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¨ cidades
Festival “Canta 
Mariana” chega ao 
fim e premeia 
artista marianense
VERSÃO. As apresentações aconteceram de forma online 
devido a pandemia da Covid-19.

DA REDAÇÃO

Mais uma edição do Can-
ta Mariana chegou ao fim. O 
evento, que contou com diver-
sas apresentações de artistas 
de todo o país, teve um total 
de 740 inscritos, vindos de 133 
cidades, de vários estados do 
país. As apresentações acon-
teceram de forma online devi-

do a pandemia da Covid-19, e 
premiou as melhores canções, 
dentre elas, a Prata da Casa, que 
ficou com o artista marianense 
Wandrey, com a canção “Lem-
bra de mim com carinho”. 

Wandrey, que lançou seu 
novo EP, Água, em 21 de ou-
tubro, comenta sobre a im-
portância do festival. “Mais 

importante que o prêmio é a vi-
sibilidade, principalmente ago-
ra com a edição online, tiveram 
pessoas de diversas cidades do 
Brasil, que puderam me assistir 
e conhecer melhor o meu tra-
balho”, apontou o artista. 

Assim como o Canta Ma-
riana, a cidade possui diversos 
eventos que agregam a cultura 
musical da região. Possui inú-
meras bandas e artistas que 
enriquecem o acervo artístico 
do município, dessa forma, 
por meio de eventos e premia-
ções, artistas de diversas regi-
ões possuem a oportunidade 
de apresentar seus trabalhos, 
ganhando reconhecimento e 
apresentando suas culturas. 

O Canta Mariana é um 
festival da canção de Mariana, 
organizado e promovido pela 
Prefeitura Municipal de Maria-
na através da Secretaria de Cul-
tura, Turismo e Lazer. O festi-
val tem o objetivo de incentivar 
o gosto pela Música Popular 
Brasileira, aprimorando a cul-
tura musical, revelando talentos 
e promovendo o intercâmbio 
artístico-cultural.
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PREF MARIANA

A ação educativa e de divulgação da Casa Rosa promoveu roda de bate papo sobre autocuidado para os homens e mulheres.

Ação em prevenção ao câncer de Mama 
e Próstata é promovido por Casa Rosa
REALIZAÇÃO. O evento aconteceu no último domingo (21), na Praça Gomes Freire.
DA REDAÇÃO

O Outubro Rosa e No-
vembro Azul são os meses de 
conscientização essenciais para 
elevar a qualidade de vida da 
população. Através desses atos, 
é possível mobilizar as pessoas 
a se prevenirem e manterem 
hábitos saudáveis, e com o in-
tuito de conscientizar as pesso-
as acerca do câncer de mama e 
do câncer de próstata, a Prefei-
tura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Saúde, convidou 
a população marianense para 
a ação promovida pelo Centro 
de Referência de Saúde da Mu-
lher em favor das campanhas 
do Outubro Rosa e Novembro 
Azul. O evento aconteceu no 
último domingo (21), na Pra-
ça Gomes Freire e objetivou 
conscientizar a população so-
bre a importância da prevenção 
das doenças em foco.

A ação educativa e de di-
vulgação da Casa Rosa promo-

veu roda de bate papo sobre 
autocuidado para os homens e 
mulheres e contou com a par-
ticipação de especialistas. Além 
disso, foram disponibilizados 
preservativos, materiais infor-

mativos sobre essas doenças e 
sorteio de brindes.

Segundo dados do Ins-
tituto Nacional do Câncer 
- INCA, as células cancerí-
genas na mama é o segundo 

tumor mais comum entre 
as mulheres. Já o câncer de 
próstata, que também é um 
dos principais males que aco-
mete os homens a partir de 
determinada idade, também 

pode ser detectado precoce-
mente. O diagnóstico anteci-
pado aumenta as chances de 
cura, o que torna o autocui-
dado e exames periódicos es-
senciais na prevenção.
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A expectativa da gestão municipal é de programar um 
consultório médico, para facilitar o atendimento aos moradores.

Escola de Mundinho é 
entregue à população 
pela prefeitura, 
para ações na 
comunidade 
REALIZAÇÃO. A ação faz parte de uma série de investimentos 
que a Prefeitura de Mariana tem realizado no município.

DA REDAÇÃO

Através da Prefeitura 
de Mariana as Secretarias de 
Educação; Desenvolvimento 
Social e Cidadania e Obras, 
realizaram a cessão do imóvel 
da antiga Escola Municipal de 
Mundinho à Associação Co-
munitária da localidade, que 
se tornará um espaço coletivo 
de fortalecimento e desenvol-
vimento das ações da comuni-
dade. A reestruturação era um 
antigo pedido dos moradores, 
que foi atendido pela atual ad-
ministração pública. 

Também será realizada uma 
reunião em breve, mediada pela 
Prefeitura de Mariana junto aos 
representantes da comunidade, 
para definir como o espaço será 
utilizado. A expectativa da ges-
tão municipal é de programar 
um consultório médico, para 
facilitar o atendimento aos 
moradores da comunidade, 
além da instalação de um labo-
ratório de informática, integra-
do a biblioteca que promoverá 
acessibilidade digital e um es-
paço para estudos. 

A presidente da Associação 
dos Moradores de Cafundão, 
Eunice da Conceição Fonse-
ca, comentou sobre a cessão 
do imóvel. “Era um desperdí-
cio essa escola estar fechada e 
a comunidade ter que utilizar 

outros espaços para realizar 
reuniões, então foi muito gra-
tificante receber essa reforma 
que vai ser muito útil para a po-
pulação”, pontua. 

O Centro Comunitário 
atenderá o distrito de Cacho-
eira do Brumado e as comuni-

dades de Mamonas, Mundinho, 
Cafundão de Cima, Cidreira e 
Fazenda Velha. A ação faz par-
te de uma série de investimen-
tos que a Prefeitura de Mariana 
tem realizado no município, 
que objetiva trazer qualidade de 
vida para os marianenses.

A ação faz parte de uma série de investimentos que a Prefei-
tura de Mariana tem realizado no município, 
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Campanha de 
laboratório realiza 
exames em troca 
de brinquedo para 
crianças carentes 
PREVENÇÃO. Por não estar relacionado a um fator de risco modificável, 
não há medidas preventivas específicas para o câncer de próstata.

DA REDAÇÃO

Neste mês de novembro 
o Laboratório Vanderlei Ma-
chado lançou nesta semana, 
uma Campanha de incentivo a 
realização do exame. A equipe 
do Jornal Ponto Final esteve no 
laboratório conversando com 
Érica Machado que explicou 
como funciona a campanha. 
“Nós estamos com uma cam-
panha que irá até o dia 30 de 
novembro, é uma campanha 
especial para os homens nesse 
novembro azul. É uma cam-
panha voltada ao Novembro 
Azul. O homem tem que se 
cuidar também. O câncer de 
próstata acontece, vamos pre-
venir. E pensando nisso aqui 
no laboratório estamos rece-

bendo brinquedos em troca de 
um exame PSA. O brinquedo é 
trazido pelo homem e será do-
ado para as crianças carentes da 
nossa cidade no Natal. O labo-
ratório arca com os custos dos 
exames e você faz uma criança 
feliz. Não percam essa grande 
oportunidade” explicou Érica.

O câncer de próstata é 
sempre marcado pelo tabu do 
exame de toque retal, onde os 
homens geralmente apresen-
tam resistência o que pode 
impedir que seja realizado um 
diagnóstico precoce o que 
pode prejudicar o tratamento 
inicial. Nesse sentido, Érica 
explica que o exame realizado 
em laboratório é uma simples 
coleta de sangue.  “O exame 

é simples. É um marcador do 
câncer de próstata. Ele não dá 
o diagnóstico, mas ajuda o mé-
dico na detecção precoce, que 
é o mais importante em qual-
quer doença. O exame de PSA 
é uma coleta de sangue nor-
mal. Para o exame ser realiza-
do é necessário que esteja com 
dois dias de abstinência sexual. 
Pode vir qualquer dia entre às 
6:30h e às 9h da manhã com 
4h de jejum. É simples, rápido 
e seguro” pontuou.

