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 No espaço, há uma equipe multidisciplinar que oferece proteção e suporte no processo de reabilitação.

Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool 
e Drogas comemora 1 
ano de atendimento
SUPORTE. O CapsAD atende aproximadamente 200 pacientes 
que recebem acompanhamento psicológico, psiquiátrico e de 
assistência social. 

DA REDAÇÃO

Neste mês de outubro, O 
Centro de Atenção Psicosso-
cial Álcool e Drogas - CapsAD, 
comemorou o primeiro ano de 
funcionamento no município 
no mês de outubro. O serviço é 
um local de referência no cuida-
do às pessoas que sofrem com 
o uso recorrente de álcool e/ou 
outras drogas. Este é mais um 

serviço da Prefeitura de Mariana 
por meio da Secretaria de Saúde 
que busca promover qualidade 
de vida para a população. 

O CapsAD atende aproxi-
madamente 200 pacientes que 
recebem acompanhamento 
psicológico, psiquiátrico e de 
assistência social, entre outras 
ações que buscam reabilitar o 
indivíduo. No espaço, há uma 

equipe multidisciplinar que 
oferece proteção e suporte no 
processo de reabilitação, além 
de prestar atendimento à famí-
lia do dependente químico.

O Centro de Atenção Psi-
cossocial funciona de segunda 
a sexta, de 8h às 17h, na Rua 
do Aleijadinho, nº 437, Cen-
tro. Para mais informações, 
ligue 3557-1726.
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O esforço profissional de cada servidor tornou justa e certa a 
homenagem para esses servidores.

Prefeitura realiza 
entrega do Mérito 
Funcional aos 
servidores aposentados
RECONHECIMENTO. O momento foi destinado para 
reconhecimento e agradecimento aos profissionais que se
dedicaram e conseguiram e alcançaram a aposentadoria.

DA REDAÇÃO

No último dia 26, a Prefei-
tura de Mariana realizou a en-
trega do Mérito Funcional aos 
servidores públicos aposenta-
dos, no Centro de Convenções. 
O evento foi uma forma do 
município  homenagear e agra-
decer os anos de desempenho 
e dedicação desses funcionários 
ao serviço público.

O momento foi destinado 
para reconhecimento e agrade-
cimento aos profissionais que 
se dedicaram e conseguiram 
alcançar a tão sonhada aposen-
tadoria. O esforço profissional 
de cada servidor tornou justa e 
certa a homenagem para esses 
servidores que representam 
parte do quadro de aposenta-
dos e um ato significativo de 

extensão do respeito aos nos-
sos servidores. 

A servidora pública, Ma-
ria Teodolino, uma das apo-
sentadas prestigiadas, de-
monstrou sua felicidade com 
o mérito recebido. “Só tenho 
que agradecer por essa home-
nagem, linda e maravilhosa. 
Eu não esperava alcançar a 
minha aposentadoria. Estou 
muito feliz”, comemorou.

O momento especial tam-
bém contou com a partici-
pação do Padre Juca e Padre 
Marcelo, que abençoaram a 
todos os presentes com uma 
oração e parabenizaram cada 
aposentado. Além deles, tam-
bém estiveram no local, re-
presentantes das Secretarias 
Municipais, Vereadores e os 
familiares dos homenageados.

“A prefeitura agradece a 
cada um dos trabalhadores 
que desempenharam um papel 
decisivo no fortalecimento do 
município e parabeniza pelo fe-
chamento de mais esse ciclo”. 
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O Programa oferece apoio às unidades familiares que são chefiadas por mulheres em 
situação de vulnerabilidade social.

Mais de 100 pessoas 
são inseridas 
no programa 
Inclusão Produtiva
PARTICIPAÇÃO. Além da oportunidade de trabalho, os 
beneficiários têm o direito de participar de outros projetos.

DA REDAÇÃO

Para promover a inclusão e 
dar a oportunidade de trabalho 
para as pessoas que se encon-
tram em situação de vulnerabi-
lidade social, a Prefeitura de Ma-
riana, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cida-
dania, assinou o contrato de 129 
beneficiários do programa In-
clusão Produtiva, sendo 104 na 
inclusão produtiva da mulher, 
quatro pessoas no Inclusão Pro-
dutiva da Pessoa com Deficiên-
cia e oito no Ativa-Idade.

O Programa oferece apoio 
institucional às unidades fa-
miliares que são chefiadas por 
mulheres em situação de vul-
nerabilidade social, com vistas 
à capacitação para o trabalho, 

auxílio econômico para erradi-
cação da pobreza e a promoção 
da dignidade e do desenvolvi-
mento humano sustentável.

Além da oportunidade 
de trabalho, os beneficiários 
têm a oportunidade de parti-
cipar de projetos como o sa-
lão e padaria escola, oficina 
de corte e costura. É ofertado 
também uma Oficina prepa-
ratória para a continuidade e 
conclusão dos estudos, para 
aqueles que desejarem.

Para Neide Aparecida, mo-
radora do bairro Colina, a in-
serção no programa vai gerar 
muitos benefícios. “Estou mui-
to feliz pela conquista e pela 
oportunidade de trabalho, que 
vai ajudar a manter minha famí-

lia”, comemorou.
Para participar do progra-

ma é necessário se encaixar nos 
seguintes critérios:

Inclusão Produtiva da Mu-
lher: ser mulher provedora até 
55 anos de idade, ter Cadastro 
Único no Bolsa Família e ser 
cadastrada no CRAS.

Inclusão Produtiva da Pes-
soa com Deficiência: ter um 
laudo médico que comprove a 
ausência ou disfunção de uma 
estrutura psiquiátrica, psicoló-
gica ou anatômica e que tenha 
capacidade de trabalhar.

Ativa-Idade: homens e 
mulheres com idade igual ou 
superior a 55, não atendidos 
por outros programas go-
vernamentais.
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O decreto foi pautado de acordo com as resoluções estaduais.

Mariana decreta 
retorno das aulas 
presenciais de
forma obrigatória
EXCEÇÃO. O retorno às atividades escolares presenciais é obrigatório, 
exceto àqueles estudantes com condições de saúde de maior fragilidade.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, de acordo com o decreto 
nº 10.719, de 28 de outubro de 
2021, determinou o retorno das 
aulas desde o dia 3 de novem-
bro. O retorno é obrigatório nas 
instituições de ensino pública e 
privada, observado a 6ª versão 
do protocolo sanitário estadual 
de retorno às atividades escola-
res presenciais, no contexto da 

pandemia da covid-19. 
De acordo com o docu-

mento, o retorno às atividades 
escolares presenciais é obriga-
tório, exceto àqueles estudan-
tes com condições de saúde de 
maior fragilidade à covid-19, 
mesmo com o ciclo vacinal 
completo, comprovada com 
relatório médico para perma-
necer em atividades remotas. 
Além de definir o retorno 
presencial obrigatório, o docu-

mento revogou a distância de 
90 centímetros entre alunos 
nas salas de aula e nos demais 
espaços escolares, bem como 
no transporte escolar. As de-
mais recomendações sanitárias, 
como o uso correto de másca-
ras cobrindo boca e nariz por 
todos, lavagem de mãos, limpe-
za e manutenção frequente das 
instalações, bem como o rastre-
amento de contato com pes-
soas infectadas pela covid-19, 
permanecem vigentes. 

O retorno às atividades 
presenciais escolares é de gran-
de importância, pois as escolas 
desempenham um papel impor-
tante nas atividades educacio-
nais, na saúde física, mental e no 
bem-estar das crianças, além de 
constituir um importante espa-
ço de socialização e desenvolvi-
mento de laços afetivos. 

O decreto foi pautado 
de acordo com as resolu-
ções estaduais.
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A ajuda de custo será destinada para pagamento de 
transporte de estudantes.

Prefeitura prorroga 
prazo para solicitação 
do passe escolar 
em Mariana
CRITÉRIO. O Passe Escolar será concedido, exclusivamente, 
aos alunos de Ensino Médio e Pós-Médio que utilizam linha 
regular de ônibus municipal.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Maria-
na, por meio da Secretaria 
de Educação, informou 
que foi prorrogado o pra-
zo para os estudantes so-
licitarem o passe escolar 
e ajuda de custo. Os inte-
ressados devem enviar a 
documentação até 22 de 
novembro. As inscrições 
deverão ser realizadas por 
meio de processo (PRO) a 
ser protocolado no Setor 
de Documentação e Ar-
quivo, situado no Prédio 
da Prefeitura de Mariana, 
de 08h às 17h, endereçado 
à Secretaria Municipal de 
Educação.

A ajuda de custo será 
destinada para pagamento 
de transporte de estudan-
tes que estejam cursando 
estabelecimento de ensino 
dentro de um raio de 150 
km da sede do município, 
matriculados em cursos 
que não sejam oferecidos 
por instituições de ensino 
superior instaladas em Ma-
riana. O valor ofertado é 
de R$250.

Não será atendida pelo 
Programa Auxílio ao Estu-
dante a frequência a cursos 
transitórios, de pós-gra-
duação (nestes, incluídas 
pós-graduação lato sensu 
– pós-graduações propria-
mente ditas e especializa-
ções diversas – e stricto 
sensu – mestrado e douto-
rado), os cursos eventuais, 
telepresenciais, semipre-
senciais, online, bem como 
cursos de final de semana, 
preparatórios para concur-
sos de toda espécie ou que 
não concedam título de ní-
vel ou grau de ensino, pré-
vestibulares e de educação 
à distância.

Já o Passe Escolar será 
concedido, exclusivamen-
te, aos alunos de Ensino 
Médio e Pós-Médio que 
utilizam linha regular de 
ônibus municipal e inter-

municipal para o desloca-
mento de sua residência 
até a instituição de ensino 
e que sejam, preferencial-
mente, estudantes da rede 
pública de ensino.

