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A Igreja Matriz do distrito de Bandeirantes foi o segundo 
templo construído no local.

Através de recursos 
próprios, município 
fará reforma de Igreja 
em Bandeirantes 
CONCLUSÃO. Uma nova estrutura será entregue à população, 
possibilitando a reabertura do monumento.

DA REDAÇÃO

Foi assinada a ordem de 
serviço que dá início às obras 
de reforma da Igreja São Se-
bastião, no distrito de Ban-
deirantes. O imóvel, que se 
encontra há mais de três anos 
fechado, por apresentar riscos 
à população, teve seu telhado 
restaurado no ano de 2015, e 
agora, terá uma nova reforma 
em toda sua estrutura. Assim, 
melhores condições estruturais 
serão asseguradas, além de me-
lhorias em suas características 
de acabamento.

Com recursos próprios, da 
Prefeitura Municipal, no va-
lor de R$675.109,23, a Igreja 
se torna, mais uma, das be-
líssimas construções presen-
tes no Patrimônio Histórico 
do município, agraciadas com 

restauros. Dessa forma, uma 
nova estrutura será entregue à 
população, possibilitando a re-

abertura do monumento.
A Igreja Matriz do distrito 

de Bandeirantes foi o segun-
do templo construído no lo-
cal, tendo suas obras concluí-
das por volta do ano de 1753. 
Com uma fachada simples, 
com características do perío-
do colonial e um interior rico 
em acabamentos e imagens, 
é um dos principais pontos 
procurados por turistas ao vi-
sitarem o distrito. 
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PREF MARIANA

Segundo o Prefeito, Juliano Duarte, no primeiro dia foram identificados alguns problemas 
que serão ajustados.

Gratuidade em transporte 
já é realidade em Mariana
PASSAGEM. O programa é uma iniciativa do Executivo Municipal, que irá contribuir com o deslocamento da população.
DA REDAÇÃO

No dia 1º de fevereiro 
entrou em vigor o Progra-
ma Tarifa Zero, que assegura 
transporte público gratuito aos 
cidadãos marianenses, além de 
proporcionar maior facilidade 
e mobilidade na cidade e nos 
distritos. O Projeto de Lei foi 
aprovado no dia 29 de dezem-
bro de 2021, pela Câmara Mu-
nicipal de Mariana através dos 
vereadores e logo em seguida, 
sancionado pelo Prefeito de 
Mariana, Juliano Duarte. “Esse, 
é mais um projeto que contri-
bui no crescimento econômico, 
comercial e turístico da cida-
de?” garante Juliano. 

O Tarifa Zero concede 
subvenção econômica à em-
presa que presta serviço de 
transporte coletivo em Maria-
na (Transcotta), subsidiando a 
tarifa dos passageiros e man-
tendo a qualidade do serviço. 
O programa é uma iniciativa 

do Executivo Municipal, que 
além de contribuir com o des-
locamento da população, con-
tribui também, com os empre-
gadores que concedem vale 

transporte aos colaboradores, 
e com os turistas, que terão 
oportunidade de usufruir do 
privilégio, garantindo boa hos-
pitalidade na cidade. 

Segundo o Prefeito, Julia-
no Duarte, no primeiro dia 
foram identificados alguns 
problemas que serão ajusta-
dos de acordo com o surgi-

mento dos mesmos. 
Moradora do distrito Pa-

dre Viegas, Rute Cristiane, 
utiliza o transporte público 
diariamente para se loco-
mover até Mariana a fim de 
realizar suas demandas. Para 
ela, a efetivação do progra-
ma Tarifa Zero é um marco 
para a cidade que irá fornecer 
muitos benefícios. “Com o 
transporte gratuito, poderei 
ter uma renda extra que an-
tes era destinada para o pa-
gamento da passagem. Com 
isso, poderei investir em ou-
tras coisas para minha casa 
e lazer. Acredito que muitas 
famílias pensam como eu e 
estão felizes com essa ação. 
Fico extremamente satisfei-
ta em poder usufruir de um 
programa que é um sonho de 
muitas pessoas: ter um trans-
porte de qualidade e grátis” 
explicou Rute. 
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Os atletas que foram destaque no ano de 2021 receberam medalha com a categoria em destaque.

Equipe de futebol, 
Meia Boca Júnior, 
realiza entrega
de premiação
PRÊMIO. Evento contou com a presença de autoridades entre 
elas o Prefeito de Mariana, Juliano Duarte.

DA REDAÇÃO

Uma cerimônia de entre-
ga de premiações foi realizada 
pelo time Meia Boca Júnior 
com apoio da Prefeitura de 
Mariana através da Secretaria 
de Desportos e contou com a 

presença de autoridades locais.
Os atletas que foram des-

taque no ano de 2021 recebe-
ram medalha com a categoria 
em destaque.

A equipe surgiu em um 
churrasco familiar em 2018 e 

tinha como principal objetivo 
manter vínculos e reaproximar 
e manter por perto amizades. 
Hoje a equipe já acumula tro-
féus e possui parcerias impor-
tantes que foram firmadas ao 
longo desses anos. 
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Um Boletim de Ocorrência com todos os fatos relatados foi 
realizado por familiares que buscam por respostas.

Guarda Municipal de 
Mariana é acusado de 
ferir rapaz na Barroca
REGISTRO. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra 
momento exato da abordagem.

DA REDAÇÃO

Após denúncia de familia-
res e amigos, caso de suposta 
agressão de um guarda mu-
nicipal a um grupo de jovens 
no subdistrito de Cachoeira 
do Brumado tomou grande 
proporção nas redes sociais 
na última semana.

Segundo a mãe de um dos 
rapazes já foi feito um contato 
com a Guarda Municipal e não 
houve resposta. “Esse GCM 

não é a primeira vez que faz 
isso e eu tenho todas as provas 
e denúncias, da Corregedoria 
da Guarda e da Defesa Civil e 
até o momento não nos deram 
parecer de nada”.

O caso que agora está na 
responsabilidade da Polícia Ci-
vil, teve Boletim de Ocorrência 
com todos os fatos relatados e 
foi realizado por familiares que 
buscam por respostas.

Circula também pelas re-

des sociais um vídeo que relata 
e mostra de longe o momento 
da abordagem dos guardas. Se-
gundo a pessoa que filma (sem 
identificação) houve enfreta-
mento das pessoas presentes 
contra a Guarda Municipal, 
mas não deixam as ações claras.

Procurado por nossa 
equipe de reportagem, o Te-
nente Freitas que é respon-
sável pela pasta de seguran-
ça do município falou que o 
caso está sendo averiguado. 
“No caso em cena eram mais 
de 150 pessoas. Eram ape-
nas 10 Guardas Municipais. 
Infelizmente nem todos 
aceitam a ordem e partiram 
para cima dos GM’s. Com 
pedradas e garrafadas. Mas a 
perícia e as testemunhas vão 
dizer a real necessidade do 
uso da arma não letal” expli-
cou o Tenente.

Questionado em LIVE re-
alizada pelo Jornal Ponto Final, 
o Prefeito de Mariana, Juliano 
Duarte falou que a partir do 
momento que for protocolado 
uma denúncia será averiguado. 
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Prefeito rebate 
vereador e fala 
de possível 
candidatura 
RESPOSTAS. Prefeito respondeu as dúvidas da população e 
falou sobre os projetos do município.

DA REDAÇÃO

O Jornal Ponto Final re-
alizou no último dia 1º uma 
LIVE com o Prefeito de Maria-
na, Juliano Duarte, para tratar 
de questões gerais e fazer uma 
avaliação de um ano do governo 
interino do prefeito.

A LIVE que manteve mais 
de 400 pessoas simultaneamente 
e já possui um alcance de mais 
de 12 mil pessoas esclareceu dú-
vidas da população marianense.

O vereador Preto do Caba-
nas enviou um vídeo pergun-
tando ao prefeito o motivo pelo 
qual o mesmo insiste em apontar 
o vereador como oposição, fez 
cobranças a respeito da fala do 
prefeito sobre o procurador da 
Câmara, Corjesus Quirino, onde 
o vereador julgou ofensiva fala 
do prefeito para com a OAB. 
Em sua resposta Juliano rebateu 
e enfatizou os votos contrários 
ao Projeto Tarifa Zero. “O voto 
foi contrário. Está claro e grava-
do pela reunião de Câmara. Se 
não fosse aprovado pelos verea-
dores da base o projeto não teria 
rodado a partir de hoje (1), por-
que o prazo mudou de primeiro 
de janeiro para primeiro de fe-
vereiro e a Lei só tem vigência a 
partir do dia que ela é publicada 
no Diário Oficial do Município. 
Mais uma vez dizer a população 
que se não fosse a aprovação 
dos vereadores da base o projeto 
não teria iniciado. Não me referi 
a OAB, me referi ao procurador 
da Câmara porque discordo do 
parecer emitido por ele na reu-
nião de Câmara. Eu tenho uma 
grande admiração pela institui-
ção, estamos trabalhando, junto 
a Prefeitura Municipal, parcerias 
com a Instituição para que pos-
samos desenvolver projetos so-
ciais com a OAB Mariana. 