No Brasil, o câncer de prós-
tata é o segundo mais comum 
entre os homens (atrás apenas 
do câncer de pele não-melano-
ma). Em valores absolutos e 
considerando ambos os sexos, 
é o segundo tipo mais comum. 
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Segundo Pedrinho a situação é urgente para os moradores que 
possuem automóveis e para os que não possuem também.

Moradores reivindicam 
e bairro tem 
fiscalização realizada 
por vereador
PEDIDO. Após visita realizada, Pedrinho Salete pediu ao Executivo 
que atendesse a demanda urgente da população afetada.

DA REDAÇÃO

Após pedido de um mo-
rador, o vereador Pedrinho 
Salete visitou o bairro Novo 
Horizonte. Bruno Leite Soares 
que é residente do bairro soli-
citou a presença do edil para 
que visse de perto como esta-
vam as vias de acesso ao bairro. 
Segundo Pedrinho a situação é 
urgente para os moradores que 
possuem automóveis e para os 
que não possuem também. “A 
situação é crítica. Pessoas que 
possuem veículos automoti-
vos não conseguem chegar até 
a garagem de suas casas, e os 
moradores que não possuem 
veículos tem que caminhar a pé 
no dia-a-dia para trabalhar. As 
crianças que vão à escola todos 
os dias correm risco de se ma-
chucar gravemente. A situação 
está caótica”, explicou o edil.

Juntamente aos moradores 
do local, o vereador Pedrinho, 
pediu ao prefeito Juliano Vas-
concelos Gonçalves (Juliano 
Duarte) urgência na possibilida-
de de atendimento da demanda 
com a realização de reparação 
nas vias do bairro. “Faço esse 
pedido ao Executivo que vem 
fazendo um ótimo governo na 
cidade de Mariana, para que de 
forma urgente possa intervir 
para que essas pessoas tenham 

uma qualidade melhor de vida, 
e além disso, poderem chegar 
às suas residências com total 

segurança. Quando eu falo se-
gurança, é porque as vezes as 
pessoas passam mal aqui, e a 
ambulância não tem nem como 
chegar na porta da casa da pes-
soa, tem que ficar lá em baixo 
e as pessoas precisam ser car-
regadas pra poder chegar até 
a ambulância, então prefeito 
olhe com carinho, e digo, esse 
pedido não e somente desse 
vereador, mas sim de todos 
os moradores do bairro Novo 
Horizonte”,  Solicitou Pedri-
nho em um vídeo publicado 
em suas redes sociais.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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Se acordo com Sindicaro, a Federação de Pugilismo das 
Minas Gerais veio para mudar o cenário dos esportes de 
combate em todo o estado 

Sindicato Metabase 
sediou a Constituição 
da Federação de 
Pugilismo de MG
AÇÃO. O Sindicato Metabase Mariana, reforça seu compromisso 
com todas as causas que diretamente beneficiem a sociedade.

DA REDAÇÃO

Aconteceu neste final de 
semana, dia 21 de novembro, 
a constituição da Federação de 
Pugilismo das Minas Gerais, 
onde o Sindicato Metabase 
Mariana, sediou a Assembleia 
Geral. “Temos muito orgulho 
de estarmos diretamente liga-
dos à instituições que, como 
nós, estão se envolvendo de 
forma direta e coesa nas ativi-
dades sociais e beneficiando 
toda a população de Mariana e 
região. A Federação de Pugilis-
mo das Minas Gerais veio para 
mudar o cenário dos esportes 
de combate em todo o estado 
e proporcionar uma qualidade 
nunca vista antes, com treina-
dores internacionalmente co-
nhecidos e respeitados e uma 
equipe de atletas de ponta, em 
breve nossa região se tornará a 
grande referência dos esportes 
de combate”, pontuou.

O Sindicato Metabase Ma-
riana, reforçou seu compro-
misso com todas as causas que 
diretamente beneficiem a so-
ciedade. “Um Sindicato forte e 
consolidado é fruta da sua par-
ticipação!”.
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O tratamento é individualizado e se necessário, realizada uma reabilitação-cardio-
respiratório-fisioterápica.

Atendimento 
de reabilitação 
pós-covid é garantido 
no município
SUPORTE. As pessoas que apresentarem sintomas pós-covid no intervalo 
de até três meses, poderão procurar o Centro de Especialidades.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde através 
da Prefeitura de Mariana, instau-
rou o Ambulatório Pós-Covid 
na cidade, destinado a atender as 
pessoas que foram infectadas pelo 
coronavírus e foram acometidas 
pela doença. Desde que o servi-
ço começou a ser disponibilizado 
no município, em julho deste ano, 
248 pacientes já foram atendidos.

As queixas mais comuns en-
tre os indivíduos que procuram o 
Ambulatório são: cansaço, fraqueza 
muscular e desconforto ao respirar. 

É disponibilizado um tratamento 
individualizado e se necessário, rea-
lizada uma reabilitação-cardio-respi-
ratório-fisioterápica.

Oscar Izidoro, de 38 anos de 
idade, iniciou a reabilitação dia 1° 
de setembro. Em menos de 3 me-
ses de intervenção fisioterápica, 
ele já receberá alta por ter se recu-
perado totalmente e conta como 
se sente em ter recebido esse 
amparo. “Só tenho elogios desde 
o início do tratamento, tanto na 
Previne, quanto na fisioterapia. 
Me senti totalmente apoiado nes-

te momento que fiquei bastante 
debilitado”, ressalta.

As pessoas que apresen-
tarem sintomas pós-covid no 
intervalo de até três meses, po-
derão procurar o Centro de Es-
pecialidades – Previne ou a Uni-
dade Básica de referência para 
encaminhamento. Para facilitar 
o atendimento, também é dispo-
nibilizado o formulário. Após o 
preenchimento, o usuário deve 
aguardar o contato da equipe 
para direcionamento em caso de 
identificação de sequelas.
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Programa de 
Resistência às Drogas 
acontece online 
para alunos das 
escolas de Mariana
ORIENTAÇÃO. É muito importante que adolescentes recebam uma boa 
influência e sejam devidamente instruídos, O Proerd tem esse objetivo.

DA REDAÇÃO

O Programa Educacional 
de Resistência às Drogas (Pro-
erd) consiste num apoio coope-
rativo entre a Polícia Militar, a 
escola, a família e prepara crian-
ças e adolescentes para fazerem 
escolhas conscientes, agindo de 
forma responsável para evitar 
influências negativas quanto ao 
uso de drogas e atos de violên-
cias. De acordo com informa-
ções divulgadas pelo programa, 
em sua rede oficial, nessa fase 
da vida, os jovens ficam mais 
vulneráveis às situações de de-
pendência às drogas, justamente 
por não serem preparados para 

resistirem aos apelos e incenti-
vos de substâncias ilícitas. Em 
Mariana, atualmente, o Proerd 
está acontecendo de forma re-
mota, virtualmente pelo Proerd 
Online, com encontros através 
da plataforma Google Meet, 
destinados a alunos do 5º ao 7º 
ano de escolas municipais.

É muito importante que 
adolescentes recebam uma boa 
influência e sejam devidamente 
instruídos. O Proerd exerce esse 
papel crucial, trabalhando por 
meio de atividades educacionais 
em sala de aula. O policial militar, 
devidamente capacitado, fornece 
aos jovens as estratégias adequa-

das para tornarem-se bons cida-
dãos, resistir à oferta de drogas e 
ao apelo da violência.  

O apoio da comunidade, fa-
mília e amigos também faz toda a 
diferença e serve de fortalecedor 
desse apelo positivo contra as in-
vestidas criminosas e formas de 
chamamento ao abuso de drogas 
desde a infância até a vida adulta. 

