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¨ cidades
Após Decreto 
Municipal Mariana 
cancela colônia 
de férias
PRECAUÇÃO. A medida, tem como principal objetivo evitar 
aglomerações, a disseminação da COVID-19 e do vírus da Influenza.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, por 
meio da Secretaria de Esportes 
e Eventos, conforme Decreto 
Municipal Nº 10.815, de 06 de 
janeiro de 2022, que define a sus-
pensão de eventos públicos e pri-
vados em espaços abertos ou fe-

chados do município, informou 
o cancelamento da Colônia de 
Férias, evento de lazer que acon-
teceria entre os dias 24 e 28 de 
janeiro, na Arena Mariana. 

O Decreto é válido até o 
dia 28 de fevereiro, poden-
do ter a data prorrogada ou 

suspensa, a depender do ce-
nário epidemiológico do mu-
nicípio. A medida, tem como 
principal objetivo evitar 
aglomerações, a dissemina-
ção da COVID-19 e do vírus 
da Influenza. Contamos com 
a compreensão de todos!

EMPREEnDEDOREs

Programa para aprimorar negócios 
é concluído por empresas

Empreendedores de 48 
empresas mineiras concluí-
ram a participação no Pro-
grama de Desenvolvimento 
de Fornecedores da Funda-
ção Renova. Eles se capaci-
taram em temas como ges-
tão financeira, tributária e 
de pessoas, inovação, elabo-
ração de propostas técnicas 
e comerciais, segurança do 
trabalho e qualidade de vida. 
No último dia 18, um evento 
on-line com os empreende-
dores fechou a programação 
de 2021, que aconteceu de 
julho a dezembro.

As capacitações e as-
sistências técnicas foram 
oferecidos a negócios dos 
municípios de Mariana, Bar-
ra Longa, Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado e Gover-
nador Valadares (MG) que 
atuam nos setores de co-
mércio e construções, entre 
outros. Toda a programação 
foi gratuita e com formato 
on-line, devido à pandemia.

Desde 2019, o Progra-
ma de Desenvolvimento de 
Fornecedores capacitou 127 
empresas mineiras e capixa-
bas. Esta foi a terceira edi-
ção do programa em Minas 
Gerais, que contou com 11 
palestras e oito seminários 

DA REDAÇÃO

As capacitações e assistências técnicas foram oferecidos a negócios 
dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce entre outros.

de capacitação. No total, fo-
ram 1.624 horas de consul-
toria, 22 horas de palestras 
e 32 horas de treinamentos. 

A iniciativa tem como 
objetivo preparar as empre-
sas para se tornarem mais 
competitivas no mercado, 
com a implantação e revi-
são de processos de gestão, 
produção e comercializa-
ção, gerando um maior lu-
cro para o empreendimento. 
“Para garantir uma forma-
ção sólida a esses empreen-
dedores e apoiá-los na con-
solidação de seus negócios, 
vamos disponibilizar os 
conteúdos ministrados nos 
últimos meses e também 

promover uma divulgação 
das empresas participantes 
entre os gestores e fornece-
dores da Fundação Renova, 
reforçando o nosso com-
promisso com a contratação 
local”, diz Jucilene Martins, 
analista de Contratação e 
Empreendedorismo Local 
da Fundação Renova. 

As palestras oferecidas 
na terceira edição podem 
ser acessadas também por 
empresas ou pessoas não 
inscritas no programa. Os 
materiais são disponibili-
zados no canal de YouTu-
be da Allman Consultoria, 
parceira da Fundação Re-
nova na iniciativa.
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PREF MARIANA

Mesmo diante das circunstâncias atuais, continuaremos buscando sempre a excelência nos 
atendimentos e o bem estar de todos aqueles que nos procuram.

Pacientes denunciam demora 
em atendimento no Hospital
ESPERA. A direção do Hospital Monsenhor Horta se desculpou e confirmou o ocorrido.
DA REDAÇÃO

Pacientes do Hospital 
Monsenhor Horta entraram 
em contato com a equipe de 
reportagem do Jornal Ponto 
Final para denunciar a demo-
ra no atendimento pediátrico 
no dia 24 de janeiro. A mãe 
de uma criança que aguardava 
por atendimento relatou que 
esperou por quase 4h para 
que seu filho fosse atendido. 
“Estamos há quase 4 horas 
aguardando atendimento pe-
diátrico. Isso chega à beira do 
absurdo e isto porque temos 
plano de saúde. Precisamos 
denunciar este tipo de abuso, 
nosso município está refém 
disto há anos”, desabafou a 
mulher que preferiu não ser 
identificada.

A Redação do Jornal Pon-
to Final entrou em contato 
com a direção do hospital 
que por sua vez se desculpou, 
confirmou o ocorrido e rela-

tou o aumento da procura por 
atendimento médico em geral 
nos último dias. Confira nota 
na íntegra enviada pela dire-
ção do Hospital Monsenhor 
Horta. “De antemão, pedi-

mos desculpas pelos transtor-
nos relacionados ao tempo de 
espera para atendimento de 
nossos pacientes (inclusive 
crianças), no Hospital Mon-
senhor Horta. Como todos 

sabemos, o momento atípico 
pelo qual todas as unidades 
de saúde do País, inclusive 
este nosocômio tem passando 
é delicado, e requer a solida-
riedade e compreensão de to-

dos. Recentemente, inclusive, 
publicamos em nossas redes 
sociais informação sobre a 
possibilidade de um maior 
tempo de espera em nossos 
atendimentos, frente à cita-
da/intensa demanda. Tenham 
absoluta certeza de que todos 
os nossos profissionais, que 
ali trabalham e tanto se dedi-
cam durante as 24 horas do 
dia, estão dando o máximo de 
si, para que tudo fique bem. 
Mesmo diante das circuns-
tâncias atuais, continuaremos 
buscando sempre a excelência 
nos atendimentos e o bem es-
tar de todos aqueles que nos 
procuram. Antecipadamente, 
muito obrigado pela compre-
ensão, Tiago Alvarenga.”

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

CRÉDITO: ERIC MODESTO
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O botão tem a finalidade de oferecer mais facilidade na busca pelas novas convocações.

Município divulga 
Seleção Pública 
Simplificada
para Processo 
Seletivo da Saúde
ATUALIZADO. O site da Prefeitura de Mariana conta, agora, 
com um botão personalizado.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, tornou pública 
a realização de Seleção Pública 
Simplificada, através de análise 
curricular, destinado a selecio-
nar candidatos para contratação 
temporária de Médico Especia-
lista Alergista, Médico Espe-
cialista Angiologista, Médico 
Especialista Psiquiatra, Médico 
Especialista Psiquiatra Infantil, 

Médico Especialista Neurologis-
ta Infantil, Médico Especialista 
Pediatra, Médico Especialista 
Mastologista, Médico Especialista 
Ginecologista, Médico de ESF, 
conforme a Lei Complementar 
175/2018 e demais legislações 
pertinentes e normas municipais.

Segundo a prefeitura, com 
o objetivo de oferecer trans-
parência para a população, o 
site da Prefeitura de Mariana 
conta, agora, com um botão 

personalizado “Processo Se-
letivo”, que direciona para 
os chamamentos atualizados, 
conforme publicação no Di-
ário Oficial. O botão tem a 
finalidade de oferecer mais fa-
cilidade na busca pelas novas 
convocações dos Processos de 
Seleção e Concursos referen-
tes a Editais de várias áreas e 
secretarias, como Saúde, Edu-
cação, Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, dentre outros.
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Doze famílias estão hospedadas no Hotel Águas Claras em Mariana.

Vítimas da enchente reclamam de falta de 
apoio do município e secretaria rebate
SUPORTE. Segundo as famílias está faltando assistência por 
parte do Poder Executivo e retorno às pessoas hospedadas.

DA REDAÇÃO

Após as fortes chuvas 
que acometeram todo os Es-
tado de Minas Gerais no mês 
janeiro, Mariana teve muitos 
transtornos causados pelas 
enchentes deixando famílias 
desabrigadas e fazendo com 
que centenas de pessoas per-
dessem seus pertences. Entre 
dessas pessoas, doze famílias 
estão hospedadas no Hotel 
Águas Claras em Mariana.