Confira abaixo alguns as-
suntos abordados na LIVE que 
está salva no Facebook do Jor-
nal Ponto Final na íntegra:

Escola Santa Godoy
“Recebemos o prédio da 

Escola Santa Godoy que era do 
Estado, numa situação muito 
ruim em todos os aspectos. Es-
tamos com uma força tarefa na 
reforma com recurso e mão de 

obra própria. A Carlene, Secre-
tária de Educação, já está olhan-
do um imóvel para locação para 
que as crianças tenham o início 
do período letivo assegurado”.

Semáforos
“Os semáforos já estão sen-

do instalados em diversos pontos 
em Mariana e não está funcio-
nando porque existem autoriza-
ções de órgãos, como o Iphan, 
para o funcionamento. Precisa-
mos da autorização no Centro 
para que eu possa instalar. Serão 
instalados muito em breve”.

Centro Industrial
“O Distrito Industrial está 

pactuado juntamente à Funda-
ção Renova. São lotes de 5 até 
2,5mil metros que estão em uma 
área nobre do município em di-
reção às mineradoras. Consegui-
mos homologar um acordo de 
15 milhões que será deposita-
do judicialmente no município, 
para que a prefeitura finalize as 
obras de infraestrutura”. 

MG-129
“Esse trecho não é mais de 

competência do município. O 
município aprovou na gestão 
do Du, e o DER solicitou no-
vamente para o Estado porque 
o município tem um projeto de 
duplicação do Estado de uma 
concessão que já está em an-
damento de BH à Mariana e de 
Mariana à Ponte Nova. Durante 
todo esse trecho principalmente 
na área urbana teremos diversas 
intervenções realizadas pelo Es-
tado, dentro disso essa área será 
atendida e o prazo é de compe-
tência do Estado”.

Reflorestamento Jardim
“Já estamos adquirindo ár-

vores para que sejam colocadas 
novamente no jardim nos locais 
onde teveram supressão de ár-
vores em virtude da condenação 
das mesmas”.

Material Escolar 
“Todas as crianças irão rece-

ber um material escolar comple-
to de muita qualidade que já está 
em processo de aquisição. São 
mais de 7 mil kits escolares. Es-

tamos dependendo somente da 
empresa entregar. Assim como 
os uniformes dos alunos que 
não receberam no ano passado, 
irão receber este ano’.

Projeto 
Arrumando a Casa

“O Projeto continua. Ainda 
temos duas casas para entregar 
agora em fevereiro, além de 
outras que vem chegando, para 
que a gente possa dar dignida-
de de moradia de pessoas que 
moram em situação que são sub
-humanas muitas vezes”.

SAAE
“A TBO é instituída por 

lei municipal e foi suspensa em 
virtude da pandemia, então ela 
passa a ser cobrada novamente 
esse ano. A prefeitura não co-
bra a tarifação”.

São Pedro
“As obras da quadra foram 

paralisadas em virtude da CPI 
da Câmara. Recebemos um do-
cumento suspendemos a obra, 
fizemos uma auditoria que será 
encaminhada para o MP para 
que tenham conhecimento e os 
responsáveis, caso tenham co-
metido alguma irregularidade, 
possam responder por isso. Em 
relação aos parquinhos nós te-
mos na prefeitura, assim como 
as academias também, e esta-
mos estudando uma área públi-
ca no bairro para que possam 
ser colocados”. 

Possível Candidatura
“Por mais que eu tenha 

vontade eu não vou ter a ir-
responsabilidade de colocar 
Mariana em um cenário de in-
certeza eleitoral que estamos 
passando. Não tenho que olhar 
o interesse pessoal do Juliano, 
tenho que olhar o interesse da 
população. Estou preocupado 
em trabalhar, mostrar, aprovei-
tar essa oportunidade de admi-
nistrar a cidade de Mariana e de 
empregar bem os recursos públi-
cos municipais. Então, depende 
de julgamento no TSE que ain-
da não julgou o recurso, então 
é muito prematuro a gente falar 
sobre eleições municipais.”
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PREF MARIANA

Segundo Juliano Duarte,  já estão contratando dois atendentes de farmácia para a policlínica.

Após indicação de vereador, prefeito 
confirma farmácia 24h na policlínica
POSITIVO. Pedrinho Salete solicitou funcionamento 24 horas da farmácia da policlínica e será atendido pelo Executivo.

DA REDAÇÃO

O vereador Pedrinho Salete 
protocolou uma indicação na 
Câmara Municipal de Mariana 
de Nº 2526 que solicitava o fun-
cionamento da farmácia da poli-
clínica 24 horas por dia. 

A aprovação legal se deu no 
dia 8 de novembro de 2021 e 
segundo Pedrinho, “a indicação 
se faz necessária devido o novo 
horário de funcionamento da 
policlínica que demostrou a ne-
cessidade de que a farmácia da 
mesma passasse a ter seu horá-
rio alterado com o aumento dos 
números de atendimentos e que 
em muitos casos os pacientes 
não têm condições financeiras, 
logísticas ou por recomenda-
ções medicas para retorno no 
próximo dia para o recolhimen-
to de seu medicamento”.

O desejo do vereador Pe-
drinho Salete foi expresso em 
uma LIVE realizada pelo Jor-

nal Ponto Final no dia 1º de 
fevereiro, onde o edil partici-
pou enviando um comentário 
parabenizando a administração 
e cobrando sua indicação apro-
vada pela Câmara. O comen-
tário que foi lido ao vivo pelo 
mediador da LIVE, Rômulo 
Passos, teve uma resposta po-
sitiva do prefeito em relação 
à farmácia 24h e que em suas 
palavras parabenizou a atuação 
do vereador Pedrinho Salete em 
seu primeiro mandato. “Estamos 
contratando dois atendentes de 
farmácia para a policlínica, por-
que o que nós fazemos é muito 
importante dizer, nós atendemos 
mais de 500 receitas por dia. Pen-
samos sim em colocar a farmácia 
funcionando 24 horas”.

Em resposta em outro 
comentário Pedrinho agra-
deceu mais uma vez o pre-
feito e frisou que é uma ne-
cessidade do povo. 
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A Fundação Renova caminha para a definitividade da 
reparação financeira.

Segundo a Renova, 
2021 foi recorde 
em indenizações e 
auxílios financeiros
AUXÍLIO. Somente no ano passado, foram pagos aproximadamente 
R$ 5,64 bilhões, quase o triplo previsto inicialmente no 
Orçamento para o ano.

DA REDAÇÃO

O ano de 2021 com mais 
de R$ 8,71 bilhões pagos de 
indenização e Auxílios Finan-
ceiros Emergenciais (AFE), 
pela Fundação Renova devido 
os danos causados pelo rompi-
mento da barragem de Fundão 
(MG) a cerca de 363,5 mil pes-
soas. Somente no ano passado, 
foram desembolsados aproxi-
madamente R$ 5,64 bilhões em 
indenização e auxílios financei-
ros. Esse valor é 182% maior 
que o previsto inicialmente 
para 2021: R$ 2 bilhões.

Nesse contexto, a Fun-
dação Renova caminha para 
a definitividade da reparação 
financeira.  Até o fim de 2021, 
a Fundação Renova desem-
bolsou R$ 19,6 bilhões em 
ações de compensação e repa-
ração financeira. “Esse cres-
cimento deve-se ao Sistema 
Indenizatório Simplificado, 
implementado pela Fundação 
Renova a partir de decisão 
judicial, quando as indeniza-
ções ganharam novo impul-
so, destravando pagamentos 
a informais”, diz a gerente de 
Gestão Integrada de Soluções 
Indenizatórias da Fundação 
Renova, Mariana Azevedo.

O Sistema Indenizatório 
Simplificado permite a indeni-
zação de categorias muitas ve-
zes informais como artesãos, 
carroceiros, lavadeiras, pesca-
dores de subsistência e infor-

mais, areeiros e outros. O siste-
ma também indeniza categorias 
formais como pescadores pro-
fissionais, proprietários de em-
barcações e empresas como 
hotéis, pousadas e restaurantes. 
Têm acesso ao Sistema mo-
radores de 45 municípios im-
pactados. Em 2021, 51,8 mil 
pessoas receberam suas inde-
nizações por esse fluxo, corres-
pondendo ao valor total pago 
de R$ 5,1 bilhões.

Para quem tem danos 
comprovados, a reparação fi-
nanceira também é tratada pela 
Fundação Renova por meio do 
Sistema PIM/AFE. Ele con-
templa aqueles que atendem 
aos critérios do Programa de 
Indenização Mediada (PIM) 
e do Programa de Auxílio 
Emergencial (AFE), conforme 
o previsto no Termo de Tran-
sação e de Ajustamento de 
Conduta (TTAC).