Para realizar a inscri-
ção é necessário levar os 
seguintes documentos:
-Documentos pessoais 
de todos os membros do 
grupo familiar, tais como: 
RG, CPF, título de eleitor 
(maiores de 18 anos) e car-
teira de trabalho.
-Comprovante de matrícu-
la oficial com assinatura e 
carimbo da instituição.
-Comprovante de Resi-
dência – fatura de energia 
elétrica ou telefonia- dos 
últimos 3 (três) meses, em 
seu próprio nome, de seu 
genitor ou cônjuge;
-Certificado de Conclusão 
do Ensino Fundamental.
-Declaração da instituição 
de que as aulas estão acon-
tecendo de forma presen-
cial .
Comprovação de empre-
go e salário: Para essa 
comprovação é necessário 
apresentar os documentos 
de todos que residem no 
núcleo familiar.
 - Para os que se declara-

rem servidores públicos 
ou trabalhadores formais 
será exigido cópia do con-
tracheque recente ou con-
trato de trabalho;
- Para os que se declara-
rem autônomos ou profis-
sionais liberais, será exi-
gido Extrato do Cadastro 
Nacional de Informações 
Sociais – CNIS e Cadas-
tro Único – Cadúnico dos 
Programas Sociais do Go-
verno Federal;
- Para os que se declararem 
aposentados ou pensionis-
tas, será exigido Extrato 
do Cadastro Nacional de 
Informações Sociais – 
CNIS ;
- Para os que se declararem 
Micro e Pequeno Empre-
endedor, será exigido com-
provante de MEI, emitido 
pelo site http://www.por-
taldoempreendedor.gov.br.

A listagem Final com 
o resultado da apuração 
das inscrições será divul-
gada no dia 25 novembro. 
O prazo para recurso será 
entre os dias 26 e 29 de 
novembro.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O local ainda conta com ar-condicionado e televisão para 
levar mais conforto durante o atendimento.  

Prefeitura realiza 
exames de 
mamografia gratuitos 
através de 
Unidade Móvel  
PRIVACIDADE. A permanência de homens no interior do espaço 
não é permitida durante o período de realização dos exames.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, realiza exames de mamogra-
fia gratuitos, através de Unidade 
Móvel, para encerramento do 
Outubro Rosa. A ação será feita 
através da Instituição de Coo-
peração Intermunicipal do Mé-
dio Paraopeba - ICISMEP. Os 
exames serão realizados do dia 
3 a 12 de novembro, em fren-
te ao Centro de Convenções. 

A ação tem previsão de aten-
der 540 mamografias durante 
a estadia e dá a oportunidade 
das marianenses realizarem o 
exame dentro do município. O 
público alvo contemplado são 
os pacientes que deram entrada 
com o pedido de mamografia 
no setor de Regulação Muni-
cipal e foram agendadas pela 
Secretaria de Saúde. 

 Com essa ação, a Pre-
feitura de Mariana, estará faci-
litando o acesso da população 
ao exame, reduzindo o tempo 
de espera e auxiliando na pre-
venção e rastreamento dos 
cânceres de mama. A Unida-
de Móvel é composta interna-
mente por quatro ambientes: 
sala de espera, sala de exame e 
dois consultórios. O local ainda 
conta com ar-condicionado e 
televisão para levar mais con-
forto durante o atendimento. 

 A permanência de ho-
mens no interior do espaço não 
é permitida durante o período 
de realização dos exames, para 
que não haja desconforto e por 
questões de privacidade dos 
pacientes.

 A iniciativa da admi-
nistração pública é uma respos-
ta estratégica devido à elevada 
incidência do câncer de mama 
no país. A prevenção é essencial 
no combate e leva qualidade de 
vida para os indivíduos, pois 
uma identificação antecipada 
colabora para um tratamento 
mais eficaz e menos agressivo.
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Os concludentes do curso receberão certificado de 100 horas, emitido pela instituição.

Município abre inscrições para 
capacitação do Telessaúde da Covid-19
ACESSO. As aulas estarão disponíveis do dia 8 até 20 de novembro, via plataforma moodle.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
em parceria com a Faculdade 
de Medicina e a Escola de En-
fermagem da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais - UFMG, 
divulgou as inscrições para a 4ª 
turma de capacitação online do 
projeto Telessaúde no Enfren-
tamento da Covid-19. O cadas-
tro pôde ser realizado até o dia 

4 de novembro, através de for-
mulário. O público-alvo foram 
os auxiliares da saúde e educa-
dores. A capacitação iráprepa-
rar os alunos para intervirem 
no âmbito profissional junto à 
comunidade, no enfrentamen-
to da Coronavírus, segundo as 
orientações do Sistema Único 
de Saúde - SUS. Além de pro-
mover a interação do corpo 

docente e discente da UFMG 
com os profissionais de saúde e 
educadores de Mariana. 

As aulas estarão disponí-
veis do dia 8 até 20 de novem-
bro, via plataforma moodle e 
está dividido em 8 módulos. 
Os docentes da Faculdade de 
Medicina e da Escola de Enfer-

magem da UFMG participam 
da capacitação na qualidade de 
autores e tutores. Os conclu-
dentes do curso receberão cer-
tificado de 100 horas, emitido 
pela instituição. 

A partir das dúvidas apre-
sentadas pelos alunos durante 
o curso, são elaborados episó-

dios para podcasts intitulado 
“Telenfermagem no combate 
ao Coronavírus” que discutem 
sobre o vírus, os riscos da do-
ença, medidas de prevenção, 
entre outras questões. Os epi-
sódios estão disponíveis no site 
https://telessaudeufmg.wixsi-
te.com/eeufmg.
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De acordo com a Assessoria Jurídica da CMOP o objetivo do 
acordo é trazer maior transparência e moralidade para a 
Casa Legislativa.

Câmara de Ouro 
Preto celebra 
acordo com o 
Ministério Público 
PARCERIA. A Câmara Municipal de Ouro Preto assinou um 
acordo de transparência e segurança jurídico-financeira  com o 
Ministério Público.

DA REDAÇÃO

Através do acordo assina-
do, ficam extintas quatro ações 
civis públicas relacionadas aos 
cargos em comissão, nepotis-
mo, verbas indenizatórias e re-
cebimento indevido de diárias 
de transporte.

 A partir do documen-
to, a Casa Legislativa se com-
promete a reafirmar questões 
estruturais, além de manter o 
provimento por concurso pú-
blico de cargos estratégicos, 
como  Controlador Interno, 
Advogado, Contador, Analista 
de Sistemas e Administrador 
de Contas. Também ficou es-
clarecido o funcionamento dos 
gabinetes parlamentares, bem 
como fixada a manutenção dos 
parâmetros da verba indeniza-
tória definidos pelo Tribunal 
de Justiça, e firmado o compro-
misso de criação de um progra-
ma de integridade que contará 
com uma ouvidoria para o re-
cebimento de denúncias.

 De acordo com a As-
sessoria Jurídica da CMOP o 
objetivo do acordo é trazer 
maior transparência e moralida-
de para a Casa Legislativa. “O 
acordo reafirma a legalidade e 
a impessoalidade administrati-

va, princípios da administração 
pública, ao definir a necessida-
de de processo seletivo e ma-
nutenção de cargo estratégicos 
por provimento de concurso 
público, o que garante estru-
turar a Câmara de uma forma 
a valorizar o concurso público 
de alguns cargos específicos e 
estratégicos, o que garante a in-
dependência da atuação admi-
nistrativa em relação ao gestor, 
visto que uniformiza a verba 
indenizatória em consonância 
com a decisão do Tribunal de 
Justiça”, explicou.

 Segundo o presidente 
da Câmara Municipal, vereador 

Luiz Gonzaga do Morro (PL), 
o acordo é muito importante 
para fomentar a transparência 
da Casa e dos próprios vere-
adores, trazendo um melhor 
funcionamento para todo o 
Legislativo. “Houve um diálo-
go muito importante entre os 
Poderes. Apesar do Judiciário e 
o Legislativo atuarem de forma 
independente, é sempre bom 
que haja harmonia, para que o 
resultado seja um ganho para o 
povo. Esse acordo com o MP 
prevê muitas mudanças que de-
vem ser cumpridas, para que no 
futuro não haja nenhuma com-
plicação”, ressaltou.
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Para combater o vírus, ainda são necessárias a utilização de 
máscara e a vacinação.

Taxa de transmissão 
da Covid volta a 
subir no Brasil 
ELEVAÇÃO. Segundo o monitoramento, em uma semana, o Rt 
do novo coronavírus passou de 0,68 para 1,04 no país.

DA REDAÇÃO

A taxa de transmissão (Rt) 
do novo coronavírus no Brasil 
está em 1,04, segundo o moni-
toramento do Imperial College 
de Londres, no Reino Unido. 
Isso significa que cada 100 
pessoas com o vírus, infectam 
outras 104. Na semana passada, 
a taxa estava em 0,68 - menor 
índice registrado desde abril 
de 2020. Qualquer valor acima 
de um significa que o contágio 
está acelerando.

A taxa de transmissão é uma 
das principais referências para 
se acompanhar a evolução da 
pandemia no país. Por ser uma 
média nacional, o Rt não indica 
que a doença esteja avançando 
nem retrocedendo da mesma 
forma nas diversas cidades, Es-
tados e regiões do Brasil. Além 
disso, a universidade britânica - 
que não estima dados relativos 
ao atraso nas notificações e ao 
período de incubação do vírus - 
afirma que a precisão das proje-
ções pode variar de acordo com 
a qualidade da vigilância e dos 
relatórios de cada país.

