Eleitoral. 

As eleições ocorrerão em 
19 de novembro e são desti-
nadas aos empregados que te-
nham interesse em ingressar 
como membros da CIPA e au-
xiliar nas questões relacionadas 
às condições de trabalho. Serão 
empossados 15 membros titu-
lares e 10 suplentes, represen-
tantes dos empregados, dentre 
os mais votados. 

Fazem parte da Comissão 
Especial Eleitoral: Flávia Silva 
Camelo, Hélio Paiva Júnior, 
Francisco de Assis de Souza, 
Eduardo Braga de Oliveira, 
Darcy Pereira de Carvalho, 
Luiz Salles Junior, Denis Vi-
cente Araújo Oliveira, Marile-
ne Romão Gonçalves e Ariane 
Ferreira da Costa. 

Para mais informações, li-
gue para a Secretaria Municipal 
de Administração no número: 
(31) 3557-9019 ou encaminhe 
e-mail para administracao@
mariana.mg.gov.br.
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varejão popular

Mariana realiza 
Plano de Contin-
genciamento para 
período de chuvas
PRECAUÇÃO. Diante da incidência de chuvas, a Prefeitura e a 
Defesa Civil reforçam as campanhas de prevenção.

DA REDAÇÃO

Representantes de todas as 
secretarias municipais partici-
param de uma reunião onde foi 
pautada a assinatura do Plano de 
Contingência do município, re-
lacionado ao direcionamento de 
ações referente ao período chuvo-
so, elaborado pela frente da De-
fesa Civil. Nas últimas semanas, 
o órgão vem emitindo os alertas 
meteorológicos e a previsão per-
manece com probabilidade de 
continuidade das chuvas neste 
mês de outubro e novembro.

Os bairros, Morro Santana, 
Santo Antônio, Santa Rita de Cás-
sia, Rosário e o distrito de ban-
deirantes foram assistidos. Uma 
equipe de emergência está em 
alerta 24h para suprir as deman-
das e necessidades dos morado-
res. Durante a reunião, todos os 
locais que possuem cenário de 
risco, como deslizamentos e inun-
dação, foram citados.

A cada secretaria, foram des-
tinadas as atribuições. Desde as 
divulgações das ações de preven-
ção, atuação e transparência, as 
coordenações são responsáveis 
por mobilização de equipe de 
remoção e resgate, disponibili-
zação e estruturação de espaços 
públicos para possíveis realoca-

ções, arrecadações, controle e 
distribuições de donativos, re-
abilitação dos cenários, edifica-
ções e obras de arte impactadas, 
levantamento de danos, atendi-
mentos emergenciais, clínicos e 
psicossociais, de forma emergen-
cial, a todas as pessoas atingidas, 
levantamento de danos ambien-
tais, acolhimento e cadastro das 
famílias atingidas, garantia da 
segurança dos atingidos e refor-
ço e manutenção referentes ao 
abastecimento de água.

Os alertas são enviados 
pelo Sistema de Meteorologia 
e Recursos Hídricos de Mi-
nas Gerais - SIMGE/IGAM 
e recolhidos pela Defesa Civil, 
responsável pelo diagnóstico e 
pelo mapeamento dos setores: 
geológicos, hidrológico e tec-
nológico de risco existentes na 
sede e nos distritos marianen-
ses, através do Plano Municipal 
de Redução e Risco - PMRR.

Diante da incidência de chu-
vas, a Prefeitura e a Defesa Civil 
reforçam as campanhas de pre-
venção e atenção que os maria-
nenses devem ter para evitar os 
desastres. Os cuidados atuam 
em duas frentes principais: pre-
venção e providências. Uma das 
recomendações, é a não cons-

trução em margens ou sobre os 
leitos dos rios e córregos. Nos 
períodos de chuva, a água pode 
erodir as margens e as moradias 
podem sofrer danos estruturais 
ou até serem destruídas. Também 
há entre as orientações, a prática 
correta do sistema de escoamento 
dos encanamentos domiciliares, 
como tanque, pias e esgoto, não 
direcionando diretamente no ter-
reno. Essas águas se infiltram no 
solo e podem contribuir para a 
ocorrência de deslizamentos.