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Nove Desembargadores tomaram 
posse no Tribunal de Justiça de MG 
TRIBUNAL. Com a instalação da 9ª Câmara Criminal e da 21ª Câmara Cível, houve remoção dos 
desembargadores mais antigos.

DA REDAÇÃO

Oito novos desembarga-
dores tomaram posse no últi-
mo dia 31 em solenidade no 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais. Os mesmos foram 
eleitos respectivamente pelos 
critérios de merecimento e 
antiguidade: Rui de Almeida 
Magalhães e Maria Cristina 
Cunha Carvalhaes; Fábio Tor-
res de Sousa e Danton Soares 
Martins; Luzia Divina de Pau-
la Peixôto e Cristiano Álvares 
Valladares do Lago; Âmalin 
Aziz Sant’Ana e Maria das 
Graças Rocha Santos.

 Na saudação aos novos in-
tegrantes da Casa, o presiden-
te do TJMG, desembargador 
Gilson Soares Lemes, destacou 
que eles corresponderam à vo-
cação e percorreram jornadas 

repletas de incertezas, adver-
sidades e renúncias, mostran-
do-se vitoriosos e à altura do 
compromisso que prestaram. 
“É sempre uma alegria quando 
magistrados experientes, ínte-
gros e operosos se somam à 
nossa força de trabalho”, disse. 

O presidente enfatizou, 
ainda, que eles comungam de 
princípios que sustentam o 
Tribunal de Justiça, como éti-
ca, respeito, transparência e 
produtividade. “Alguns anos 
atrás, resolveram abraçar a 
magistratura e assumir a de-
licada e complexa missão de 
distribuir justiça. Formaram-
se em Direito, enfrentaram um 
concurso concorrido, foram 
aprovados e iniciaram o exer-
cício. Cada um recorda os obs-
táculos que precisou enfrentar. 

Na posse, eram juízes e juízas 
tomados por um misto de en-
tusiasmo e medo, sentimento 
que nos atinge diante do novo. 
Ouso dizer que ainda se lem-
bram da primeira sentença que 
proferiram e das esperanças 
que nutriam de contribuir para 
o bem comum.”

 O presidente Gilson Le-
mes discorreu sobre mudan-
ças, começos e recomeços, 
despedidas, adaptações e obri-
gações da tarefa de julgador, 
como a dedicação e o estudo 
permanente, a sensibilidade, 
a capacidade técnica e a res-
ponsabilidade. “Eles se de-
bruçaram diariamente sobre 
páginas carregadas de dramas 
humanos, de conflitos, de gri-
tos por justiça. Na solidão de 
decidir destinos, buscando a 

mais justa interpretação das 
leis, trilharam suas trajetórias 
profissionais com brilhantis-
mo, como verdadeiros apósto-
los”, ponderou.

Segundo ele, o momento 
atual é de grandes desafios, mas 
o Judiciário mineiro tem tenta-
do equilibrar a continuidade da 
prestação jurisdicional, com 
qualidade e celeridade, e o cui-
dado com a saúde de todos. “Já 
estamos há dois anos enfren-
tando a pandemia de covid-19, 
que tem exigido de todos nós 
o abandono de velhas práticas, 
a adoção de novas formas de 
trabalho e a reinvenção da ma-
neira como nos relacionamos 
em comunidade. A crise sanitá-
ria tem testado profundamente 
nossa capacidade de resiliência, 
nossa disposição para buscar 

soluções inovadoras e nossa 
competência para tomar deci-
sões rápidas e corajosas. Por 
isso, esses colegas agregam va-
lor à instituição. 

Com a instalação da 9ª Câ-
mara Criminal e da 21ª Câmara 
Cível, houve remoção dos de-
sembargadores mais antigos. 
Alexandre Victor de Carvalho, 
Marcelo Rodrigues e Moacir 
Lobato vão para a 21ª Câmara 
Cível; o desembargador Adria-
no de Mesquita Carneiro se-
gue para a 11ª Câmara Cível. 
As desembargadoras Kárin 
Emmerich e Valéria Rodrigues 
Queiroz foram removidas para 
atuar na 9ª Câmara Criminal.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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UFMG debate 
convivência com 
o coronavírus e 
perspectivas da 
pandemia
REALIZAÇÃO. Evento organizado pelo comitê de enfrentamento 
foi realizado na última quarta-feira, 2 de fevereiro.

DA REDAÇÃO

A comunidade da UFMG 
se reuniu na última quarta-fei-
ra, 2 de fevereiro, para acom-
panhar uma discussão sobre 
as perspectivas da pandemia 
de covid-19, que está prestes a 
completar dois anos. Organi-
zado pelo Comitê Permanente 
de Enfrentamento do Novo 
Coronavírus na UFMG, o se-
minário Como conviver com a 
covid? Impactos e perspectivas 
após dois anos de pandemia foi 
realizado em modelo híbrido: 
suas atividades ocorreram de 
forma presencial no auditório 
da Reitoria (com capacidade 
máxima limitada de acordo 
com as restrições do protocolo 
de biossegurança) e transmiti-
das pelo canal da Coordenado-
ria de Assuntos Comunitários 

(CAC) YouTube.
O objetivo do evento foi 

promover discussões sobre as 
variáveis relativas ao cenário 
da pandemia no Brasil e no 
mundo. “Já não é mais possí-
vel pensar em avanços e retro-
cessos em um plano de retor-
no, conforme foi pensado no 
início da pandemia: o futuro 
mudou, e percebe-se agora que 
precisaremos aprender a con-
viver com o novo coronavírus 
e a covid-19”, registram, na si-
nopse do evento, os integrantes 
do comitê, formado por espe-
cialistas de várias áreas. “Esse 
evento foi concebido para que 
a comunidade universitária te-
nha a oportunidade de discutir 
os novos pactos sociais e parâ-
metros sanitários que precisarão 

ser elaborados para o atual con-
texto e possíveis cenários futu-
ros, sempre em conformidade 
com as autoridades locais e os 
protocolos de biossegurança da 
Universidade”, afirmou a reitora 
Sandra Regina Goulart Almeida. 

Sandra destacou a amplitu-
de das abordagens que foram 
levadas ao encontro pelos espe-
cialistas convidados. “Nossos 
professores que participarão 
do evento vêm acompanhando 
o estado da arte das pesquisas 
científicas sobre a covid-19 e 
poderão falar com propriedade 
sobre os diversos aspectos da 
pandemia, desde as perspecti-
vas mais estritamente sanitá-
rias até as preocupações éticas 
e com os efeitos sobre a saúde 
mental”, exemplifica a reitora. 
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O Programa de Atendimento Educacional Especializado será mantido.

IFMG abre processo seletivo para 
contratação de profissionais em OP
ATENDIMENTO. Os profissionais irão atuar no atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas.

DA REDAÇÃO

Encerram hoje (3) as ins-
crições para o processo sele-
tivo que visa a contratação de 
18 profissionais para a função 
de Atendimento Educacional 
Especializado. As inscrições 
estão sendo realizadas exclu-
sivamente via internet, no 
portal do Instituto. O valor 
da taxa é de R$ 50,00.

Os profissionais irão atuar 
no atendimento a estudantes 
com necessidades educacio-
nais específicas, conforme 
projeto de Atendimento Edu-
cacional Especializado (AEE). 
Para concorrer é necessário 
possuir diploma de Licencia-
tura em Educação Especial; 
em Educação Inclusiva; ou em 
Pedagogia com pós-graduação 
lato sensu em Educação Espe-
cial, em Educação Inclusiva ou 
em Psicopedagogia. A seleção 
se dará em etapa única - Prova 

de títulos e experiência pro-
fissional - e os documentos 
comprobatórios devem ser 
entregues pelos candidatos 
através do e-mail concurso.
AEE@ifmg.edu.br.

Para uma carga horária de 
40 horas semanais, a remune-
ração inclui, além do venci-
mento básico de R$3.130,85, 
auxílio alimentação no valor 
de R$458, auxílio transporte 
e auxílio pré-escolar, confor-
me legislação.

O Programa de Atendi-
mento Educacional Especia-
lizado será mantido e, além 
do profissional especializado 
no atendimento a pessoas 
com deficiências, os campi 
ainda poderão contar com 
bolsistas externos e moni-
tores internos selecionados 
com o recurso da Assistência 
Estudantil de cada unidade.

Nos casos em que es-

tudantes demandem ações 
específicas de mobilidade, 
apoio prático durante as ati-

vidades letivas e algum auxí-
lio nos quesitos alimentação 
e higiene, sugere-se que haja, 

em conjunto, a seleção de bol-
sistas e monitores nas funções 
disponíveis no Programa.
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Segundo o decreto, o benefício, no valor de R$ 3 mil, será 
destinado, em cinco parcelas de R$ 600.

