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Os candidatos selecionados também serão comunicados via E-mail e Whatsapp.

Inscrições abertas 
para cursos gratuitos 
em Escola de 
Ofícios Tradicionais
PARTICIPAÇÃO. Os estudantes matriculados participam de 
visitas técnicas que acontecem aos sábados.
DA REDAÇÃO

A Tradicional Escola de 
Ofícios de Mariana está com 

inscrições abertas para os cur-
sos de Alvenaria, Cantaria, Car-
pintaria, Forjaria e Pintura. As 

inscrições podem ser realizadas 
por qualquer pessoa com idade 
a partir de 18 anos, que saiba 
ler e escrever, do dia 03 a 24 de 
fevereiro, através do site: www.
escoladeoficios.org.br.

Com o período de dura-
ção de quatro meses, as aulas 
acontecerão de forma pre-
sencial de terça-feira a quin-
ta-feira (podendo ter sextas e 
sábados letivos previamente 
combinados), das 18h30min 
às 22h, na sede da Escola de 
Ofícios, situada na Rua Cô-
nego Amando, 278, Chácara 
- Mariana (MG). 

Além das aulas de cada 
ofício, agendadas de terça a 
quinta-feira, os estudantes 
matriculados participam de 
visitas técnicas que aconte-
cem aos sábados, e também 
de atividades para formação 
geral, contempladas pela uni-
dade curricular dos Temas 
Transversais, que incluem 
Educação Patrimonial, Em-
preendedorismo e Comuni-
cação Digital.

O resultado da seleção 
começará a ser divulgado 
no dia 11 de março de 2022, 
no site oficial da Escola. Os 
candidatos selecionados tam-
bém serão comunicados via 
E-mail e Whatsapp. 
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 Todos os atendimentos seguem os protocolos de segurança e higiene, conforme decretos municipais.

Serviços oftalmológicos serão 
disponibilizados gratuitamente
ATENDIMENTO. Caminhão MedSesc Oftalmologia estará na cidade entre 9 de fevereiro e 11 de março 
atendendo a população pré-selecionada pela Secretaria de Saúde.

DA REDAÇÃO

As Unidades Móveis do 
Sesc em Minas buscam pro-
mover mais acessibilidade aos 
serviços de saúde a toda popu-
lação mineira. Os consultórios 
são adaptados em caminhões 
e carretas com uma estrutura 
moderna e preparada para le-
var assistência médica e odon-
tológica por meio do Odonto-
Sesc, MedSesc Oftalmologia e 
Sesc Saúde Mulher.

Para promover o cuida-
do com a saúde dos olhos, o 
caminhão MedSesc Oftalmo-
logia estará em Mariana entre 
os dias 9 de fevereiro e 11 de 
março. Neste período, serão 
disponibilizados consultas e 
exames oftalmológicos de for-
ma gratuita para a população 
pré-selecionada pela Secretaria 
de Saúde do município. 

Os atendimentos, realiza-

dos por meio de uma parceria 
entre o Sesc em Minas e a Pre-
feitura Municipal de Mariana, 
serão realizados na Unidade 

Básica de Saúde Cônego José 
de Arimatéia de Pinho, loca-
lizada no bairro Cabanas, de 
segunda a sexta-feira, das 7h 

às 16h. 
A unidade móvel do Med-

Sesc Oftalmologia é equipada 
com sala de espera e consul-

tório médico, além de possuir 
acessibilidade. O caminhão 
conta também com profissio-
nais capacitados para oferecer 
os seguintes serviços:

 
• Consultas oftalmológicas;
• Exames de tonometria com-
putadorizada (para diagnóstico 
do glaucoma);
• Exame de auto refração 
computadorizada (para aferi-
ção de grau);
• Exame de refração (para 
confirmação de grau);
• Exame de fundo de olho 
(avaliação da retina) e
• Biomicroscopia (para iden-
tificação da catarata e outros 
processos inflamatórios).

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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 Todos os animais do Centro de Acolhimento Animais são 
vermifugados.

Evento de adoção leva 
animais adotados 
à novos lares
ADOÇÃO. Os interessados devem  portar um documento 
original com foto e comprovante de endereço.

DA REDAÇÃO

Mais uma edição do Even-
to de Adoção de Animais, 
aconteceu, na Arena Mariana 
onde foram adotados quatro 
cachorros e dois gatos. Rea-
lizado com o apoio da ONG 
IDDA (Instituto de Defesa 
dos Direitos dos Animais) e 
do CAA (Centro de Acolhi-
mento de Animais), o evento 
acontece quinzenalmente na 
cidade de Mariana. 

No ato da adoção, os in-
teressados devem  portar um 
documento original com foto 
e comprovante de endereço, 
para posteriormente, assi-
nalar a documentação que o 
compromete como tutor res-
ponsável. Todos os animais 
do Centro de Acolhimento 
Animais são vermifugados, 
microchipados, com a vacina-
ção em dia, castrados ou com 
castração garantida pelo CAA, 

quando atingirem a idade mí-
nima para o procedimento.

Excepcionalmente nes-
ta edição, o evento ocorreu 
juntamente com outra ação a 
favor da causa animal, o Mu-
tirão de Castração. O municí-

pio de Mariana apoia a causa 
animal criando leis rígidas 
contra maus tratos e aban-
dono e campanhas que cons-
cientizem a população sobre 
a importância de prezar pelo 
bem estar de cães e gatos.

RECURSO

Formação de Lideranças Jovens repassa 
mais R$ 1 milhão para bacia do rio Doce

O programa de Forma-
ção de Lideranças Jovens da 
Fundação Renova iniciou o 
repasse de recursos para 45 
projetos mineiros seleciona-
dos atuarem na revitalização 
ambiental, social e econômi-
ca de comunidades ao longo 
da bacia do rio Doce. No to-
tal, a iniciativa está destinan-
do mais de R$ 1 milhão em 

recursos para o desenvolvi-
mento das ações de 58 pro-
jetos em Minas Gerais e no 
Espírito Santo. Em Mariana 
e região, sete iniciativas de 11 
jovens foram selecionadas.

O objetivo do projeto é 
promover a transformação 
e o engajamento de cerca de 
mil jovens participantes, en-
tre 15 e 29 anos, no proces-
so de reparação, por meio do 

desenvolvimento de ações e 
projetos em 41 municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão (MG).  
Ao mesmo tempo, contribui-
se para o fortalecimento de 
uma rede de atores e ações 
que trabalham com o prota-
gonismo juvenil, fomentando 
práticas de educação em rede 
para a revitalização local e re-
gional dos territórios.

DA REDAÇÃO
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 Ainda há mais seis torres a serem executadas, na qual cinco 
já estão definidas.

Subdistrito de Constantino 
recebe Torre de Telefonia Móvel 
COMUNICAÇÃO. Seis torres telefônicas já foram entregues em distritos marianenses.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana 
realizou, no último sábado 
(5) a entrega da Torre de Te-
lefonia Móvel no subdistrito 
de Constantino. Agora, com 
o sinal telefônico, os mora-
dores da localidade poderão 
usufruir de um sinal digital, 
tendo acesso a uma rede am-
pliada. A internet, que antes 
não era uma realidade, pas-
sará a ser mais um meio para 
a população local se inserir,  

na qual irá contribuir, além 
da comunicação, em negó-
cios e vendas dos cidadãos 
que possuem comércio. 

Já foram entregues seis 
torres telefônicas em dis-
tritos, subdistritos e loca-
lidades em Mariana. Ainda 
há mais seis torres a serem 
executadas, na qual cinco já 
estão definidas (Barro Bran-
co, Mainart, Serra do Car-
mo, Vargem e Cuiabá) e uma 

ainda se encontra em aberto.
Representante da TWS 

Telecom, empresa respon-
sável pelas instalações e 
funcionamento das torres 
que estão sendo implanta-
das, Jonathan Gomes, conta 
sobre a importância do me-
canismo, visando a comu-
nicação: “sabemos que sem 
a comunicação, estamos em 
“um mundo fechado”. Então, 
principalmente no celular, ela 
abre portas para ter comodi-
dade. Isso, eu costumo falar, 
que é o direito do cidadão 
previsto em constituição, que 
ele tem que ter o mínimo de 
condição para sobreviver, e a 
comunicação está inclusa ”. 

Moradora do distrito de 
Constantino, Rita demons-
trou gratidão e satisfação 
com a entrega da torre tele-
fônica: “Estamos muito feli-
zes pelo que estão realizan-
do, recebemos cada dia mais 
benefícios ao subdistrito e, 
agora, o sinal do telefone. 
Estamos muito felizes!”.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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O Plano conta com o apoio técnico e desenvolvimento da Plan Soluções, que está há 13 
anos no mercado.