Segundo as famílias está 
faltando assistência por par-

te do Poder Executivo que 
não deu uma previsão às 
pessoas hospedadas no ho-
tel. “Não temos assistência 
médica. Tem pessoas doen-
tes aqui, tem criança e está 
faltando leite. E eles não 
procuram a gente para nada” 
relatou uma hospedada.

Em resposta ao ques-
tionamento feito pelo Jor-
nal Ponto Final por e-mails 
e após pronunciamento do 
diretor Rômulo Passos no 
Programa 2 Minutos com o 

Ponto Final a Secretaria de 
Desenvolvimento Social res-
pondeu que, “a Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
possui contrato com 5 (cin-
co) hotéis do município para 
atendimento emergencial à 
famílias desabrigadas por 
decorrência de chuvas com 
previsão de pensão completa: 
café da manhã, almoço e jan-
tar. As famílias encontram-se 
hospedadas com os mesmos 
direitos de trânsito livre de 
quaisquer outros hóspedes, 
podendo, inclusive, mante-
rem suas vidas na medida da 
“normalidade”, como irem 
ao trabalho, ao mercado, pa-
darias, atividades de lazer, 
consultas médicas e etc. Ain-
da, que as famílias estão sen-
do acompanhadas pela equi-
pe técnica da SEDESC, com 
registro em sistema próprio 
e em conformidade com to-
das as normativas da política 
pública de Assistência Social. 
Todas as famílias estão sen-
do devidamente orientadas 
quanto ao aluguel emergen-
cial que têm direito e na pró-
xima semana já começarão a 
ser encaminhadas para essas 
residências temporárias’.
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A ação ocorrerá em diversas cidades de Minas Gerais, ofere-
cendo um serviço de extrema importância para o controle 
populacional dos animais.

Arena Badaró é utilizada para mutirão 
de castração que acontece em Mariana 
PROCEDIMENTO. Existem restrições para o cadastro e aos que podem realizar a castração, a idade 
mínima é de seis meses e a máxima de sete anos.

DA REDAÇÃO

Em parceria com a ONG 
Ajuda, a Prefeitura de Maria-
na juntamente com o apoio do 
Deputado Noraldino Jr, defen-
sor da causa animal, irá promo-
ver um Mutirão de Castração 
do dia 25 a 29 de janeiro e do 
dia 31 de janeiro a 04 de feve-

reiro, na cidade de Mariana. A 
ação ocorrerá em diversas ci-
dades de Minas Gerais, ofere-
cendo um serviço de extrema 
importância para o controle 
populacional dos animais.

Na Primaz de Minas, os 
cadastramentos podem ser re-
alizados no Centro de Conven-

ções e na UBS do Cabanas, de 
8h às 16h. A prioridade é dada 
para animais de rua e para famí-
lias de baixa renda. Além disso, 
animais braquicefálicos como: 
Shih-tzu, Bulldog, Pequinês, 
Lhasas Apsos e outros sensí-
veis como: Malteses, Yorkshi-
res, Spitz Alemão e animais 
acima de 40 kg ou abaixo de 
3 kg não poderão participar 
da castração. A exclusão des-
ses casos específicos ocorre, 
pois, esses animais devem ser 
operados em clínicas com a 
utilização de anestesia ina-
latória, por ser considerada 
mais segura. Aos que podem 
realizar a castração, a idade 
mínima é de seis meses e a 
máxima de sete anos.

Os procedimentos serão 
realizados na Arena Badaró, 

anexo à Policlínica do Caba-
nas, onde a média de 80 ani-
mais, incluindo cães e gatos, 
serão castrados por dia. A ade-
são da população à proposta é 

de extrema importância para 
saúde pública, uma vez que 
a castração de cães e gatos é 
um ato de cuidado com o seu 
e os outros animais.

REAjusTE

Inclusão Produtiva da Mulher terá 
aumento no Vale Alimentação 

Em reunião realizada no 
último dia 25, a Prefeitura de 
Mariana, por meio da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania, anunciou que o 
Vale Alimentação das benefi-
ciárias do Programa Inclusão 
Produtiva da Mulher, que hoje 
é de R$124,70, passará a ser de 
R$250,00.  Além disso, a re-
muneração mensal passará por 
um reajuste, devido ao aumen-
to do valor do salário mínimo, 

a partir de fevereiro deste ano, 
todas receberão cerca de R$850,00 
mensais, por 4h de trabalho diário.

Um dos propósitos do 
programa é promover a inte-
gração e dar a oportunidade 
de trabalho, apoio institucio-
nal às unidades familiares que 
são chefiadas por mulheres em 
situação de vulnerabilidade so-
cial, com vistas à capacitação 
para as atividades realizadas, 
auxílio econômico para erra-
dicação da pobreza, promoção 

da dignidade e do desenvol-
vimento humano sustentável. 
“Esse aumento na renda vai 
ajudar nós que somos mãe de 
família a cuidar melhor dos 
nossos filhos, ter condição, 
dignidade e mais qualidade 
de vida. A remuneração veio 
na hora certa e agradeço a 
Prefeitura por nos proporcio-
nar mais melhorias”, afirmou 
Bruna de Assis, moradora do 
distrito de Águas Claras e be-
neficiária do programa.

DA REDAÇÃO
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PREF MARIANA

Foi solicitado ao Poder 
Executivo uma previsão de 

limpeza do local assim como 
informações sobre a obra 

realizada e os valores pagos 
pela prestação de serviço.

Rodoviária é alvo de denúncias 
devido situação de abandono
RELATÓRIO. Os contratos com as empresas prestadoras de serviço foram paralisados após indício de 
irregularidades apontados pela CPI.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final, 
recebeu nos últimos dias, 
muitas denúncias referente 
ao atual estado da Rodo-
viária da cidade. Segundo 
apontam as denúncias reali-
zadas e as fotos tiradas pelo 
jornal, existe no local uma 
grande concentração de ob-
jetos pessoais como mochi-
la, cobertor, toalhas e muito 
lixo nas rampas de acesso 
ao desembarque. 

Após contato feito com a 
Prefeitura de Mariana, atra-
vés da Assessoria de Comu-
nicação, foi solicitado ao Po-
der Executivo uma previsão 
de limpeza do local assim 
como informações sobre a 
obra realizada e os valores 
pagos pela prestação de ser-
viço. A prefeitura respondeu 
que os contratos com as em-

presas prestadoras de servi-
ços foram paralisados após 
indício de irregularidades 
apontados pela CPI instau-
rada na Câmara Municipal de 
Mariana e aguarda relatório 
de empresa contratada. “A 
Rodoviária de Mariana foi 
contemplada no escopo de 
serviços que foram executa-
dos e/ou estavam em execu-
ção no âmbito dos contratos 
que estavam sob investi-
gação durante a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
instaurada pela Câmara de 
Vereadores do Município 
de Mariana. O executivo 
municipal no uso de suas 
prerrogativas paralisou os 
contratos, após indícios de 
anormalidade na execução 
dos serviços apontados pela 
CPI e para dirimir dúvidas 
e, fazendo valer o princípio 

da auto tutela na gestão da 
“coisa pública”, determinou 
a contratação de empresa 
especializada em auditagem 
que segue desenvolvendo 
seus trabalhos objetivando 
consequente apresentação 
do relatório final. Cabe res-
saltar que tão logo seja apre-
sentado o relatório conclusi-
vo da auditoria, o executivo 
municipal, tomará as provi-
dências legais necessárias e 
cabíveis, tanto no que tange 
à Rodoviária quanto à todas 
as obras/serviços objeto das 
investigações”.
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Funcionários denunciam procedimentos 
da Renova em assintomáticos da covid
POSIÇÃO. A Fundação nega o ocorrido e apresenta todos os critérios e procedimentos adotados.

DA REDAÇÃO

A equipe de reportagem 
do Jornal Ponto Final, recebeu 
no último dia 25 uma denúncia 
referente aos procedimentos 
de testagens e diagnósticos da 

covid-19 da Fundação Reno-
va. Segundo o(a) denunciante a 
Fundação estaria exigindo que 
funcionários assintomáticos 
que testaram positivo para o ví-
rus, trabalhassem normalmen-

te. Por se tratar de um proble-
ma sanitário público foi feito 
um contato entre a Redação do 
Jornal Ponto Final e a assesso-
ria de comunicação da Funda-
ção para que a mesma pudesse 
se posicionar. 