Vereadores participam da assinatura 
de benefício aos afetados pelas chuvas
RESULTADO. Durante a cerimônia, o Presidente da Câmara Luiz Gonzaga do Morro, reafirmou o compromisso do 
Legislativo Municipal com a população.

DA REDAÇÃO

No último dia 31 os vere-
adores da Câmara Municipal 
de Ouro Preto participaram 
da assinatura do Decreto Mu-
nicipal Nº 6378, que define e 
regulamenta o benefício even-
tual para calamidade pública, 
vinculado à Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento So-
cial e Cidadania, em virtude da 
situação de calamidade pública 
decretada por conta das fortes 
chuvas que atingiram o municí-
pio. Estiveram presentes  os ve-
readores Alessandro Sandrinho 
(Republicanos), Naércio Fer-
reira (Republicanos), Vantuir 
Silva (PSDB), Luiz Gonzaga do 
Morro (PL), Matheus Pacheco 
(PV) e Reginaldo do Tavico 
(Republicanos). Também com-
pareceram à reunião diversos 
representantes do Poder Exe-
cutivo e da Defesa Civil. 

Segundo o decreto, o bene-
fício, no valor de R$ 3 mil, será 
destinado, em cinco parcelas 
de R$ 600, às 228 famílias que 
foram desalojadas ou desabri-
gadas em decorrência das chu-
vas, e que foram previamente 
cadastradas pela equipe técnica 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e Cidadania.

De acordo com o Secretá-
rio de Desenvolvimento Social, 
Edvaldo César Rocha, a medida 

irá auxiliar as famílias enquanto 
o Executivo promove ações de 
contenção nas áreas mais atin-
gidas. “Nós vamos fazer esse 
benefício, que será um cartão 
nominal, cujas parcelas vão 
entrar mensalmente, para que 
as famílias utilizem da melhor 
forma possível, conforme suas 
necessidades”, apontou.

Para o vereador Alessandro 
Sandrinho, o benefício irá su-
prir as necessidades imediatas 
da população afetada, trazen-
do segurança financeira para as 
famílias. “A chuva pegou todos 
de surpresa. As pessoas que fo-
ram atingidas, nesse momento, 
por mais que tenham um em-
prego, muitas vezes tiveram 

despesas extras. Então, esse 
benefício irá suprir um pouco 
dessas despesas, dando confor-
to nesse momento, até que a si-
tuação se estabilize”, disse.

Durante a cerimônia de assi-
natura, o vereador Luiz Gonzaga 
do Morro, Presidente da Câmara, 
reafirmou o compromisso do Le-
gislativo Municipal com a popula-
ção, falando sobre a devolução do 
dinheiro excedente resultado das 
economias da Câmara em 2021. 
“Vou reunir todos os vereadores 
para que o dinheiro de devolu-
ção da Câmara Municipal, cerca 
de R$ 1 milhão, seja distribuído 
pelo Executivo aos atingidos pe-
los temporais, dentro do que for 
permitido pela Lei”, ressaltou.
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O Benefício Eventual para Calamidade Pública terá o valor de R$ 3 mil e será dividido em 
até cinco parcelas fixas.

Atingidos pelas chuvas de Ouro Preto 
poderão receber benefício até R$ 5 mil
DESLIZAMENTO. No dia 13 de janeiro o deslizamento do Morro da Forca provocou o desabamento de dois casarões. 

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Ouro Pre-
to anunciou no último dia 31 
que será oferecido um benefí-
cio de até R$ 5 mil para pes-
soas atingidas pelas fortes chu-
vas registradas na cidade entre 
os dias 7 e 19 de janeiro. No 
dia 13 do mês passado, inclu-
sive, o deslizamento do Morro 
da Forca provocou o desaba-
mento de dois casarões.

De acordo com o exe-
cutivo nacional, ao todo, 
228 famílias serão bene-

ficiadas. Esse número re-
presenta o total de famílias 
que ficaram desalojadas ou 
desabrigadas no período. 

Ainda de acordo com a 
prefeitura, o Benefício Even-
tual para Calamidade Pública 
terá o valor de R$ 3 mil e será 
dividido em até cinco parce-
las fixas. O dinheiro chegará 
às mãos dos beneficiários por 
meio de um cartão e poderá 
ser utilizado em todo o co-
mércio de Ouro Preto.

Além deste, também será 

oferecido um benefício para 
cobrir o aluguel no valor de R$ 
2 mil. O montante será pago 
em dinheiro e servirá como 
apoio no pagamento da loca-
ção de imóveis por um período 
de quatro meses, podendo ser 
prorrogado por mais quatro.

A prefeitura informou que 
as famílias que se enquadram 
nos pré-requisitos do decreto 
devem entrar em contato com 
o CRAS de referência do bair-
ro, por telefone, para atualiza-
ção do cadastro. 
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Desde março de 57.137 ,2020 pessoas morreram pela doença em Minas Gerais.

Janeiro teve mais 
casos de Covid do 
que os últimos 
seis meses de 2021
REGISTRO. As estatísticas da Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais mostram que foram registrados 423.845 
diagnósticos da doença em janeiro.

DA REDAÇÃO

Até o dia 28 de janeiro, Mi-
nas Gerais registrou mais casos 
de Covid-19 do que o conta-
bilizado em todo o segundo 
semestre de 2021. Na última 
semana, conforme o boletim 
epidemiológico da Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES/
MG), foram contabilizados 
40.753 cidadãos positivados 
para a doença, recorde desde o 
início da pandemia. 

Dados da pasta mostram 
que entre 1ª de julho a 31 de 
dezembro de 2021, Minas con-
firmou 413.131 diagnósticos 
da Covid. Somente em janeiro 
já são 423.845 infectados, uma 

média de 15.137 contamina-
ções por dia. O cenário é resul-
tado da transmissão acelerada 
da variante ômicron, que tem 
acometido, mesmo em quadros 
leves, pessoas vacinadas. 

Nesta semana o Estado 
já havia batido o recorde de 
casos duas vezes. No entanto, 
a infecção de mais de 40 mil 
contaminados em único dia 
ocorreu pela primeira vez. O 
pico anterior havia sido alcan-
çado no dia 26 de janeiro com 
36.383 positivados. 

A faixa etária com mais 
registro de casos é entre 30 a 
39 anos, responsável por 22% 
dos registros, seguida pelo 

público de 40 a 49 anos, com 
19%, e de 20 a 29 anos, que 
representam 18,1%. 

Desde março de 2020, 
57.137 pessoas morreram 
pela doença em Minas Ge-
rais, Atualmente, 227.225 
pacientes são acompanha-
dos pela Secretaria de Estado 
de Saúde. Ou seja, são casos 
confirmados de Covid-19 que 
não evoluíram para óbito, cuja 
condição clínica permanece 
sendo acompanhada ou aguar-
dando atualização pelos muni-
cípios. Mais de 2,6 milhões de 
mineiros já foram contamina-
dos pelo coronavírus desde o 
início da pandemia. 
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Eleita a melhor escola de 
música de Mariana pelo voto 
popular e, premiada com o 
Destaque Empresarial dos 
últimos anos, a Free Som é 
uma escola diferenciada. 

Com os melhores professores 
da região, uma infraestrutura 
completa, diversos cursos, 
estúdio de gravação e muito 
mais! Venha aprender 
música com a gente! 

As matrículas 2022 
estão abertas!  
Venha nos fazer uma visita: 
Rua Wenceslau Braz, 113 – 
Centro de Mariana. Contato: 31 
3558-2867 (Fixo e WhatsApp). 
Nós esperamos por vocês! 
A Música não pode parar!

“Os pacientes sem 
vacinação têm se 
complicado”, diz 
médica especialista
SAÚDE. Médica intensivista da Santa Casa BH, Fernanda Helena 
Caputo Gomes fala sobre as dificuldades impostas ao setor de 
saúde durante a pandemia.

DA REDAÇÃO

Médica intensivista da San-
ta Casa BH, Fernanda Helena 
Caputo Gomes fala sobre as 
dificuldades impostas ao setor 
de saúde durante a pandemia, a 
mudança dos sintomas da Co-
vid e o esgotamento de profis-
sionais da saúde

Entre as diferenças dos 
pacientes que são internados 
agora a médica explica que 
anteriormente os casos se 
agravavam em uma velocidade 
maior. “ Tínhamos pacientes 
que se agravavam muito rápi-
do e precisavam de intubação 
rápida, ventilação mecânica. 
Agora, os pacientes evoluem 
menos para quadros graves, e, 
quando isso ocorre, é um qua-
dro mais arrastado, com sin-
tomas leves. Os pacientes sem 
vacinação têm se complicado 
mais tardiamente, enquanto o 
agravamento nos vacinados é 
em função de comorbidades”.

Perguntada sobre as co-
morbidades a qual se refere, 
Fernanda cita, “Doença renal 
crônica, sequela pulmonar 
de alguma doença crônica”, 
como as principais. 