As escolas municipais que 
participam do programa são: 
Monsenhor José Cotta, Dom 
Luciano Pedro Mendes de Al-
meida, Dom Oscar de Oliveira, 
Wilson Pimenta, Barro Branco, 
Cônego Paulo Dilascio, Profes-
sora Celina Célia e  Cempa.
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Creche Danielle 
Cristina será 
reformada com 
recurso da 
Fundação Renova
PLANEJAMENTO. Secretaria de Educação apresentou, em live, 
projetos que trazem melhorias a rede de ensino de Mariana.

DA REDAÇÃO

Morador de Passagem de 
Mariana, Israel Luís, ao assistir a 
live realizada pelo Jornal Ponto 
Final, onde teve como convidada 
a secretária de educação, Carlene 
Almeida, questionou a situação 
com que a Creche Danielle Cris-
tina vem recebendo as crianças 
após determinação da volta pre-

sencial das aulas. Israel, que tam-
bém é do colegiado da creche 
questionou também que foi pre-
ciso dividir em dois locais para 
que as crianças fossem recebidas. 
“Quando será iniciada a reforma 
da creche CEMEI Danielle Cris-
tina, pois as crianças estão sendo 
divididas em dois lugares onde 
não há condições de funcionar 

como local de creche” pontuou.
A secretária explicou que a 

creche se encontra interditada há 
mais de dois anos e que já existe 
um projeto de reforma com re-
curso da Fundação Renova para 
o atendimento adequado dessas 
crianças. “É uma creche que já 
está interditada há um tempo 
(dois ou três anos). É uma das 
escolas que está no planejamen-
to de reforma e será uma escola 
contemplada com recurso com-
pensatório da Fundação Renova. 
Ela se enquadra nessas escolas 
que listamos para serem feitas 
esse processo de construção 
onde a direção da Creche já está 
discutindo junto com a gente 
esse projeto. É uma unidade que 
queremos muito que faça essa 
reforma porque lá precisa muito 
e por enquanto o atendimento a 
essas crianças tem sido feito em 
espaço locado e, dessa forma, 
não é o espaço ideal e nem adap-
tado para atender demandas de 
uma creche” finalizou Carlene.
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TELE-ENTREGA: 98409-6524
O Volta ao Novo apoia secretarias estaduais e municipais de 
educação por meio de encontros e conteúdos formativos.

Secretaria de Educação 
desenvolve projeto 
em parceria com 
Instituto Ayrton Senna
RETORNO. Entre 2020 e 2021, o Volta ao Novo chegou em redes 
de todo o país para auxiliar no planejamento do ensino remoto 
e na retomada às aulas presenciais.

DA REDAÇÃO

No último dia 18, o Jornal 
Ponto Final realizou uma live 
com a secretária de educação, 
Carlene Almeida, para tratar de 
questões levantadas pela popula-
ção sobre as ações da secretaria. 

Os questionamentos pu-
deram ser enviados através do 
whatsapp do jornal e também no 
momento da Live. Após um le-
vantamento feito pela equipe do 
Jornal, a respeito do preparo dos 
profissionais da educação para 
receber, psicologicamente, os 
alunos após uma pandemia que 
privou o convívio social em todas 
as classes, reconhecendo e identi-
ficando os problemas psicológi-
cos que irão aparecer daqui para 
frente, Carlene Almeida expli-

cou que houve uma preparação 
do corpo efetivo da educação e 
mencionou a implementação de 
um novo projeto desenvolvido 
pelo Instituto Ayrton Senna.

Longe da escola e diante 
de um cenário de insegurança 
e medo, a comunidade escolar 
passou a demandar maior supor-
te no desenvolvimento socioe-
mocional, que fosse levada de 
maneira intencional e planejada, 
para apoiá-la a seguir fortalecida 
nesse momento.

Olhando para este desafio, 
o Instituto Ayrton Senna reuniu 
seus principais conhecimentos 
sobre competências socioemo-
cionais, acumulados ao longo de 
mais de uma década de pesquisas 
científicas sobre o tema, e lançou 

a iniciativa Volta ao Novo. “Esta-
mos desenvolvendo na secretaria 
de educação, o Projeto “Volta ao 
Novo”, que é um projeto que 
tem uma parceria com a Undime 
e o instituto Ayrton Senna, que 
fala muito desse sócioemocio-
nal. Esse trabalho tem sido feito 
com os professores e pedagogas 
da rede e está sendo muito cons-
trutivo o que tem nos ajudado 
demais. É muito importante que 
os profissionais participem desse 
momento”, explicou Carlene.

Em parceria com o Con-
selho Nacional de Secretários 
de Educação (Consed) e a 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(Undime), o Volta ao Novo 
apoia secretarias estaduais e 
municipais de educação por 
meio de encontros e conteú-
dos formativos com foco no 
desenvolvimento de compe-
tências socioemocionais de 
educadores e estudantes.

Entre 2020 e 2021, o Volta 
ao Novo chegou em redes de 
todo o país para auxiliar no pla-
nejamento do ensino remoto e 
na retomada às aulas presen-
ciais a partir de uma visão de 
desenvolvimento pleno e edu-
cação integral.
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Decisão, que partiu do Estado, não pode ser revogada pelo 
município por se tratar de um protocolo que atende as 
medidas sanitárias.

Governo Estadual 
suspende entrega 
de cestas básicas 
aos alunos da 
rede estadual
DETERMINAÇÃO. Após determinação do Governo do Estado, os 
alunos de escolas estaduais não receberão as cestas básicas.

DA REDAÇÃO

Com o retorno das aulas pre-
senciais, o Governo do Estado, 
decidiu por cortar as entregas de 
cestas básicas que estavam sendo 
ofertadas aos alunos matriculados 
na rede estadual de ensino. Tal ati-
tude tem causado questionamen-
tos pelo fato da perda de renda das 
famílias durante a pandemia e tam-
bém pelo impacto, negativo, causa-
do nas famílias de baixa renda. 

O que muitos não sabem é 
que essa decisão, que partiu do 
Estado, não pode ser revogada 
pelo município por se tratar de 
um protocolo que atende as me-
didas sanitárias. Segundo Carlene 
Almeida, secretária de educação 
de Mariana, os alunos da rede 
municipal de ensino serão con-
templados com as cestas básicas 
até o mês de dezembro de 2021. 
Uma decisão tomada pelo mu-
nicípio desde que o retorno das 
aulas presenciais foi decretado. “A 
distribuição da cesta básica é uma 
ação muito importante que o mu-
nicípio tem desenvolvido durante 
a pandemia. Enfrentamos gran-
des dificuldades para as entregas 

dessas cestas. Trabalhamos com 
muita insegurança e mesmo com 
todos os riscos, fizemos as entre-
gas das cestas básicas aos alunos da 
rede municipal e que será mantida 
até dezembro mesmo tendo volta-
do às aulas presenciais. Ainda as-
sim a merenda tem sido ofertada”.

Carlene explica que o mu-
nicípio não pode se responsa-
bilizar por essas entregas por 
não ter acesso aos arquivos in-
ternos. “A rede estadual optou 
por não entregar as cestas para 
seguir o protocolo sanitário 
que não permitia a entrega de 
cestas básicas nas escolas. En-
tão foi uma determinação da 

superintendência que enviou 
um ofício para o prefeito ma-
nifestando o desejo deles e nós 
não podemos intervir na escola 
estadual e fazer essas entregas. 
Então só conseguimos fazer as 
entregas aos alunos vinculados 
à rede municipal. Para ser feita 
essa entrega do Estado precisa-
mos da disponibilização da lista 
de alunos, grupo familiar e sem 
acesso não temos como fazer” 
finalizou a secretária.

 A redação do Jornal Ponto 
Final entrou em contato com a 
secretaria de Estado mas até o 
fechamento desta edição não 
obteve resposta.



Jornal Ponto Final 
25 de novembro a 1º de dezembro de 2021

CIDADES | 13

CÂMARA MARIANA

RESOLUÇÃO. Decreto de retorno às aulas presenciais foi determinado pelo Estado.
DA REDAÇÃO

O retorno presencial às 
aulas causou muitas dúvi-
das e divide opiniões entre 
pais e educadores quanto a 
obrigatoriedade do retorno.  
Existem pais que se mantém 
resistentes a mandarem seus 
filhos às escolas e questio-
nam o não poder de decisão 
dos mesmos visto que, não 
foi decretado o fim da pan-
demia, as crianças não estão 
vacinas e ainda existe o risco 
de contaminação.