Foi enviado um questiona-
mento à Prefeitura de Mariana, 
direcionado à Secretaria de Saú-
de, solicitando esclarecimentos 
a respeito do controle realizado 
pelo município nas empresas 
privadas, Fundação renova e 
Mineradoras em Mariana, mas 
até o fechamento desta edição 
não obtivemos resposta.

Segundo nota enviada, a 
Fundação nega o ocorrido e 
apresenta todos os critérios e 
procedimentos usados para to-
das as empresas ligadas a ela. 

Confira nota na íntegra:
“A Fundação Renova escla-

rece que segue acompanhando 
sistematicamente a situação da 
pandemia no Brasil e nos es-
tados onde atua, por meio de 
um Comitê de Covid. A partir 
desse monitoramento, o Co-
mitê institui orientações para 
a proteção dos colaboradores 

e continuidade das atividades. 
O protocolo de segurança é 
composto por várias ações pre-
ventivas, entre elas: uso de más-
cara durante o período de tra-
balho; uso do face shield, além 
da máscara, no atendimento à 
população; higienização e utili-
zação de álcool 70% constan-
temente; barreiras de proteção 
acrílica nas estações de trabalho 
dos escritórios; distanciamento 
mínimo de 2,0 metros; e vaci-
nação dos colaboradores em 
dia, conforme calendário do 
município. A Fundação infor-
ma, ainda, que diante da che-
gada da variante Ômicron, que 
possui maior capacidade de 
transmissão, o Comitê manteve 
as orientações sobre a testagem 
e diagnóstico da covid-19, tes-
tando 50% do efetivo a cada 20 
dias, dentro da disponibilidade 
de testes no município. Com 
relação ao afastamento dos 
empregados que testaram po-
sitivo, estes são imediatamente 
afastados e acompanhados pela 
Renova. Para o retorno ao tra-
balho, as orientações da OMS 
são seguidas, como abaixo:

• Após o 5º dia de afasta-
mento, empregados que reali-
zarem testagem (teste rápido 
de antígeno) para covid-19  e 
apresentarem resultado negati-
vo poderão sair do isolamento, 
desde que não apresentem sin-
tomas respiratórios e febre há 
pelo menos 24 horas, sem o 
uso de antitérmicos.

• Aqueles que no 7º dia não 
apresentem sintomas, podem 
sair do isolamento sem necessi-
dade de realizar testagem.

• Para aqueles que até o 7º 
dia ainda apresentem sintomas, 
o isolamento deve ser mantido 
por, pelo menos, 10 dias conta-
dos a partir do início dos sin-
tomas. Passado esse período, 
caso não apresentem sintomas 
respiratórios e febre, sem o uso 
de antitérmico, há pelo menos 
24h, poderá deixar o isolamen-
to.

A Fundação ressalta que 
estas medidas são aplicáveis a 
todas as empresas que prestam 
serviços para a instituição.”
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Pedrinho Salete solicitou apoio em uma operação tapa 
buraco em toda extensão da Rua da Cartuxa.

Após pedido de vereador 
operação tapa-buraco 
é iniciada em Mariana
SOLICITAÇÃO. Pedrinho Salete solicitou apoio em uma operação 
tapa buraco em toda extensão da Rua da Cartucha.

DA REDAÇÃO

Devido às fortes chuvas que 
ocorreram no início de janeiro 
de 2022, o vereador Pedrinho 

Salete enviou um ofício de nú-
mero 108/2022 no dia 18 de 
janeiro de 2022 ao diretor exe-
cutivo do SAAE, Ronaldo Ca-

melo, solicitando apoio em uma 
operação tapa buraco em toda 
extensão da Rua da Cartucha. 

O edil esteve pessoalmente 
no local a pedido de morado-
res e além do ofício enviado 
gravou também um vídeo e 
publicou em suas redes sociais. 
Segundo o vereador, “a rua está 
muito danificada, corre risco 
de acontecer um acidente e até 
mesmo por ser uma rua que é 
movimentada por ônibus a si-
tuação fica difícil quando tem 
alto fluxo”, Pedrinho finalizou 
pedindo apoio do prefeito. 

No dia 20 ocorreu a manu-
tenção de toda extensão da rua 
da Cartucha, o vereador agra-
deceu ao executivo e parabeni-
zou pelo serviço que vem sen-
do desenvolvido em Mariana. 
“Mais um trabalho foi execu-
tado através do nosso manda-
to e eu agradeço e parabenizo 
o Prefeito Juliano Duarte que 
vem fazendo um excelente 
governo. Agradeço também 
ao diretor do SAAE, Ronaldo 
Camelo, e a todos os servidores 
envolvidos. Nosso dever é fis-
calizar e buscar melhorias para 
toda população marianense”, 
finalizou Pedrinho.
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Referente a LOA 2022, foi realizado o planejamento de curto prazo.

Orçamento 2022 é 
aberto e muicípio dá 
início ao cumprimento 
de metas 
PLANEJAMENTO. As ações, que envolvem vários setores, são 
de médio e longo prazo e são aplicadas para promover o 
suporte e desenvolvimento das comunidades.

DA REDAÇÃO

Na última semana a Prefei-
tura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Planejamento, Su-
primentos e Transparência, rea-
lizou no Centro de Convenções 
um workshop para alinhar as 
ações pós abertura do orçamen-
to de 2022. Com a participação 
de representantes de todas as 
17 secretarias municipais, temas 
relacionados aos direcionamen-
tos do Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Lei Orçamentária Anu-
al (LOA) foram abordados. Cada 
setor fará o estudo de atividades 
já elencadas dentro dos planos, 
para que elas sejam aplicadas de 
forma efetiva ao longo do ano.

Em 2021, a definição da 
LOA e PPA, ferramentas que 
norteiam serviços essenciais, 
projetos e demandas executadas 
pelo poder público, foi aprovada 
pela Câmara após participação 
ativa das lideranças de bairros, 
distritos e localidades na cons-
trução e elaboração das solici-
tações. As ações, que envolvem 
vários setores, são de médio e 
longo prazo e são aplicadas para 
promover o suporte e desenvol-

vimento das comunidades. Refe-
rente a LOA 2022, foi realizado 
o planejamento de curto prazo. 
Nela constam projetos que serão 
executados no próximo ano e as 
despesas fixas do município.

Entre todas as demandas 
postas ao executivo dentro 
do PPA, que trata das pro-
posições de médio a longo 
prazo, se destaca o pedido 
de construção de unidades 
de ensino infantil, que foi re-
querido pelas associações dos 
distritos Cachoeira do Bru-

mado e Santa Rita Durão e 
dos bairros Centro, Cabanas 
e Rosário. Outra demanda im-
portante sugerida na audiência 
foi a construção de uma nova 
Estação de Tratamento de 
Água (ETA Norte) na cidade, 
a conclusão da Estação de Tra-
tamento no distrito de Padre 
Viegas e uma construção no 
distrito de Águas Claras. Foi 
sugerido também a construção 
de uma Estação de Tratamen-
to de Esgoto (ETE) no distri-
to de Cachoeira do Brumado.
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Programa criado pela Samarco 
promove melhoria em comércio local 
CRITÉRIO. Programa é voltado para as micro e pequenas empresas do território de atuação da Samarco. 

DA REDAÇÃO

O Ciclo 2 do PDQF – 
Pilar de Desenvolvimento e 
Qualificação de Fornecedo-
res do Programa Força Local 
- da Samarco, foi criado com 
o objetivo de contribuir com 
o desenvolvimento local e 
promover melhoria nos pro-
cessos de gestão das empre-
sas e voltado para as micro e 
pequenas empresas do terri-

tório de atuação da Samarco.
Confira os critérios usa-

dos para a seleção das em-
presas onde as inscrições 
estarão abertas até o dia 28 
de janeiro:
1. Possuir CNPJ Ativo – Ca-
dastro Nacional de Pessoa 
Jurídica;

2. Estar sediada em uma 
das cidades do território de 

atuação da Samarco: Catas 
Altas, Mariana, Ouro Preto 
e Santa Bárbara, em Minas 
Gerais; ou Anchieta, Gua-
rapari e Piúma, no Espírito 
Santo;

3. Possuir faturamento mí-
nimo de R$ 5.000,00/mês.

4. Possuir no mínimo 1 (um) 
ano de operação e 3 (três) 

profissionais, entre sócios e 
funcionários ativos.