Sobre a variante Ômicron, 
a médica explica que que a nova 

cepa possui sintomas mais le-
ves em comparação a outra 
variante. “A outra variante ti-
nha um comprometimento 
pulmonar muito mais grave, 
gerando complicações renais e 
a necessidade de hemodiálise, 
agora, são sintomas leves, sem 
impacto pulmonar e de outros 
órgãos. Quando fazemos uma 
tomografia, a gente vê que, 
sim, pode ter um comprome-
timento do pulmão, mas de no 
máximo 25% a 50%. Não ob-
servamos passar disso’.

Diante de muitos casos 
confirmados, de pessoas que 
usam medicamentos sem com-
provação cientifica, a intensi-
vista afirma que essas medidas 
atrapalham bastante e que não 
indica o uso de tratamento 
precoce. “Isso atrapalha mui-
to. O tratamento precoce não 
é indicado. Alguns pacientes 
chegam com uso dessas me-
dicações e notamos algumas 
complicações, como uso abu-
sivo da ivermectina, que cau-
sa ineficiência hepática, e do 
corticoide em diabéticos, que 
acabam tendo alteração da gli-
cose. O corticoide na Covid 
tem indicação que é de pessoas 
graves que precisam de oxigê-

nio. Com a hidroxicloroquina, 
alguns pacientes tiveram com-
plicações cardíacas”.

Após tantas variações e 
ondas que acometeram e ainda 
acometem o mundo, Fernan-
da, que enfrenta de perto os 
impactos causados pela pande-
mia, relata que o momento ain-
da é de cautela. “É um momen-
to muito tenso. Já não temos 
tanto medo como no início, 
mas vivenciamos um período 
de bastante cansaço e exaustão. 
Estamos vendo a equipe que 
trabalha conosco também sen-
do contaminada, e faltam pro-
fissionais. Aprendemos muito 
com a pandemia. Muitas dú-
vidas surgiram lá no início e 
vimos que muita coisa que a 
gente fazia agora não fazemos 
mais ou foram aprimoradas. 
Alguns medicamentos, por 
exemplo, ainda precisam de 
mais estudos. E vai além do 
cansaço físico, é mental tam-
bém. Principalmente pelas 
histórias que ouvimos, de fa-
mílias inteiras contaminadas 
ou dos casos que ainda vemos 
avançar para gravidade. Pre-
cisamos ter, de novo, aquela 
força para vencer mais esta 
onda” finalizou.
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As novas restrições valem para eventos em locais licenciados.

BH exige vacina e teste negativo em 
eventos com mais de 500 pessoas
FUTEBOL. O primeiro evento de maior porte com os novos protocolos foi a partida entre Brasil e Paraguai no Mineirão.
DA REDAÇÃO

Publicada no último dia 28, 
a portaria que traz novas me-
didas de controle para eventos 
em Belo Horizonte passou a 
valer no último dia 31. Uma das 
principais mudanças é a neces-
sidade de apresentar além do 
cartão de vacina, um teste com 

resultado negativo para a Co-
vid-19 realizado 72 horas antes 
do evento.

As novas restrições valem 
para eventos em locais licencia-
dos ou mediante licenciamen-
to, para eventos, com público 
acima de 500 pessoas, como: 
jogos de futebol, atividades 

de casas de shows, discotecas, 
danceterias, salões de dança e 
espetáculo circense e eventos 
de corrida. 

Os funcionários dos locais 
também devem apresentar a 
imunização completa e o tes-
te negativo. Nos estádios de 
futebol, é de responsabilidade 
dos organizadores dos jogos 
testar os funcionários e cola-
boradores por meio dos testes 

dos tipos RT-PCR ou Teste Rá-
pido de Antígeno e conferir o 
comprovante de vacinação da 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 de cada um.

Já casas de teatro, de shows, 
de espetáculos e similares com 
público sentado de até 500 pes-
soas não precisarão exigir o 
comprovante de vacinação da 
segunda dose da vacina contra 
a Covid-19 e de teste realizados 

até 72 horas antes da atividade, 
desde que não haja serviço de 
alimentação e de bebida.

O primeiro evento de 
maior porte com os novos pro-
tocolos foi na última terça-fei-
ra (1º) no Mineirão, quando a 
seleção brasileira enfrentou em 
venceu o Paraguai nas Elimina-
tórias da Copa. A capacidade 
máxima do local foi liberada 
para a partida.
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¨ polícia

Os autores foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

Traficantes são presos 
e 246 pedras de crack 
são apreendidas 
na Prainha 
APREENSÃO. Foram apreendidas 246 pedras de crack 
juntamente a outras drogas e uma quantia em dinheiro.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar defla-
grou, em Mariana, uma opera-
ção no bairro Santo Antônio, 
conhecido como ´Prainha´, 
quando recebeu informações 
apontando tráfico de drogas 
em uma rua do bairro.

Foi realizado um moni-
toramento tático do local, 
onde foi constatada a venda 
de drogas ilícitas. O local foi 
cercado quando, indivíduos 
ao perceberem a presença da 
Polícia Militar, deram início à 
fuga, sendo perseguidos. Dois 

deles – de 22 e 32 anos – fo-
ram capturados e presos em 
flagrante. E sacolas que eles 
dispensaram durante a tenta-
tiva de fuga foram localiza-
das, as quais continham: 246 
(duzentas e quarenta e seis) 
pedras de crack; 90 (noven-
ta) buchas e 33 (trinta e três) 
porções de maconha, além de 
1 (uma) parte grande de barra 
de maconha e vários pés da 
planta; 1 (uma) capa de colete 
de proteção; R$350,00 (tre-
zentos e cinquenta reais) e 1 
(uma) balança de precisão.

Os autores foram con-
duzidos para a Delegacia de 
Polícia Civil de plantão, onde 
foram entregues as drogas e 
os materiais apreendidos pela 
Polícia Militar.

FLAGRANTE

Polícia Militar prende rapaz por tráfico 
e posse ilegal de arma de fogo em Mariana 

A Polícia Militar recebeu 
uma denúncia, no dia 29 de janei-
ro informando que um cidadão 
estaria circulando em um veículo 
Fiat Uno, de cor vermelha, no 
bairro Santa Rita de Cássia, em 
Mariana, e que o mesmo seria au-
tor de uma ocorrência de ameaça 
envolvendo uma arma de fogo.

Policiais militares foram 

DA REDAÇÃO
ao bairro apontado, onde por 
volta de 22h, foi avistado um 
veículo com características se-
melhantes às apontadas na de-
núncia. O carro foi abordado e 
submetido à vistoria. Nele, fo-
ram apreendidas 1 (uma) por-
ção fracionada de cocaína e 1 
(uma) munição do calibre 38. 

O motorista de 20 anos, 
que foi preso em flagrante 

apontou um barraco, próximo 
a uma torre de transmissão do 
bairro, onde estaria uma arma 
de fogo ilegal. No barracão 
apontado, os militares encon-
traram e apreenderam: 1 (um) 
revólver e 5 (cinco) munições 
do calibre 38; ½ (meia) barra 
e 1 (um) pedaço fracionado de 
maconha; 76 (setenta e seis) 
pinos com cocaína e 2 (dois) 
sacos com pinos geralmente 
utilizados para acondicionar a 
mesma droga; e R$150,00 (cen-
to e cinquenta reais). 

O autor - que já possuía pas-
sagens pela Polícia por tráfico de 
drogas - foi preso e conduzido 
para a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão onde foram entre-
gues a arma de fogo, as drogas 
e demais materiais apreendidos 
pela Polícia Militar. O veículo 
foi apreendido e rebocado para 
o pátio conveniado, para serem 
tomadas as demais providências.

O veículo foi apreendido e rebocado para o pátio conveniado, 
para serem tomadas as demais providências.
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Os autores foram con-
duzidos para a Delegacia de 
Polícia Civil de plantão, onde 
foram entregues as drogas e 
os materiais apreendidos pela 
Polícia Militar.

FLAGRANTE

Polícia Militar prende rapaz por tráfico 
e posse ilegal de arma de fogo em Mariana 

A Polícia Militar recebeu 
uma denúncia, no dia 29 de janei-
ro informando que um cidadão 
estaria circulando em um veículo 
Fiat Uno, de cor vermelha, no 
bairro Santa Rita de Cássia, em 
Mariana, e que o mesmo seria au-
tor de uma ocorrência de ameaça 
envolvendo uma arma de fogo.

Policiais militares foram 

DA REDAÇÃO
ao bairro apontado, onde por 
volta de 22h, foi avistado um 
veículo com características se-
melhantes às apontadas na de-
núncia. O carro foi abordado e 
submetido à vistoria. Nele, fo-
ram apreendidas 1 (uma) por-
ção fracionada de cocaína e 1 
(uma) munição do calibre 38. 