O país registrou uma mé-
dia móvel abaixo de 270 óbitos 
pela primeira vez desde o final 
de abril de 2020. De acordo 
com dados obtidos pelo con-

sórcio dos veículos de impren-
sa, do qual o UOL faz parte, 
junto às secretarias estaduais 
de Saúde, foram registradas 
164 mortes entre segunda e 
terça, e a média ficou em 261 
óbitos. Essa é a menor mé-
dia desde 26 de abril de 2020, 
quando ela foi de 258 óbitos.

A melhora dos números 
não significa que a pandemia 
acabou. Para combater o vírus, 
ainda são necessárias a utiliza-
ção de máscara e a vacinação 
contra a Covid-19.

O total de óbitos pela 
doença no Brasil chegou a 

608.118, de acordo com o con-
sórcio. O número é o terceiro 
maior do mundo - atrás apenas 
dos Estados Unidos, que têm 
mais de 768,8 mil óbitos, e da 
Índia, com 459,2 mil mortes 
pela doença.

O país registrou 164 mor-
tes por covid e 6.383 casos da 
doença, ontem. O Amapá não 
registrou mortes. Aos domin-
gos, segundas e feriados, os 
dados da pandemia costumam 
ser menores, por atrasos de no-
tificação nas secretarias de saú-
de, que, nesses períodos, têm a 
força de trabalho reduzida.
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varejão popular

O homem que encaminhou as ameaças se identificou, mas não foi exposto.

Anvisa Sofre 
ameaças relacionadas 
à vacinas contra 
o coronavírus
INVESTIGAÇÃO. Na última semana a Anvisa havia informado 
que cinco diretores foram ameaçados de morte em relação às 
mesmas pautas.

DA REDAÇÃO

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária emitiu uma 
nota no fim da tarde desta 
quarta-feira (3) repudiando um 
novo ataque a seus membros. 
O texto encaminhado “com 
ameaças a servidores, direto-
res, funcionários terceirizados e 
seus familiares” ocorre devido 
à possibilidade de que “vacinas 
contra Covid-19 para crianças 
venham a ser aprovadas”. É a 
segunda ameaça seguida recebi-
da pelo órgão regulador. “Logo 
após o recebimento dessa se-

gunda ameaça, no exato dia em 
que a recebeu, a Anvisa oficiou 
às mesmas autoridades fede-
rais já alertadas no dia anterior, 
quando da primeira ameaça, a 
saber: Presidências da Repú-
blica, do Senado, da Câmara 
e do STF; Procuradoria Geral 
da República; Ministérios da 
Justiça e da Saúde; Casa Civil; 
Polícia Federal; e Secretaria de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal”, informou. 

“Em meio a essas ameaças 
ao Estado brasileiro, a Anvisa, 
que detém o poder de polícia 

desse mesmo Estado no cam-
po da vigilância sanitária, se-
gue com a sua missão institu-
cional de proteger a saúde do 
cidadão de maneira ampla e se 
mantém na vanguarda do en-
frentamento da Covid-19 em 
nosso país”, conclui a agência.

Na sexta-feira (29), a 
Anvisa havia informado 
que cinco diretores foram 
ameaçados de morte em re-
lação às mesmas pautas. O 
homem que encaminhou as 
ameaças se identificou, mas 
não foi exposto. 
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guaranix

Minascon 2021 
aposta na inovação 
para aliar 
produtividade e 
sustentabilidade
CONHECIMENTO. Minascon é uma boa oportunidade para que 
essas empresas se atualizem, troquem experiências e conheçam 
novas estratégias que podem ser adotadas.

DA REDAÇÃO

O Minascon, o maior 
evento da cadeia produtiva da 
construção mineira, chega a 
sua 18ª edição em 2021 inves-
tindo na inovação para o se-
tor. O evento, realizado pela 
Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (FIEMG) e pelo 
Sebrae Minas entre os dias 22 
e 25 de novembro e contará 
com uma programação on-li-
ne rica e diversificada, com 
conteúdos técnicos, seminá-
rios e congressos segmenta-
dos, além de dois concursos: 
“A Ponte” e “Mãos à Obra”.

A grade de eventos do 
Minascon 2021 está sendo 
construída e terá foco em 
apresentar a inovação como 
chave para que as empresas 
da cadeia produtiva do setor 
possam ganhar em produ-
tividade e serem, cada vez 
mais, sustentáveis. “Com in-
vestimento em pesquisa e 
desenvolvimento, é possível 
transformar os sistemas cons-

trutivos para que sejam mais 
ágeis e contem com materiais 
que tenham tecnologia em-
barcada. Isso vai trazer pro-
dutos melhores e mais bara-
tos para o consumidor final”, 
afirma o presidente da Câma-
ra da Indústria da Construção 
da FIEMG, Teodomiro Diniz.

O industrial explica que 
diversos segmentos da cons-
trução estão investindo de 
forma sistemática para que os 
materiais utilizados nas obras 
sejam mais eficientes e se-
guros, com destaque para os 
setores de cimento e aço. “A 
evolução tecnológica é muito 
clara e o Brasil está em uma 
posição importante no mun-
do quando falamos de habi-
tação popular. Quando se in-
veste em pesquisa, é possível 
construir, sempre, com ga-
nhos de produtividade e ofe-
recendo preços competitivos 
para produtos de qualidade”, 
reforça Diniz.

Ele conta que o país tem 
posição de destaque global 
quando se trata de habitação 
para baixa renda e, agora, 
pode avançar na mecaniza-
ção dos canteiros de obra e 
na construção industrializa-
da - aquela em que estrutu-
ras são fabricadas em plan-
tas industriais e montadas 
no local da edificação. 

“Há espaço para ganhar-
mos em produtividade nos 
setores corporativo e em 
construções para pessoas de 
renda mais alta”, afirma Di-
niz, pontuando que o setor 
vem trabalhando para me-
lhorar sua atuação no quesito 
sustentabilidade, utilizando 
para isso os preceitos da Eco-
nomia Circular e da redução 
do impacto de suas operações 
na emissão de carbono.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A premiação integrou a programação da 30ª Semana do 
Conhecimento UFMG.

UFMG contempla 
pesquisas da 
Engenharia 
Elétrica e da Música
APRENDIZAGEM: Diagnóstico do Alzheimer, modelagem 
de sistemas dinâmicos em aprendizado de computador e 
musicalização de adultos com base na canção popular são 
os temas dos trabalhos. 

DA REDAÇÃO

Emerson Fonseca, do Pro-
grama de Pós-graduação em 
Inovação Tecnológica Biofar-
macêutica; Antonio Ribeiro, da 
Engenharia Elétrica, e Kristoff 
Silva, da Música, foram os vence-
dores do Grande Prêmio de Te-
ses UFMG 2021. Os agraciados 
foram anunciados na tarde do 
dia 28 de outubro, em cerimônia 
virtual. A premiação integrou a 
programação da 30ª Semana do 
Conhecimento UFMG. 

Os autores das melhores 
teses de doutorado defendidas 
em 2020 foram escolhidos por 
comissões instituídas pela Câ-
mara de Pós-graduação, entre as 
indicadas por seus respectivos 
programas, e reconhecidas com 

o Prêmio UFMG de Teses. Ao 
todo, foram 62 teses agraciadas, 
sendo 27 na área de Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas 
e Ciências da Saúde (grupo 1), 
13 na de Ciências Exatas e da 
Terra e Engenharias (grupo 2) 
e 22 na de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Lin-
guística, Letras e Artes (grupo 
3). Ao final, Emerson recebeu 
o Grande Prêmio no grupo 1, 
Antonio foi o vencedor no gru-
po 2 e Kristoff  foi o autor da 
melhor tese do grupo 3. 

A cerimônia foi conduzida 
pela pró-reitora adjunta de Pós-
graduação, Silvia Alencar, que 
deu detalhes sobre a premiação 
e elogiou o nível dos trabalhos 
indicados. “Além dos grandes 
vencedores em cada grande área, 
cada comissão decidiu recomen-
dar duas menções honrosas por 
grupo, o que não nos surpreen-
deu, dada a qualidade dos traba-
lhos”, destacou a professora. 

Nas palavras do decano do 
Conselho Universitário no exer-
cício do Reitorado, João Alberto 
de Almeida, o Grande Prêmio é 
o ‘ponto culminante’ da Sema-
na do Conhecimento UFM. “O 
evento revela um pouco da qua-
lidade do que é produzido aqui. 
Neste momento, a Universidade 
pode se orgulhar da missão que 
está cumprindo”, comentou.

 O pró-reitor de Pesquisa, Má-
rio Montenegro Campos, subli-
nhou a importância de reconhecer 
o trabalho realizado pelos estudan-
tes de doutorado da UFMG. “As 
realizações desses jovens deman-
daram muita garra, por conta do 
período das adversidades decor-
rentes do contexto de pandemia e 
também dos desinvestimentos em 
ciência no nosso país.”
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¨ esporte

O evento é um dos meios de fortalecimento à economia da cidade.

Iron Biker, mais 
uma vez, é evento 
confirmado 
em Mariana
REALIZAÇÃO. A prova está em sua 28ª edição e é considerada 
a maior prova de Mountain Bike da América Latina.

DA REDAÇÃO

Nos dias 13 e 14 de no-
vembro, Mariana será mais 
uma vez palco para a realiza-
ção da competição esporti-
va. O evento, diferente dos 
últimos anos, será sediado na 
Praça da Sé, de onde os com-
petidores irão rumo aos dis-
tritos do município, passando 
por trilhas desafiadoras, com 
altimetrias, subidas e descidas 
bem definidas, com o intuito 
de testar a habilidade e resis-
tência dos atletas nos mais de 
160 km de percurso.