Luciana Meirelles, mora-
dora de Mariana, também le-
vantou a questão do retorno 
obrigatório em relação a si-
tuação de algumas escolas de 
Mariana e sobre o poder do 
executivo em não aderir ao 
retorno presencial das aulas. 
Em resposta à cidadã, a se-
cretária de educação, Carlene 
Almeida frisou que, “quando 
saiu o decreto do professor 
no primeiro momento para 

Secretária diz que descumprir decreto 
poderia invalidar ano letivo de 2021

o ensino híbrido, foi de for-
ma facultativa e o que fez o 
ensino ser facultativo foi a 
pandemia. Quando foi feito 
o decreto, foi apontada todas 
as resoluções que estabelece-
ram essas decisões do prefei-
to. O Estado teve uma deter-
minação estadual e também a 
Secretaria Estadual de Saúde 
para que fosse realizado o re-
torno. As normas sanitárias 
era para voltar. As escolas 
particulares também opta-
riam por isso. Nós vimos que 
muitas escolas particulares 
já tinham mandado comuni-
cado para os pais, antes do 
decreto do prefeito, falando 
da volta às aulas presenciais. 
O prefeito tem que gerir o 
município em um todo, não 
podemos prejudicar o aluno, 
tirar a qualidade e o direito 
dele ter educação”. 

Quando questionada so-
bre o poder do Prefeito Ju-
liano Duarte, de não decretar 

as aulas obrigatórias a chefe 
da educação explica que o 
decreto foi sancionado pela 
Secretaria Estadual de Edu-
cação de Minas Gerais e que 
descumprir poderia causar 
dificuldade em validar o ano 
letivo de 2021 devido o muni-
cípio não possuir sistema de 
ensino próprio. “O prefeito 
não tem esse poder decisivo 
sobre as tratativas do Estado. 
Quando o Estado estabelece 
a resolução determinando 
que as escolas estaduais vão 
voltar, ele precisa acatar. A 
rede municipal, é preciso fri-
sar isso, não tem um sistema 
de ensino próprio. Somos re-
gidos pelas resoluções do Es-
tado, nosso calendário é feito 
através de uma resolução e 
aprovado pela Superinten-
dência Regional de Ensino. 
Então se fizermos normati-
vas diferentes não teremos 
autorização do ensino 2021 
e poderemos ter dificuldades 

para validar o ano letivo”, fi-
nalizou Carlene. 

Sobre a insegurança do 
retorno e possíveis punições 
por descumprimento, Car-
lene fala da importância do 
retorno aos alunos e que não 
punições sancionadas até o 
momento. “Temos pais que 
ainda estão muito inseguros, 
mas a obrigatoriedade do en-
sino é ofertada. Nós temos 
enquanto, estância governa-
mental, que oferecer e o pai 
também não pode deixar de 
oferecer ao filho a oportuni-
dade de frequentar as aulas. 
Não existe nenhuma nor-
mativa que fala que o pai 
tem que mandar o filho para 
as aulas presenciais, mas a 
criança perde a oportunida-
de de conviver. O convívio 
neste momento é muito im-
portante, o desenvolvimento 
coletivo é muito importante” 
pontuou.

A respeito do questiona-

mento feito apontando as 
reformas de algumas esco-
las a secretária lembrou que 
as intervenções já eram um 
problema antes da pande-
mia. “As pessoas precisam 
lembrar que o momento da 
pandemia fez as aulas para-
rem. Não foi por causa de 
reforma que as escolas pa-
raram. Já estamos com pro-
blemas de infraestrutura há 
muito tempo, não foi isso 
que causou a paralização 
das aulas. O prefeito não 
pode tomar uma decisão 
de paralisar as aulas pelo 
problema da reforma, ele 
precisa ter uma justificativa 
pandêmica” explicou. 

Confira a live completa 
no facebook do Jornal Pon-
to Final.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal



  | 13Jornal Ponto Final
18 a 24 de novembro de 2021

RENOVA



CIDADES  | 15Jornal Ponto Final 
25 de novembro a 1º de novembro de 2021

Professor da UFOP participa de estudo 
sobre medicamento contra Covid-19
EFICÁCIA. O estudo concluiu que o tratamento entre pacientes ambulatoriais de alto risco com diagnóstico 
precoce de Covid-19 reduziu a necessidade de hospitalização.

DA REDAÇÃO

O estudo foi publicado na 
revista Lancet Global Health 
pelo grupo Together Trial, do 
qual fazem parte o professor 
Leonardo Savassi e a pós-gra-
duanda Aline Milagres, do Mes-
trado Profissional em Saúde 
da Família, do Departamento 
de Medicina de Família, Saúde 
Mental e Coletiva da Escola de 
Medicina da Universidade Fe-
deral de Ouro Preto (UFOP).

“Mais do que a comemora-
ção de que, pela primeira vez, se 
demonstrou no mundo um me-
dicamento que pode ter efeito 
precoce na evolução da doença, 
destaca-se que tal feito ocorreu 
em um país que corta investi-
mentos em pesquisa, sendo 
realizado em Minas Gerais por 
instituições públicas de saúde 
e educação. Isto consolida a 
importância do investimento 
em pesquisa nas Universidades 
Federais e reforça a necessida-
de de financiar adequadamente 
serviços públicos de saúde e 
educação, bem como promo-
ver a retenção de servidores 
públicos pela valorização do 
seu trabalho e oferecendo con-

dições para sua atuação”, desta-
ca o professor Leonardo. 

A pesquisa trata sobre o 
medicamento fluvoxamina, 
que foi aplicado em pacientes 
sintomáticos com comorbida-
des que procuraram serviços 
de saúde em onze municípios 
de Minas Gerais, dentre eles 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Dom Orione, do 
SUS Ouro Preto.

Dos pacientes que aceita-
ram participar do estudo, 741 
receberam a fluvoxamina (duas 
doses de 100 mg por dia duran-
te dez dias) e 756 receberam o 
placebo, num grupo com idade 
média de 50 anos e com 58% 
de mulheres. Nenhum dos pa-
cientes sabia qual medicamento 
estava recebendo.

O estudo durou de 20 de 
janeiro a 5 de agosto de 2021 
e a proporção de pacientes que 
precisaram ser observados em 
cenários de emergência Co-
vid-19 por mais de seis horas 
ou transferidos para um hos-
pital terciário foi menor para 
o grupo de fluvoxamina (79 
de 741) em comparação com o 

placebo (119 de 756).
Na pesquisa, houve 17 mor-

tes no grupo de fluvoxamina e 
25 mortes no grupo de placebo 
na análise de intenção de tratar 
primária. Na análise de popula-
ção por protocolo, houve uma 
morte no grupo da fluvoxamina 
e 12 no grupo do placebo.

O estudo chegou à con-
clusão de que o tratamento 
com fluvoxamina entre pa-
cientes ambulatoriais de alto 
risco com diagnóstico precoce 
de Covid-19 reduziu a neces-
sidade de hospitalização de-
finida como retenção em um 
ambiente de emergência Co-
vid-19 ou transferência para 
um hospital terciário.

TRATAMENTO INEFICAZ
 Os estudos do grupo com 

tratamentos precoces come-
çaram em 2 de junho de 2020 
através de 9.803 participantes 
e avaliaram medicamentos 
como hidroxicloroquina, iver-
mectina, metformina e doxa-
sozina, que se mostraram ine-
ficazes no tratamento contra 
a Covid-19.
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 O número de vítimas de feminicídio foi recorde em 2020.

Pesquisa: 30% das mulheres já foram 
ameaçadas de morte por parceiro 
ATITUDE. Os dados apontam ainda que 49% das pessoas entendem que o momento de maior risco de 
assassinato da mulher é o do rompimento da relação.