O motorista de 20 anos, 
que foi preso em flagrante 

apontou um barraco, próximo 
a uma torre de transmissão do 
bairro, onde estaria uma arma 
de fogo ilegal. No barracão 
apontado, os militares encon-
traram e apreenderam: 1 (um) 
revólver e 5 (cinco) munições 
do calibre 38; ½ (meia) barra 
e 1 (um) pedaço fracionado de 
maconha; 76 (setenta e seis) 
pinos com cocaína e 2 (dois) 
sacos com pinos geralmente 
utilizados para acondicionar a 
mesma droga; e R$150,00 (cen-
to e cinquenta reais). 

O autor - que já possuía pas-
sagens pela Polícia por tráfico de 
drogas - foi preso e conduzido 
para a Delegacia de Polícia Civil 
de plantão onde foram entre-
gues a arma de fogo, as drogas 
e demais materiais apreendidos 
pela Polícia Militar. O veículo 
foi apreendido e rebocado para 
o pátio conveniado, para serem 
tomadas as demais providências.

O veículo foi apreendido e rebocado para o pátio conveniado, 
para serem tomadas as demais providências.
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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.

Sonhou que o novo mês começa com Pix 
caindo na conta e amor no coração, meu 
cristalzinho? Pode abrir os olhos e acordar 
pra vida porque a chance é real e ofi cial.  
A boa sorte te acompanha e seu tino para 
faturar está apuradíssimo, seja através das 
suas investidas no trabalho, com bicos ou 
novas portas que se abrem nesses dias.

Sagita, minha consagrada, se depender da chuva 
de boas novas que cai do céu, pode contar que a 
colheita será farta e pode vir em forma de dinheiro. 
Isso mesmo, a primeira semana de fevereiro tá 
toda trabalhada na sorte e um dos setores em 
que você mais pode se dar bem é o financeiro. 
Mercúrio volta ao curso direto, destrava seus 
interesses materiais e promete sucesso.

Se depender dos astros, você já entra em fevereiro 
com pé direito e atolado na sorte, meu cristalzinho! 
Sol e Lua se alinham no céu e despejam good 
vibes em sua Casa da Fortuna, sinal de novidades 
estimulantes e ganhos materiais, Caprica! Só 
isso já seria de bom tamanho para começar o 
mês no maior ânimo, mas você também pode se 
entusiasmar e realizar mudanças positivas.

Contando as horas, os minutos e segundos 
para o mês aquariano, meu cristalzinho? Não 
precisa mais! Fevereiro chegou e traz de brinde 
uma Lua Nova recheada de promessas. A 
despeito da planetaiada que azucrina, as coisas 
vão fl uir melhor em sua vida a partir de agora. 
Sua saúde se fortalece com as good vibes do 
Sol e da Lua, seu rendimento no trabalho vai 
subir e os perrengues vão fi cando para trás.

Diz aí o que tem pra mim nessa semana, 
João! Oi, meu docinho de pitanga, vejo aqui 
sorte e sucesso pintando no seu caminho, 
mas também umas pegadinhas, viu bebê? 
Se depender de Marte e Júpiter, você vai 
contar com ótimas perspectivas para brilhar 
profi ssionalmente, alcançar suas metas e 
progredir na carreira. O melhor é que suas 
vitórias vão reverberar nas fi nanças e você 
tem tudo para encher o bolso de din-din.

Fevereiro chegou com promessas de 
mudança e vejo aqui acontecimentos 
importantes no lado profi ssional. Novas 
propostas e oportunidades devem surgir e os 
seus caminhos fi cam livres e desimpedidos, 
meu cristalzinho, nada nem ninguém 
pra atrapalhar! Há chance de começar 
empreendimento que pode ser bem rentável.

Quer notícia boa, geminiangel? Então 
toma! Fevereiro começa cheio de energia 
para você dar um basta em tudo o que 
não vai pra frente na sua vida e mudar o 
que tem vontade. Garra não vai faltar e 
superação será a palavra mágica para 
você fechar ciclos, meu cristalzinho! 
Bagaças que tiraram seu sono devem fi car 
defi nitivamente para trás.

Perrenguinhos que ameaçaram seu astral na 
semana passada xispam para longe e a semana 
será perfeita para você conquistar o que mais 
deseja. Imprevistos e atrasos em assuntos 
envolvendo contratos e documentos caem 
por terra. Os interesses de trabalho também 
ganham fortes estímulos e você pode ter vitórias 
importantes na carreira.

Fevereiro chega com grandes estímulos para 
você pegar fi rme no serviço, acelerar o passo 
e prosperar, leãozinha! Suas ações e iniciativas 
vão dar o retorno que espera e o melhor é 
que você pode materializar as conquistas, 
embolsando mais dinheiro. Os ventos sopram a 
seu favor no trabalho e as fi nanças serão a bola 
da vez: há sinal de bons lucros e ganhos.

Com vários planetas “garrados” no seu paraíso, 
sua estrela continua protegida e vai brilhar ainda 
mais. A sorte tá de plantão e tudo indica que 
você terá boas notícias, ainda mais em relação 
a dinheiro que aguarda ou negociação em 
andamento. Interesses com parentes e o mozão 
recebem bons estímulos e um sonho antigo que 
envolve sua família pode virar realidade.

Fevereiro chega com boas novas e grandes 
perspectivas você, meu cristalzinho! Sol e Lua 
fecham parceria no seu paraíso, anunciando 
uma semana esplêndida para realizar seus 
planos e esperanças. Algo que deseja muito 
pode sair do terreno do sonho e te fazer vibrar 
de alegria – multiplica, Senhor! Parentes 
e pessoas próximas vão dar aquela força 
para você vencer desafi os e ir atrás do que 
realmente importa na sua vida.

Steve, sem consultar Eduardo, diz para Érica 
que estão planejando uma festa e que ela 
é a primeira convidada da lista. Gardênia 
entrega para Franco o passaporte que estava 
em poder do agente policial, que agora está 
morto. Fernanda leva Franco para conhecer 
o local onde será construído o centro social. 
Durante a conversa, ela comenta que 
Eduardo Juarez a esqueceu e que nunca 
respondeu nenhuma de suas inúmeras 
cartas. Rápida, Bárbara diz a Gonçalo que 
alguém roubou seu colar e insinua que 
Damião pode ser o responsável, pois no dia 
em que foi ele embora o viu saindo de seu 
quarto. 

Damião afi rma que não roubou o dinheiro, 
mas diz que precisa continuar escondido, 
até que consiga provar sua inocência. 
Lúcio arrasta Gardênia até a cova onde 
Renê será sepultado. Jacinto aparece 
e consegue salvá-la. Gardênia mostra 
o passaporte de Franco Santoro para 
Jacinto e Margarida. Lúcio, assustado, 
pede ajuda a Bárbara. Diante da negativa 
da megera, ele a ameaça e recebe um 
valioso colar, de modo que se contenha. 
Gardênia diz para Margarida que precisa 
falar com Eduardo, a fi m de resolver uma 
questão pendente há quinze anos.

A Morte conversa com Neném, Paula, 
Flávia e Guilherme. Roni insiste para 
que Tina consuma bebida alcoólica. 
Tetê avisa a Osvaldo que Edson quer 
voltar para Nedda. Joana sai para jantar 
com Marcelo. Flávia se declara para 
Guilherme. Carmem se enfurece ao 
saber que Gabriel voltou com Flávia. 
Guilherme e Rose discutem, e Tigrão 
fi ca irritado. Roni se faz de vítima para 
Nedda. Carmem exige que Paula 
se afaste de Neném. Flávia e Odete 
encontram Juca na rua. Neném revela 
para Nedda que não é o pai de Tina.

Neném se compromete a contar toda a 
verdade para Nedda sobre a paternidade de 
Tina. Neném cuida de Tina. Flávia questiona 
Odete sobre sua mãe. Neném e Jandira 
contam para Nedda sobre a paternidade de 
Tina. Marcelo convence Paula a aceitar o 
cargo que Carmem ofereceu na empresa. 
Flávia se surpreende com o dinheiro que 
recebe de Gabriel. Bianca decide fazer uma 
surpresa para Cabeça. 

Dominga se assusta quando alguns 
homens chegam à sua casa e informam 
que, por ordem de Artêmio Bravo, vão 
instalar um telefone. Steve diz para 
Franco que, no banco das ilhas Caimã, 
não conseguiram nenhuma informação 
sobre Rebeca Sanchez e que terão de 
investigar por conta própria. Camilo 
se preocupa quando Fernanda, muito 
nervosa, pede a ele que não volte a 
importunar Jacinto ou contará tudo 
para Franco. Eduardo, procura Isaac e 
mostra a ele a peça do jogo de xadrez 
com o enigma de Ciro. Surpreso, Isaac 
lê o bilhete e entrega a Eduardo um 
envelope onde está escrito que ele foi 
o escolhido.