5. Estar apta no atendimento 
e fornecimento de materiais 
conforme em pelo menos 
uma das seguintes categorias: 
Limpeza e Higiene; Manguei-
ras e Mangotes; Materiais de 
Construção; Materiais de Jar-
dinagem; Materiais Elétricos; 
Móveis e Utensílios e Papela-

ria e Materiais de Informática.

Para a realização do ca-
dastro, entre em contato co-
nosco pelo e-mail: aciamcdl@
gmail.com, ou pelo telefone: 
(31) 3557-1384 / (31) 3557-
1042 (whatsapp).

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Em Mariana, o Tarifa zero, foi aprovado no dia 29 de dezembro.

Transporte gratuito em 
Mariana começa a 
valer a partir de 
1º de fevereiro
INFORMAÇÃO. Todos os ônibus que circulam na cidade 
deverão ter uma identificação com a legenda “Programa Tarifa 
Zero” para poder orientar os usuários.

DA REDAÇÃO

O Tarifa Zero é um projeto 
de grande importância que vai 
impactar positivamente o pro-
gresso da mobilidade urbana no 

município de Mariana e distritos. 
Segundo o Prefeito Juliano Du-
arte, “esse é o objetivo, promover 
bem-estar, qualidade de vida e se-
gurança para toda a população”. 

Em Mariana, o Tarifa zero, 
foi aprovado no dia 29 de de-
zembro e irá alcançar as linhas 
urbanas e horários atendidos 
atualmente pelo serviço de 
transporte coletivo. 

Prevista para ser iniciada no 
próximo mês, já na primeira se-
mana de fevereiro, a isenção da 
passagem aos marianenses passa 
a valer um mês após o previsto 
devido a demora da aprovação do 

projeto. “Em virtude de ter sido 
aprovado no dia 29 de dezem-
bro, nós ficamos impossibilita-
dos de colocar os veículos para 
rodar no dia 1º de janeiro. Um 
prazo muito curto. Precisamos 
realizar uma grande mobilização 
com os carros que vão rodar e 
os contratos junto com a empre-
sa. Então, estamos enviando esse 
projeto de lei para a Câmara, al-
terando o artigo 18º para que o 
programa passe a vigorar no dia 
1º de fevereiro, o prazo necessá-
rio para o Município realizar os 
contratos e a mobilização junto à 
empresa”, relatou Juliano.

CRÉDITO: DIA A DIA NOTÍCIAS
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Os números apontam que 80% dos internados em UTI com Covid-19 em MGs não se vacina-
ram ou não completaram a imunização.

Segundo SES-MG, pico de nova 
onda deve chegar em duas semanas
TENDÊNCIA. Em entrevista, Fábio Baccheretti disse acreditar, no entanto, que haverá uma queda rápida 
do pico de casos no Estado.

DA REDAÇÃO

A nova onda de contami-
nações pelo coronavírus, que 
já foi responsável por quatro 
recordes em um intervalo de 
sete dias, deve atingir seu pico 
nas próximas duas semanas 
em Minas Gerais. Essa é a pre-
visão do secretário de Estado 
de Saúde, Fábio Baccheretti. 
“Estamos vivendo exatamente 
o que a gente esperava olhan-
do para outros países. Minas 
Gerais está muito bem vaci-
nada(...), quando comparamos 
com países muito parecidos 
com a gente em vacinação, 
percebemos que esse pico 
ocorre muito rápido e a ten-
dência é uma queda também 
muito rápida”, explicou.

Segundo Baccheretti, a ex-

pectativa é de que o máximo de 
contaminações ocorra entre os 
dias 23 e 30 de janeiro, ou, no 
máximo, até a semana seguinte, 
no início de fevereiro.

Mesmo com o alto nú-
mero de casos, o secretário 
revelou que a secretaria não 
sente a pressão do número de 
infecções no sistema de saú-
de, mesmo com o aumento 
das ocupações em algumas ci-
dades. “Temos mais de 2.100 
leitos disponíveis para a Co-
vid e uma ocupação de 28%. 
Nos locais onde há índices 
maiores, como em Belo Hori-
zonte, há muito menos leitos 
disponíveis do que havia há 
um ano”, detalhou.

Baccheretti defendeu a va-
cinação como responsável pelo 

quadro de tranquilidade e ex-
plicou que a secretaria analisa 
três índices para verificar a si-
tuação da pandemia: incidência 
e positividade, que estão altas, 
e a ocupação de leitos, que se 
mantém em um patamar con-
trolado graças à imunização.

Os números desta semana 
apontam que 80% dos inter-
nados em UTI com Covid-19 
em Minas não se vacinaram ou 
não completaram a imunização. 
Nas enfermarias, a ocupação de 
pacientes que negaram a imuni-
zação e não foram receber a se-
gunda e terceira dose é de 85%.

Baccheretti usou os núme-
ros para defender que a popu-
lação se vacine e disse que qual-
quer notícia com informações 
sobre efeitos colaterais graves 
da vacina “é fake news”.
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No interior, algumas universidades públicas já estão 
revendo seus calendários.

Explosão de Covid em 
MG deixa dúvidas 
sobre retornos das 
aulas presenciais 
EDUCAÇÃO. Algumas instituições, especialmente privadas, já 
estão revendo o cronograma da retomada presencial das aulas 
teóricas no Estado.

DA REDAÇÃO

A explosão de casos de Co-
vid neste mês provocou uma 
interrogação sobre a retomada 
das aulas presenciais no ensi-
no superior, especialmente nas 
instituições privadas, que usual-
mente iniciam o ano letivo em 
fevereiro. Já entre as universida-
des públicas, os calendários são 
bem diversos e muitas ainda 
têm um tempo maior para de-
finir estratégias para o primeiro 
semestre de 2022.

As faculdades e universida-
des de Belo Horizonte devem 
definir melhor o cronogra-
ma após a coletiva do prefeito 
Alexandre Kalil. Isso porque a 
administração municipal traba-
lha com um indicador de ma-
triciamento de risco (taxa de 
normalidade), que define quais 
faixas etárias podem assistir às 
aulas presenciais. Atualmente, 
o número está em 68%, permi-
tindo aulas presenciais para a 
educação básica, mas não para 
o ensino superior.

Algumas faculdades priva-
das já se adiantaram e adiaram a 
volta às aulas presenciais, como 
o Promove, a Kennedy e a Uni-
verso. UNA e UniBH iniciam o 

calendário em sistema híbrido 
no dia 14 de fevereiro, enquanto 
a Newton Paiva avalia o cenário 
epidemiológico para divulgar 
seu cronograma. A PUC Minas 
informou que aguarda as deter-
minações das autoridades públi-
cas sobre eventuais restrições.

Com aulas teóricas remo-
tas neste momento, a UFMG 
aguarda o posicionamento do 
prefeito Alexandre Kalil para 
verificar se precisará de ajus-
tes no trabalho administrati-
vo neste momento. As aulas 

do primeiro semestre de 2022 
estão previstas para serem ini-
ciadas no dia 26 de março, de 
forma presencial.

No interior, algumas uni-
versidades públicas já estão 
revendo seus calendários. É 
o caso da Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV). O 
retorno presencial das ativi-
dades acadêmicas do Período 
Híbrido de Transição (PHT) 
dos três campi estava previs-
to para 24 de janeiro, mas foi 
adiado por duas semanas. 
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A Cemig se mobilizou para apoiar uma série de ações para auxiliar a população.

Cemig oferece parcelamento de até 24 
vezes à atingidos pelas enchentes
INICIATIVA. Em todo o estado, Companhia vai permitir parcelamento de contas sem juros, doar 5 mil 
geladeiras e disponibilizar pontos de coletas de doações.

DA REDAÇÃO

Em Minas Gerais são 397 
municípios decretaram estado 
de emergência por causa das 
chuvas, e milhares de pessoas 
estão desalojadas, desabriga-
das ou perderam boa parte dos 
seus bens em função das tem-
pestades do início deste ano. 
Neste momento difícil para os 
mineiros, a Cemig se mobilizou 
para apoiar uma série de ações 
para auxiliar a população.  

Em relação às faturas, a 
Cemig está oferecendo con-
dições especiais para os clien-
tes atendidos em baixa tensão 
(até 220 volts). Dessa forma, 
a Cemig vai permitir que os 
clientes solicitem o parcela-

mento das contas de energia 
atrasadas em até 12 vezes sem 
juros em seus canais digitais. 
Para as unidades consumido-
ras inscritas no Programa Fe-
deral de Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica, os clientes podem 
aproveitar as condições ainda 
mais especiais e pagar em até 
24 parcelas mensais, sem juros.  