O município vai receber 
mais uma vez, os competi-
dores de todo o país durante 
o fim de semana do evento. 
“Ficamos extremamente satis-
feitos e felizes por ver como 
Mariana é uma cidade apaixo-
nada pela prática do mountain 
bike. Temos certeza que a edi-
ção deste ano será energizada 
e eletrizante. Sempre falo que 
o município é único e de uma 

singularidade excepcional. 
Digo que, nós da organização, 
criamos uma relação de amor 
e carinho com o local e pelos 
cidadãos. Já estamos contan-
do os dias para a disputa” Diz 
Lucas Fonda, um dos organi-
zadores da competição.

O evento é um dos meios 
de fortalecimento à economia 
da cidade. Além de participar 
da competição, os atletas e fa-
miliares têm a oportunidade 
de conhecer melhor um dos 
maiores patrimônios históri-
cos de Minas Gerais.

Segundo o presidente da 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de Ma-
riana (ACIAM), Amarildo de 
Souza, o evento esportivo atrai 
turistas, aumentando a movi-
mentação da economia mu-
nicipal. “O Iron Biker é uma 
prova que fortalece a econo-
mia local com a lotação dos 
hotéis e pousadas da cidade, 
movimentando também a rede 

de comércios  como restau-
rantes, padarias e lanchonetes. 
Assim, esse recurso que chega 
para o município através do 
evento, circula aqui mesmo 
dentro de Mariana”.

Especialmente neste ano, 
será realizada somente a com-
petição, sem a presença da 
praça de alimentação e rea-
lização de shows. Prezando 
pela saúde dos competidores 
e cidadãos, devido a pande-
mia da Covid-19.

Largada e percurso
Com largada na Praça da 

Sé, o evento acontecerá entre 13 
e 14 de novembro de 2021. No 
primeiro dia, a largada do percur-
so completo (A) = 96,2 km será 
às 8h. E a largada do percurso 
reduzido (B) = 60,2km às 8h45.

Já no segundo e último dia, 
a largada do percurso comple-
to (A) = 68 km será às 8h, e 
a do percurso reduzido (B) = 
53,5 km às 8h45
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O único local que está contando com a modalidade é a Arena Mariana.

Retorno das 
aulas de zumba 
acontecem na 
Arena Mariana 
QUALIDADE. A iniciativa é mais uma maneira de promover o 
bem-estar físico e mental da população.

DA REDAÇÃO

As aulas de zumba retor-
naram ao cronograma das ati-
vidades esportivas semanais 
do projeto Ginástica na Praça. 
As aulas acontecem todas às 
segundas, quartas e sextas-fei-
ras, às 8h, e terças e quintas-
feiras às 18h.  Pessoas de 
todas as idades podem parti-

cipar da aula ministrada pelo 
professor Raylson e devem 
preencher a ficha de inscrição 
que será entregue na hora. A 
iniciativa é mais uma maneira 
de promover o bem-estar físi-
co e mental da população. Até 
o momento, o único local que 
está contando com a modali-
dade é a Arena Mariana.

Ginástica também retorna
Nas terças e quintas-

feiras às 8h, a ginástica 
acontece na Arena Mariana, 
na quadra do Rosário e na 
quadra da Cartucha. Já na 
Arena Badaró, os horários 
disponíveis são segunda e 
sexta-feira às 7h e terça e 
quinta-feira às 17h.
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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.

Quer entrar em novembro com notícia 
espetacular, meu cristalzinho? Eu também 
quero. Veja: aquele sonho que você vive 
adiando por falta de grana ou oportunidade 
fi nalmente pode rolar, graças a um dindin 
que já nem contava mais ou apoios 
inesperados. Só evite abrir o bico pra não 
melar o lance.

Sagita, meu consagrado, novembro começa 
cheio de promessas bacanas e um astral 
sortudo vindo de Mercúrio e Júpiter. Você pode 
se dar bem ao lidar com contratos, acordos ou 
interesses que envolvam compras, vendas, 
trocas e comércio presencial ou virtual. Mas se 
liga, pois a semana não promete só festa não.

Prepare o seu coração ou para ser mais 
moderninho, Pre-pa-ra... porque trago novidades, 
verdades e elas são pra glorificar de pé! Novembro 
já começa redondinho para você explorar as suas 
competências na carreira, impressionar a chefia e 
finalmente conhecer a misteriosa nota de 200 reais, 
bebê!

Você entra em novembro com tudo, meu 
bombozinho trufado! Mercúrio e Júpiter 
prometem sorte, otimismo e confi ança pra 
mudar o que precisa ser mudado na sua vida. 
Aliás, ‘cê’ pode topar com ótimas oportunidades 
e suas ideias vão fervilhar.  Só não vale jogar a 
toalha diante do primeiro obstáculo. 

Os astros vão deixar sua famosa intuição 
ainda mais afi ada e você pode mandar 
bem se confi ar nos seus instintos, seja no 
trabalho, com grana, em loterias e sorteios.
Por outro lado, não hesite em seguir seu 
sexto sentido  com  certos amigues que 
volta e meia estão se aproveitando da 
sua boa-fé e te colocando em roubadas, 
furadas e bagaças. 

A semana começa com ótimas perspectivas 
para você. Vai ter confi ança de sobra, 
criatividade no trampo e habilidade para 
negociar. Nesse caso você pode recorrer 
à notável determinação do seu signo e se 
notar que sua energia está fraquejando, 
repense e reorganize as suas tarefas.

Entrar no novo mês com a sorte de plantão 
todo mundo quer, mas como já dizia sua 
querida mamãe, você não é todo mundo, 
e por isso esse privilégio é todo seu, meu 
cristalzinho! Mercúrio e Júpiter dão um 
baita apoio para os seus interesses e 
abrem os seus caminhos. Você vai arrasar 
nos contatos e saberá contagiar os outros 
com seu carisma e bom humor.

Tá na maior alegria com o Sol iluminando 
seu paraíso astral, né caranguejada? E é pra 
ficar mesmo, pois essa vibe poderosa indica 
conquistas! É bebê, sua estrelinha vai brilhar sim, 
em jogos, sorteios, ganhos inesperados e em 
atividades ligadas às diversões. Tudo que tiver um 
arzinho de mistério pode dar bom pra você.

O novo mês chega com as melhores energias 
e você tem mais é que aproveitar, leãozinho, 
porque o início da semana será perfeito para 
conseguir o que quer. Vai contar com boa lábia, 
confi ança e muita habilidade para se dar bem no 
trabalho, nas fi nanças e na vida pessoal.

Bora lacrar e lucrar, virginiane! Novembro 
começa redondinho no departamento 
fi nanceiro e você tem tudo para botar 
suas contas em dia. Pode cair uma chuva 
de bênçãos na sua horta e no seu bolso, 
mas convém ter juízo, porque se quiser 
brincar, vai se lascar. Com dinheiro não tem 
amarelinha, esconde-esconde, cobra cega. 
Com as fi nanças não se brinca, bebê. 

Ô, Librinha, nada como começar o mês 
com o Sol todo poderoso na sua Casa 
da Fortuna, né? Promessa de ganhos 
fáceis? Não. Mas boas possibilidades de 
resolver suas pendências fi nanceiras e ter 
mais tranquilidade para fazer o que você 
mais gosta: intensifi car relações com as 
pessoas que você ama ou admira.

Franz pensa em confrontar Mari e Jeff, mas 
fi ca intimidado com a presença de Wallace. 
Pedro aceita ajudar Karina em seu plano para 
encontrar Ernesto e desmascarar Lobão. 
Duca conta a Gael que assinou um contrato 
de patrocínio com Heideguer. Karina envia 
uma mensagem para Ernesto fi ngindo ser 
Lobão. Franz surpreende Mari e Jeff ao 
declarar que não quer saber de Joaquim e 
exige que Mari assine um documento que o 
isenta de qualquer responsabilidade sobre o 
bebê. As bandas de Pedro e Sol descobrem 
que escolheram a mesma música para a 
apresentação da Batalha Musical. Karina 
marca um encontro com Ernesto, mas não 
consegue avisar a Pedro. Lincoln descobre 
que Franz é o pai biológico de Joaquim.

Mari se desespera com a possível chegada 
de Franz, e Jeff a apoia. Nando sonda 
Pedro sobre Delma. Sol e Edgard afi rmam 
a Franz que não sabem de Mari, mas 
Dandara se incomoda e tenta convencer 
Mari a conversar com o ex-noivo. Karina lê 
novas mensagens de Ernesto no celular de 
Lobão. Franz segue Sol e Wallace. Duca 
decide aceitar o patrocínio de Heideguer. 
Karina e Pedro descobrem o perfi l de 
Ernesto em uma rede social. Franz avista 
Mari, Jeff e Joaquim.

Dom afi rma a Madalena e Cristóvão 
que, por ele, não denunciaria Sabine. 
Lourenço diz a Antônia que descobriu 
que o álibi de Lígia para o dia da morte 
de Mirella é  falso. Antônia escuta uma 
conversa suspeita de Nina e conta a 
Domê nico. Dom garante a Eric que ele 
ainda é  seu sócio. Cíntia pede demissão 
do hotel e conta a Nelito que está  
namorando Lourenço. O Juiz inicia a 
audiência referente ao furto ocorrido no 
Carioca Palace Hotel. 

Maria Pia é impedida de assistir à audiência. 
Antônia comenta com Júlio que Siqueira 
aceitou seu afastamento da polícia. Pedrinho 
visita Malagueta no presídio. Eric reassume a 
presidência do escritório do Brasil. Dom avisa 
que assumirá  a presidência da empresa em 
Genebra, após a aposentadoria de Sabine. 
Sabine fi ca surpresa com a presença de 
Cristóvão e Madalena em seu quarto pedindo 
para conversar com ela. 