Christian/Renato inventa uma desculpa 
para Lara. 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. Ilana 
aceita a ajuda de Gabriela para cuidar 
de Maria. Cecília resolve procurar por 
Breno. Rebeca fi ca furiosa ao ver Breno 
com Cecília. 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.

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 invade a casa de 
Santiago e exige que Stephany volte para 
ele.

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. Ravi diz a Lara que sente que Christian/
Renato não é uma pessoa de confi ança. 
Elenice fl agra Christian/Renato beijando 
Lara e revela que ele continua casado. Lara 
acusa Christian/Renato de ter mentido para 
ela.

Neném se assusta com o recado dado 
pela Morte. Tina mente para ajudar Tigrão. 
Marcelo confessa a Paula que ajudou 
Carmem. Osvaldo não consegue evitar 
que Neném assine contrato com Carmem. 
Daniel tenta convencer Guilherme a não 
entregar para um advogado o envelope 
com as provas contra Rose. Tigrão discute 
com Rose. Roni leva Tina até a Pulp 
Fiction e oferece bebida para ela. Neném, 
Paula, Flávia e Guilherme se encontram 
com a Morte.

Priscila chantageia Aníbal e diz que 
contará para Franco Santoro que está 
roubando dinheiro de seus investimentos, 
caso não contrate a pessoa de confi ança 
que precisa. Lúcio, completamente 
bêbado assedia Gardênia que é 
defendida por Renê. Os dois brigam 
e Renê toma um tiro. Damião explica 
para Vladimir que não roubou os três 
milhões de dólares e acusa Bárbara 
de tê-lo incriminado pelo desfalque na 
empresa. Bárbara aconselha Gonçalo 
que não se associe com Franco Santoro, 
porque ele não lhe parece um homem 
honesto. Gardênia encontra o passaporte 
de Franco Santoro e descobre que na 
realidade ele é Eduardo Juarez. 

Isadora se encanta ao ver Davi fazendo 
truques de mágica. Violeta reclama com 
o gerente do hotel sobre a organização 
da festa de Elisa. Davi foge de alguns 
homens e Isadora o ajuda. Violeta recebe 
notícias sobre o pai Afonso e decide viajar. 
Romana convida Davi para trabalhar na 
festa de Elisa. Afonso reclama de Heloísa 
para Violeta. Violeta se recusa a aceitar a 
proposta de compra das terras por parte de 
Eugênio e Joaquim aconselha o padrinho 
a fazer uma sociedade. Isadora pede que 
Davi entretenha os convidados diante da 
ausência da banda contratada e Elisa 
conversa com o mágico, deixando Matias 
irritado.

Davi se apresenta para os convidados 
e Elisa se encanta por ele. Matias fi ca 
contrariado com o show. Elisa e Davi 
dançam juntos. Matias expulsa Davi 
da festa da fi lha. Elisa e Davi pensam 
um no outro. Elisa pede que Augusta 
entregue uma carta para Davi e Isadora 
vê tudo. Violeta descobre que o engenho 
está em decadência e Heloísa tenta 
convencer a irmã a aceitar se associar 
a Eugênio. Elisa e Davi se encontram 
e Isadora observa os dois. Amadeu 
convida Davi para se apresentar no 
Palace Cassino e ele pensa em como 
avisar a Elisa. Matias encontra Davi na 
porta do hotel e o ameaça.

Davi mente para Matias. Violeta ajuda 
Heloísa a distribuir roupas para os 
funcionários do engenho. Afonso conversa 
com Benê. Lorenzo desdenha das fl ores 
que Letícia recebe de Bento. Violeta se 
surpreende com a história de Giovanna. 
Davi consegue avisar a Elisa de seu show 
no Palace Cassino. Abílio obriga Onofre 
a devolver uma garrafa da encomenda 
de Lorenzo. Elisa se fi nge de doente para 
enganar Matias. Davi inicia seu show e todos 
fi cam impressionados. Matias descobre que 
Elisa saiu para encontrar com Davi. Elisa e 
Davi se beijam.

Matias vai atrás de Elisa no Palace 
Cassino. Davi se revolta quando Elisa 
vai embora com o pai. Matias proíbe 
Elisa de se encontrar com Davi e exige 
que Raimundo descubra tudo sobre a 
vida do mágico. Davi recebe um convite 
para se apresentar no Rio de Janeiro e 
escreve um bilhete mágico para Elisa. 
Lorenzo entrega uma caixa de bombons 
para Letícia, mas Onofre a apreende. 
Violeta expulsa Eugênio e Joaquim de 
suas terras. Afonso passa mal e perde 
os sentidos antes de contar para Heloísa 
onde a fi lha dela está. Elisa e Davi têm 
sua primeira noite de amor.

Doutor Elias atesta a morte de Afonso 
e Heloísa fi ca inconsolável. Elisa e Davi 
trocam declarações de amor. Matias 
avisa a Augusta que eles irão para o 
engenho de Violeta. Isadora se recusa 
a contar o paradeiro de Elisa. Violeta 
coloca Benê como responsável pela 
fazenda. Raimundo entrega a Matias o 
resultado de sua pesquisa sobre Davi. 
Heloísa chega embriagada ao velório de 
Afonso. Matias invade o quarto de Davi 
para levar Elisa, e o mágico enfrenta o 
Juiz. Matias prende Elisa em seu quarto 
e vai atrás de Davi.

Isadora liberta Elisa, que procura Davi. 
Matias ameaça Davi. Violeta tem um mau 
pressentimento e tenta falar com as fi lhas. 
Elisa tenta defender Davi. Matias acusa 
Davi de matar a Elisa. Davi é preso. Matias 
pede para Raimundo ajudá-lo a incriminar 
Davi. Os funcionários da fazenda se reúnem 
com Benê. Romana conta para Artur o que 
sabe sobre a morte de Elisa. Matias envia 
um telegrama para comunicar a Violeta a 
morte de Elisa. Artur decide defender Davi. 
Matias culpa Isadora pela morte de Elisa. 
Afonso é enterrado. Matias reclama com 
Raimundo da soltura de Davi. Davi aparece 
na capela onde o corpo de Elisa está.

Jandira e Neném explicam a Nedda porque 
ela não pode contar que Roni é o pai de Tina. 
Cora explica para Flávia o que ela precisa 
fazer para sair da cadeia. Prado beija Jandira. 
Odete descobre que Juca pegou o dinheiro 
que estava escondido. Neném implora para 
Nedda não contar a verdade sobre Tina 
para Roni. Roni ameaça Tigrão, que não 
se intimida. Neném e Rose marcam um 
encontro. Tuninha vê os exames de Paula 
e se preocupa. Ingrid procura Flávia. Paula 
acredita ter sido a escolhida pela Morte. 
Guilherme vê Rose arrumada para sair e a 
questiona sobre Neném.

Guilherme discute com Rose. Paula conta 
sobre o encontro com a Morte para Tuninha. 
Flávia incentiva Ingrid a ir atrás de Murilo. 
Rose se encontra com Neném. Neco e 
capangas levam Tigrão à força para a Pulp 
Fiction. A Chefe manda Tina procurar por 
ajuda para salvar Tigrão. Gabriel dá um anel 
de compromisso para Flávia. Ingrid se insinua 
para Murilo. Tina consegue falar com Neném 
sobre Tigrão. Paula tenta ser gentil com Ingrid. 
Nedda desiste da ideia de contar para Roni 
que ele é o pai de Tina. Guilherme procura 
Flávia.

Guilherme tenta beijar Flávia, que o 
repele. Juca ganha dinheiro no jogo. 
Tigrão e Tina têm sua primeira noite de 
amor. Teca confabula com Roni contra 
Neném. Osvaldo encontra Edson. Celina 
divulga o vídeo do beijo entre Neném e 
Rose. Tigrão e Guilherme se espantam ao 
verem o vídeo de Rose na internet. Roni 
afi rma a Flávia que ela não deixará a Pulp 
Fiction. Paula mente quando Neném tenta 
terminar o noivado dos dois.

O novo mês vem com boas novas e possibilidade 
de realizar algo que planeja há tempos. A força de 
vontade e o dinamismo dão as cartas no trabalho 
e sua estrelinha ariana vai brilhar ainda mais. 
Pessoa discreta, mas esperta, pode te dar um 
tremendo apoio para concretizar uma mudança 
positiva na sua vida.

Artêmio diz para Rebeca que está 
preocupado com a falta de notícias 
sobre Renê. Franco beija Fernanda e 
confessa que a ama. Indignada, ela 
o acusa de querer cobrar os favores 
que fez para sua família. Dentre os 
pertences de Aurora, Santiago analisa 
telegramas que mostram o nome de 
Cássio, enviando dinheiro à Dominga. 
Lúcio tenta vender o colar que ganhou 
de Bárbara e é preso sob a acusação 
de roubo. Franco conta para Steve o 
que aconteceu entre Gardênia e Renê 
e ele conclui que outros já reconhecem 
sua verdadeira identidade. Eduardo 
comenta com Steve sobre seu encontro 
com Fernanda e se diz convencido de 
que, para Eduardo Juarez, o amor de 
Fernanda é impossível. 