Mariana recebe o 
seu primeiro Plano 
de Apoio à Diversidade 
Econômica  
JUNÇÃO. O desenvolvimento do PADE contou com a contribuição 
dos três setores: poder público, setor produtivo e sociedade civil.

DA REDAÇÃO

Foi concluída a primei-
ra versão do Plano de Apoio 
à Diversidade Econômica 
(PADE) entregue à Prefeitura 
de Mariana e a representan-
tes da sociedade civil, durante 
evento no Centro de Conven-
ções do município. Na ocasião, 
foram apresentados os primei-
ros resultados dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo de 15 
meses, como o plano de ação 
das oportunidades priorizadas 
pelos participantes do proces-
so. Também foram divulgadas 
informações sobre o andamen-
to da instalação da Agência de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Social dos Inconfidentes, 
Alto Paraopeba (Adesiap) e do 
Conselho de Desenvolvimento 
Econômico de Mariana. “Esse 
conjunto de oportunidades de 
diversificação econômica, di-
recionado pela comunidade, 
por meio do PADE, é algo que 
precisa ser abraçado por boa 
parte da população de Mariana 
e Ouro Preto. Por se tratar de 
um tipo de construção popular 
de futuro, é necessário que hoje 
saibamos trabalhar em conjun-

to para aproveitar da melhor 
maneira os recursos e vislum-
brar ações para além da mine-
ração nos territórios”, ressaltou 
o diretor da Agência de Desen-
volvimento do Arranjo Produ-
tivo de Cultura e Turismo de 
Mariana, Kelson Douglas. 

O desenvolvimento do 
PADE contou com a contri-
buição dos três setores: po-
der público, setor produtivo 
e sociedade civil. “O PADE 
está revolucionando ações 
que estão sendo construídas 
a várias mãos. Temos a ex-
pectativa de a cada dia mais 
poder levar melhorias de vida 
nas comunidades e em nossa 
cidade diversificando sobre o 
tema dos cinco eixos propos-
tos pelos envolvidos em vá-
rias reuniões, junto a repre-
sentantes da Samarco e Plan 
Soluções: Inovação e tecno-
logia, rejeitos da mineração, 
turismo e agricultura são os 
eixos escolhidos para se de-
senvolver”, destacou o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico de Mariana, Pe-
dro Cesar Oliveira Nunes. 

  O PADE traz um novo 

leque de opções de negócios 
e atividades modernas, que 
apontam caminhos por onde 
a mineração de agora pode 
ajudar a criar um novo cenário 
para um futuro mais sustentá-
vel na região. O Plano também 
foi desenvolvido para o muni-
cípio de Ouro Preto. 

O Plano de Apoio à Di-
versificação Econômica 
(PADE) é uma condicionante 
da Licença de Operação Cor-
retiva (LOC). Os trabalhos ti-
veram início em setembro de 
2020, sendo executado nos 
municípios de Mariana e Ouro 
Preto. O Plano levanta no-
vas oportunidades a partir da 
identificação e mapeamento 
de potencialidades, por meio 
da interação com as principais 
instituições de cada município.

O Plano conta com o 
apoio técnico e desenvolvi-
mento da Plan Soluções, que 
está há 13 anos no mercado 
atuando com governança 
territorial, políticas públi-
cas, estratégias empresariais 
multisetoriais e desenvolvi-
mento de Arranjos Produti-
vos Locais.    
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O edil esteve conversando com moradores e realizando fiscalizações rotineiras no local.

Reparo em ponte é solicitado por 
vereador em visita à Constantino
PRECAUÇÃO. Em visita a Constantino, o edil identificou intervenções que no seu entendimento são priori-
dades por trazer risco à população.

DA REDAÇÃO

No último sábado (5), o 
vereador Pedrinho Salete es-
teve no distrito de Constanti-
no, na cidade de Mariana par-
ticipando da inauguração da 
torre de telefonia móvel, uma 
conquista para os moradores 
da localidade.

Mediante a participação no 
distrito, o edil esteve conver-
sando com moradores e reali-
zando fiscalizações rotineiras 
no local. De acordo com um 
vídeo postado em suas redes 
sociais, Pedrinho solicitou ao 
prefeito Juliano Duarte uma 
manutenção em uma ponte na 
estrada principal que dá acesso 
ao distrito e em suas palavras 
o vereador avaliou a medida 
como prioridade devido ao 
risco que apresenta aos mora-
dores. “Solicito ao prefeito que 
coloque um guarda corpo nessa 

ponte que está causando risco 
para os moradores de Constan-
tino, tem fitas quebradas colo-
cadas por eles mesmos junto 

com bambu para identificar e 
sinalizar às pessoas que passa-
rem no local verem e não cau-
sar um acidentes podendo estas 

caírem lá em baixo. Gostaria de 
agradecer ao prefeito Juliano 
Duarte pela torre de telefonia 
inaugurada aqui em Constanti-

no e por todo governo que vem 
fazendo na cidade de Mariana, 
mas não podemos deixar de pe-
dir”, finalizou o vereador.
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Os interessados em aderir o curso devem solicitar a 
documentação necessária para comprovação de vínculo.

Através de parceria, 
prefeitura e Skill 
incentivam 
aprendizado de 
servidores 
EDUCAÇÃO. A parceria tem o intuito de ser uma incentivadora 
direta aos servidores e familiares.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana fe-
chou mais uma parceria, agora, 
com o centro de aprendizagem 
Skill.Ed, que garante 50% de 
desconto no valor da matrícula 
e 15% no valor da mensalidade 
dos cursos aos trabalhadores 
públicos interessados e seus fa-
miliares.

Os cursos que estão inclu-
sos no desconto são: Inglês, 
Espanhol e Português para es-
trangeiros, cursos de desenvol-
vimento nas áreas de Carreira e 
Desenvolvimento, Tecnologia e 
Inovação, Marketing e Vendas e 
Gestão de Negócios. Além dos 
cursos de Youtube na prática, 
Operador de Caixa e Crédito, 
Projetista e Design 3D, Aten-
dente de Farmácia, Edição de 
Imagens e Ilustrações na Práti-
ca, Programação e Desenvolvi-
mento de Games, Desenvolvi-
mento de Sistemas, Marketing 
Digital na prática, Informática 
na prática, Gestão de RH es-
sencial, Gestão Contábil Essen-
cial e Design na prática.

Para a proprietária da esco-
la, Aline Lage, a colaboração é 
uma ótima oportunidade, “Es-
tamos muito felizes por firmar-
mos essa parceria com a Prefei-
tura e podermos juntos investir 
na educação de mais pessoas. 

Com certeza, essa parceria vai 
ao encontro com tudo que pre-
zamos em nossa escola e esta-
mos extremamente ansiosos 
para atender esse novo públi-
co!”, ressaltou.

Essa medida vai contri-
buir com o desenvolvimento 
educacional dos funcionários 
e seus dependentes, se esten-
dendo a filhos e cônjuges. A 
parceria tem o intuito de ser 
uma incentivadora direta aos 
servidores e familiares, a fim de 

investirem em sua educação e 
tornar o ensino cada vez mais 
acessível. Os interessados em 
aderir o curso devem solici-
tar a documentação necessária 
para comprovação de vínculo 
no Departamento de Recursos 
Humanos, localizado no prédio 
da prefeitura. 

Para mais informações, 
ligue para (31) 3557-4033 ou 
mande uma mensagem no 
Whatsapp da Skill.Ed, pelo nú-
mero (31) 98688-4033.

PARTICIPAÇÃO

Estão abertas as inscrições gratuitas 
para a 31° Corrida da Ressaquinha

No dia 06 de março, a Pre-
feitura de Mariana, por meio da 
Secretaria de Esportes e Even-
tos, irá promover a 31° Corri-
da da Ressaquinha, juntamente 
com a 37° Corrida da Ressaca, 
que retorna após dois anos 
sem o evento. A largada será 

às 08h30min, na Praça da Sé. 
Podem participar as crianças de 
03 a 10 anos de idade. 

Além do mais, os peque-
nos serão contemplados com 
uma medalha de participação, 
e os 50 primeiros inscritos ga-
nharão uma camisa personali-
zada do evento. As inscrições 

são gratuitas e podem ser fei-
tas acessando o link: https://
forms.gle/VbkFyRMCJu-
3dKA8n6, até o dia 18 de fe-
vereiro. Participe!

DA REDAÇÃO

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Autoridades local estiveram presentes para a inauguração.

Bairro Cabanas 
agora conta com 
Posto Integrado de 
Segurança Pública 
ATENDIMENTO. O Posto Integrado terá seu funcionamento até 
às 19 horas, com ronda móvel por 24h. 