DA REDAÇÃO

A grande maioria (90%) 
dos brasileiros considera que o 
local de maior risco de assassi-
nato para as mulheres é dentro 
de casa, por um parceiro ou 
ex parceiro. Os dados são da 
pesquisa “Percepções da popu-
lação brasileira sobre feminicí-
dio”, realizada pelos institutos 
Patrícia Galvão e Locomotiva 
com apoio do Fundo Canadá.

Essa noção é reforçada 
pelo número de mulheres que 
dizem já terem sido ameaçadas 
de morte por companheiros ou 
ex: 30% delas, o equivalente a 
25,7 milhões de brasileiras. En-
tre elas, 1 em cada 6 já sofreu 
tentativa de feminicídio.

A maioria delas (57%) 
disseram ter terminado o re-
lacionamento, enquanto 37% 
denunciou à polícia e 12% não 
tomou nenhuma atitude. Par-
ticiparam da pesquisa 1.503 
pessoas (1.001 mulheres e 502 
homens), com 18 anos de ida-
de ou mais, entre 22 de setem-
bro e 6 de outubro de 2021 em 
todo o país. A margem de erro 
é de 2,5 pontos percentuais.

Para Jacira Melo, diretora 
do Instituto Patrícia Galvão, a 
pesquisa revela que o femini-
cídio é um tema que mobiliza 
a população. “Além de mos-
trar que a população possui 
um alto grau de compreensão 
sobre a gravidade do femini-

cídio no Brasil e avalia que o 
problema tem aumentado nos 
últimos cinco anos, a pesquisa 
revela também que as amea-
ças de morte e tentativas de 
feminicídio fazem parte do 
cotidiano de uma parcela sig-
nificativa das brasileiras: 30% 
das mulheres entrevistadas já 
foram ameaçadas de morte 
por um parceiro ou ex e 16% 
já sofreram tentativa de femi-
nicídio”, afirmou.

O número de vítimas de 
feminicídio foi recorde em 
2020. Houve 1.350 vítimas, 
um aumento de quase 1% em 
relação ao ano anterior, se-
gundo o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública. 
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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.

Aguarde novidades que vão levantar o seu 
astral e rechear sua conta, escorpianjo! Ô 
glória, é agora que a vida engrena, meu 
guru? Olha, se depender do céu, tem 
tudo para engrenar, ainda mais se você 
aproveitar a maré de sorte e positividade 
para agilizar seus planos, sejam pessoais, 
profi ssionais ou fi nanceiros. 

É agora que você tira a barriga da miséria, meu 
cristalzinho sagitariano! O Sol desembarca 
no seu signo e inaugura um dos ciclos mais 
estimulantes do ano. Bagaças, tretinhas e 
tretonas fi cam para trás e suas principais 
qualidades vão brilhar intensamente. A sorte 
vai sorrir prô seu lado e vários assuntos 
que andavam mal das pernas agora vão 
deslanchar. 

Diz aí, Caprica, tá se esbaldando com a presença 
luminosa e graciosa de Vênus no seu signo, né? 
Aproveita, bebê, porque o astro eleva a sua sorte 
e dá umas boas canjas para você atrair conquistas. 
Isso é lindo, mas não vou pintar um céu cor-de-
rosa e fingir que não tem bagacinha, porque elas 
rondam por aí. 

Grandes novidades chegam do Sol e o reizinho 
vai ser um parceirão do seu signo, estimulando 
seus projetos, objetivos, ideais e também 
suas amizades. A vida social aquariana vai 
fi car animadaça, você pode conhecer uma 
porção de gente interessante, trocar ideias e 
experiências que vão trazer alto-astral, alegria 
e abrir portas. 

Quer notícia média, boa ou maravigold, 
peixinho? Nada de economia, meu 
cristalzinho, vamo logo tascar a melhor pra 
animar o seu astral! Quem manda é o Sol, 
que aterrissa de mala e cuia bem no ponto 
mais alto do seu Horóscopo, elevando 
sua popularidade, seu carisma e suas 
perspectivas de sucesso, especialmente 
no trabalho. 

Tem novidade de peso do Sol e ele traz vibes 
poderosas que devem mexer profundamente 
com seus desejos e suas prioridades, 
taurinho! O comandante vai empoderar seus 
instintos, sua habilidade para negociar e não 
será difícil você fazer algumas mudanças 
surpreendentes, sobretudo ao lidar com 
questões que não atam nem desatam. 

Salve, salve, geminianjo! A partir de agora, 
o Sol será seu fi el escudeiro e vai despejar 
energias generosas e superpositivas em 
seus contatos e relacionamentos. Ele 
estimulará parcerias, alianças, acordos 
e uniões que ajudarão a alavancar suas 
esperanças e seus ideais. 

Você já começa a semana com pique dobrado 
e muita garra no serviço, meu cristalzinho! O 
recado é do Sol, que muda de signo e cenário, 
ingressando em um setor do seu Horóscopo que 
vai turbinar sua vitalidade física, proteger seu bem-
estar e favorecer seus ganhos através do trabalho. 

Leonines já são sortudos por natureza, mas 
agora que o Sol desembarca no paraíso astral, 
vão fi car com a estrela na testa! Vantagens, 
benefícios e facilidades devem surgir sem que 
você faça grandes esforços e tudo deve fl uir 
do jeito que espera. Vai agilizar e encaminhar 
com sucesso seus interesses profi ssionais e 
pessoais. 

Grandes surpresas vão rolar nessa semana 
e o astral vai fi car do jeitinho que você pediu: 
forrado de promessas maravilindas. A primeira 
vem do Sol, que passa a iluminar os interesses 
domésticos e vai encher seu lar de boas vibes, 
além de proteger e alegrar a convivência com os 
parentes e as pessoas próximas. 

Tá “xatiada” com alguma coisa, librinha? Deleta 
a hashtag do seu histórico, minha fi lha! Agora 
que o Sol brilha lindo, leve e solto em Sagita, 
seu otimismo, sua simpatia e energia vão subir 
no topo do Everest e garanto que nenhuma 
bagaça vai te tirar do sério. A semana será 
perfeita para você ir atrás dos seus interesses, 
multiplicar seus contatos e falar com mil gentes 
que podem dar apoios importantes, inclusive 
para arranjar emprego, se busca uma vaga. 

Edgard consegue disfarçar a ligação de Cobra 
para Heideguer e Lucrécia. Gael e Karina se 
preocupam com Cobra. Gael anuncia que 
treinará Karina. Todos apoiam Lucrécia, que 
acredita que Jade foi sequestrada por Cobra. 
Heideguer mostra a Duca e Gael um vídeo de 
Lobão e Cobra sobre o esquema de apostas 
e insinua que a luta será cancelada. Edgard 
convida Henrique para voltar à Ribalta. Nando 
sugere que Sol cante uma música de Pedro 
na televisão. Juvenal avisa a Heideguer que 
encontrou o carro do advogado. Jade e Cobra 
avistam uma casa no meio da mata.

Juvenal ameaça Jade, mas Cobra o 
desarma. Jade consegue aplicar um 
golpe contra Heideguer e foge com Cobra 
usando o carro do advogado. Heideguer 
arma uma cena para incriminar Cobra 
e inventa para Lucrécia que o rapaz 
sequestrou Jade. Heideguer acusa Cobra 
de estar envolvido no esquema de apostas 
do campeonato com Lobão e mostra para 
a polícia a gravação de uma conversa 
entre os dois. Cobra consegue despistar 
a polícia. Germano mostra a notícia sobre 
a fuga de Lobão para Nat, que reconhece 
o namorado. Edgard procura Lucrécia, 
mas se surpreende com a presença de 
Heideguer em sua casa. Cobra liga para 
Edgard.