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. Elenice diz a Teodoro que 
percebeu que o fi lho 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. Paco termina seu 
namoro com Nicole. Felipe deixa Júlia na 
clínica. Túlio fl agra Rebeca beijando Felipe.

Rebeca acusa Túlio de estar com ela por 
interesse e pede para o marido deixar sua 
casa. Santiago informa a Túlio e Christian/
Renato que decidirá quem será seu 
sucessor. Cecília fi ca chocada ao saber que 
Rebeca assumiu o relacionamento Felipe. 
Lara deixa claro para Christian/Renato 
que a relação deles acabou. Érica alerta 
Stephany para não cair nas armadilhas de 
Bárbara. Santiago escuta Elenice dizer a 
Christian/Renato que viu o fi lho beijar outra 
mulher na porta da Redentor.

Santiago pede a Elenice que se retire de sua 
casa. Santiago e Érica se casam. Santiago 
se prepara para anunciar seu sucessor na 
Redentor. Santiago revela que escolherá um 
profissional fora do ambiente familiar para 
presidir a Redentor. Ruth sugere que Túlio 
desvie dinheiro da Redentor enquanto Santiago 
estiver em lua de mel. Teodoro procura 
Christian/Renato para dizer que Elenice está 
tramando algo contra Lara.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT
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Volta as aulas 2022
Após um período conturbado causado pela disseminação mundial do vírus SARS-CoV-2, 

responsável pela Covid-19, alunos, pais e profissionais da educação organizam-se para um 
novo começo. Com todos os empecilhos enfrentados ao longo de quase dois anos, a expec-
tativa é grande para a volta às aulas em 2022. E será que estamos todos, (pais, alunos e/ou 
responsáveis) preparados?

Em meados de março de 2020, com o anúncio da pandemia, escolas públicas e privadas 
do Brasil todo, se viram diante de um grande desafio: como garantir o ensino com os estu-
dantes isolados em casa? Foram muitas formas de adaptações de ensino até chegar ao PET. 
Coube aos professores a missão de criarem estratégias para continuar ministrando as aulas. 
A alternativa encontrada foi explorar os recursos tecnológicos para levar o conhecimento até 
os alunos. Poder contar com tais ferramentas ajudou, mas não foi fácil. Foi um desafio enor-
me fazer com que todas as crianças, mesmo as que não tinham acesso ao celular, pudessem 
ter o ensino básico.

O ensino remoto exigiu muito jogo de cintura e paciência. Isso porque nem sempre a 
câmera do computador ou celular oferecia a melhor imagem. O aplicativo de teleconferência 
dependia de uma boa conexão wi-fi para que a informação chegasse sem travamentos. 

E o microfone? Quantas vezes alguém o esqueceu ligado, causando ruídos indesejados du-
rante a explanação de um assunto? E não para por aí. Além das dificuldades técnicas, os esfor-
ços eram grandes para manter crianças e adolescentes motivados e focados diante de uma tela.

Com tantos obstáculos, o desgaste dos envolvidos – alunos, professores e pais – foi 
inevitável. Assim, aumentou a ansiedade pela contenção do vírus e o retorno das aulas pre-
senciais, ação que já teve início – de forma gradual – em 2021, respeitando os protocolos de 
segurança. Agora é se adaptar ao novo! Fazer com que as crianças sintam acolhidas de forma 
empática pela rede de ensino, será outro desafio, agora com cautela, com máscara, álcool em 
gel, distanciamento e sem afeto físico. É valido lembrar que a pandemia ainda não acabou 
e que estamos vivenciando uma onda de contaminação novamente e que principalmente, o 
esquema vacinal infantil ainda não foi concluído, mas o retorno se faz necessário.

Charge

Conversando com meus problemas
Parece que os  aconte-

c imentos  t r i s tes  e  inexpl i -
cáve is  da  v ida  costumam 
vir  em cascata ,  um atrás 
do outro,  repet idamente, 
sem nos dar  nenhum ins-
tante de respiro.  E,  como 
solução,  s into como se 
devêssemos f icar em inér-
cia ,  esperando a for te e 
ininter rupta queda-d’água 
ter minar de despejar em 
nossa cabeça toda a sua 
fúr ia ,  para depois anal i -
sar mos os estragos e,  só 
então,  repará- los.

Muitas  vezes,  de i tado 
no s i lênc io do meu quar-
to,  com as  luzes  apaga-
das,  peço,  de  pés  cober-
tos,  que o sono leve para 
longe esses  acontec imen-
tos  t r i s tes  e  inexpl icá-
ve is.  Mas,  i n f e l i zmen te , 
ex i s t em adve r s idade s 
que  o  sono  não  conse -

gue  d i s so l ve r.  Acorda r 
sob  o  pe so  de  um d i a 
de se spe r ançoso  é  de s a -
l en t ador.  Busca r  ân imo 
pe l a  manhã  pa r a  con t i -
nua r  o  ho j e  s em av i s t a r 
i nd í c io s  de  boas  no t í c i a s 
é  su focan t e .

Ficar  quest ionando 
por  que a  v ida  es tá  de-
sandando em aspectos 
que fogem do nosso con-
tro le  é  como dar  mur ro 
em ponta  de faca .  As coi -
sas  s implesmente  acon-
tecem,  e,  por  mais  que 
aparentem ser  d i f íce is 
de  resolver,  só  nos  res-
ta  cont inuar  acredi tando 
que a  v ida  saberá  d is t r i -
buir  sabiamente  também 
os momentos  de a leg r ia . 
E,  honestamente,  espero 
que e la  sa iba…

Fred Elboni

Esteja com alguém por escolha. 
Jamais por necessidade

Esteja com alguém que 
você gosta, te faz bem, agre-
ga e acrescenta na sua vida. 
Se manter com uma pessoa 
por acreditar precisar dela, 
por necessidade, nunca será 
algo bom para você.

Seu parceiro ou sua par-
ceira, deve ser aquele(a) que 
desperta o melhor em você 
e não aquele que te provoca 
as piores sensações a ponto 
de você nem se reconhecer 
mais e desacreditar no amor.

Há relacionamentos 
que são bálsamos em nos-
sa vida, nos trazem paz, 
crescimento, evolução e 
progresso. Mas, tem tam-
bém, os que nos colocam 
pra baixo, deformam nossa 
personalidade e detonam 
nossa autoestima e o pior? 
Ainda assim, acreditamos 
não viver sem eles e como 
uma espécie de vício, sa-
bemos que não nos fazem 
bem, mas repetimos para 
nós mesmos que não vive-
mos sem.

Interações destrutivas, 

dinâmicas disfuncionais 
nos adoecem e pouco a 
pouco nos misturamos a 
elas, nos perdendo no labi-
rinto de tantas limitações 
sem saber o caminho de 
volta para gente.

Quando nos damos con-
ta de tamanha intoxicação 
dá uma saudade do que éra-
mos, daquilo que existia so-
bre nós...

Olha só, não é dessa 
pessoa que você precisa, 
mas de você, da sua essên-
cia perdida nesse caminho 
desviado até aqui.

Seja lá onde você te-
nha se perdido, permita-se 
pouco a pouco retomar-se, 
escolhendo para a sua vida 
tudo o que te faça bem, 
colabore com sua verda-
de, aquilo que você tem de 
mais bonito, valioso e im-
portante, sua autonomia, 
sua identidade, o reconhe-
cimento do seu “eu” único 
e intransferível.

Pamela Magalhães



Aniversariante desta quinta-feira (3), é o Braz Azevedo. Na 
foto com sua esposa Laura Azevedo. Saudades de vocês
meus amigos!

20 |  

¨sociais com Rômulo Passos e Tiago Souza

Jornal Ponto Final
3 a 9 de fevereiro de 2022

Caburé, presidente da Lema, comemora mais um 
aniversário nesta quinta-feira (3). Parabéns!

Parecem bonequinhas de tão lindas. Antonella carregando 
sue irmãzinha Melissa. Os papais Carlos e Mayra estão de 
parabéns pelas princesas. Que Deus abençoe vocês!

Olha só essas pequenas brasileiras que lindas! Manuela e 
Melissa junto com os papais Vinícius e Simone foram assistir 
o jogo do Brasil X Paraguai no Mineirão. Vocês são pé quente 
no jogo hein?! Abraços pra vocês.

A Stella Luiza, irmã do nosso produtor Eric Modesto, 
também fez questão de posar para foto pós vacina da 
covida-19. Parabéns!

Nosso amigo e advogado Dr. Wener Alvim, com o famoso 
Henrique Maderite. Mas que honra hein, Dr.?! 
Grande abraço.

Brenda Luiza (sobrinha do nosso produtor Eric Modesto) 
com sua amiguinha Isabela, felizes da vida por ter vacinado 
contra Covid-19.