Você pode contatar a Defesa 
Civil, para agendar vistorias ou 
solicitar apoio no momento dos 
desastres, através do número: 199.

Também é possível solicitar 
ajuda através dos telefones: 
Guarda Municipal: (31) 3558-
5468 ou 153
Plantão da CEPDEC/MG - (31) 
99818-2400
Polícia Militar - 190
Polícia Militar de Meio Ambiente 
- (31) 3557-4118
Bombeiro Militar - (31) 3557-
2045 ou 193
SAAE- (31) 3557-9300 ou 115
Prefeitura de Mariana – 3557-
9000 / 9015 / 9280
Polícia Rodoviária Militar - (32) 
3557-1044.
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guaranix

O governador aproveitou para criticar o sistema tributário do país.

Zema anuncia congelamento
de ICMS do óleo diesel em MG
AJUSTE. Zema explicou que, caso haja reajuste no preço do combustível, a cobrança do ICMS seguirá 
sendo pelo valor atual e não pelo novo valor.

DA REDAÇÃO

O governador Romeu Zema 
(Novo) entrou travou uma ba-
talha entre os governos estadu-
ais e federal para baixar o preço 
dos combustíveis, em especial 
do óleo diesel, força motriz de 
uma categoria que, vira e mexe, 
ameaça paralisar o país, os cami-
nhoneiros. Zema anunciou que, 
a partir da ultima segunda-feira 
(25/10), o Estado está conge-
lando, por tempo indetermina-
do, o Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS) sobre o 
óleo diesel, hoje na casa dos 15% 
sobre o valor final na bomba dos 
postos de combustíveis. 

O governador explicou que, 
caso haja reajuste no preço do 
combustível, a cobrança do ICMS 
seguirá sendo pelo valor atual e 
não pelo novo valor. Ele não re-
velou quanto o Estado irá perder 
em receita com o congelamento. 

Zema também criticou o 
sistema tributário do país. De 
acordo com o governador, vi-
vemos sob uma legislação que 
gerencia “um manicômio tribu-
tário”. Segundo ele, é necessá-
rio que o Congresso Nacional 
se debruce sobre uma reforma 
tributária que mude a atual  rea-

lidade  de competição tributária 
entre estados - com cobranças 
distintas de ICMS para um mes-
mo tributo-,  e de sobreposição 
de impostos federais sobre esta-
duais. “E não adianta (Congres-
so) ficar fazendo puxadinho e 
remendos, não”, disse o gover-
nador sobre as tentativas de mu-
danças em tramitação na Câma-
ra dos Deputados e no Senado.

Zema também defendeu a 
reforma administrativa, não só 
em âmbito federal, mas também 
no plano estadual. Ele citou os 
diversos auxílios em vigor, além 
dos salários, para servidores pú-
blicos, sobretudo no Legislativo 
e  no Judiciário. “Será que são 
melhores (funcionários)? É pre-

ciso mais trabalho e menos mor-
domia”, afirmou o governador.

Zema disse que  em seu go-
verno “sempre atendemos os 
servidores”, listando alguns re-
tornos de direitos na atual ges-
tão - pagamento dos salários e 
13 º em dia, além das férias-prê-
mio e repasses para o sistema 
previdenciário (IPSEMG). Dis-
se ainda que os reajustes sala-
riais, não só dos servidores  da 
área de segurança pública, de-
pendem agora e apenas da vo-
tação pelos deputados estaduais 
do plano de recuperação fiscal 
imposto pelo governo federal -  
que prevê, entre outros ítens de 
conformação fiscal, a venda da 
Cemig e da Copasa.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524

¨ polícia
Rapaz é assassinado 
no Centro de Mariana 
e autor do crime é 
preso pela PM
CRIME. Após desentendimento em república rapaz mata 
companheiro de quarto.