João fi ca exultante com seu namoro com 
Bianca. Karina tenta decifrar a senha do 
celular de Lobão. A Galera da Ribalta 
e Mari são os fi nalistas da Batalha 
Musical, e Sol e Pedro concordam em 
adiar a conversa com a banda. Karina 
descobre que a senha do telefone de 
Lobão é a data de aniversário de Gael. 
Jeff comemora o sucesso de Mari, e 
Wallace apoia Sol. Karina liga para 
Gael do celular de Lobão e afi rma que 
o ama. João conta para Gael que está 
namorando Bianca. Karina lê uma 
mensagem de Ernesto para Lobão. 

Os gêmeos Christian e Renato, 
separados na infância, completam 18 
anos. Enquanto Christian comemora 
seu aniversário em um abrigo, Renato 
celebra com sua família adotiva, Elenice 
e José Renato. Avany se emociona 
ao discursar sobre o último dia de 
Christian no abrigo. Elenice presenteia 
Renato com um apartamento, enquanto 
Christian recebe de Ravi um porta-retrato 
de presente para seu novo lar. Christian 
promete a Ravi que virá buscá-lo quando 
o menino completar 18 anos. José 
Renato avisa a Renato que não custeará 
as despesas no seu novo apartamento e 
exige que o fi lho procure um emprego. 
Christian é desprezado por Ernani, que 
lhe conta que ele tem um irmão. 

Renato fi ca agitado ao se lembrar do 
atropelamento que causou. Ravi é acusado 
de roubo e detido equivocadamente. Renato 
é pego por policiais depois de comprar 
drogas no apartamento de Rui. Christian se 
desespera ao saber o valor da fi ança para 
tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fi ança 
de Renato e põe fi m ao relacionamento. 
Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar 
que a situação fi nanceira da família está mal. 
Renato promete a Bárbara que vai parar 
de beber e usar drogas. Anchieta despede 
Christian, que decide procurar um trafi cante 
para tirar Ravi da cadeia. A mochila de 
Christian é roubada. Christian diz a Lara que 
terá que fugir da cidade, e avisa à namorada 
que ela e Ravi correm perigo. 

Christian vai atrás de Renato, que constata 
que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o 
pai haviam morrido. Renato furta produtos 
do supermercado de Bárbara para o 
irmão. Christian conta a Renato está jurado 
de morte pelos trafi cantes do morro do 
Camelo e precisa deixar a cidade. Bárbara 
liga furiosa para Renato, que justifi ca sua 
ausência no jantar de família por causa de 
um imprevisto. Christian escuta o recado 
deixado por Lara em seu celular, dizendo 
que Geize o viu subindo o morro. Christian 
deixa o apartamento de Renato levando a 
chave. Lara resolve subir o morro à procura 
do namorado e escuta disparos. Christian 
se desespera ao saber que Renato foi 
morto em seu lugar pelos bandidos.

Antônia afi rma a Domênico que está 
deixando a polícia porque ama Júlio. 
Lígia sugere que ela e Athaíde fujam do 
país. Sandra Helena conta a Agnaldo que 
acredita que Aníbal esteja envolvido com 
a morte de Mirella. Dom pede a Tânia 
que fi que de olho em Sabine. Maria Pia 
garante a Malagueta que sempre estará́ a 
seu lado. Sandra Helena procura Eric para 
falar sobre a morte de Mirella. 

Karina desconfi a de que Ernesto seja 
funcionário do laboratório em que foi 
realizado o exame de DNA. Dalva passa 
mal, e Duca a leva para o hospital. Sol 
e Pedro comunicam o fi m da banda, 
e Nando avisa que eles podem ser 
desclassifi cados da Batalha Musical. 
Heideguer e Lobão pensam em uma 
forma de convencer Duca a entrar em seu 
esquema de apostas. Lobão descobre 
que Karina está com o celular de Pedro. 
Dalva precisa de cirurgia e Gael sugere 
que Duca peça ajuda a Heideguer. Sol 
e Paula convocam Marcão para tocar 
em sua nova banda. Heideguer e Lobão 
armam para que a fi nal do Warriors seja 
entre Duca e Cobra. 

Tonico se revolta contra Pilar e Dolores por 
conta do novo testamento de Eudoro. Zayla 
fi nge para Olu e Cândida que desistirá de 
Samuel. Luísa revela a Teresa que Nino 
está enganando Celestina. Hilário e Prisca 
tentam convencer Vitória a se casar com 
Quinzinho. Gastão concorda com Tonico 
sobre uma possível guerra com o Paraguai, 
e Caxias se preocupa. Isabel e Luísa visitam 
Guebo. O plano de Lupita dá certo e Lota 
agarra Quinzinho. Isabel se decepciona 
com Gastão. Samuel rejeita Zayla, e Tonico 
a conforta. Bernardinho fl agra Quinzinho e 
Lota se beijando e agride o homem.

Lupita e Batista acodem Quinzinho. 
Cândida prevê a aproximação de Zayla 
e Tonico. Luísa aconselha Gastão a 
amar o Brasil para se aproximar de 
Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o 
comportamento de Gastão na Câmara. 
Lupita e as crianças explicam a Vitória 
as armações de Quinzinho. Dolores 
afi rma gostar de Nélio. Diego beija Pilar. 
Lota impede que Bernardinho conte 
a Batista sobre o beijo em Quinzinho. 
Luísa confessa a Pedro que sente 
ciúmes de Teresa. Gastão pede perdão 
a Isabel. Cândida pede que Zayla se 
afaste de Tonico. Pilar confronta Tonico. 
Luísa termina seu romance com Pedro.

Luísa afi rma que será amiga de Pedro para 
sempre. Tonico permite que Dolores viaje 
com Nélio. Pedro desabafa com Caxias 
sobre Luísa. Pedro teme uma guerra 
contra Solano Lopez. Solano planeja fazer 
uma surpresa a Pedro. Zayla descobre 
que Pilar e Samuel estarão na Bahia ao 
mesmo tempo. Vitória desiste de revelar as 
mentiras de Quinzinho para Lota. Samuel 
revela a Guebo que é irmão de Tonico. Pilar 
e Dolores se reconciliam. Solano provoca 
Pedro ao presentear Isabel. Solano se 
apresenta a Tonico. Samuel procura Pilar.

Pilar afi rma a Samuel que tem um 
compromisso com Diego. Samuel 
estranha quando Pilar conta que Diego 
a aconselhou a vender a fazendo do 
pai para Matoso. Quinzinho desperta do 
coma desmemoriado. Tonico e Solano 
se tornam aliados. Nélio confessa seu 
amor por Dolores. Vitória acredita que 
Quinzinho fi nge ter perdido a memória. 
Pedro beija Teresa. Samuel garante a 
Diego que o afastará de Pilar. Luísa diz a 
Dumas que voltará para a França. Isabel 
e Gastão se casam. Pedro vê Solano 
Lopez.

Teresa acredita que Pedro tenha se 
confundido ao achar que viu Solano. 
Tonico e Solano comemoram o susto 
de Pedro. Diego insiste para que Pilar 
venda sua fazenda. Nélio e Dolores 
se beijam. Pedro implora para ter mais 
uma noite com Luísa, e Teresa os vê. 
Luísa e Teresa trocam elogios. Samuel 
alerta Pilar sobre Diego, mas acaba 
discutindo com a amada. Cândida exige 
que Tonico se afaste de Zayla. Vitória 
fi ca confusa com o comportamento de 
Quinzinho. Solano surpreende Pedro 
em seu gabinete.

Teresa se assusta ao ver Solano, que 
ameaça os imperadores do Brasil. Isabel 
e Gastão se amam. Guebo revela sua 
admiração por Samuel. Pilar e Dolores 
decidem não vender sua fazenda. 
Exultante, Augusto revela que conseguiu a 
permissão para se casar com Leopoldina. 
Quinzinho conta a Lota que ela foi enganada 
por ele e Vitória. Samuel recebe mais uma 
ameaça dos coronéis e decide interromper 
suas obras. Luísa aconselha Pedro a evitar 
uma guerra com Solano, mas Caxias avisa 
que as tropas brasileiras já chegaram ao 
Uruguai.

Dom comunica a Sabine que os pais 
biológicos tomaram a decisão de não a 
denunciar por tê-lo roubado quando pequeno. 
Douglas se entristece quando Raquel lhe 
avisa que levará  Gabriel para o cruzeiro. Eric 
pergunta para Arlete por que ela disse uma 
vez que o empresário não sabia os direitos de 
Júlio, e questiona o que ela está escondendo. 

Madalena pede demissão para Lígia, e 
Maria Pia fi ca arrasada. Eric pede um tempo 
a Arlete para digerir o segredo que ela lhe 
contou. Gabriel avisa a Douglas que não quer 
morar com a mãe. Eric pede a Sérgio uma 
listagem de seus bens. Pedrinho diz a Lígia 
que ela e Athaíde são a grande decepção de 
sua vida. Júlio pergunta a Arlete o que Eric foi 
fazer em sua casa. 

BebetH incentiva Douglas a lutar por 
Gabriel. Siqueira pede para Antônia 
voltar à  polícia, mas a investigadora 
afi rma que está feliz com sua escolha 
de fi car com Júlio. Maria Pia diz a 
Madalena que está́ difícil fi car em casa 
sem sua presença. Rogério avisa a 
Maria Pia que Malagueta quer vê-la. 
Malagueta pergunta a Maria Pia o 
motivo de ela não ter lhe dito que gerou 
Bebeth. 