Também serão substituídas 
5 mil geladeiras por meio do 
Programa de Eficiência Ener-
gética da companhia, que é re-
gulado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel). 
Esses eletrodomésticos serão 
distribuídos de forma propor-
cional ao número de famílias de 
baixa renda de municípios em 

situação de emergência ou de 
calamidade pública em decor-
rência das chuvas e que tenham 
o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) menor que 0,6.  

Para o presidente da Ce-
mig, Reynaldo Passanezi Filho, 
o momento é de solidariedade 
às milhares de pessoas atingidas 
pelas chuvas em Minas Gerais: 
“Neste momento tão difícil 
para grande parte da popula-
ção, a companhia se solidariza 
e está trabalhando incessante-
mente para criar iniciativas que 
ajudem os atingidos pelos tem-
porais a se recuperarem o mais 
breve possível, principalmente 
nas cidades que necessitam ain-
da mais de apoio”, afirmou. 
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Podem aderir ao Simples Nacional, empresas com natureza jurídica de sociedade empresá-
ria ou simples e empresário individual.

Empresas têm até dia 31 para 
adesão à tributação simplificada
ADESÃO. Prazo para adesão ao Simples Nacional não será prorrogado.

DA REDAÇÃO

Termina na próxima 
segunda-feira (31/1), o 
prazo final de adesão para 
Micro e Pequenas Empre-
sas (MPE) que desejam 
optar pelo Simples Nacio-
nal.  O pedido deverá ser 

feito pelo Portal do Sim-
ples Nacional.  As empre-
sas já existentes, que não 
enviarem a solicitação até 
a próxima semana, só po-
derão entrar no regime 
tributário simplificado em 
2023 .

O Simples Nacional foi 
criado para facil itar o re-
colhimento de contribui-
ções reduzindo a burocra-
cia e custos para pequenos 
negócios. As empresas que 
optam por esse regime tri-
butário têm uma cobrança 
simplificada de oito im-
postos (ICMS, IPI, IRPJ, 
CSLL, PIS, COFINS, ISS 
E INSS patronal),  que são 
feitos por uma guia única 
mensal,  o Documento de 
Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS). “O regi-
me simples é considerado 
um benefício, em que o 
percentual de pagamento 
de impostos gira em torno 
do valor faturado”, justi-

fica a analista do Sebrae 
Minas Ariane Vilhena.

Podem aderir ao Sim-
ples Nacional,  empresas 
com natureza jurídica de 
sociedade empresária ou 
simples e empresário in-
dividual,  que têm um fa-
turamento anual de até R$ 
4,8 milhões. As empresas 
também não poderão ter 
pendências cadastrais e/
ou fiscais,  incluindo dé-
bitos com a Receita Fede-
ral ,  e nem fazerem parte 
das vedações previstas na 
Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa (Lei Com-
plementar 123/2006). “As 
empresas já optantes pelo 
Simples Nacional não pre-

cisam fazer nova adesão, 
exceto se forem excluídas 
do regime tributário sim-
plificado, caso não tenham 
cumprido as exigências em 
2021”, aler ta Ariane.

Não havendo impe-
dimento, a adesão será 
aprovada até o dia 15 de 
fevereiro. “Vale lembrar 
que durante o período de 
opção, as empresas em ati-
vidade poderão cancelar o 
pedido de adesão. Caso a 
solicitação seja indeferida, 
a empresa poderá contes-
tar diretamente na admi-
nistração tributária que 
identificou a ir regularida-
de”, explica a analista do 
Sebrae Minas.
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¨ polícia
Menor é apreendido 
por tráfico pela
Polícia Militar 
em Ouro Preto
FUGA. Um comparsa na atividade criminosa fugiu com a 
chegada dos policiais militares.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira, 
dia 24 de janeiro, por volta das 
17 horas, após o recebimento 
de denúncia via disque-denún-
cia 181, a Polícia Militar realizou 
uma operação policial no bairro 
Alto da Cruz em Ouro Preto, em 
combate ao tráfico de drogas.

A denúncia apontava tráfi-
co de drogas na Travessa Prin-
cesa Isabel, no citado bairro e 
devido a geografia do local se 
torna propício a prática e leva 
dificuldades para as ações po-
liciais. Inicialmente, equipes 
de policiais militares realiza-
ram monitoramento do local e 
observaram 2 (dois) cidadãos 
suspeitos que utilizavam um 

veículo abandonado como su-
porte para o ilícito.

Foi iniciada então uma 
intervenção policial onde os 
dois suspeitos começaram a 
fugir, sendo um deles alcança-
do e ao ser submetido a busca 
pessoal com ele foi encontra-
do o valor de R$ 346,00 (tre-
zentos e quarenta e seis) reais 
que foram apreendidos.

O indivíduo abordado 
possui 17 anos e durante a ten-
tativa de fuga jogou um obje-
to ao solo se tratando de um 
canivete que foi localizado e 
apreendido. Em buscas pelo 
local onde os dois cidadãos 
estavam, embaixo do veículo 
abandonado foi encontrado 

um invólucro plástico conten-
do 80 (oitenta) pedras de crack 
prontas para a venda,1 (uma) 
balança de precisão e vários 
materiais usados para preparar 
e embalar drogas para a venda.

O menor recebeu voz de 
apreensão pelo ato infracional 
análogo ao crime de tráfico de 
drogas, foi acionado a genitora 
dele para acompanhar e garan-
tiu que o menor não tem ativi-
dade remuneratória que justifi-
que a quantia encontrada com 
ele, sendo então levado para a 
Delegacia da Polícia Civil de 
Plantão junto aos materiais 
apreendidos para as devidas 
providências sendo o outro en-
volvido foi identificado.
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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.

Minha maninha e meu maninho astral, o que 
você tá esperando dessa semana? Muito 
dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender? 
Tá esperando certo, viu? A saúde tá on e 
não me espantaria se pintasse grana extra 
na sua conta, pois Júpiter está no paraíso 
astral, turbinando a sua sorte.

Amada e amado Sagitinha, no que tu tá 
pensando? Na morte da bezerra ou na chance 
de ganhar uma grana preta? (opa, essa frase é 
racista? Não, porque aqui a preta é coisa boa!). 
Olha, a bezerra não vai ressuscitar, agora grana… 
Pode pintar, sim, pois sua Casa da Fortuna 
está iluminada. Sendo assim, bora caprichar 
nos palpites e, principalmente, se ligar nas 
oportunidades de trabalho que podem aparecer.

E aí, Caprica, sonhando com uma semana com 
S de sucesso?Tá bem de sonho, hein? Seu 
signo está cheio de visitas astrais e algumas delas 
podem realmente trazer boas realizações, sejam 
profissionais, sejam financeiras. Aliás, bagaça 
mesmo só uma: Mercúrio retrógrado. Pode 
complicar sua comunicação, principalmente com 
pessoas mais jovens.

Digo isso porque eles têm outros planos para 
você. Não que você não possa ter tudo isso que 
almeja, mas algumas casquinhas de banana 
podem surgir. Por isso, fi que ligadaça para 
evitar situações estressantes no trabalho e com 
estranhos. Por outro lado, ganhos e surpresas 
agradabilíssimas podem pintar, até porque 
Júpiter está na sua Casa da Fortuna. 

E aí querida peixinha, querido peixinho, 
tudo certinho? Esperando uma semana 
com aumento de salário, viagem a passeio, 
praticar uma boa ação e se reunir com sua 
galera?  Olha, não sei se no combo astral 
vem tudo isso, mas que você pode esperar 
situações e encontros agradáveis, pode 
sim. E digo mais: pessoas mais experientes, 
principalmente do sexo masculino, podem 
te surpreender de maneira positiva. 

Semana zero bagaça pra você, minha fi lha. 
O Sol fala que pode ter embates importantes 
com pessoas de nível superior, mas no fi m 
a suas ideias vão casar. No mais, a pegada 
capricorniana vai dominar suas ações. Muita 
disposição para trabalhar fi rme, cuidar de 
suas fi nanças com atenção e disciplina, e 
procurar parcerias para atingir suas metas 
fi nanceiras.