DA REDAÇÃO

Inaugurado no último dia 4, 
o Posto Integrado de Seguran-
ça Pública, no Bairro Cabanas, 
que até então, não possuía ne-
nhum ponto de apoio dedicado 
a esse fim, irá trazer um ponto 
de apoio aos moradores no que 
diz respeito a segurança pública. 
Localizado na Rua Conselheiro 
Lafaiete, número  08, próximo 
ao ponto final, o Posto será uti-
lizado pela Polícia Civil, Bom-
beiro Civil Militar, Polícia Mili-

tar e Guarda Civil Municipal de 
Mariana. O seu funcionamento 
será até às 19 horas, com ronda 
móvel por 24h. 

Raquel Souza, Secretá-
ria Adjunta de Defesa Social, 
afirma sobre a importância 
da unidade. “Nós, da Guar-
da Municipal, acreditamos no 
trabalho feito, devido à proxi-
midade do policiamento com 
a comunidade, visando a pre-
venção da criminalidade”.

Para a Capitão PM Marta 

Guido, Comandante da 239° 
Companhia de Polícia Militar, 
a execução do Posto Integra-
do é uma ganho muito grande 
para a população, demonstran-
do que as forças de segurança 
atuantes no município cami-
nham juntas. “Para a Polícia 
Militar é ótimo ter um ponto 
de apoio (no bairro Cabanas), 
onde os policiais militares po-
derão registrar um boletim de 
ocorrência sem ter que se des-
locar ao quartel, onde eles vão 
poder usar um banheiro para 
fazer as necessidades. Então 
assim, eu acredito que vai dar 
certo, é um ganho para comu-
nidade e a Polícia Militar está 
à disposição, trabalhando diu-
turnamente a fim de conseguir 
uma Mariana cada vez mais se-
gura”, acrescenta. 

Já para Graciele, que traba-
lha em um bar no ponto final 
do Cabanas, junto ao seu pai, 
o Posto Policial foi considera-
do essencial “Vai ajudar muito! 
Dando uma segurança maior, 
ainda mais pelo fato de ser-
mos o único bar aberto aqui 
no momento, e ficar aberto 
até mais tarde, acaba trazendo 
uma segurança a mais, de não 
precisar ficar tão preocupado. 
Foi fundamental e estava fal-
tando isso aqui”, afirma.
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Vereadores cobram 
esclarecimentos 
e continuidade de 
obras em OP
COBRANÇA. Foram solicitados esclarecimentos e providências 
sobre o andamento de obras importantes em Ouro Preto.

DA REDAÇÃO

A Indicação Nº 10/2022, 
de autoria do vereador Regi-
naldo do Tavico (Republica-
nos), solicita que a prefeitura 
verifique, junto à Secretaria 
Municipal de Obras, a possi-
bilidade de ampliação do te-
lhado do ponto de ônibus da 
Estação, uma vez que o corre-
dor encontra-se aberto, e, no 
período chuvoso, prejudica os 
usuários que ali transitam.

A Representação Nº 
09/2022, de autoria do vere-
ador Matheus Pacheco (PV) 
e encaminhada à Paróquia 
Nossa Senhora do Pilar e ao 
IPHAN (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional), solicita que ambos, 
em parceria com o Executivo 
Municipal, promovam ações e 
reuniões para discutir e atua-
lizar os dados e cronogramas 
relacionados às intervenções 
necessárias para a Igreja de 
Bom Jesus do Matosinhos.

E de modo a atender as 
demandas da população local, 
a Representação Nº 10/2022, 
de autoria do vereador Naér-
cio Ferreira (Republicanos), 
solicita que a empresa Gerdau 
informe se o repasse financeiro 
destinado à obra social “Proje-
to Estação Cultura”, no distrito 
de Miguel Burnier, será renova-
do para o ano de 2022.

Segundo o vereador, o re-
passe do ano 2021 está para 
terminar e ainda não houve um 
posicionamento da referida em-
presa sobre o orçamento para o 
ano de 2022. “Projetos sociais 
são importantíssimos para o 
bem estar coletivo, pois traba-
lham com crianças e adolescen-
tes. Vários desdobramentos, 
que podem piorar a situação do 
distrito, podem acontecer caso 
a população venha a perder o 
repasse”, apontou.

O Requerimento Nº 
08/2022, de autoria do verea-
dor Júlio Gori (PSC) e encami-

nhado à Prefeitura e à Secreta-
ria Municipal de Obras, requer 
informações referentes a passa-
rela metálica instalada para pas-
sagem de pedestres próxima ao 
campo do Progresso, no distri-
to de Cachoeira do Campo. 

Dentre as informações re-
queridas, o parlamentar ques-
tiona sobre qual é o  custo 
mensal do aluguel das estrutu-
ras; por  quanto tempo a refe-
rida passarela ficará instalada; 
por que a obra está paralisa-
da; e quais fatores impedem a 
construção de uma passarela 
definitiva no local.

Nesse mesmo sentido, o 
Requerimento Nº 06/2022, de 
autoria do vereador Matheus 
Pacheco, solicita à Secretaria 
de Educação e à Secretaria de 
Obras informações referen-
tes às intervenções que estão 
acontecendo, ou irão aconte-
cer, ainda neste primeiro se-
mestre nos prédios escolares 
da Rede Municipal. 
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DA REDAÇÃO

A Indicação Nº 10/2022, 
de autoria do vereador Regi-
naldo do Tavico (Republica-
nos), solicita que a prefeitura 
verifique, junto à Secretaria 
Municipal de Obras, a possi-
bilidade de ampliação do te-
lhado do ponto de ônibus da 
Estação, uma vez que o corre-
dor encontra-se aberto, e, no 
período chuvoso, prejudica os 
usuários que ali transitam.

A Representação Nº 
09/2022, de autoria do vere-
ador Matheus Pacheco (PV) 
e encaminhada à Paróquia 
Nossa Senhora do Pilar e ao 
IPHAN (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
Nacional), solicita que ambos, 
em parceria com o Executivo 
Municipal, promovam ações e 
reuniões para discutir e atua-
lizar os dados e cronogramas 
relacionados às intervenções 
necessárias para a Igreja de 
Bom Jesus do Matosinhos.

E de modo a atender as 
demandas da população local, 
a Representação Nº 10/2022, 
de autoria do vereador Naér-
cio Ferreira (Republicanos), 
solicita que a empresa Gerdau 
informe se o repasse financeiro 
destinado à obra social “Proje-
to Estação Cultura”, no distrito 
de Miguel Burnier, será renova-
do para o ano de 2022.

Segundo o vereador, o re-
passe do ano 2021 está para 
terminar e ainda não houve um 
posicionamento da referida em-
presa sobre o orçamento para o 
ano de 2022. “Projetos sociais 
são importantíssimos para o 
bem estar coletivo, pois traba-
lham com crianças e adolescen-
tes. Vários desdobramentos, 
que podem piorar a situação do 
distrito, podem acontecer caso 
a população venha a perder o 
repasse”, apontou.

O Requerimento Nº 
08/2022, de autoria do verea-
dor Júlio Gori (PSC) e encami-

nhado à Prefeitura e à Secreta-
ria Municipal de Obras, requer 
informações referentes a passa-
rela metálica instalada para pas-
sagem de pedestres próxima ao 
campo do Progresso, no distri-
to de Cachoeira do Campo. 

Dentre as informações re-
queridas, o parlamentar ques-
tiona sobre qual é o  custo 
mensal do aluguel das estrutu-
ras; por  quanto tempo a refe-
rida passarela ficará instalada; 
por que a obra está paralisa-
da; e quais fatores impedem a 
construção de uma passarela 
definitiva no local.

Nesse mesmo sentido, o 
Requerimento Nº 06/2022, de 
autoria do vereador Matheus 
Pacheco, solicita à Secretaria 
de Educação e à Secretaria de 
Obras informações referen-
tes às intervenções que estão 
acontecendo, ou irão aconte-
cer, ainda neste primeiro se-
mestre nos prédios escolares 
da Rede Municipal. 
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O edital para concorrer às três vagas abertas para 2022 já 
está aberto.

Orquestra OP apresenta “O Pequeno 
Príncipe” com a presença de Tim Rescala
ONLINE. Espetáculo ganhou nova roupagem e será exibido no dia 19/02, às 19h, no canal da orquestra no YouTube.
DA REDAÇÃO

A história de um pequeno 
príncipe que morava em um 
planeta um pouco maior do que 
uma casa e que precisava de um 
amigo é um clássico da literatura 
infanto-juvenil. A fábula do es-
critor francês Antoine de Sain-
t-Exupéry ganhou adaptação do 
maestro Rodrigo Toffolo, que 
será apresentada no dia 19 de 
fevereiro, às 19h, no YouTube 
da Orquestra Ouro Preto.