Guilherme conversa com Flávia. A 
professora se surpreende com o 
desempenho de Tigrão. Neném pensa 
em visitar o irmão no presídio. Paula fi ca 
arrasada com o comercial do cosmético 
de Carmem. Odete se enfurece ao ver 
Jandira vendendo quentinhas no seu 
ponto de trabalho. Daniel convence 
Flávia a se entregar e devolver os 
dólares. Betina procura emprego. Neco 
ameaça Flávia, que decide fugir com 
os dólares. Tina não deixa Tigrão brigar 
com Dênis. Daniel percebe a fuga de 
Flávia e alerta Guilherme. Marcelo fl agra 
Paula e Neném na sala da empresária. 
Guilherme impede Flávia de encontrar 
Neco e Leco.

Guilherme não permite que Flávia entre na 
Pulp Fiction e tem uma ideia para ajudar a 
moça. Odete obriga Juca a armar contra 
Jandira. Guilherme pede para Daniel levar 
Flávia até a delegacia. Tina se irrita quando 
Tigrão ajuda Soraia. Deusa vê uma foto de 
Neném com Rose no colo. Nedda sofre 
com a prisão de Roni. Flávia procura Murilo. 
Cora explica como Leco e Neco devem 
surpreender Flávia. Juca elogia a quentinha 
de Jandira, e Odete fi ca furiosa. Tigrão 
convida Tina para sair, mas ela se recusa 
com ciúmes de Soraia. Roni destrata Neném 
ao rever o irmão. 

Duca vence a luta e Cobra se revolta. 
Pedro pede a ajuda de Nando e sua 
banda para abrir a porta do apartamento 
de Lobão. Gael cumprimenta Cobra pela 
luta. Lobão coloca sonífero na água de 
Gael. Jade acredita que Cobra tenha 
entregado a luta e se recusa a falar 
com o namorado. Heideguer ameaça 
Cobra e exige que o rapaz fuja com sua 
família. Começa a luta entre Lobão e 
Gael, e Karina se desespera. Pedro e 
sua banda conseguem arrombar a porta 
e Karina revela a armação de Lobão. 
Nando consegue avisar a Bianca sobre 
o plano de Lobão. A polícia chega 
para prender Lobão, que consegue se 
desvencilhar e arma seu golpe fi nal 
contra Gael.

Mateus convence Lara a não se 
aproximar do carro de Christian/Renato. 
Elenice mostra o exame de DNA para 
Maria Fernanda. Bárbara e Christian/
Renato fazem as pazes, e Santiago 
retoma a parceria com o genro. Rebeca 
fi ca desconcertada quando Bela lhe diz 
que Felipe terminou o namoro porque 
conheceu outra pessoa. Ilana aconselha 
Rebeca a não se envolver com Felipe. 
Mercedes pede a Érica que não traga 
mais Luan para as sessões de ginástica. 
Christian/Renato discute com Elenice. 
Santiago procura Érica depois de saber 
que foi Bárbara quem causou a saída da 
personal trainer. Lara avista Ravi.

Ravi foge de Lara. Santiago avisa a Érica 
que ela pode voltar a dar aulas com Luan. 
Na intenção de procurar Ravi, Lara diz para 
Mateus que acompanhará Noca para ajudar 
a avó na sua mudança para o Rio. Rebeca 
tem uma sessão de terapia com Ana 
Virgínia. Érica aceita a oferta de Santiago, 
que se propõe a conseguir uma bolsa de 
estudos para Luan. Lara se recorda de 
Christian ao entrar na casa em que morava 
no Rio. Noca consegue emprego na cozinha 
de um restaurante. Lara afi rma para Geize 
que precisa encontrar Ravi para entender o 
que aconteceu na noite em que Christian foi 
morto.

Christian/Renato pede a Bárbara a caixa 
com os registros da infância de Renato. 
Janine incentiva Bárbara a escrever sobre 
a história da perda do fi lho. Teodoro 
alerta Elenice para o risco de apresentar 
Alípio para Bárbara. Christian/Renato vai 
com Ravi ao cemitério visitar o túmulo de 
Renato e encontra um buquê com as fl ores 
preferidas de Lara. Bárbara se emociona 
ao ler sua história escrita por Janine e 
mente para Christian/Renato, dizendo 
que é a autora do texto. Lara encontra um 
documento e deduz que Christian pode ter 
ido atrás do irmão gêmeo.

Neco atira contra o carro de Paula e 
todos se apavoram. Bianca tem um 
pressentimento com o pai, e Nedda se 
preocupa. Guilherme conta a verdade 
sobre Flávia para Neném e Paula. Nedda, 
Betina e Jandira acertam a venda das 
quentinhas. O carro de Paula para de 
funcionar em cima do trilho de trem, e 
Guilherme repara no trem vindo em sua 
direção. Guilherme diz a Flávia que vai 
entregar o dinheiro a polícia. Guilherme 
comenta que Paula e Neném estão tendo 
um caso, e Rose fi ca abalada. Tigrão é 
ameaçado por Soraia, Dênis e Cabeça 
no primeiro dia de aula. Flávia invade a 
sala de Guilherme e exige a mala com os 
dólares.

Duca defende Gael e acerta Lobão, 
que revida e consegue fugir da polícia, 
com o apoio de seus lutadores. Os 
paramédicos socorrem Gael, que está 
desacordado no ringue. Karina se atira 
em direção ao pai, que reage ao ouvir a 
voz da menina. Todos seguem com Gael 
para o hospital. Edgard apoia Cobra, que 
avisa que se afastará por um tempo e 
voltará para buscar sua família. Lobão 
alerta Luiz sobre o cerco da polícia e o 
orienta a fugir. Gael se recupera e volta 
para casa. Lucrécia insiste para que 
Jade fi que ao lado de Cobra, e Edgard 
revela que o rapaz não entregou a luta. 
Jade surpreende Heideguer com Cobra e 
acusa o advogado de corrupção.

Tonico assume para Dolores que Zayla 
é sua amante. Guebo e Justina trocam 
olhares. Tonico pede que Dolores convide 
Pilar para jantar. Pedro reúne o apoio 
fi nanceiro dos deputados para a Guerra 
do Paraguai. Com a ajuda de Nélio, Lupita 
liberta Batista, que propõe um acordo a 
Lota. Com medo do amor que sente por 
Quinzinho e as crianças, Vitória decide 
deixar o Brasil. Zayla chega para o jantar 
com Tonico, Dolores, Pilar e Samuel.

Zayla provoca Samuel e Pilar. Quinzinho 
beija Vitória, que desiste de partir. 
Guebo convida Justina para sair. Pilar 
revela para Dolores que Samuel é irmão 
de Tonico. Olu e Cândida descobrem 
que Zayla é amante de Tonico. Lota faz 
insinuações sobre Lupita e Borges para 
Batista. Nicolau vê Nino e Celestina se 
beijando. Luísa se ressente da união 
entre Pedro e Teresa. Caxias avisa a 
Pedro que foi selada a aliança entre 
Brasil, Argentina e Uruguai contra 
Solano Lopez.

Todos comemoram a aliança do Brasil 
na guerra. Pilar aconselha Zayla a não se 
afastar de Cândida e Olu. Pedro e Caxias 
comemoram a primeira vitória brasileira na 
guerra. Nicolau confronta Celestina sobre 
Nino. Luísa e Teresa se despedem de 
Pedro, e Pilar, Leopoldina e Cândida fazem 
recomendações a Samuel, Augusto e Olu. 
Gastão e Isabel estão a caminho do Brasil. 
Tonico orienta Zayla a se mudar para sua 
casa enquanto estiver na guerra. Pedro, 
Caxias e o exército brasileiro partem para a 
guerra.

Gastão e Isabel chegam ao Brasil, e 
o conde se ressente por não ter sido 
avisado sobre a guerra. Isabel pede 
que Luísa convença Gastão a não ir 
para a guerra. Tonico provoca Samuel, 
que afi rma a Augusto que o deputado 
tem algum interesse na guerra. Nélio 
encontra uma carta comprometedora 
para Tonico. Justina e Guebo se beijam. 
Leopoldina descobre que está grávida. 
Tonico e Pedro conversam sobre o 
assassinato de Ambrósio, e Samuel fi ca 
mexido.