Para você que adora mudanças e 
novidades, a semana promete ser um 
prato supercheio. Mas nem todas serão 
positivas. Mais do que nunca, você terá que 
estar preparada para vencer  bagacinhas 
referentes a impostos, aposentadoria e 
dinheiro de outras pessoas. O melhor é 
não depender de recursos do mozão, do 
pai, parentes paternos ou de gente mais 
velha.

O astral supercapriconiano desta semana pode 
trazer perrenguinho com alguém que pensa 
diferente de você, mas também pode ser muito 
útil para você descobrir que vai precisar de foco e 
perseverança para atingir seus objetivos.  Então, 
“issssquece” um pouco o passado e mira nas 
coisas que o mundo de hoje está apresentando.

E aí, minha fi lha, o que você deseja para a 
sua semana? Acertar na Mega, no bicho? 
Reencontrar uma grande amiga. Rever aquele 
crush do outro mundo? Vamos ver o que os 
astros podem fazer por você? Ganhar no jogo? 
Não tá fácil, mas como o seu signo é um dos 
mais sortudos do Zodíaco, quem eu sou para 
dizer que não?

Surpresas gostosas relacionadas a grana, 
principalmente vindas de outras pessoas. Até 
o mozão pode liberar aquela compra que você 
tá louca para fazer. Coragem para colocar em 
prática uma grande mudança em sua vida. Mas, 
principalmente no trabalho, cuidado com cenas 
explícitas de críticas e nervosismo.

E você, meu cristalzinho, o que espera dessa 
semana? Alegrias com novas e antigas 
amizades, harmonia com o mozão ou 
conhecer alguém superinteressante? Vamos 
lá: Com amigos pode se dar bem, sim, pois 
o Sol está dando a maior força. E, claro, 
pode conhecer gente nova com quem vai se 
entrosar bem.

Fernanda, diz a Santiago que dói perceber 
que Damião aproximou-se dela para dar um 
golpe em sua família. Eduardo diz a Steve que 
tem apenas 24 horas para entregar o dinheiro 
que prometeu à Associação e não sabe como 
consegui-lo. Aníbal culpa Fernanda por tudo 
que está acontecendo. Camilo, debocha de 
Fernanda, dizendo que ela poderia se casar 
com Franco. Liliana conta para Marina que 
Bárbara ameaçou matar seu pai, caso ela 
volte para a fazenda. Plutarco diz a Franco 
que fará tudo que ele pedir, desde que não 
seja denunciado. Artêmio diz para Rebeca 
evitar que o Power Milk dê lucro à Lactos. 

Damião fi ca furioso com a história do 
pagamento e descobre estar proibido de 
voltar à fazenda, pois todos acreditam 
que ele foi o responsável pelo rombo 
da empresa. Fernanda procura Franco, 
comenta que sua família está passando 
por momentos difíceis e pergunta em 
quanto tempo poderão dispor do dinheiro 
da Associação, pois Damião a abandonou 
e levou todo dinheiro da empresa. Com 
a ajuda do delegado, Gonçalo consegue 
abrir uma denúncia contra Damião. 
Sem que Gonçalo saiba, Rebeca pede 
ao delegado que distribua fotos de 
Damião, inclusive na imprensa. Steve se 
surpreende quando Franco diz que está 
odiando Fernanda, afi nal ela continua 
apaixonada pelo marido. 

Rose e Neném saem do beijo e vão 
embora juntos do Karaokê. Roni exige 
que Flávia ajude Cora a sair da cadeia. 
Flávia, vestida de Pink, dá uma lição 
de moral em Guilherme, que fi ca sem 
ação. Neném leva Rose ao Maracanã. 
Guilherme defende Flávia de um sujeito 
atrevido e arma para ela no restaurante. 
Roni é hostil com Betina e Chicão a 
defende. Paula enfrenta Carmem. 
Flávia foge do restaurante e encontra 
Guilherme na rua. Neném pede para fi car 
com Rose. Carmem e Paula brigam na 
Terrari. Guilherme toca piano enquanto 
Flávia canta sua música-tema. Rose vai 
para casa e se despede de Neném. 

Paula conta para Carmem o que houve na 
noite em que Celso morreu. Rose e Neném 
pensam um no outro. Flávia descobre que 
Juca voltou a jogar. Nedda repreende Roni 
por suas atitudes. Guilherme fala mal de Rose 
para Tigrão. Ingrid e Tuninha se preocupam 
com o estado de Paula. Flávia se compromete 
a ajudar Odete. Paula pede para se encontrar 
com Neném. Guilherme avisa que Joana 
comandará a ala pediátrica da clínica. Celina 
se assusta com o comportamento de Rose. 
Tigrão culpa a mãe pelo fi m de sua família. 
Neném conta para Osvaldo que abandonará 
Paula. Guilherme vê a morte durante uma 
operação e trava. 

Érica se surpreende quando Camilo 
conta que Franco foi até a Vila para 
se casar e por isso lhe pediu perdão. 
Fernanda, depois de procurar Damião 
e não encontrá-lo, diz para Gonçalo 
que foi abandonada por ele. Damião 
pede a Vladimir que o deixe passar a 
noite em sua casa e conta que brigou 
com Fernanda porque sua família a 
deserdou. Fernanda se irrita quando 
Aníbal nega prestar conta sobre os 
investimentos. Eduardo pede ajuda 
à Agripina para que acabar com as 
injustiças que acontecem na clínica. 
Dr. Plutarco, acusado por Franco 
de ser o responsável pela morte de 
Ciro, é expulso da clínica e levado 
até as autoridades sob acusação de 
negligência médica. 

Santiago acusa Nicole de ser cúmplice 
de Bárbara. Rebeca e Ilana decidem 
participar do desfi le. Santiago pede 
desculpas a Érica e a pede em casamento. 
Júlia pede a Felipe para fazer a tradução 
do desfi le em seu lugar. Christian/
Renato convida Lara para jantar e pede 
à moça para chamar Ravi. Santiago 
demite Mercedes. Breno descobre que 
foi dispensado do trabalho por Ilana. 
Bárbara diz a Elenice que Santiago não 
irá perdoá-la. Ana Virgínia pede a Júlia 
para não prejudicar Felipe. Júlia entra 
no desfi le embriagada e é amparada por 
Felipe. Bárbara fi ca desesperada quando 
Christian/Renato avisa que o casal está 
separado. 

Nicole vê Bárbara desacordada. Rebeca se 
oferece para ir à delegacia com Felipe e Júlia. 
Rebeca deduz que foi Bárbara quem Júlia 
atropelou, depois que Túlio lhe conta sobre 
o acidente da irmã. Nicole culpa Christian/
Renato pelo acidente de Bárbara. Felipe fi ca 
atônito ao saber que Júlia atropelou Bárbara. 
Nicole conta a Cecília que Bárbara se jogou 
na frente do carro. Dr. Castilho garante à 
família que Bárbara irá se recuperar. Nicole 
resolve contar a verdade a Santiago sobre o 
acidente de Bárbara, revelando ainda que a 
irmã já havia tentado se matar quando mais 
jovem. 

Santiago deixa claro a Christian/Renato 
que conta com o genro para ajudar na 
recuperação de Bárbara. Júlia deixa uma 
carta de despedida para Felipe. Mateus fi ca 
furioso quando Lara lhe conta que está com 
Christian/Renato e pede à ex-mulher para 
se afastar de Marie. Christian/Renato não 
consegue contar a Lara que não poderá se 
separar de Bárbara e inventa uma desculpa. 
Rebeca conta a Felipe que foi Bárbara que 
se jogou contra o carro de Júlia. Felipe 
resolve morar no apartamento de Júlia. 
Érica sugere que Stephany trabalhe como 
secretária no lugar de Mercedes, e Santiago 
acaba aceitando. Bárbara volta para casa. 

Jandira é hostil com Roni. Rose se 
enfurece com Guilherme. Cora ameaça 
Flávia na delegacia. Nunes descobre a 
armação de Celina, que reage satisfeita. 
Carmem quer mudar o nome da linha de 
cosméticos e Paula fi ca furiosa. Celina 
consola Guilherme. Rose decide sair 
com Odailson e Deusa. Neném não deixa 
Roni se aproximar de Jandira. Carmem 
coloca Paula na sala que foi de Flávia. 
Roni ameaça Osvaldo. Neném vê Rose 
cantando no Karaokê. Guilherme liga para 
Flávia. Paula pensa em Neném. Roni 
aparece na Pulp Fiction e avisa a Flávia 
que é marido de Cora. Rose beija Neném 
na frente de Osvaldo, Odailson e Deusa.