A exibição reúne uma série 
de novidades e marca o encer-
ramento das inscrições para os 
candidatos à bolsa na Academia 
Orquestra Ouro Preto, projeto 
que proporciona a jovens ins-
trumentistas a experiência de 

vivenciar o dia a dia de uma or-
questra. O edital para concorrer 
às três vagas abertas para 2022 
já está aberto e as inscrições se 
encerram no dia 20 de fevereiro.

O concerto cênico-musi-
cal “O Pequeno Príncipe” tem 
música original de um dos mais 
premiados compositores brasi-
leiros, Tim Rescala, que também 
é narrador da história e, pela 
primeira vez, estará presente em 
cena. Soma-se a esse universo a 
magia do teatro de bonecos do 
bonequeiro e artista contempo-
râneo Eduardo Felix.

Rodrigo Toffolo, que além 
de diretor artístico e regente ti-
tular da Orquestra Ouro Preto 

assina a adaptação do texto para 
o espetáculo, conta que a soma 
dos instrumentos orquestrais à 
narração e ao cenário composto 
por bonecos trouxe um resulta-
do capaz de agradar a adultos e 
crianças. “Não é um espetáculo 
só infantil já que quis fazer uma 
adaptação fiel da clássica obra 
de Exupéry e, portanto, frases 
importantes do autor que nos 
fazem refletir estão intactas no 
texto que tem música original 
nas cenas que o compõe. O 
que fiz foi uma desconstrução 
do texto original, começando a 
história do meio, do encontro 
entre o Príncipe e o Rei”, con-
textualiza o maestro.
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Fio da rede elétrica partido: Cemig pede 
máxima atenção para evitar acidentes
CAUTELA. Companhia orienta que não se deve aproximar e nem permitir que outros se aproximem de fios rompidos.

DA REDAÇÃO

No período chuvoso, as 
ocorrências com fio partido 
tendem a aumentar em função 
de situações típicas dessa épo-
ca - geralmente provocadas 
por ventanias e tempestades 
fortes - como a queda de ár-
vores sobre cabos, lançamento 
de objetos na rede de energia, 
colisões de veículos em pos-
tes ou até mesmo a incidên-
cia de descargas atmosféricas, 
que podem provocar danos à 
fiação elétrica. Dessa forma, 
a Cemig vem, mais uma vez, 
orientar a população sobre os 
cuidados que todos devem ter 
em relação a ocorrências na 
rede elétrica que envolvam si-
tuações de fios partidos.  

De acordo com o geren-
te de Saúde e Segurança do 
Trabalho da Cemig, João José 
Magalhães Soares, as pesso-
as nunca devem se aproximar 
de fios no chão ou tentar re-
tirar restos de árvores sobre 
veículos ou até mesmo do 
solo, caso estejam obstruindo 
a passagem de uma via ou da 
garagem. Nesses casos, é es-
sencial que se tenha paciência 
e espere a chegada do Cor-
po de Bombeiro e da Cemig. 

“Caso as pessoas se deparem 
com um fio partido, elas não 
podem se aproximar ou tocar 
no cabeamento e, se possível, 
não devem permitir que outras 
pessoas se aproximem tam-
bém. Nos casos em que con-
dutores rompidos caiam sobre 
veículos, é muito provável que, 
ao sair do automóvel, a pessoa 
sofra um choque elétrico, que 
pode ser de até 13.800 volts, 
caso seja uma rede de média 
tensão”, orienta o gerente.  

Em um acidente de carro 
em que haja a derrubada de 
cabos de energia na lataria ou 
no entrono, as pessoas podem 
se desesperar e querer deixar o 
automóvel o mais rápido pos-
sível. Contudo, o mais seguro 
é permanecer no interior do 
veículo. “Os veículos são pro-
jetados de tal forma para não 
conduzirem energia elétrica 
para o seu interior. Assim, o 
mais seguro para as pessoas 
é permanecerem dentro do 
automóvel até a chegada da 
Cemig para providenciar o 
desligamento da rede elétri-
ca e permitir que o Corpo de 
Bombeiros faça o resgate com 
segurança”, explica. 

 Entretanto, há uma situa-

ção em que as pessoas devem 
sair do veículo imediatamente: 
quando o acidente provoca 
incêndio. Dessa forma, o es-
pecialista em segurança expli-
ca a única forma de deixar o 
automóvel em segurança. “O 
único caso em que a pessoa 
deve deixar o veículo ime-
diatamente é em situações de 
incêndio. Nessas ocasiões, se 
for necessário sair do veículo, 
a pessoa nunca deve tocar na 
estrutura do automóvel e no 
solo ao mesmo tempo, porque 
a pessoa se tornará o caminho 
da corrente elétrica entre ela 
e o solo. Isso pode ser fatal 
ou causar queimaduras gra-
víssimas. O correto é que a 
pessoa abra a porta e salte de 
forma a não tocar no veículo 
e no solo ao mesmo tempo e 
sempre longe do cabo partido. 
Ao cair no solo a pessoa deve 
andar em passos curtos até se 
afastar do veículo ou do cabo 
partido. Apesar da dificuldade, 
esta é a única forma de evitar 
o choque elétrico”, completa.

Curta a página do Ponto 
Final no Facebook
facebook.com/jornalpontofinal
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Haverá a disponibilização de orientações práticas e espaço para perguntas aos participantes.

FIEMG realiza hoje (10) palestra sobre 
cobrança do Difal do ICMS em 2022
Evento da Gerência Tributária e do Conselho Tributário da entidade terá transmissão on-line.

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de oferecer 
conhecimento e tirar dúvidas 
acerca da cobrança do dife-
rencial de alíquota (Difal) do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
em 2022, a Gerência Tributá-
ria e o Conselho Tributário da 
FIEMG irá realizar, hoje (10) 
uma palestra sobre o tema. O 
evento é gratuito e será trans-
mitido on-line.

A palestra “Controvérsias 
sobre a cobrança do Difal” 
visa levar ao conhecimento 
da indústria e da sociedade 
em geral os posicionamentos 
do Fisco e dos contribuintes 
acerca da cobrança do Difal 
neste ano. Isso porque a tese 
dos contribuintes (de que a 
cobrança só é possível em 
2023) se contrapõe à tese da 
maioria dos Estados - de que 

a cobrança será a partir de 
abril de 2022. 

Dessa forma, a palestra 
será uma excelente oportuni-
dade de entendimento sobre 
o assunto. Além da contex-
tualização inicial, da apresen-
tação das teses dos Estados 
e dos contribuintes, haverá a 
disponibilização de orienta-
ções práticas e espaço para 
perguntas aos participantes. 
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Pequenos Negócios 
foram responsáveis 
por criação de novos 
empregos em 2021
ANÁLISE. A atividade com maior número de contratações do segmento 
foi a construção de edifícios, conforme levantamento do Sebrae.

DA REDAÇÃO

Das 2,7 milhões de no-
vas vagas de empregos cria-
das em 2021, cerca de 78% 
foram geradas por micro 
e pequenas empresas. De 
acordo com levantamen-
to feito pelo Sebrae, com 
base em dados do Caged, 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência, enquanto 
os pequenos negócios fo-
ram responsáveis por 2,1 
milhões de postos de tra-
balho, as médias e grandes 
empresas fecharam o ano 
com um saldo positivo de 
505,4 mil novos empregos. 
“Isso significa dizer que a 
cada 40 postos de traba-
lho gerados no Brasil, em 
2021, 31 foram criados 
pelas micro e pequenas 
empresas. Mesmo apresen-
tando um saldo negativo 
em dezembro, o que geral-
mente ocorre nesse mês do 
ano, os pequenos negócios 
mostraram a importância 
que têm para a retomada 
econômica”, afirma o pre-
sidente do Sebrae, Carlos 
Melles.  Após onze meses 
consecutivos de saldos de 
contratações positivos, de-

zembro de 2021 apresentou 
saldo negativo de -265.811 
postos de trabalho. As médias 
e grandes empresas foram as 
que mais demitiram e reduzi-
ram seus quadros em 141.144 
postos, seguidas pelas micro e 
pequenas, com uma redução 
de 91.583.

Na comparação entre o 
resultado acumulado entre 
os anos de 2020 e 2021, as 
micro e pequenas empre-
sas criaram, quase 38 vezes 
mais postos de trabalho no 
ano passado. No primeiro 
ano da pandemia, o Brasil 
teve um saldo total negativo 
de -191.455 contratações, 
apesar das micro e peque-
nas empresas terem apre-
sentado um saldo positivo 
de mais de 56 mil empregos. 
O resultado ruim é atribu-
ído às médias e grandes, 
que foram responsáveis por 
-274.220 postos de trabalho.