Samuel disfarça e afi rma a Tonico que 
não conhecia Ambrósio nem Jorge. 
Isabel pede que Gastão lhe dê um 
fi lho. Samuel fi ca afl ito ao mentir para 
Pedro. Vitória tem a ideia de fazer 
uma noite só de mulheres para salvar 
o cassino. Gastão parte para a guerra. 
Batista questiona Lota sobre o pai 
de Bernardinho. Zayla desconfi a da 
proximidade entre Dolores e Nélio. 
Tonico provoca Pedro a desobedecer 
às ordens de segurança de Caxias. 
Pedro é sequestrado.

Caxias inicia as buscas ao Imperador. 
Pedro ouve quando Filinto e Joel 
conversam sobre sua entrega a Solano 
Lopez. Luísa e Teresa têm um mau 
pressentimento. Samuel resgata Pedro. 
Caxias detém Joel, mas Filinto consegue 
fugir. Samuel desconfi a do comportamento 
de Tonico. Caxias repreende Pedro. Pilar 
se preocupa com a saúde de Irmã Clarice. 
Tonico tira a vida de Joel, e Nino se espanta 
com o deputado. Samuel comenta com Olu 
que desconfi a de Tonico. Irmã Clarice não 
resiste, e Pilar constata que o cólera chegou 
ao Rio de Janeiro. 

Nedda passa mal com a briga de Neném 
e Roni. Odaílson chama Deusa para sair. 
Celina faz intriga de Rose para Guilherme. 
Tigrão oferece carona para Soraia. Jandira 
se desespera ao saber que Roni vai morar 
com elas quando sair da cadeia. Paula e 
Marcelo se beijam. Flávia passa a noite com 
Murilo. Betina treina passos de pole dance 
às escondidas. Jandira conversa com o ex-
marido sobre Roni. Tina faz as pazes com 
Tigrão, e Soraia observa os dois. Flávia tem 
uma alucinação na porta da delegacia e 
acaba perdendo os dólares.

Flávia tenta fugir, mas acaba presa. Neném 
decide ajudar Flávia. Odete acorda doente, e 
Juca trabalha em seu lugar. Soraia provoca 
Tina durante a aula, e Tigrão acha graça. 
Neném visita Flávia na cadeia. Rose se 
oferece para ajudar Joana com o seu projeto 
na clínica de Guilherme. Juca distribui as 
quentinhas para pessoas em situação de rua, 
sem que Odete saiba. Rose tenta convencer 
Guilherme a bancar o projeto de Joana. 
Tigrão convida Soraia e Tina para irem à sua 
casa. Cora ameaça Flávia. Neném recebe 
uma mensagem de socorro da dançarina e 
exige que Guilherme a tire da cadeia.

Guilherme e Neném se desentendem. 
Cora intimida Flávia. Carmem afi rma que 
Paula será homenageada na inauguração 
de seu creme. O Ofi cial de Justiça chega 
com o alvará de soltura de Flávia, e 
Neném leva a dançarina para sua casa. 
Odete expulsa Juca de casa. Bianca, Tina 
e Soraia vão juntas para a casa de Tigrão. 
Osvaldo revela a Neném o que sente por 
Nedda. Rose ajuda Joana a salvar a vida 
de uma criança. Marcelo convence Paula 
a ir à inauguração do creme Wollinger. 
Carmem decide procurar Neném. Neném 
vê Rose e vai ao seu encontro. Um carro 
fecha a moto de Carmem, que vai na 
direção do ex-jogador.

Pode levantar as mãos para o alto e agradecer, 
bebê! O Sol acaba de ingressar em Sagitário 
com promessas de sorte, entusiasmo, vibes 
otimistas e good news para a sua vida. Novos e 
esperançosos tempos começam agora e planos 
engavetados por falta de oportunidade devem 
finalmente decolar. 

Cobra e Jade decidem se abrigar na 
casa abandonada. Pedro lamenta com 
Karina sobre seu futuro na música. 
Duca afi rma a Gael que Cobra lutou de 
verdade. Germano desconfi a de Lobão 
e questiona Nat sobre seu suposto 
namorado. Quitéria se preocupa com 
seu fi lho. Todos se preparam para ver 
a participação de Sol no programa Altas 
Horas. Os capangas de Heideguer 
procuram por Jade e Cobra. 

Lara resolve refazer os passos de Christian 
na noite de sua morte para chegar até 
o irmão do ex-namorado. Bárbara fi ca 
constrangida na frente de Janine, quando 
Christian/Renato a surpreende com um 
convite para comemorar o texto que 
ela supostamente escreveu. Bárbara e 
Santiago deixam o show de Nicole depois 
que a humorista ironiza a irmã e o pai. 
Nicole é demitida e pede desculpas a 
Bárbara. Túlio demite Ravi, mas Christian/
Renato intercede em favor do amigo. Túlio 
percebe a proximidade da relação entre 
Ravi e Christian/Renato. Lara e Geize 
identifi cam Christian e Renato em uma 
foto e concluem que Christian encontrou o 
irmão no dia de sua morte.

Lara afi rma a Noca que descobrirá o que 
realmente aconteceu com os irmãos 
gêmeos. Rebeca fi ca desconcertada ao 
saber por Bela que Felipe vai se mudar pra 
Paris. Cecília abre um embrulho que Felipe 
deixou para Rebeca. Elenice descobre 
que Alípio usa uma tornozeleira eletrônica. 
Cecília se embriaga e Bela a leva para 
o hospital. Cecília acusa Rebeca de ter 
seduzido Felipe. Ravi avisa a Christian/
Renato que Túlio e Ruth são amantes.

Christian/Renato está decidido a desmascarar 
Túlio. Josias diz a Lara que viu o irmão de 
Christian no estacionamento do aeroporto, 
pensando que era o ex-colega de trabalho. 
Cecília fica chocada ao saber por Felipe que 
ele e Rebeca se beijaram. Mercedes avisa 
a Christian/Renato que Santiago sofreu um 
infarto, e Bárbara acusa Érica. Christian/Renato 
inventa uma desculpa para sair da reunião da 
Redentor, ao descobrir que Anchieta participaria 
do encontro. Túlio espera Renato/Christian em 
um restaurante, acompanhado de Anchieta. 
Bárbara perde o celular a caminho da casa de 
Janine e é ajudada por Lara.



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
- Eventos
Tiago de Souza
Eric Modesto
- Filiado

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

 OPINIAO |19Jornal Ponto Final
25 de novembro a 1º de dezembro 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
01.977.074/0001-45

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

Violência contra a mulher
A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo ato de violência que tem 

como resultado o dano físico, sexual, psicológico, incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberda-
de, seja na vida pública seja na vida privada. A perspectiva de gênero para compreender a violência contra as 
mulheres resultou de um longo processo de discussão. Utilizar a categoria de análise gênero, neste caso, signi-
fica assumir que a violência decorre de relações desiguais e hierárquicas de poder entre homens e mulheres na 
sociedade, e que não se deve a doenças, problemas mentais, álcool/drogas ou características inatas às pessoas, 
mas sim, uma construção social.

 Atualmente, 125 países possuem leis específicas de proteção à mulher, sendo que a legislação brasileira 
(Lei Maria da Penha) é considerada uma das três mais avançadas do mundo. Apesar do avanço legislativo, o 
Brasil é o 7º país, em uma lista de 84, com o maior número de homicídios de mulheres. Em 2010 foram dez 
mulheres mortas por dia, sendo sete delas pelas mãos daqueles com quem elas detinham uma relação de afeto 
(marido, ex-marido, noivo, ex-noivo, namorado, ex-namorado etc).

As mulheres em situação de violência tendem a usar os serviços de saúde com maior frequência. Podemos 
imaginar, portanto, que uma parte considerável das pacientes (de um quarto a metade) pode sofrer ou ter sofri-
do violência física ou sexual pelo parceiro na vida. Apesar da alta magnitude, é raro a violência tornar-se visível.