Quer notícia boa, arianjo? Então, toma! Novembro 
chega chegando com energias animadas e você 
pode esperar sucesso para começar coisas 
novas, pegar firme nos estudos e realizar suas 
esperanças. Já no trabalho, contenha a sua 
famosa impetuosidade pois pode dar ruim com a 
chefia. Diplomacia, bebê, esse é o caminho certo.  

Lincoln se desespera e acusa Jeff 
de mentiroso. Mari desiste de cantar 
na Batalha Musical. Delma chega 
com Tomtom na Aquazen, e Roberta 
incentiva Marcelo a se aproximar da 
fi lha. Bete acolhe Mari, Jeff e Joaquim 
em sua casa. Heideguer descobre 
que Cobra mantém contato com sua 
família. Rute afi rma para Lincoln que 
uma família é feita de amor. Jeff compra 
passagens para voltar para Joaçaba 
com Mari e Joaquim. Roberta conversa 
com Tomtom sobre bebês, e Marcelo 
se irrita. Lincoln pede perdão a Jeff e 
insiste para que o fi lho desista de viajar.

Christian volta para o apartamento de 
Renato. Christian fi ca assombrado ao ouvir 
as palavras duras de Bárbara no celular de 
Renato. Lara se desespera ao identifi car 
o suposto corpo de Christian no IML. 
Christian é abordado por Bárbara. Christian 
decide assumir a vida do irmão. Ravi fi ca 
desnorteado ao saber da suposta morte 
de Christian. Christian/Renato consegue 
evitar que Ravi suba o morro, deixando o 
rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa 
a Bárbara que Santiago passou mal no 
trabalho. Nicole e Bárbara reclamam da 
preferência que Santiago tem por Rebeca. 
Diante da decisão de assumir a vida do 
irmão, deixando para trás a sua própria 
vida, 

Christian/Renato aluga um quarto em uma 
pensão para Ravi e pede que o amigo 
pegue seus documentos com Lara. Ravi se 
sente incomodado de ter que mentir para 
Lara. Christian/Renato descobre que tem 
uma conta conjunta com a mãe no banco. 
Castilho deixa claro para Santiago que ele 
deve parar de trabalhar por causa de sua 
saúde. Túlio reclama com Ruth por achar 
pequeno o valor que estão desviando da 
empresa de Santiago. Elenice estranha a 
forma como Renato/Christian a trata. Ravi 
afi rma a Christian/Renato que não quer 
participar da história que ele criou e que 
prefere voltar para Goiás. Christian/Renato 
pede Bárbara em casamento. Christian/
Renato e Santiago trocam elogios. Christian/
Renato é conduzido a seu casamento por 
Ravi, seu atual motorista. Lara vê o carro de 
Christian passar.

Ravi tenta demover Christian/Renato de se 
casar, sem sucesso. Durante o casamento, 
Noca joga tarô para a neta e a aconselha a 
matar o amor que sente por Christian. Rebeca 
e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com 
o comportamento de Rebeca. Lara afirma 
à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi 
se despede Lara dizendo que o Christian que 
ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e 
Christian/Renato para o aeroporto. Bárbara é 
rude com Ravi, e Christian/Renato repreende 
a esposa. Christian/Renato liga para o celular 
de Ravi para pedir desculpas pelas palavras 
de Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de 
Santiago.
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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.

Quer entrar em novembro com notícia 
espetacular, meu cristalzinho? Eu também 
quero. Veja: aquele sonho que você vive 
adiando por falta de grana ou oportunidade 
fi nalmente pode rolar, graças a um dindin 
que já nem contava mais ou apoios 
inesperados. Só evite abrir o bico pra não 
melar o lance.

Sagita, meu consagrado, novembro começa 
cheio de promessas bacanas e um astral 
sortudo vindo de Mercúrio e Júpiter. Você pode 
se dar bem ao lidar com contratos, acordos ou 
interesses que envolvam compras, vendas, 
trocas e comércio presencial ou virtual. Mas se 
liga, pois a semana não promete só festa não.

Prepare o seu coração ou para ser mais 
moderninho, Pre-pa-ra... porque trago novidades, 
verdades e elas são pra glorificar de pé! Novembro 
já começa redondinho para você explorar as suas 
competências na carreira, impressionar a chefia e 
finalmente conhecer a misteriosa nota de 200 reais, 
bebê!

Você entra em novembro com tudo, meu 
bombozinho trufado! Mercúrio e Júpiter 
prometem sorte, otimismo e confi ança pra 
mudar o que precisa ser mudado na sua vida. 
Aliás, ‘cê’ pode topar com ótimas oportunidades 
e suas ideias vão fervilhar.  Só não vale jogar a 
toalha diante do primeiro obstáculo. 

Os astros vão deixar sua famosa intuição 
ainda mais afi ada e você pode mandar 
bem se confi ar nos seus instintos, seja no 
trabalho, com grana, em loterias e sorteios.
Por outro lado, não hesite em seguir seu 
sexto sentido  com  certos amigues que 
volta e meia estão se aproveitando da 
sua boa-fé e te colocando em roubadas, 
furadas e bagaças. 

A semana começa com ótimas perspectivas 
para você. Vai ter confi ança de sobra, 
criatividade no trampo e habilidade para 
negociar. Nesse caso você pode recorrer 
à notável determinação do seu signo e se 
notar que sua energia está fraquejando, 
repense e reorganize as suas tarefas.

Entrar no novo mês com a sorte de plantão 
todo mundo quer, mas como já dizia sua 
querida mamãe, você não é todo mundo, 
e por isso esse privilégio é todo seu, meu 
cristalzinho! Mercúrio e Júpiter dão um 
baita apoio para os seus interesses e 
abrem os seus caminhos. Você vai arrasar 
nos contatos e saberá contagiar os outros 
com seu carisma e bom humor.

Tá na maior alegria com o Sol iluminando 
seu paraíso astral, né caranguejada? E é pra 
ficar mesmo, pois essa vibe poderosa indica 
conquistas! É bebê, sua estrelinha vai brilhar sim, 
em jogos, sorteios, ganhos inesperados e em 
atividades ligadas às diversões. Tudo que tiver um 
arzinho de mistério pode dar bom pra você.

O novo mês chega com as melhores energias 
e você tem mais é que aproveitar, leãozinho, 
porque o início da semana será perfeito para 
conseguir o que quer. Vai contar com boa lábia, 
confi ança e muita habilidade para se dar bem no 
trabalho, nas fi nanças e na vida pessoal.

Bora lacrar e lucrar, virginiane! Novembro 
começa redondinho no departamento 
fi nanceiro e você tem tudo para botar 
suas contas em dia. Pode cair uma chuva 
de bênçãos na sua horta e no seu bolso, 
mas convém ter juízo, porque se quiser 
brincar, vai se lascar. Com dinheiro não tem 
amarelinha, esconde-esconde, cobra cega. 
Com as fi nanças não se brinca, bebê. 

Ô, Librinha, nada como começar o mês 
com o Sol todo poderoso na sua Casa 
da Fortuna, né? Promessa de ganhos 
fáceis? Não. Mas boas possibilidades de 
resolver suas pendências fi nanceiras e ter 
mais tranquilidade para fazer o que você 
mais gosta: intensifi car relações com as 
pessoas que você ama ou admira.

Franz pensa em confrontar Mari e Jeff, mas 
fi ca intimidado com a presença de Wallace. 
Pedro aceita ajudar Karina em seu plano para 
encontrar Ernesto e desmascarar Lobão. 
Duca conta a Gael que assinou um contrato 
de patrocínio com Heideguer. Karina envia 
uma mensagem para Ernesto fi ngindo ser 
Lobão. Franz surpreende Mari e Jeff ao 
declarar que não quer saber de Joaquim e 
exige que Mari assine um documento que o 
isenta de qualquer responsabilidade sobre o 
bebê. As bandas de Pedro e Sol descobrem 
que escolheram a mesma música para a 
apresentação da Batalha Musical. Karina 
marca um encontro com Ernesto, mas não 
consegue avisar a Pedro. Lincoln descobre 
que Franz é o pai biológico de Joaquim.

Mari se desespera com a possível chegada 
de Franz, e Jeff a apoia. Nando sonda 
Pedro sobre Delma. Sol e Edgard afi rmam 
a Franz que não sabem de Mari, mas 
Dandara se incomoda e tenta convencer 
Mari a conversar com o ex-noivo. Karina lê 
novas mensagens de Ernesto no celular de 
Lobão. Franz segue Sol e Wallace. Duca 
decide aceitar o patrocínio de Heideguer. 
Karina e Pedro descobrem o perfi l de 
Ernesto em uma rede social. Franz avista 
Mari, Jeff e Joaquim.

Dom afi rma a Madalena e Cristóvão 
que, por ele, não denunciaria Sabine. 
Lourenço diz a Antônia que descobriu 
que o álibi de Lígia para o dia da morte 
de Mirella é  falso. Antônia escuta uma 
conversa suspeita de Nina e conta a 
Domê nico. Dom garante a Eric que ele 
ainda é  seu sócio. Cíntia pede demissão 
do hotel e conta a Nelito que está  
namorando Lourenço. O Juiz inicia a 
audiência referente ao furto ocorrido no 
Carioca Palace Hotel. 

Maria Pia é impedida de assistir à audiência. 
Antônia comenta com Júlio que Siqueira 
aceitou seu afastamento da polícia. Pedrinho 
visita Malagueta no presídio. Eric reassume a 
presidência do escritório do Brasil. Dom avisa 
que assumirá  a presidência da empresa em 
Genebra, após a aposentadoria de Sabine. 
Sabine fi ca surpresa com a presença de 
Cristóvão e Madalena em seu quarto pedindo 
para conversar com ela. 