O Sebrae também rea-
lizou um levantamento das 
dez atividades que mais ge-
raram empregos em 2021. 
Juntas, elas foram respon-
sáveis por mais de 450 mil 
novas vagas. Em primeiro 
lugar ficou o segmento de 

construção de edifícios, 
que abriu 93, 4 mil postos 
de trabalho. Logo em se-
guida, vieram os restauran-
tes, com 57,5 mil postos. 
“O bom desempenho dos 
restaurantes mostra como 
foram importantes políti-
cas públicas criadas para a 
preservação do setor e para 
o incentivo ao emprego. 
No início da pandemia, eles 
foram forçados, em sua 
grande maioria, a fechar as 
portas e esses dados já de-
monstram um sinal de re-
cuperação”, observa o pre-
sidente do Sebrae.

Já entre as médias e 
grandes empresas, as dez 
primeiras atividades que 
mais geraram empregos 
responderam por 188,6 mil 
vagas. Em primeiro lugar 
ficou o setor de atendi-
mento hospitalar, que abriu 
39,6 mil postos de traba-
lho, seguido pelo segmen-
to de limpeza em prédios e 
em domicílios (28,1 mil) e 
pelo transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, in-
termunicipal, interestadual 
e internacional (27,2 mil).
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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!

¨ polícia
Polícia Militar 
apreende arma de 
fogo em Mariana
DISCUSSÃO. A informação foi passada durante atendimento de 
ocorrência de atrito verbal entre um casal.

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar foi acio-
nada a comparecer ao bairro 
São Pedro em Mariana, na ma-
drugada do dia 7 de fevereiro, 
segunda-feira, por volta de 
meia-noite após acionamento 
do COPOM que informava 
que neste local um casal estaria 
em atrito verbal.

No local, o casal foi encon-
trado, constatado o contido na 
denúncia e durante o atendi-
mento da ocorrência, o autor 
(34 anos), relatou que de fato 
estava tendo uma discussão 
mais acalorada com sua com-

panheira, e que temia pela sua 
integridade física e relatou aos 
policiais militares que sua com-
panheira teria uma arma de 
fogo em casa e que discutiam 
pelo fato dele ser usuário con-
tumaz de maconha e crack.

Conforme a autora (49 
anos) eles mantem um rela-
cionamento e que nos últimos 
dias traficantes da cidade tem 
os ameaçado devido a uma 
dívida que seu companheiro 
contraiu, porém negou a posse 
de arma de fogo.

Entretanto, franqueou a 

entrada dos policiais militares 
a residência e após vistoriada, 
foi encontrada em um cesto de 
roupa sujas, uma pochete ha-
vendo dentro um revólver do 
calibre 32 carregado com uma 
munição intacta, tendo sido de 
imediato apreendido.

Diante do fato o casal 
foi preso, por posse ilegal de 
arma de fogo e a contraven-
ção penal de atrito verbal, 
sendo conduzidos a Delega-
cia da Polícia Civil de Plantão 
juntamente a arma apreendida 
para as devidas providências.

Foi encontrada em um cesto de roupa sujas, uma pochete havendo dentro um revólver do 
calibre 32 carregado.
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Fios de cobre são recuperados 
e autores de furto presos 
CONFISSÃO. Os autores que assumiram o furto também confessaram outro ocorrido em data anterior.
DA REDAÇÃO

Durante atendimento 
de ocorrência no último dia 
5, dois cidadãos de, 29 e 44 
anos foram presos por roubo 
de fios de cobre. Na opera-
ção comandada pela Polícia 
Militar, também houve a pre-
ensão de um veículo.

Em operação monta-
da pela PM com a finalida-

de de averiguar a denúncia, 
as equipes se posicionaram 
estrategicamente próximo a 
Mina Del Rey em Mariana, 
aguardando que o veícu-
lo Ford Fiesta de cor Pra-
ta usado no crime passasse 
por aquele local. Em dado 
momento o citado veículo, 
aproximou e foram perce-

bidas outras características 
suspeitas no veículo como 
o pneu do lado do motoris-
ta furado, deslocamento em 
baixa velocidade e traseira 
rebaixada. Ao perceber a 
presença policial, o veículo 
foi parado bruscamente e ao 
seguir com o deslocamento 
recebeu ordem de parada.

No veículo haviam 3 
(três) ocupantes que foram 
submetidos a busca pesso-
al, nada de ilegal com eles 
encontrados, porém, ao ser 
vasculhado o automóvel, foi 
localizados em seu interior e 
também no porta-malas cer-
ca de 150 quilos de fios de 
cobre, furtados de uma mine-
radora da região, sendo este 
material apreendido.

Os autores assumiram que 
naquele dia havia praticado 
furto do material apreendido, 
bem como, de outro praticado 
na mesma mina em 3 de feve-
reiro deste ano (2022). Dessa 
forma, os autores receberam 
voz de prisão em flagrante de-
lito. Como na denúncia pesa 
contra um dos autores a pro-
priedade de arma de fogo, na 
residência deste, após buscas, 
foi encontrado dentro de um 
colchão uma garrucha do ca-
libre 38, carregado com uma 
munição, sendo enta apreen-
dida. Os autores ainda relata-
ram o futuro comprador dos 
materiais que foi arrolado no 
Boletim de Ocorrência.

Todo o material apreen-
dido, bem como os autores 
presos foram encaminhados 
à Polícia Civil de Plantão 
para a continuidade da perse-
cução penal e o veículo Ford 
Fiesta apreendido levado ao 
pátio credenciado para as de-
vidas providências.

Todo o material apreendido, bem como os autores presos 
foram encaminhados à Polícia Civil de Plantão.

Foi encontrado dentro de um colchão uma garrucha do 
calibre 38.
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Segundo o delegado de Polícia Civil, Cristiano Castelucci, os 
cães possuíam ferimentos.

Após perseguição 
policial 8 cachorros são 
encontrados em 
porta malas de carro 
RESTITUÍÇÃO. Delegado nega pedido de restituição de 
animais assim como instrumentos usados em crime.

DA REDAÇÃO

Durante patrulhamento 
em estrada de acesso rural no 
distrito de Monsenhor Horta, 
Policiais Militares se depararam 
com um veículo em alta velo-
cidade que ao perceberem a 
presença policial avançaram em 
direção à viatura quase provo-
cando uma colisão. Após rece-
ber ordem de parada o veículo 
com três ocupantes dentro ma-

nobrou em fuga havendo então 
uma perseguição policial. Du-
rante a perseguição houve um 
disparo de arma de fogo em 
direção aos policiais que em se-
guida alcançaram o veículo.

O veículo possuía pelo 
menos três ocupantes que 
evadiram do local deixando o 
automóvel para trás. Em seu 
interior foi encontrada uma 
mochila com um animal silves-

tre já sem vida e oito cachorros 
de raça usada para caça, presos 
dentro do porta malas, assim 
como instrumentos usados na 
caça.  Segundo o delegado 
de Polícia Civil, Cristiano Cas-
telucci, os cães possuíam feri-
mentos e foram avaliados por 
uma veterinária local onde foi 
constatado o crime de maus 
tratos. “Foram feitos exames 
nos cachorros onde dois apa-
rentam estarem doentes e ne-
cessitam de outros exames para 
saber qual tipo de doença que 
eles possuem. Duas fêmeas 
aparentemente estão prenhas e 
alguns cachorros com bastantes 
sinais de machucados. Ela não 
soube precisar se os ferimentos 
são por brigas entre eles ou se 
machucaram no momento em 
que fariam a caça dos animais sil-
vestres, mas fato é que foi cons-
tatado vários machucados nesses 
animais o que reforça os maus 
tratos em relação as condições fí-
sicas apresentadas pelos animais, 
bem como maus tratos em rela-
ção ao fato de estarem presos no 
porta malas do veículo’, afirmou 
Dr. Cristiano.

Um dos autores se apresen-
tou e através de um advogado, 
entrou com o pedido de restitui-
ção dos animais e também dos 
instrumentos usados no crime 
que foi negado de acordo com 
o delegado. “O advogado junto 
com o coautor pediu para que 
os restituíssem os cachorros e o 
carro. Também pediram as foi-
ces, as armas e os instrumentos 
utilizados no crime, o que foi ne-
gado com base na Lei de Crimes 
Ambientais. Vou ouvir os milita-
res que participaram da ocorrên-
cia, concluir, relatar. Mandar o 
inquérito para a justiça e pedir no 
meu relatório o perdimento des-
ses bens  (veículos, cachorros e 
instrumentos usados no crime)” 
finalizou Castelucci.
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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.

Aguardando ansiosamente as novidades 
astrais da semana, bebê? Olha, é tanta 
energia boa circulando que você tem mais 
é que falar “multiplica, Senhor!”  Surpresas 
positivas devem rolar já a partir do dia 8, 
favorecendo seus interesses pessoais e 
profi ssionais. 