DA REDAÇÃO

No início da noite desta 
quarta-feira (27) a Polícia Mi-
litar foi acionada ao Centro de 
Mariana após uma denúncia de 
homicídio ocorrido à Travessa 
Wenceslau Braz.

Segundo informações ob-
tidas com o Tenente da Polí-
cia Militar de Mariana, Tiago 

Mota, a motivação do crime 
seria um desentendimento 
entre dois funcionários da 
empresa HTB que dividiam 
moradia, onde um deles es-

perou o outro chegar e o 
golpeou com facadas. A víti-
ma veio a óbito no local e o 
autor do homicídio foi preso 
pela Polícia Militar.
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¨ esporte
Final de semana de 
esportes movimenta 
Arena Mariana
PREVENÇÃO. Durante os três dias de evento na Arena Mariana, 
todos os protocolos de segurança foram seguidos.

DA REDAÇÃO

A Arena Mariana foi palco 
da final do 7º Torneio de Fut-
sal Mariana Viva e do Torneio 
de Vôlei. O Torneio de Futsal 
teve início no dia 4 de outu-
bro e fez parte de uma série de 
ações de valorização da moda-
lidade esportiva que vem sen-
do trabalhada pela Prefeitura 
de Mariana, por meio da Se-
cretaria de Esportes e Eventos.

No sábado (23), a equipe 
Cerre, da cidade de Ouro Pre-
to, foi a vencedora da categoria 
sub-13 com o melhor resulta-
do em quadra, com o placar 
de 3 x 1 contra o time BSG, 
que ficou com a segunda co-
locação. O treinador do time 
Cerre, Ronan Araújo, afirmou 
que o torneio é uma excelente 
iniciativa para promover e in-
centivar a prática esportiva na 
região. “Reunir as crianças na 
prática do esporte é muito im-
portante. O esporte é a melhor 

saída. E pelo lado da motiva-
ção, nesses quase dois anos de 
pandemia ver as crianças ale-
gres praticando esse esporte e 
competindo, independente do 
resultado é muito gratifican-
te”, finalizou. 

Ainda na Arena, o local 
deu lugar a outra modalidade 
esportiva: o voleibol, que pro-
moveu o primeiro dia do tor-
neio em comemoração de 10 
anos da Associação Marianense 
de Vôlei - AMV. Além do time 
marianense, diversas equipes de 
vôlei masculino da região tam-
bém participaram da comemo-
ração, encerrando o primeiro 
dia de torneio com o jogo sub 
-19 do Minas Tênis Clube, que 
se consagrou campeão contra o 
time da cidade de Acaiaca. 

Talisson Rodrigues faz 
parte da AMV e reiterou que 
a retomada das competições é 
de grande relevância para nos-
sa associação. “Esse torneio 

em comemoração ao aniversá-
rio da AMV é satisfatório para 
nossa equipe. Convidamos ti-
mes da nossa região para par-
ticipar desse momento. Além 
disso, a presença da equipe do 
Minas Tênis Clube é um espe-
lho para os que desejam fazer 
parte de uma equipe de vôlei”.

Encerrando as atividades 
esportivas, no domingo, o tor-
neio de vôlei teve a participação 
de equipes femininas de Maria-
na e região, incluindo as cidades 
de Congonhas e Ouro Branco, 
que mostraram o potencial das 
atletas que estavam em quadra. 

Durante os três dias de 
evento na Arena Mariana, 
todos os protocolos de se-
gurança foram seguidos, 
como medição de tempera-
tura, distanciamento social, 
higienização das bolas a cada 
participação dos atletas, uso 
obrigatório de máscaras e o 
uso do álcool em gel.
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Os jogadores buscam a classificação para a fase final, 
depois de anos fora das competições estaduais.

Arena Mariana será sede do 
Campeonato Mineiro de Handebol  
COMPETIÇÃO. Os jogos da equipe masculina marianense serão realizados na Arena Mariana.

DA REDAÇÃO

Mariana será uma das 
cidades sede do Campeo-
nato Mineiro de Handebol 
que acontece a partir de 30 
de outubro. O evento, pro-
movido pela Federação Mi-
neira de Handebol - FMH, 
contará com a participação 
de equipes de todo o esta-
do e será realizado em di-
versas cidades mineiras. 