João fi ca exultante com seu namoro com 
Bianca. Karina tenta decifrar a senha do 
celular de Lobão. A Galera da Ribalta 
e Mari são os fi nalistas da Batalha 
Musical, e Sol e Pedro concordam em 
adiar a conversa com a banda. Karina 
descobre que a senha do telefone de 
Lobão é a data de aniversário de Gael. 
Jeff comemora o sucesso de Mari, e 
Wallace apoia Sol. Karina liga para 
Gael do celular de Lobão e afi rma que 
o ama. João conta para Gael que está 
namorando Bianca. Karina lê uma 
mensagem de Ernesto para Lobão. 

Os gêmeos Christian e Renato, 
separados na infância, completam 18 
anos. Enquanto Christian comemora 
seu aniversário em um abrigo, Renato 
celebra com sua família adotiva, Elenice 
e José Renato. Avany se emociona 
ao discursar sobre o último dia de 
Christian no abrigo. Elenice presenteia 
Renato com um apartamento, enquanto 
Christian recebe de Ravi um porta-retrato 
de presente para seu novo lar. Christian 
promete a Ravi que virá buscá-lo quando 
o menino completar 18 anos. José 
Renato avisa a Renato que não custeará 
as despesas no seu novo apartamento e 
exige que o fi lho procure um emprego. 
Christian é desprezado por Ernani, que 
lhe conta que ele tem um irmão. 

Renato fi ca agitado ao se lembrar do 
atropelamento que causou. Ravi é acusado 
de roubo e detido equivocadamente. Renato 
é pego por policiais depois de comprar 
drogas no apartamento de Rui. Christian se 
desespera ao saber o valor da fi ança para 
tirar Ravi da cadeia. Bárbara paga a fi ança 
de Renato e põe fi m ao relacionamento. 
Elenice deixa Renato apreensivo ao avisar 
que a situação fi nanceira da família está mal. 
Renato promete a Bárbara que vai parar 
de beber e usar drogas. Anchieta despede 
Christian, que decide procurar um trafi cante 
para tirar Ravi da cadeia. A mochila de 
Christian é roubada. Christian diz a Lara que 
terá que fugir da cidade, e avisa à namorada 
que ela e Ravi correm perigo. 

Christian vai atrás de Renato, que constata 
que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o 
pai haviam morrido. Renato furta produtos 
do supermercado de Bárbara para o 
irmão. Christian conta a Renato está jurado 
de morte pelos trafi cantes do morro do 
Camelo e precisa deixar a cidade. Bárbara 
liga furiosa para Renato, que justifi ca sua 
ausência no jantar de família por causa de 
um imprevisto. Christian escuta o recado 
deixado por Lara em seu celular, dizendo 
que Geize o viu subindo o morro. Christian 
deixa o apartamento de Renato levando a 
chave. Lara resolve subir o morro à procura 
do namorado e escuta disparos. Christian 
se desespera ao saber que Renato foi 
morto em seu lugar pelos bandidos.

Antônia afi rma a Domênico que está 
deixando a polícia porque ama Júlio. 
Lígia sugere que ela e Athaíde fujam do 
país. Sandra Helena conta a Agnaldo que 
acredita que Aníbal esteja envolvido com 
a morte de Mirella. Dom pede a Tânia 
que fi que de olho em Sabine. Maria Pia 
garante a Malagueta que sempre estará́ a 
seu lado. Sandra Helena procura Eric para 
falar sobre a morte de Mirella. 

Karina desconfi a de que Ernesto seja 
funcionário do laboratório em que foi 
realizado o exame de DNA. Dalva passa 
mal, e Duca a leva para o hospital. Sol 
e Pedro comunicam o fi m da banda, 
e Nando avisa que eles podem ser 
desclassifi cados da Batalha Musical. 
Heideguer e Lobão pensam em uma 
forma de convencer Duca a entrar em seu 
esquema de apostas. Lobão descobre 
que Karina está com o celular de Pedro. 
Dalva precisa de cirurgia e Gael sugere 
que Duca peça ajuda a Heideguer. Sol 
e Paula convocam Marcão para tocar 
em sua nova banda. Heideguer e Lobão 
armam para que a fi nal do Warriors seja 
entre Duca e Cobra. 

Tonico se revolta contra Pilar e Dolores por 
conta do novo testamento de Eudoro. Zayla 
fi nge para Olu e Cândida que desistirá de 
Samuel. Luísa revela a Teresa que Nino 
está enganando Celestina. Hilário e Prisca 
tentam convencer Vitória a se casar com 
Quinzinho. Gastão concorda com Tonico 
sobre uma possível guerra com o Paraguai, 
e Caxias se preocupa. Isabel e Luísa visitam 
Guebo. O plano de Lupita dá certo e Lota 
agarra Quinzinho. Isabel se decepciona 
com Gastão. Samuel rejeita Zayla, e Tonico 
a conforta. Bernardinho fl agra Quinzinho e 
Lota se beijando e agride o homem.

Lupita e Batista acodem Quinzinho. 
Cândida prevê a aproximação de Zayla 
e Tonico. Luísa aconselha Gastão a 
amar o Brasil para se aproximar de 
Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o 
comportamento de Gastão na Câmara. 
Lupita e as crianças explicam a Vitória 
as armações de Quinzinho. Dolores 
afi rma gostar de Nélio. Diego beija Pilar. 
Lota impede que Bernardinho conte 
a Batista sobre o beijo em Quinzinho. 
Luísa confessa a Pedro que sente 
ciúmes de Teresa. Gastão pede perdão 
a Isabel. Cândida pede que Zayla se 
afaste de Tonico. Pilar confronta Tonico. 
Luísa termina seu romance com Pedro.

Luísa afi rma que será amiga de Pedro para 
sempre. Tonico permite que Dolores viaje 
com Nélio. Pedro desabafa com Caxias 
sobre Luísa. Pedro teme uma guerra 
contra Solano Lopez. Solano planeja fazer 
uma surpresa a Pedro. Zayla descobre 
que Pilar e Samuel estarão na Bahia ao 
mesmo tempo. Vitória desiste de revelar as 
mentiras de Quinzinho para Lota. Samuel 
revela a Guebo que é irmão de Tonico. Pilar 
e Dolores se reconciliam. Solano provoca 
Pedro ao presentear Isabel. Solano se 
apresenta a Tonico. Samuel procura Pilar.

Pilar afi rma a Samuel que tem um 
compromisso com Diego. Samuel 
estranha quando Pilar conta que Diego 
a aconselhou a vender a fazendo do 
pai para Matoso. Quinzinho desperta do 
coma desmemoriado. Tonico e Solano 
se tornam aliados. Nélio confessa seu 
amor por Dolores. Vitória acredita que 
Quinzinho fi nge ter perdido a memória. 
Pedro beija Teresa. Samuel garante a 
Diego que o afastará de Pilar. Luísa diz a 
Dumas que voltará para a França. Isabel 
e Gastão se casam. Pedro vê Solano 
Lopez.

Teresa acredita que Pedro tenha se 
confundido ao achar que viu Solano. 
Tonico e Solano comemoram o susto 
de Pedro. Diego insiste para que Pilar 
venda sua fazenda. Nélio e Dolores 
se beijam. Pedro implora para ter mais 
uma noite com Luísa, e Teresa os vê. 
Luísa e Teresa trocam elogios. Samuel 
alerta Pilar sobre Diego, mas acaba 
discutindo com a amada. Cândida exige 
que Tonico se afaste de Zayla. Vitória 
fi ca confusa com o comportamento de 
Quinzinho. Solano surpreende Pedro 
em seu gabinete.

Teresa se assusta ao ver Solano, que 
ameaça os imperadores do Brasil. Isabel 
e Gastão se amam. Guebo revela sua 
admiração por Samuel. Pilar e Dolores 
decidem não vender sua fazenda. 
Exultante, Augusto revela que conseguiu a 
permissão para se casar com Leopoldina. 
Quinzinho conta a Lota que ela foi enganada 
por ele e Vitória. Samuel recebe mais uma 
ameaça dos coronéis e decide interromper 
suas obras. Luísa aconselha Pedro a evitar 
uma guerra com Solano, mas Caxias avisa 
que as tropas brasileiras já chegaram ao 
Uruguai.

Dom comunica a Sabine que os pais 
biológicos tomaram a decisão de não a 
denunciar por tê-lo roubado quando pequeno. 
Douglas se entristece quando Raquel lhe 
avisa que levará  Gabriel para o cruzeiro. Eric 
pergunta para Arlete por que ela disse uma 
vez que o empresário não sabia os direitos de 
Júlio, e questiona o que ela está escondendo. 

Madalena pede demissão para Lígia, e 
Maria Pia fi ca arrasada. Eric pede um tempo 
a Arlete para digerir o segredo que ela lhe 
contou. Gabriel avisa a Douglas que não quer 
morar com a mãe. Eric pede a Sérgio uma 
listagem de seus bens. Pedrinho diz a Lígia 
que ela e Athaíde são a grande decepção de 
sua vida. Júlio pergunta a Arlete o que Eric foi 
fazer em sua casa. 

BebetH incentiva Douglas a lutar por 
Gabriel. Siqueira pede para Antônia 
voltar à  polícia, mas a investigadora 
afi rma que está feliz com sua escolha 
de fi car com Júlio. Maria Pia diz a 
Madalena que está́ difícil fi car em casa 
sem sua presença. Rogério avisa a 
Maria Pia que Malagueta quer vê-la. 
Malagueta pergunta a Maria Pia o 
motivo de ela não ter lhe dito que gerou 
Bebeth. 

Quer notícia boa, arianjo? Então, toma! Novembro 
chega chegando com energias animadas e você 
pode esperar sucesso para começar coisas 
novas, pegar firme nos estudos e realizar suas 
esperanças. Já no trabalho, contenha a sua 
famosa impetuosidade pois pode dar ruim com a 
chefia. Diplomacia, bebê, esse é o caminho certo.  