Diz aí, meu cristalzinho sagitariano, checando o 
saldo de minuto em minuto para ver se aquele 
Pix caiu na conta? Se depender dos movimentos 
astrais dessa semana, esse dinheirinho 
abençoado não vai demorar pra chegar, não! Tem 
uma legião de planetas na sua Casa da Fortuna 
mandando vibes poderosas para suas conquistas 
no trabalho e nas finanças. 

Eita nóis, se tem alguém que pode levantar as 
mãos para o céu e agradecer é você, viu cabrinha! 
Benzadeus, com as alianças que os astros formam 
no seu signo, é agora que seus planos decolam de 
vez e você tira a barriga da miséria. Uma chuvarada 
de boas vibes cai do céu a partir do dia 8 e vai  
favorecer o lado profissional e financeiro. S

A posição de alguns  planetas não é das 
melhores para o seu signo. Mas o cenário 
muda completamente de fi gura porque eles  
trocam vibes positivas e isso só vai te benefi ciar, 
minha fi lha. Exemplo: Mercurio e Plutão estão 
na Casa 12, mas eles formam um belo aspecto. 
Situações complicadas podem esconder 
oportunidades de ouro para você dar uma 
virada espetacular na sua vida.

Alô peixinha, alô peixinho,  trago verdades 
e elas são pra glorifi car em pé, de ladim e 
até de ponta cabeça. A semana vem cheia 
de oportunidades, especialmente com 
dinheiro, que atravessa uma fase sortuda. 
Você vai batalhar com gosto por seu 
progresso e pode ter sucesso com ajuda de 
outras pessoas. 

Com a Lua crescendo no seu signo a partir 
de terça-feira, seus planos têm tudo e mais 
um pouco para dar certo, bebê! As ideias 
fi cam mais férteis e criativas, os contatos 
vão render e você vai convencer os outros 
com mais facilidade nesses dias. Isso sem 
falar que o período será nota dez para 
realizar mudanças que podem ter impacto 
positivo nos seus interesses profi ssionais e 
fi nanceiros. 

Ajusta o foco e vai atrás dos seus 
interesses, bebê, porque a semana tá no 
modo turbo para realizar transformações. 
O que tu quer mudar: o penteado, a cor 
dos cabelos? Não tô falando só disso 
não, bebê. Mudar geral, tá? E, ó: vejo 
um ou outro perrenguinho, mas vai servir 
de incentivo e pode ser o empurrão que 
faltava para você virar a mesa, a cadeira, o 
balde e tomar decisões que vem adiando.

Semaninha feita sob encomenda para você 
formar  parcerias com gente que tem interesses e 
objetivos parecidos com os seus. Chegou a hora 
de somar energias com quem trabalha e convive 
para alcançar as metas que tanto deseja ou fazer 
as mudanças com as quais vem sonhando. 

Sonhando com praia, sombra e água de coco 
geladinha, minha fi lha? Quem nunca, não é 
mesmo? Mas se você não tá de férias nem 
ganhou na mega pra sossegar embaixo do 
coqueiro, vai ter que cair na real. É, nessa 
semana as demandas do  trabalho não serão 
poucas, só que os frutos virão e tudo indica que 
os seus esforços vão dar ótimos resultados, meu 
cristalzinho! 

É notícia ES PE TA CU LAR que você quer, 
minha consagrada? Então toma!  Os vários astros 
no setor mais positivo do seu Horóscopo formam 
aspectos maravilhosos no céu, multiplicando sua 
sorte e seu magnetismo. Seus caminhos estarão 
abertos, na verdade escancarados, e um dos 
assuntos mais favorecidos é o dinheiro.

Vale muito a pena ligar o radar e fi car de 
olho nas coisas relacionadas ao lar e à 
família, librinha! Além de alegrias e surpresas 
agradáveis com pessoas queridas, você 
também vai contar com o apoio de parentes 
e do mozão para buscar seus objetivos, 
sobretudo os fi nanceiros. 

Santiago conta para Fernanda que Aurora 
não tem família, que Bárbara tem feito muitas 
perguntas e suspeita que ela atrapalhe seu 
casamento. Eduardo procura as cartas de 
Fernanda, mas não encontra nada entre os 
pertences de sua mãe. Dominga encontra 
Aurora na igreja e a leva embora, dizendo 
que nunca mais verá Santiago. Osvaldo 
pergunta para Aníbal se ele não se importa 
com o fato de Vladmir administrar o dinheiro 
de Priscila. Santiago estranha o sumiço de 
Aurora. Uma das empregadas o informa que 
uma senhora procurou por ela, mas não se 
identifi cou. Santiago desconfi a que Dominga 
levou Aurora.

Bárbara faz perguntas a Aurora sobre 
seus pais. A jovem explica que não tem 
contato com seu pai e que sua mãe 
morreu no parto. Bárbara e Gonçalo são 
surpreendidos quando Santiago comunica 
que vai se casar com Aurora. Eduardo e 
Steve visitam Liliana na clínica. Eduardo 
fi ca surpreso ao ver o cofre que pertencia 
à sua mãe. Martina diz que esse cofre 
estava em poder da esposa de Ciro. 
Bárbara estranha o fato de Aurora não ter 
parentes, comenta com Gonçalo e ouve do 
marido que a história da jovem se pareceu 
muito com a dela. Aurora, lamenta e diz 
para Santiago que sente-se mal por mentir 
e teme que sua família perceba. 

Rose fi ca transtornada e Deusa se 
penaliza. Gabriel é expulso da Pulp 
Fiction. Prado devolve a bicicleta das 
quentinhas para Jandira. Bianca passa 
mal e Betina a leva para o hospital. Joana 
e Marcelo se beijam. Paula pede para 
ser amiga de Carmem. Neném termina 
com Rose. Joana leva Bianca para a 
clínica de Guilherme. Teca explica seu 
plano contra Neném para Roni. Gabriel 
exige que Flávia se desculpe com ele. 
Tuninha recrimina o plano de Paula. 
Guilherme avisa que Bianca precisa de 
um transplante de coração, e Neném se 
desespera.

Guilherme e Joana explicam a situação de 
Bianca para Neném e Betina. Flávia termina 
com Gabriel. Ingrid se oferece para ajudar 
Paula a criar um novo perfume, mas ela 
ignora. Roni leva Flávia para o tribunal. Daniel 
elogia Guilherme para Rose. Neném e Betina 
contam para Bianca sobre o transplante. 
Celina teme que Guilherme volte com Rose 
e fi ca furiosa. Flávia depõe, e Cora e Roni 
se preocupam. Tina termina com Tigrão. 
Carmem promove Paula a vice-presidente 
da empresa. Neném se preocupa com sua 
carreira. Guilherme pede para voltar com 
Rose.

Gardênia diz à Margarida que Fernanda 
não merece o amor de Eduardo, por 
ter se casado com outro homem, e que 
vai lutar para conquistá-lo. Eduardo 
pergunta ao padre Bosco porque sua 
mãe nunca lhe enviou as cartas de 
Fernanda. O religioso diz que Soledade 
não queria que ele se iludisse com 
um amor impossível, pois os Elizalde 
jamais permitiriam o casamento deles. 
Damião orienta Vladimir que, ao ser 
contratado por Aníbal, se aproxime de 
Flor, secretária da presidência. Nestor 
e Cássio, que trabalham para Artêmio 
Bravo, interrogam Jairo para saber 
o que Renê descobriu sobre Franco 
Santoro. 

Felipe conta a Júlia que Rebeca resolveu 
assumir a relação do casal. Bela resolve 
sair da casa de Cecília, ao descobrir que a 
amiga já sabia do romance entre Rebeca 
e Felipe. Breno fi ca arrasado após discutir 
com Ilana sobre Maria. Noca conhece 
Aníbal. Túlio ameaça revelar a verdadeira 
identidade de Christian/Renato se o 
marido de Bárbara não compactuar com 
ele no desvio de dinheiro da Redentor.

Christian/Renato é forçado a ceder ao plano 
de Túlio. Noca não aceita o convite de Aníbal 
para jantar. Christian/Renato diz a Ana 
Virgínia que se sente acuado por Bárbara. 
Lara diz a Christian/Renato que precisa 
de um tempo para fi car sozinha. Bela não 
aceita o pedido de desculpas de Felipe. 
Lara pede apoio a Thaiane para manter o 
projeto do restaurante-escola de pé durante 
sua ausência. Christian/Renato pede a Lara 
para deixá-lo ir com ela para Buenos Aires. 
Christian/Renato pede desculpas a Ravi 
e avisa ao amigo que pedirá demissão da 
Redentor para ir embora com Lara para 
Buenos Aires. 