Fernanda telefona para Santiago, 
conta que Damião a abandonou e diz 
que é possível que ele tenha levado 
dinheiro da empresa. Franco propõe 
a Rebeca um negócio entre eles, mas 
pede segredo. Aníbal informa ao pai e 
à Fernanda que encontrou um rombo 
de três milhões de dólares nas contas 
da empresa e acusa Damião de ter feito 
o desfalque, justifi cando seu sumiço. 
Fernanda fi ca inconformada. Ao revisar 
sua conta bancária, Damião se dá conta 
de que não foi depositado o dinheiro que 
haviam acordado e fi ca furioso. Renê diz 
para Artêmio que Franco é um homem 
estranho. 

Bernardinho é enterrado sob forte 
comoção. Pilar e Samuel lamentam a 
morte de Bernadinho e fazem planos para 
encontrar Salustiano. Samuel manda uma 
carta para Caxias prometendo descobrir o 
verdadeiro assassino de Coronel Ambrósio. 
Ao lado de Elisa, Solano promete tomar de 
volta o Paraguai. Samuel encontra Filinto. 
Augusto conta a Lota que Bernardinho foi 
atingido fatalmente na guerra. Pedro faz 
uma acareação com Tonico e Filinto, que 
admite ter sido pago pelo deputado para 
sequestrar o Imperador. Isabel se reconcilia 
com Luísa. Lota ameaça Tonico. 

Pedro se anima diante das provas 
entregues por Celestina. Samuel é 
reconhecido. Tonico sonha com os 
crimes que cometeu. Dolores tem 
uma ideia de como encontrar a fi lha. 
Borges teme ser preso. Pedro entrega 
o manuscrito de Nino. Em fuga, Samuel 
e Pilar recebem pistas do paradeiro 
de Salustiano. Luísa e Dominique 
conversam sobre a venda do engenho. 
Dolores, Joana e Nélio invadem a casa 
do Tonico atrás de uma foto. Tonico e 
Pedro discutem. Cândida vai atrás de 
Borges e tem uma visão sobre o futuro 
do delegado. Nélio descobre onde está 
Mercedes. Depois de ameaçar Pedro 
com uma arma, Tonico foge e faz 
Dominique refém.

Tonico foge com Dominique, e Borges o 
observa de longe. Isabel se desculpa por 
ter viajado sem avisar a Teresa. Samuel e 
Pilar encontram Salustiano. Nélio localiza 
Mercedes. Tonico é perseguido durante 
sua fuga com Dominique e acaba atingido 
na mão. Salustiano fi nge não reconhecer 
Samuel. Cansado, Caxias diz a Pedro que 
não quer mais ser comandante das Forças 
Brasileiras. Justina vai ao quilombo se 
encontrar com Guebo. Lota se emociona ao 
conhecer Mercedes. Salustiano refl ete sobre 
dizer a verdade a Samuel. 

Penúltimo capítulo.

Último capítulo.

Reapresentação do último capítulo. 

Paula desmaia, e Neném a leva para a 
clínica de Guilherme. Joana toma o lugar de 
Guilherme na cirurgia. Celina ouve Odailson 
e Deusa falando sobre a ida de Rose até a 
Tijuca. Neném deixa Paula e Flávia na clínica 
de Guilherme. Tigrão destrata a professora e 
vai embora do colégio. Roni leva Tina para 
passear de moto. Bianca decide subir a 
trilha com Cabeça, Soraia e Dênis. Neném 
e Guilherme discutem por causa de Rose. 
Rose enfrenta Celina. Jandira se enfurece 
ao ver Tina com Roni. Bianca se sente mal 
na trilha. Paula insiste em conversar com 
Neném.

Paula desmaia, e Neném se apavora. 
Carmem invade o treino e faz um live com 
o time do América. Celina se faz de vítima 
para Guilherme. Marcelo se insinua para 
Joana. Carmem obriga Neném a sair com 
ela. Nedda e Jandira contratam Odete. Daniel 
aconselha Guilherme a conversar com Rose. 
Carmem beija Neném e envia a foto para 
Paula, que decide ir atrás do noivo. Celina 
tenta intimidar Deusa para saber o que Rose 
fez na Tijuca. Guilherme e Rose acertam os 
termos da separação com Daniel. Odailson 
conta para Celina que Rose beijou Neném. 
Flávia dança para Gabriel. Paula surpreende 
Carmem e Neném. 

Guilherme afi rma que vai tirar tudo de 
Rose. Paula pede para passar a noite 
com Neném. Roni pensa em usar Gabriel 
contra Flávia. Neném avisa a Paula que 
aceitará a proposta de Carmem. Nunes 
e Prado veem Tigrão pichando na rua. 
Guilherme incentiva o fi lho a se afastar de 
Tina e fi car contra a mãe. Odete aconselha 
Flávia a se casar com um homem rico. 
Tigrão se recusa a falar com Rose. Neném 
enfrenta Roni, que não se intimida. Joana 
indica uma advogada para ajudar Rose. 
Paula avança contra Carmem. Nunes e 
Prado vão ao colégio falar com Tigrão. 
Leco e Neco levam Roni ao Bar Wollinger. 

Semana boa para você mostrar a suas habilidades 
profissionais. Terá força, coragem e ousadia para 
falar dos seus planos e apresentar sugestões. 
Mas cuidado com a maneira de se expressar, pois 
é possível que algumas de suas ideias não sejam 
bem acatadas.

Fernanda se surpreende quando Jacinto 
conta que Camila fora o responsável por 
sua demissão. Gardênia é sequestrada 
por Lúcio e Jairo. Com Dominga bêbada, 
Aurora aproveita e foge de casa. Com 
a ajuda de Lúcio e Jairo, Renê entra e 
vasculha a casa de Franco à procura 
de alguma prova contra ele. Através da 
imprensa, a população é informada que 
Damião deu um desfalque na Lactos e 
está foragido. Damião é questionado 
por Vladimir por ter mentido, descobre 
que está sendo procurado e fi ca furioso. 
Fernanda fi ca sem reação quando Érika 
comenta que a notícia do desfalque 
foi divulgada em todos os meios de 
comunicação. 

Rebeca repreende Breno de forma dura e 
discute com Cecília. Ana Virgínia é contra 
a ideia de Felipe de pagar parte das dívidas 
do apartamento de Júlia. Lara não é 
compreendida por Mateus quando diz que 
não quer abrir mão do vínculo criado com 
Marie. Ravi fl agra Christian/Renato com 
Bárbara e se recusa a ouvir a explicação do 
amigo. Christian/Renato tenta convencer 
Bárbara a fazer o tratamento psiquiátrico. 
Felipe fi ca sabendo do paradeiro de 
Júlia. Rebeca não aceita as desculpas de 
Breno. Felipe sugere a Júlia que se interne. 
Christian/Renato pede um tempo a Ravi 
para resolver sua situação com Bárbara. 

Roney é levado da casa de Santiago pelos 
seguranças. Santiago diz a Érica que a 
única forma de Stephany fi car livre de 
Roney é indo à polícia. As fi lhas de Santiago 
descobrem que Stephany está trabalhando 
na casa do pai. Thaiane demonstra 
interesse por Ravi, e Lara incentiva. Ilana 
confessa a Rebeca que sentiu ciúmes de 
Gabriela. Breno se hospeda na casa do pai. 
Érica exige que Stephany denuncie Roney 
para a polícia. Noca coloca as cartas para 
Lara e pergunta à neta se ela tem certeza 
de que Christian/Renato se separou. Ravi 
diz a Lara que sente que Christian/Renato 
não é uma pessoa de confi ança. 

Lara se afasta de Christian/Renato. Christian/
Renato chega em casa embriagado e 
discute com Bárbara. Ana Virgínia desarma 
a resistência de Bárbara em fazer terapia. 
Christian/Renato ameaça Elenice, caso a mãe 
procure Lara novamente. Elenice diz a Teodoro 
que percebeu que o filho está apaixonado por 
Lara. Mel vê Helena no atendimento on-line 
com Nicole, e pergunta à mãe o que ela estava 
falando com a namorada de Paco. Helena 
avisa a Paco que Nicole sabe que eles foram 
casados. Rebeca pede a Ilana para não julgá-la 
por querer estar com Felipe como amigo. 