Lincoln se desespera e acusa Jeff 
de mentiroso. Mari desiste de cantar 
na Batalha Musical. Delma chega 
com Tomtom na Aquazen, e Roberta 
incentiva Marcelo a se aproximar da 
fi lha. Bete acolhe Mari, Jeff e Joaquim 
em sua casa. Heideguer descobre 
que Cobra mantém contato com sua 
família. Rute afi rma para Lincoln que 
uma família é feita de amor. Jeff compra 
passagens para voltar para Joaçaba 
com Mari e Joaquim. Roberta conversa 
com Tomtom sobre bebês, e Marcelo 
se irrita. Lincoln pede perdão a Jeff e 
insiste para que o fi lho desista de viajar.

Christian volta para o apartamento de 
Renato. Christian fi ca assombrado ao ouvir 
as palavras duras de Bárbara no celular de 
Renato. Lara se desespera ao identifi car 
o suposto corpo de Christian no IML. 
Christian é abordado por Bárbara. Christian 
decide assumir a vida do irmão. Ravi fi ca 
desnorteado ao saber da suposta morte 
de Christian. Christian/Renato consegue 
evitar que Ravi suba o morro, deixando o 
rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa 
a Bárbara que Santiago passou mal no 
trabalho. Nicole e Bárbara reclamam da 
preferência que Santiago tem por Rebeca. 
Diante da decisão de assumir a vida do 
irmão, deixando para trás a sua própria 
vida, 

Christian/Renato aluga um quarto em uma 
pensão para Ravi e pede que o amigo 
pegue seus documentos com Lara. Ravi se 
sente incomodado de ter que mentir para 
Lara. Christian/Renato descobre que tem 
uma conta conjunta com a mãe no banco. 
Castilho deixa claro para Santiago que ele 
deve parar de trabalhar por causa de sua 
saúde. Túlio reclama com Ruth por achar 
pequeno o valor que estão desviando da 
empresa de Santiago. Elenice estranha a 
forma como Renato/Christian a trata. Ravi 
afi rma a Christian/Renato que não quer 
participar da história que ele criou e que 
prefere voltar para Goiás. Christian/Renato 
pede Bárbara em casamento. Christian/
Renato e Santiago trocam elogios. Christian/
Renato é conduzido a seu casamento por 
Ravi, seu atual motorista. Lara vê o carro de 
Christian passar.

Ravi tenta demover Christian/Renato de se 
casar, sem sucesso. Durante o casamento, 
Noca joga tarô para a neta e a aconselha a 
matar o amor que sente por Christian. Rebeca 
e Túlio discutem. Ilana fica preocupada com 
o comportamento de Rebeca. Lara afirma 
à avó que quer deixar o Rio de Janeiro. Ravi 
se despede Lara dizendo que o Christian que 
ela conheceu está morto. Ravi leva Bárbara e 
Christian/Renato para o aeroporto. Bárbara é 
rude com Ravi, e Christian/Renato repreende 
a esposa. Christian/Renato liga para o celular 
de Ravi para pedir desculpas pelas palavras 
de Bárbara e fica surpreso ao ouvir a voz de 
Santiago.

Telefone: (31) 3558-1251
WhatsApp: (31) 98786-0584

Circulação
Mariana,  Ouro Preto e região

Impressão

Tiragem Mínima
Minímo 2 mil exemplares
Endereço
Rua Prof. Lauro Moraes, 310. São 
Pedro - Mariana/MG. 35420-000 - 
Caixa Postal 81

Reportagem
Cynthia Gonçalves

Representande Comercial
Tiago de Souza

Filiado

Contato
(jornal@jornalpontofinal.com.br)
(bruna@jornalpontofinal.com.br)
(redacao@jornalpontofinal.com.br)

 OPINIAO |19Jornal Ponto Final
4 a 10 de novembro de 2021

Editorial

31 2101.3544

Os artigos publicados neste jornal assinados, circulados ou 
publicitários, são de inteira responsabilidade de seus autores.

Expediente

Contato

Impressão

Razão Social
Jornal Ponto Final LTDA.

CNPJ
01.997.074/0001-45

Inscrição
001.737.435.0074

Direção
Rômulo Geraldo Passos
Marilza Sant’Anna Passos
Jornalista Responsável
Alexandre W. da Silva (RG.5.822/MG)

Editoria e Diagramação
Bruna S. P. Souza

Jornal Ponto Final

jornal_pontofinal

TV Ponto Final

www.jornalpontofinalonline.com.br

Inclusão escolar!
Agora a volta às aulas presenciais é realidade, as escolas já estão recebendo seus alunos, não da 

mesma maneira como retornavam das férias, mas com uma experiência vivida que pode ter deixado 
diversos impactos negativos, não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socioemocional 
causado pelo isolamento social e distanciamento escolar.

A melhor forma de acolher os pequenos é ajudá-los a lidar com os próprios sentimentos, através 
de momentos de conversa, de escuta individual e coletiva. Não minimizar o sentimento da criança. 
Zelar pela segurança e pela saúde dentro da escola trará para eles também mais confiança e segurança.

A escola deverá ser divertida, um lugar agradável para estar, por mais responsabilidades que se 
tenha dentro dela, o lúdico deve estar sempre presente, os jogos, a música, as brincadeiras.

Neste momento, os pais devem ser um grande aliado da escola, e essa aproximação é fundamental 
para que tudo dê certo, tanto em relação aos cuidados necessários para que a pandemia se mantenha 
controlada, como para que as questões emocionais das crianças possam ser trabalhadas.

É ainda importante desenvolver a empatia dos alunos, ser tolerante em relação aos conteúdos a 
serem cumpridos, rever as expectativas e objetivos para o semestre letivo. Avaliar o aluno, observar 
os que necessitam de maior apoio pedagógico, verificar conteúdos e disciplinas a serem priorizados, 
pensar atividades e estratégias para repor aquilo que não foi alcançado é também papel do professor.

Adequar o aprendizado significa ter o foco na aprendizagem do que é mais importante, desenvol-
ver as habilidades socioemocionais previstas na BNCC, reorganizar conteúdos de acordo com a nova 
realidade educacional, rever e adaptar objetivos. Avaliar e criar estratégias de recuperação da aprendiza-
gem, disponibilizar meios tecnológicos e outros recursos de complementação da aprendizagem.

A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldades de aprender; exigiu 
um novo educador, que precisou se reinventar, teve que se adaptar à novas tecnologias, novas metodo-
logias, transformando-se. Agora é preciso estabelecer metas de aprendizagem diferentes para crianças 
com níveis de aprendizado diferentes.

A inclusão de todos na escola é um direito antes, durante e depois da pandemia.

Charge

Não deixe de viver por 
medo de morrer

Passamos um longo perí-
odo em casa. Isolados e com 
medo de tudo e de todos. 
Sair só quando fosse real-
mente necessário. Depois de 
um ano e sete meses as coisas 
começam a voltar ao estado 
de “novo normal”. A vacina 
nos trouxe esperanças, po-
rém, o uso das máscaras e o 
álcool gel nos faz pensar que 
serão permanentes.

Mas diante de tantas 
incertezas, insegurança e 
medo, qual aprendizado 
você tirou de tudo isso?

Talvez você pense que o 
melhor seja continuar quie-
tinho, pois, você pode se de-
parar com a morte em qual-
quer esquina. Entretanto, 
ficam algumas perguntas:

Já refletiu sobre como 
você superou tudo isso? Mais 
forte ou com mais medo?  

Planeja aproveitar cada 
segundo desse tempo que 
ainda resta ou prefere en-

contrar motivos para justi-
ficar sua inércia?

Precisamos ser agentes 
de transformação das nossas 
vidas.  Portanto, levante-se, 
olhe e faça algo muito espe-
cial por você. Pule, dance, 
cante, abrace, diga que ama, 
peça perdão, perdoe... 

Coma algo que goste, 
busque realizar algum sonho, 
se dê alguns presentes, tome 
um bom café com alguém 
que você ama, faça uma li-
gação para alguém que você 
não fala há muito tempo. 

Use as redes sociais para 
aprender algo novo. Esta-
beleça metas para sua vida, 
mas, metas de curto prazo. 

Não espere a virada de 
ano para renovar as espe-
ranças e refazer a rota. 

Aproveite o hoje! Faça 
agora! E construa sua felici-
dade diária.

Lidiane Valle

EDITAL
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Quem arrasou na festa de halloween do Guaranix, foi o 
nosso amigo  Sérgio Vandrini. Quase ninguém reconhe-
ceu, que sucesso hein?!

Através da água e da palavra sagrada,o pequeno Heitor 
foi marcado pelo Espírito Santo, em seu batismo do 
domingo (31). Que a Palavra de Deus guie sempre o ca-
minho dessa família linda. Na foto com papais Washington 
e Bruna Iasinsthii. 

Alexandre Motoso foi aniversariante desta quarta-feira 
(03). Desejamos muitas felicidades. Parabéns!

Tive o prazer de encontrar com o Desembargador 
Caetano Levi no Restaurante Lua Cheia e não poderia 
deixar de fazer esse registro com minha amiga Marli.

Nossos parceiros Débora e Antônio Carlos, da loja Paulista 
Cell, completaram 17 anos de casados no último sábado 
(30). Que Deus abençoe vocês. Grande abraço!

Maria Eduarda comemora mais um aniversário nesta quin-
ta-feira (4). Que tenha um aniversário  cheio de paz. Que 
os sentimentos mais puros se concretizem em gestos de 
bondade. Feliz anivesário!