Ravi conta a Noca que Thaiane está à 
procura da avó. Christian/Renato oferece 
sua parte do dinheiro desviado da Redentor 
para Túlio, e avisa que vai pedir demissão da 
empresa no regresso de Santiago. Gabriela 
conta a Ilana que terminou o namoro. Júlia 
e a colega de quarto são fl agradas pelo 
segurança da clínica, no momento em que 
tentam resgatar um remédio escondido 
dentro de um vaso de planta.

Paula pede Neném em casamento. Tigrão 
discute com Rose. Osvaldo oferece 
dinheiro para Edson.   Rose agride 
Guilherme. Conrado exige que Roni pague 
sua fuga da cadeia. Daniel confi rma para 
Guilherme que foi Celina quem divulgou o 
vídeo na internet. Neném fala para Paula 
que conversará com Rose sobre eles. 
Gabriel se irrita ao ver Murilo cantar uma 
música para Flávia. Guilherme comenta 
com Odaílson que viu a Morte. Paula 
manda uma foto dela com Neném para 
Rose.

Bárbara diz a Camilo que precisam 
investigar Franco Santoro, mas sem 
envolver outras pessoas. Priscila se 
surpreende quando Vladimir comenta 
que Flor lhe informou sobre o mal-uso 
que Aníbal fazia de seu dinheiro. Bárbara 
vasculha a bolsa de Aurora e acha um 
lenço com as iniciais RS, de Rebeca 
Sanchez. Bárbara procura por Artêmio 
Bravo e informa que seu lenço estava em 
posse de uma garota chamada Aurora, 
que coincidentemente, tem a mesma 
idade que teria sua fi lha. Furioso, Artêmio 
se recusa a dar informações e a recorda 
de que Rebeca está morta. 

Augusta acredita em Davi e deixa que 
ele se despeça de Elisa. Matias ameaça 
Diniz, que decide fugir com provas do 
assassinato. Artur e Romana incentivam 
Davi a ir embora. O delegado destrói o 
laudo que incrimina Matias. Davi é preso 
novamente. Matias chora no enterro de 
Elisa. Violeta se enfurece com o marido 
quando ele tenta culpar Isadora pela morte 
de Elisa. Benê teme que os funcionários 
abandonem o engenho. Romana visita 
Davi na cadeia. Augusta se recusa a falar 
com Artur. Matias tem uma alucinação e 
acaba caindo na piscina.

Matias é salvo por um funcionário do 
hotel. Chega o dia do julgamento de 
Davi. Isadora fi ca doente e Violeta 
cuida da fi lha. Matias tem um surto 
durante seu depoimento no tribunal. 
Úrsula entrega a Heloísa promissórias 
assinadas por Afonso e sugere que ela 
reconsidere a proposta de compra de 
Eugênio. Davi é condenado. Matias sai 
do tribunal atordoado e anda perdido 
pela rua. Eugênio se enfurece ao saber 
que Úrsula ameaçou Heloísa. Violeta 
encontra Matias e leva um médico 
para atender o marido. Davi pede 
para Romana soltar Valente. Matias 
tem outro surto e é levado para um 
sanatório.

Violeta se preocupa com o estado de 
Matias. Lorenzo sofre ao ver Bento e Letícia 
enamorados. Heloísa negocia com Eugênio. 
Violeta se muda para a fazenda com Isadora, 
Augusta e Matias. Úrsula reclama do acerto 
que Eugênio fez com Violeta e Heloísa. Davi 
é transferido para a penitenciária de São 
Paulo. Passam-se três meses. Úrsula pensa 
em unir Joaquim e Isadora. Violeta discute 
com Eugênio por causa da tecelagem. 
Joaquim observa Isadora. Heloísa ouve 
Augusta contar para Manuela que acredita 
que foi Matias quem tirou a vida de Elisa por 
acidente. 

Joaquim resgata Isadora e encontra o 
cachorro perdido. Davi enfrenta Gaspar 
e faz uma aposta com ele. Leônidas 
ajuda a salvar Matias e se encanta 
por Heloísa. Davi diverte os presos 
e os carcereiros com suas mágicas. 
A nova vila dos operários começa a 
ser construída. A Tecelagem Tropical 
é inaugurada. Passam-se dez anos. 
Joaquim tenta convencer Isadora a não 
trabalhar durante a viagem ao Rio de 
Janeiro. Úrsula se irrita ao ver Arminda 
no trem com Isadora. Constantino 
repreende Julinha por continuar jogando 
no cassino. Artur tenta convencer Davi a 
desistir de fugir da cadeia. 

Davi garante a Artur que fugirá para 
provar sua inocência. Isadora diz a 
Arminda que não ama Joaquim. Úrsula 
reclama de Isadora para o fi lho. Matias 
tem um novo surto e Violeta pede ajuda 
a Leônidas. Os operários reclamam com 
Joaquim das condições de trabalho. 
Gaspar ameaça Davi para fugir com 
ele. Olívia reclama para os pais das 
condições de trabalho na fábrica. Úrsula 
vê Isadora e Arminda saindo com uns 
amigos de carro. Davi não consegue 
abrir suas algemas.

Gaspar atrapalha a fuga, e Davi se 
desespera. Isadora se anima com seu 
trabalho. Violeta avisa a Joaquim que um 
novo gerente administrativo irá chegar à 
fábrica. Davi e Gaspar escapam da viatura. 
O editor do jornal é preconceituoso com 
Bento, e Lorenzo defende o amigo. Úrsula 
briga com Arminda na frente de Isadora. 
Davi e Rafael, o novo gerente administrativo 
da tecelagem, embarcam no mesmo trem. 
Lorenzo usa suas economias para ajudar 
Bento. O trem em que Davi e Rafael estão 
se envolve em um acidente.

Rose recusa o pedido de Guilherme e decide 
lutar para fi car com Neném. Flávia e Cora 
são inocentadas. Paula exige que Marcelo 
a ajude. Guilherme apoia o fi m do namoro 
de Tigrão. Odaílson leva Daniel até a Tijuca. 
Guilherme vai atrás de Daniel. Ingrid vê Flávia 
e Murilo se beijando e conta para Gabriel. 
Neném consola Tina. Rose questiona Nedda 
sobre o casamento de Neném e Paula. Teca 
aponta para Cora o homem que ela precisa 
enganar. Neném procura Tigrão. Guilherme 
vê Flávia com o vestido de Rose. Paula 
encontra Rose conversando com Nedda.

Paula discute com Rose. Tigrão enfrenta 
Neném. Guilherme fi ca encantado ao ver 
Flávia com o vestido de Rose. Chicão registra 
Cora colocando algo na bebida de Jonas. 
Odete entrega o anel de Flávia para Juca 
poder jogar. Rose vê Guilherme e Flávia se 
beijando. Celina fl agra Daniel com Tetê no 
Karaokê. Flávia discute com Guilherme. Cora 
tira fotos comprometedoras de Jonas. Neném 
vai embora e Roni decide conversar com o 
irmão. Tigrão chora por causa de Tina. Paula 
perde a foto de Celso. Neném e Guilherme 
se desfazem de pertences de Rose. Flávia 
descarta seu vestido.

Leco e Neco invadem o apartamento de 
Juca. Joana e Carmem discutem por causa 
de Marcelo. Carmem convence Gabriel a 
se vingar de Flávia. Paula aconselha Ingrid 
a lutar para fi car com Murilo. Odete e Juca 
confessam a Flávia que venderam o anel 
que Gabriel havia lhe dado. Carmem se 
insinua para Chicão. Soraia provoca Tina. 
Roni chantageia Jonas. Teca coloca o 
líquido adulterado na água de Neném. 
Cardoso reclama da Juíza escolhida para 
cuidar do caso de Guilherme. Gabriel 
oferece um emprego para Juca. Flávia 
procura Rose. Guilherme vai ao encontro 
de Tigrão. Teca entrega para Neném a 
garrafa com a água adulterada. 

Já sabe o que vai fazer com o Pix, DOC ou TED 
que pode receber esses dias, arianjo? Du-vi-de-dó 
que não saiba e se depender dos astros você já 
pode ir salvando aqueles produtinhos na cesta de 
desejos. Tem chuva de bênção caindo do céu e 
promessa de din din na sua conta bancária.

Dominga ameaça Aurora dizendo 
que, se ela fugir, contará aos Elizalde 
sua verdadeira origem e que nunca 
encontrará sua mãe. Eduardo conta a 
Fernanda o que aconteceu com Renê 
e suspeita que ele recebia ordens de 
Camilo. Aurora procura por Santiago 
e diz que não poderá se casar com 
ele, pois reencontrou um antigo amor. 
Steve percebe que alguém invadiu a 
fazenda e encontra o carro de Camilo. 
Rapidamente esconde o automóvel 
e Camilo é surpreendido por não 
encontrar o carro do pai. Jairo obriga 
Aurora a atender um cliente durante a 
noite. 