Os jogos da equipe 
masculina marianense se-
rão realizados na Arena 
Mariana. Os jogadores 
buscam a classificação 
para a fase final, depois 
de anos fora das competi-
ções estaduais. Os compe-
tidores pretendem buscar 
novamente o destaque que 
sempre ocuparam. Por ou-
tro lado, a equipe feminina 
da primaz das Gerais, vai 
em busca do título na cida-
de de Pará de Minas, após 
uma boa campanha nas 
competições preparatórias, 
as atletas sonham com o tí-

tulo estadual.
“Estou muito feliz em 

ver minha cidade nova-
mente disputando a com-
petição mais importante 
do estado. Desejo sucesso 
a todas as equipes e tam-
bém não poderia deixar de 
agradecer a Prefeitura de 
Mariana, que não mediu es-
forços para sediar o evento 

e proporcionar toda infra-
estrutura necessária. Para-
benizo a todos pelo grande 
trabalho desenvolvido”, 
disse o marianense Ítalo 
Oliveira, vice-presidente e 
diretor técnico da FMH. 

TRILHA

Mariana Aventura terá percurso Cemitério 
dos Ingleses x Capela de Santa Edwiges 

O Mariana Aventura - 5° 
Edição, está com as inscri-
ções abertas. Os participan-
tes irão fazer o percurso 
Cemitério dos Ingleses x 
Capela de Santa Edwiges, no 
dia 30 de outubro. O ponto 
de encontro e partida será 
na Rua Mestre Nicanor, na 
ponte de tábua, subida para 

o bairro Rosário, às 7h. As 
inscrições estão disponíveis 
até  29 de outubro. 

O percurso conta com 
um total de 14 km de tri-
lha moderada a difícil, com 
todas as irregularidades de 
uma trilha em montanha. O 
tempo de ida e volta é apro-
ximadamente de 5h, com 
chegada prevista no centro 

histórico por volta das 12h, 
dependendo do desempe-
nho dos trilheiros.

Para participar, basta 
preencher a ficha de inscri-
ção e encaminhá-la para a 
Secretaria de Esportes, atra-
vés do e-mail secretariade-
desportos@gmail.com, até 
sexta-feira (29), e apresentá
-la no dia do evento. 

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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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.
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Precisamos falar sobre pobreza menstrual!
As mulheres em pobreza menstrual que vivem na pele o dilema entre comprar itens de 

higiene para o período de menstruação ou garantir o alimento diário é realidade no Brasil. Um 
problema que passa muitas vezes despercebido, mas que evidencia ainda mais a desigualdade 
social. A falta de acesso a recursos, infraestrutura e até informação em relação a cuidados que 
envolvem o próprio corpo e a menstruação caracteriza a precariedade ou pobreza menstrual. 

O cenário atinge pessoas em vulnerabilidade nas comunidades, nas ruas, nas prisões, 
onde muitas vezes o acesso à higiene básica não é garantido, e tem um grande impacto 
principalmente entre os mais jovens. Dados do Unicef  revelam que 713 mil meninas bra-
sileiras vivem sem banheiro ou chuveiro em casa. Já um levantamento da marca Sempre 
Livre mostra que 22% das jovens de 12 a 14 anos no Brasil não têm acesso a produtos de 
higiene no período menstrual. Quando se trata de adolescentes entre 15 e 17, o número 
sobe para 26%.

Com a falta de serviços básicos e sem condições de menstruar de maneira digna, as con-
sequências são diversas, desde riscos à saúde, até prejuízos no dia a dia. Segundo a pesquisa 
da Unicef, meninas perdem até 45 dias de aula por ano por não conseguirem ter acesso à 
higiene adequada durante a menstruação.