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT



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
- Diretor 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
27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2022

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

De quem é a culpa: 
os profissionais de saúde ou a sua imprudência?

Tentar achar culpados pela demora no atendimento, pela falta de profissionais, 
pelos postos de saúde superlotados, agora não adianta. A culpa dessa multidão 
com sede de atendimento, com sintomas gripais, dores no corpo, dor de cabeça 
etc. e tal, é nossa!

Em dezembro, estávamos secos por confraternizações, famintos por festas, 
encontros e reencontros, praia, jardim e o resultado está aí nas filas, na demora, no 
número de casos confirmados por dia, nas UTIs lotadas, nas mortes voltando a 
liderar os noticiários do Brasil e do mundo.

Começou uma guerra desenfreada por atestados. Pessoas aproveitando da si-
tuação para não ir trabalhar, tirando atendimento de quem realmente precisa e 
correndo risco de se contaminar disseminando ainda mais o vírus.

Há os que desrespeitam os profissionais da saúde que estão ali na linha de 
frente e não descansaram um minutos sequer nesta pandemia que já caminha para 
seu segundo ano. Esses profissionais aguentam xingos, ameaças, são intimidados 
por pessoas que acham que a culpa pela demora no atendimento é de quem está ali 
dando a vida, se arriscando para tentar minimizar os impactos causados pela im-
prudência que cometemos ao assumir o risco em aglomerar, sair, viajar, passear...

Os profissionais da saúde merecem respeito acima de qualquer coisa! Foram os 
que não trabalharam em Home Office, que mesmo perdendo seus entes queridos 
como todos nós perdemos, estavam lá medindo forças para não desfalcar o aten-
dimento. Tiveram folgas e férias canceladas enquanto trabalhávamos no conforto 
de nossas casas, seguros. 

Querer agora gritar, humilhar e culpar a quem está ali por nós é no mínimo 
ingratidão, que tenhamos empatia, consideração e respeito acima de tudo.

Charge

A gente não combina,
mas fica aqui…

Baixinha e com um sor-
riso que me faz girar feito 
roda-gigante, nesses últimos 
dias ela brincou, com toda a 
leveza do mundo, com meus 
melhores sentimentos. Fez 
esse coração, que sempre foi 
dotado de pouca ansiedade, 
dançar em ritmo de carna-
val. Só espero que não acabe 
na próxima quarta-feira de 
carnaval; os beijos dela são 
coloridos demais para termi-
narmos em tons de cinza.

Com um coração aven-
tureiro de São Paulo e um 
sorriso-água-doce de Santa 
Catarina, ela gosta da nature-
za como gosta de dançar em 
plena rua. Sorri quando fica 
com vergonha dos meus elo-
gios, beija quando as palavras 
se repetem, se aninha em 
meu peito quando o tempo 
custa a passar. Em resumo, 
ela é refrão... enquanto eu 
sou só as notas finais de uma 
música qualquer.

Enquanto adiciono mais 
sal na comida sem necessi-
dade, ela corre entre as gôn-

dolas do mercado em busca 
de manteiga clarificada. En-
quanto ela renova as energias 
na natureza, eu pergunto se 
há sinal de telefone aonde 
vamos. Enquanto ela passa o 
dia na praia amorenando, eu 
custo a entrar no mar e su-
jar os pés de areia. Enquanto 
falo por dois, ela escuta com 
paciência meus devaneios. 
Enquanto ela tempera o bro-
to de alfafa na esperança de 
melhorar um gosto que, a 
meu ver, é inexistente, eu me 
perco nos sabores das pizzas 
mais fantásticas que existem.

De fato, a gente não com-
bina. Ela é muito Califórnia, 
eu sou muito Nova York. 
Mas, mesmo não combinan-
do, continuo a despir cada 
silêncio dela com os meus 
melhores beijos. A verdade 
é que estou apaixonado, mas 
é melhor eu falar baixinho. 
Vai que ela escuta... e do jei-
to que é convencida, será um 
caso sério de poesia.

Fred Elboni

Nem sempre deixamos 
de responder uma 
mensagem por desinteresse

Tudo é uma questão de 
perspectiva. Quem manda a 
mensagem, espera uma respos-
ta e quando não vem, imagina 
que foi desconsideração, desin-
teresse, quem sabe, pouco caso.

Pode até ser, mas há tam-
bém outras possibilidades, 
como não responder por medo, 
autopreservação, receio de 
acreditar, dar corda, entrar na 
onda e se estrepar, vide históri-
co da relação...

Enfim! Fato é que nem 
sempre o que parece ser é o que 
seja de fato.

Concordo que quem quer 
dá um jeito. Também acho que 
quando temos vontade de que 
algo aconteça, mexemos os 
pauzinhos para o lance rolar.

Mas, por outro lado, com o 
tempo, experiências agregadas, 
grandes frustrações no currícu-
lo e feridas cicatrizadas, come-
çamos a considerar que além 
do desejo de estar com alguém 
é preciso a ponderação da via-
bilidade disso, focar só no pra-
zer momentâneo costuma tra-
zer graves prejuizos e o custo 
do reparo é alto pacas!!

Por isso, considerar a es-
tabilidade, durabilidade e os 
impactos desse mergulho no 
nosso propósito de vida é fun-
damental.

Bom, voltando de onde 
saímos, uma mensagem de al-
guém que mexe com a gente, 
que gostamos e tem signifi-

cado, pode e balança mesmo. 
Não negue. Aliás, reconhecer 
é passo necessário para ponde-
rar.

Depois disso, vamos pen-
sar juntos sobre onde levará 
essa resposta, o que essa pessoa 
e essa interação pode oferecer e 
se isso será bom e cabe na sua 
história, agora. Isso!! Reflita 
sobre o quanto pode ser bom 
ou não reativar esse lance nesse 
exato momento da sua vida. Só 
você sabe como foi difícil che-
gar até aí e o que você teve que 
fazer, renunciar e resgatar para 
se reintegrar.

Sempre temos o direito de 
escolha, daquilo que colocare-
mos ou não no nosso caminho. 
Às vezes, uma atitude impulsi-
va, algo que parece banal, pode 
nos causar retrocessos e estra-
gos absurdos.

Uma simples resposta e 
o reacender de algo que foi 
custoso apagar e que te tira 
do eixo, tende a te desviar de 
propósitos promissores que fo-
ram conquistas valiosas da sua 
maturidade e reinvenção de si 
mesma(o).

Portanto, considere quan-
do te digo, que algumas men-
sagens precisam deixar de ser 
respondidas mesmo e que a au-
sência da resposta é uma baita 
resposta, tanto para você quan-
to para essa pessoa...

Pamela Magalhães



Alexandre, nosso parceiro da loja Murici Máquinas e Equipa-
mentos, é aniversariante desta quinta-feira (27). Tenha um 
feliz aniversário cheio de sorrisos, repleto de paz, amor e 
muita alegria. Parabéns por mais um ano de vida!
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Terça-feira (25) foi aniversário do Higor Martins. Na foto 
está com seu filho João Lucas e sua namorada Luiza 
Rodrigues. Felicidades!

A nossa amiga Arlete Eller, do Restaurante Picanha na Cha-
pa, é o destaque dessa semana e foi aniversariante desta 
segunda-feira (24). Desejamos muitas felicidades e muito 
sucesso. Que Deus te abençoe!

Esse é o aniversariante Pedro, também da loja  Murici Máqui-
nas e Equipamentos, que comemorou seu aniversário nesta 
quarta-feira (26). Este é o início de um novo ano na sua vida e 
que seja cheio de felicidades e muitas realizações.

Quem também marca presença em nossa página sociais é a 
Thatiana Ribeiro. Abraços!  

Nosso grande amigo Duarte Júnior em visita ao prefeito de 
Barão de Cocais, Décio Dentista. Grande abraço! 

A aniversariante desta quarta-feira (26), é essa pessoa 
maravilhosa que tivemos a honra de trabalharmos juntos 
por alguns anos. Raíssa é uma excelente profissional e dona 
de uma simpatia sem igual. Toda a equipe do Jornal Ponto 
Final deseja muitas felicidades, saúde e sucesso.