Quando mulheres que estão sofrendo violência procuram os serviços de saúde, dificilmente revelam es-
pontaneamente esta situação. Mesmo quando se pergunta, corre-se o risco de não ser revelado este sofrimento. 
Isto porque é bastante difícil a mulher falar sobre a violência, pois as suas experiências revelam o descrédito e 
o não acolhimento diante dessa revelação.

Também devemos lembrar que a palavra violência pode não corresponder à experiência vivida por algumas 
mulheres, que não reconhecem os atos agressivos cometidos pelo parceiro como violência, mas sim como “igno-
rância”, “estupidez” e outros termos parecidos. Assim sendo, seja por dificuldades das mulheres, seja porque po-
dem não confiar nos serviços de saúde, as mulheres geralmente não contam que vivem em situação de violência. 

Escutar é tão importante quanto perguntar diretamente. Uma atitude de respeito, interesse e não-julga-
mento e a manutenção explícita do sigilo são fundamentais. É necessário também respeitar o tempo de cada 
pessoa que talvez não consiga identificar a violência como tal. Estar atento (a) aos sinais é sempre o melhor 
caminho para a obtenção de um desabafo.

Charge

BANDAS/MÚSICOS/ VALORIZA-
ÇÃO.

Dia 22 de novembro foi o dia 
dedicado aos músicos e na opor-
tunidade aproveito para cum-
primentá-los, Especificamente 
comentando sobre as sociedades 
musicais da nossa região onde a 
maioria delas tem mais de cem 
anos é de louvar. Sabemos que  
elas recebem verbas públicas e até 
doações de instrumentos musi-
cais como forma de incentivo cul-
tural, o que, é mais do que justo.

 Diante disto eu pergunto 
aos senhores. - E para os músi-
cos que incorporam estas socie-
dades musicais o que feito. Posso 
dizer que nada e mais nada. Salvo 
talvez um pão com salame , uma 
macarronada  e um passeio de la-
zer de vez em quando.

Confesso que é muito pouco 
e chego a pensar que já passou da 
hora destas diretoras  ou da união 
das mesmas serem mais objetivas 
e procurarem um caminho de 
valorização desses músicos que 
tocam por amor e não ganham 
nada pelo sacrifício. 

Algo assim como um conve-

nio numa clinica médica, dentária 
e ótica; com um clube de lazer 
daqui, da região ou mesmo de 
Guarapari, Um convenio com a 
própria transcota, de que, qdo o 
músico estivesse uniformizado 
e fosse participar de um evento  
oficial não precisaria pagar pas-
sagem. E outras coisinhas mais 
como a criação de uma simples 
carteirinha de músico. Simples né.

Mas para isto estas socieda-
des ou mesmo a união precisa-
vam serem mais objetivas e vi-
são neste sentido de valorização 
desses músicos. E olhem que eu 
já tinha deixando esta ideia numa 
reunião    das bandas, há uns dez 
anos atrás no prédio debaixo da 
casa do museu da música ali na 
chácara. O certo que entrou num 
ouvido e saiu no outro daqueles 
presentes. A busca da valorização 
daqueles que fazem é bem me-
lhor e louvável desses assistencia-
lismos que tanto vemos.  

-.CONCORDAM GENTE.

Waldemar Malta

Vontade de se apaixonar 
sem ponto-final

Hoje acordei com pouco 
sono e muita vontade de me apai-
xonar. Coisa rara, admito. Sabe 
aquela paixão que paira no coração 
e sobressai no sorriso? Que deixa 
de ser um olhar discreto e se torna 
um espirro em público? Estranho 
dizer, mas me apaixonar calado já 
não me parece tão gostoso. Dife-
rentemente dos dias em que me 
declaro coração fechado, hoje que-
ro gritar pelas ruas como quem 
dança os amores que viveu, passar 
vergonha nas paixões. Essa é a gra-
ça de estar apaixonado; evidenciar 
o que se sente.

Diferentemente de outros 
dias – e alheio aos comentários 
retóricos sobre como pessoas 
solteiras são felizes com a própria 
companhia –, hoje não almejo me 
apaixonar pela vida, pela natureza 
ou pelo pôr do sol. Quero me apai-
xonar por uma pessoa de beijos 
cheios de arrepios, defeitos encan-
tadores e loucuras parecidas com 
as minhas. Quero me perder nos 
fios de cabelo e no cheiro de café 
pela manhã. Espero que ela goste 
de ovos pochê, e de beijos na nuca, 
perto da pia. E de viagens surpre-
sa; vamos para a Turquia amanhã?

Enquanto alguns ainda has-
teiam seu desapego, eu me dispo-
nho a viver o que o meu coração 
pede todo dia. Paixão louca; aquela 
sensação de sentir-se tão feliz que 
o medo lhe diz que tudo isso pode 
não ser real. Essa é a delícia de se 
apaixonar, correr o risco de se per-
der em meio a um sentimento que 
se faz recíproco. Deixemos o de-
sapego para quem ainda acha que 
coração fechado faz verão.

A verdade é que há um mo-
mento na vida em que ficamos 
cansados de ter que descobrir as 
pessoas, perguntar o que fazem, do 
que gostam, quais são seus sonhos 
e sentimentos. Queremos que al-
guém nos desvende e, como num 
passe de mágica, nos faça esquecer 
as rotinas e os desamores. Sem nos 
prender em uma atração óbvia, mas 
no aconchego de alguém que nos 
faz não pensar no amanhã (ou faz).

Da falta de frio na barriga vem 
a fome de ser feliz. Deixemos a 
eternidade de um amor calmo 
para outro dia, hoje quero ser todo 
euforia. Me surpreenda, pois esse 
coração grita por emoções loucas, 
todas sem explicação.

Fred Elboni

EDITAL
Aviso de Licenciamento Ambiental: Cascudo Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. CNPJ 00.390.707/0001-51 por determinação da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Mariana - SEMMADS e do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Sustentável – CODEMA, torna pública a concessão da 
Licença Ambiental Simplificada, com condicionantes e validade de 
04 anos, referente ao Empreendimento Loteamento Residencial 
Chapada Imperial , Classe<1, por meio de Licença Ambiental Sim-
plificada 25/2021, de 05 de novembro de 2021, ,  para a atividade 
de Loteamento de solo urbano para fins exclusiva ou predominante 
residenciais, localizado na Taquara Queimada, Rodovia MG 129 s/n, 
município de Mariana.  O processo permanece à disposição dos in-
teressados na SEMMADS de Mariana, das 08:00 h às 17:00 h.



No último sábado (20), a Prefeitura de Mariana e Secreta-
ria Municipal de Saúde, através da Casa Rosa - Centro de 
Referência em Saúde da Mulher, promoveu no Jardim, uma 
ação em saúde buscando conscientizar a população sobre a 
importância do auto cuidado. Parabéns pela iniciativa!

No último dia 23, Raul completou mais um ciclo de vida. Sua 
esposa Sheila manda um recadinho: “Parabens meu amor, 
que seja mais um ano abençoado e que você seja imensa-
mente feliz! Te Amo.”
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Prefeito interino Juliano Duarte e o secretário de esportes 
Bruno Freitas na Maratona do Galo Véio que aconteceu no 
último final de semana. Belo evento! 

Presidente da Confraria Capim Canela, Humberto Marques, 
com sua digníssima namorada Fran Daiane. Peças raras 
esses dois. Grande abraço!

Mayra Morais foi aniversariante desta terça-feira (23). 
E claro que não poderia deixar de enfeitar nossa sociais 
com uma foto dela e suas filhas Laura e Luísa. Parabéns!

O destaque da sociais dessa semana, é a Fiota, pela pas-
sagem do seu aniversário do dia 20. “No último sábado 
foi o dia de comemorar 50 anos dessa mulher exemplar 
e incrível. Nós te amamos muito e desejamos que  Deus 
abençoe cada dia mais a sua caminhada. Feliz Aniversário 
Fiota, com muito amor, sua família.”

Ícone no empreendedorimo feminino em Mariana, Geise 
Oliveira, da loja Fortaleza Macon, participou da Semana 
Empresarial da cidade com sua equipe. Parabéns, Geise. A 
sua evolução profissional é incentivadora. 