Enquanto o Governo Federal veta o projeto que assegura a saúde e higiene dessas 
mulheres o município de Mariana saiu na frente com o Projeto de Lei “Programa Ciclo 
Seguro” que irá contemplar estudantes da rede municipal de ensino assim como a distribui-
ção nas UBS’s da cidade. Com a iniciativa Mariana assegura a dignidade proporcionando 
segurança e higiene às pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. 

Talvez quem pode comprar todos os meses os seus produtos menstruais sem sentir um 
grande peso no bolso não perceba o impacto que esse gasto acumulado pode causar. 

No dia a dia, a vulnerabilidade faz com que essas pessoas recorram a outras alternativas 
para conter o sangue menstrual, como panos velhos, jornais, papel higiênico e até mesmo 
miolo de pão amassado. Os riscos desse uso vão de alergias até infecções ginecológicas graves. 
Garantir o acesso aos absorventes é o primeiro passo para combater a pobreza menstrual. 

Charge

LEIS/ COMBUSTÍVEIS/ 
SAFADEZ

Tempos atrás no país pre-
valecia a herarquia dos pode-
res constituídos, onde uma lei 
federal era superior a uma lei 
estadual. A lei estadual supe-
rior a uma lei municipal, assim 
tbm como as demais autori-
dades dentro dos seus limites 
constitucionais. Hoje pelo vis-
to, isto virou uma zona total 
onde cada hum interpreta de 
acordo com a sua cabeça e dos 
seus interesses. 

A lei federal determina 
que os aumentos dos com-
bustíveis primeiro seriam re-
passados as distribuidoras e 
só depois que os postos de 
abastecimentos  poderiam 
fazer tais repasses aos con-
sumidores. O que se ve é 
que os proprietários destes 
estabelecimentos já alteram 
os preços antes das novas 
arremessas ou seja já tirando 
vantagem daqueles estoques 

velhos.Como penalidade eles 
podem ser presos por dois a 
dez anos , terem os estabe-
lecimentos lacrados e multa-
dos por estarem infringindo 
o código dos consumidores. 
...Isto é muito bonitinho nos 
papéis pois na prática nada 
disto acontece. Aqui mesmo 
em Mariana esses abusos são 
uma sacanagem em quase to-
dos os setores  justamente por 
não termos autoridades de 
fiscalizações competentes e 
comprometidas com os inte-
resses do povão. Procon este 
coitado, pior ainda, e poderia 
ser até destituído, por ser um 
setor que não se justifica  den-
tro daquilo que é a sua com-
petencia por isso, os ganan-
ciosos fazem  o que quer.

Pergunto- Falei mentira 
gente.

Waldemar Malta

EDITAL
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Essa semana eu e minha digníssima somos o destaque 
da sociais. Marilza completa seus 60 anos no próximo 
dommingo (31). Desejamos muitas felicidades e muita 
saúde. Eu te amo meu amor. 

Minha netinha caçula, a Júlia, completa seus 6 aninhos 
nesta quinta-feira (28). Vovô e vovó te ama demais, e 
mesmo sendo arteira a gente é apaixonado com sua 
personalidade e autenticidade. Que Papai do Céu te 
abençoe hoje e sempre. Te amamos, Juju. Feliz aniversário!

A pequena Sophia foi aniversariante desta segunda-
feira (25). Quanta beleza e pureza nessa olhar hein?! Os 
papais Luciano e Caroline e a irmãzinha Celina mandam 
um super beijo. Parabén, princesa. 

Que honra ter essa família linda em nossa sociais. A 
Regiane e Ligeirinho da Marmoraria Mariana Cascudo 
com o filho Arthur. Grande abraço, parceiros!

Essa terça-feira (26) foi dia de comemorar mais um aniver-
sário do nosso amigo Léo, da Clínica Emagrecenter. Dese-
jamos muitas felicidades e muito sucesso. Claro que não 
poderia faltar na foto, sua esposa super simpática, a Maíra. 

A semana está cheia de aniversariantes. Quarta-feira (27), 
foi dia do meu amigo e parceiro Alex Miranda , da À Mineira 
e Pousada Ouro Real, festejar seu aniversário.  Na foto com 
sua esposa Jana Muller. Ê casal, hein?!