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao fi car 
sabendo por Ana Virgínia que a mãe foi 
fl agrada arrombando a porta da secretaria 
da clínica. Nicole tenta conversar com 
Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. 
Bárbara compra todo o estoque do livro de 
Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que 
Nicole gosta do dublador. Christian/Renato 
avisa a Santiago que decidiu se separar de 
Bárbara e que gostaria de falar com o sogro 
sobre seu desligamento da Redentor. Ilana 
confessa a Rebeca que se apaixonou por 
Gabriela. 

Christian/Renato avisa a Bárbara na 
sessão de terapia que o casamento deles 
acabou. Elenice observa Christian/Renato 
com suas malas ao lado de Lara. Elenice 
conta a Teodoro que a Redentor está 
apoiando o restaurante de Lara. Lara diz 
a Christian/Renato que tem receio de ele 
não se acostumar com a vida simples. 
Noca contrata Aníbal para fazer o letreiro do 
restaurante. Roney pede uma chance para 
Stephany. Noca estranha quando Elenice 
pergunta se o restaurante é do Grupo 
Redentor. 

Bárbara e Nicole seguem o carro de Christian/
Renato. Christian/Renato pede desculpas a 
Lara pela atitude de Elenice. Bárbara e Nicole 
veem quando Christian/Renato beija Lara. 
Nicole não deixa Bárbara ir ao encontro de 
Christian/Renato. Bárbara cobra de Elenice o 
fato de ela nunca ter dito à nora sobre o caso de 
Christian/Renato com Lara. Ravi fica comovido 
com o relato de Thaiane sobre seu pai. Thaiane 
experimenta o anel que Noca deu a Lara.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT
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Baixa imunização infantil
Menos de 50% do público infantil recebeu a primeira dose da vacina contra a 

Covid. Em Minas Gerais a cobertura vacinal das crianças entre 5 e 11 anos não 
chega a 20% do público-alvo.

Em pelo menos 11 capitais e no Distrito Federal, a campanha de imunização 
infantil contra a Covid-19 ainda não alcançou 50% do público-alvo (crianças de 
5 a 11 anos). A vacinação foi iniciada há pouco mais de duas semanas.

Em grande parte dessas cidades, a vacinação vem sendo feita de maneira es-
calonada, por faixa etária, devido ao número insuficiente de doses entregues pelo 
Ministério da Saúde, especialmente do imunizante da Pfizer que é destinado para 
o público de 5 anos.

A SES destaca que os números atuais podem não corresponder ao número 
real de doses aplicadas, tendo em vista que os municípios podem demorar alguns 
dias para informar nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

No entanto, para tentar resolver a baixa procura, a Secretaria de Estado da Saú-
de está elaborando um plano para criar o Dia C de Vacinação contra a Covid-19. 
Será como um dia D, mas voltado apenas para a imunização de crianças. Onde será 
feita uma grande divulgação, justamente para avançar na imunização infantil.

Há muitos questionamentos e muita resistência de pais e responsáveis que 
não se sentem seguros com a imunização para crianças e diante disso o número 
de internação, assim como o número de óbitos desse público aumentou consi-
deravelmente o que nos faz refletir e considerar a imunização como a melhor 
forma de prevenir nossas crianças neste momento. Decidir por não aplicar o 
imunizante tendo como forma de argumento não poder decidir algo invasivo no 
corpo de outra pessoa possui a mesma responsabilidade em decidir se esse mes-
mo corpo deve se expor ao vírus e correr risco de vida. Há quem prefira correr 
o risco, há quem peque pelo excesso de zelo. De que lado você está?

Charge

FOLGADOS /  CRITÉRIOS
PREJUÍZOS.

Mariana é uma cidade 
onde temos polemica todos 
os dias, até mesmo por um 
pum mal dado.

 A polemica da vez é 
quanto a fala do secretário 
de saúde, que segundo ouvir 
comentários, nos chamou de 
folgados. Ao meu ver pela po-
sição dele pegou muito mal e 
não poderia jamais citar uma 
bobagem desta. Seria melhor 
p/ ele ter expressado de outra 
forma, talvez, como mal acos-
tumados dentro daquilo  que 
criaram na cidade ,numa he-
rança maldita herdada e man-
tida por eles mesmos.

A saber, pela falta de crité-
rios estabelecidos e valorização 
daqueles que realmente tra-
balha. A anulação de eventos 
vem prejudicando visivelmen-
te aqueles que necessitam  de 
trabalhar enquanto no jardim 
ou em outras praças o resto do 
nosso povo  desconhece tais de-

cretos, não utilizando máscaras 
de proteções e nenhuma medi-
da de prevenção. Os onibus su-
per lotados. As filas dos bancos 
idem . O nosso encontro dos 
Malta mesmo foi prejudicado 
por termos de cumprir várias 
restrições para o nosso próprio 
bem. Mas afinal quais estes cri-
térios estabelecidos como por 
exemplo na entrega das chaves 
dos prédios. De muitas cestas 
básicas, etc.Me lembro qdo tra-
balhava ainda na Alcan muitos 
me zombavam devido os nos-
sos citados pobrezinhos já te-
rem carros, antenas parabólicas 
. E hoje mudou alguma coisa. 
Nada. Os pobrezinhos de hoje 
tem status de primeira, celula-
res de primeira com crédito e 
com direito a internet e todos 
previlégios da tecnologia. Vai 
entender. 

 Hoje tbm nem vou perguntar.

Waldemar Malta

Limpeza de tártaro

A maioria dos cães possui 
um odor bucal mais intenso e 
diferente de nós. É importante 
ficar de olho caso você perceba 
que o cheiro está mais forte que 
o normal ou que existe alguma 
alteração na boca do seu cão.

A boca do cachorro é com-
posta de inúmeras bactérias. 
Além dos alimentos que ficam 
acumulados entre os dentes, os 
cães lambem vários locais. Se 
não for devidamente higieniza-
da, a boca do seu amigo se tor-
na uma porta aberta para pos-
síveis doenças, como giárdia e 
problemas intestinais em cães.

Como citamos, quando 
alimentamos nossos cães, as 
sobras de alimento perma-
necem grudadas nos dentes 
do animal e, se não existir 
uma higienização correta, a 
longo prazo as bactérias se 
proliferam e vão se acumu-
lando, formando o tártaro.

E o tártaro é um dos fa-
tores que causam mau háli-
to, além do sangramento nas 
gengivas caninas.

Além disso, ao abrir a 
boca do pet, é possível ver 
a placa bacteriana em man-
chas amareladas ou esverde-
adas, próxima à gengiva ou 
entre os dentes. Nos casos 
mais avançados, o pet tam-
bém pode ter dificuldade em 
mastigar e até apresentar do-
res severas.

O recomendado é fazer 
pelo menos 2 vezes no ano a 
limpeza - tanto em cães quan-
to em gatos; para ser realiza-
do o procedimento, é neces-
sário fazer o exame de sangue 
(chamado de pré-operatório). 
Estando tudo certo com os 
exames, pode ser realizado a 
limpeza no seu pet.

Conta aqui para nós: como 
está a saúde bucal do seu pet? 



Quem também marca presença em nossa sociais, é esse ca-
sal super simpático, a Gabriela e o Gabriel, o fomoso “Chora 
me liga”, rsrs... Abraços para vocês.

Neill feliz da vida com seu netinho Gabriel, posando pra foto 
com o boné que ganhou do Jornal Ponto Final. Mandaram 
bem nessa foto! Deus abençoe vocês.
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O time de futebol Os Larika em apresentação da nova 
camisa do uniforme com o patrocínio do Jornal Ponto 
Final. Sucesso pessoal!

Nosso parceiro Dênis Almeida, da Contad Assessoria Con-
tábil, está “sofrendo” férias com sua esposa Laís Freitas. 
Mas fotão, hein?! Grande abraço.

O advogado Aurimar Marcelo da Silva foi homenageado 
com o prêmio Top Of Quality Brazil 2021, concedido pelo site 
Gente e Negócios Vip e pela Companhia Nacional de Eventos 
e Pesquisas, em reconhecimento à consagração pública pela 
excelência e qualidade na atuação com destaque e credibili-
dade no meio jurídico. Familiares e amigos parabenizam pela 
merecida homenagem.

A família Mineiríssimo está de férias, e aproveitou para 
comemorar o aniversário de 8 anos de Laura Vilela Matos, 
filha de kenneth Matos ( Mineiríssimo) e Juliana. São 8 anos 
de pura luz na vida de todos que a conhecem. Parabéns!


