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¨ cidades

 O encontro foi realizado pela coordenação da do Programa 
Inclusão Produtiva da Mulher junto da Assistência 
Pedagógica da SEDESC.

Capacitação do 
Inclusão Produtiva 
da Mulher inicia 
mais 30 mulheres
INCLUSÃO.  O programa visa promover a inclusão e dar 
oportunidade de trabalho para as mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

DA REDAÇÃO

Oferecido pela Prefeitu-
ra de Mariana, o Programa de 
Inclusão Produtiva da Mulher, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social e Cida-
dania, iniciou a capacitação de 
30 mulheres beneficiárias. O 
programa, que visa promover 
a inclusão e dar oportunidade 
de trabalho para as mulheres 
em situação de vulnerabilidade 
social, ofereceu, pela primeira 
vez, a opção das integrantes 
escolherem os cursos profissio-
nalizantes com certificado na-
cional, do Senac Minas Gerais.

O encontro foi realiza-
do pela coordenação da do 
Programa Inclusão Produtiva 
da Mulher junto da Assistên-
cia Pedagógica da SEDESC e 
abordou questões básicas de 
relacionamento intersetorial, 
onde receberam orientações a 

respeito de como se portar no 
mercado de trabalho e dicas de 
comportamentos. Além disso, 

as mulheres também puderam 
escolher os cursos que a SE-
DESC oferece, como Salão Es-
cola e Corte e Costura.

No mês de abril, a Prefeitu-
ra de Mariana assinou o contra-
to junto ao Senac Minas Gerais, 
no valor de  R$1.462.835,04, 
disponibilizando cursos gra-
tuitos para os integrantes dos 
programas ProJovem e Inclu-
são Produtiva. A ação contribui 
com o aumento de possibili-
dades no mercado de trabalho 
para os membros dos progra-
mas. 



 CIDADES | 03Jornal Ponto Final
12 a 18 de maio de 2022

PREF MARIANA

Transporte de professores de 
Monsenhor Horta é cobrado na Câmara
ENSINO. De acordo com o diretor da escola, muitos já informaram que sem o transporte não há como 
lecionar para os alunos de Monsenhor Horta.

DA REDAÇÃO

O transporte para profes-
sores da Escola Estadual de 
Monsenhor Horta foi tema 
de debate na reunião ordinária 
da Câmara de Mariana nesta 
segunda-feira (09). Os parla-
mentares cobraram uma solu-
ção imediata para esse impas-
se, uma vez que os professores 
da rede estadual de ensino não 
podem mais utilizar o trans-
porte que a Secretaria Muni-
cipal de Educação oferece aos 
alunos e educadores da rede 
municipal, por motivo de lei.

Atendendo à solicitação 
do vereador Marcelo Mace-
do (MDB), o diretor da esco-
la, Marco Antônio, utilizou a 

Tribuna Livre para relatar as 
dificuldades que esses profis-
sionais estão passando para 
chegar até a instituição de en-
sino. De acordo com o diretor, 
muitos já informaram que sem 
o transporte não há como le-
cionar para os alunos de Mon-
senhor Horta. “Já tive que as-
sumir duas turmas no dia de 
hoje por falta de professores. 
Muitos me disseram que vão 
abrir mão do cargo no Estado 
porque não têm como vir dar 
aula em nossa escola”, infor-
mou o diretor.

Para o vereador Marcelo 
Macedo a solução desse im-
passe seria a liberação, por 
parte da Secretaria Municipal 

de Educação, para que esses 
profissionais possam utilizar 
uma van que atende a esco-
la da comunidade de Cam-
pinas. “Fui informado que 
esse veículo sai de Mariana 
com apenas um passageiro e 
que vai assim até Monsenhor 
Horta. Esse problema está 
fácil de resolver. É só auto-
rizar que os professores da 
escola estadual utilizem essa 
van”, pediu Macedo.

A secretária de Educação 
de Mariana, Carlene Almeida, 
participou da reunião e expli-
cou que o veículo destacado 
pelo vereador também atende 
outros profissionais da rede 
municipal de ensino. A secre-

tária ressaltou que o problema 
do transporte dos professores 
da escola estadual de Monse-
nhor Horta tem sido tratado 
com muito respeito e empe-
nho de todos, porém a Secre-
taria Municipal de Educação 
esbarra em leis que impedem, 
neste momento, de viabilizar 
o apoio que os professores 
merecem. “Já analisamos di-
versas situações mas até o 
momento não temos como 
solucionar esse problema. Sa-
bemos da importância desse 
transporte e que a falta dele 
vai acarretar dificuldades para 
esta importante comunidade, 
mas temos que cumprir leis”, 
enfatizou a secretária.

Foi agendada uma reunião 
entre a direção da Escola Es-
tadual de Monsenhor Horta, 
Prefeitura de Mariana e Câma-
ra Municipal para esta sema-
na. O presidente do Legisla-
tivo, vereador Ronaldo Bento 
(PSB), também nomeou uma 
comissão especial composta 
pelos vereadores Marcelo Ma-
cedo, José Antunes “Zezinho 
Salete” (MDB) e Sônia Azzi 
(DEM) para acompanhar esse 
caso junto à Comissão Perma-
nente de Educação da Câmara, 
formada pelo vereador Mau-
rício da Saúde (AVANTE), 
Edson Agostinho “Leitão” 
(CIDADANIA) e Ricardo Mi-
randa (REPUBLICANOS).
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As oportunidades são para as empresas contratadas pela 
Fundação Renova.

Mais de 400 empregos 
são oferecidos 
em obra de 
reassentamento
CONTRATOS. Vagas são direcionadas a empresas contratadas 
para trabalho em Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e no 
reassentamento familiar

DA REDAÇÃO

Estão abertas 415 
oportunidades de emprego 
para atuação nas obras dos 
reassentamentos coletivos 
de Bento Rodrigues e Pa-
racatu de Baixo e na moda-
lidade de reassentamento 
familiar. As vagas são para: 
bombeiros hidráulicos, 
carpinteiros, pedreiros, 
marceneiros, serventes de 
obra, motoristas de cami-
nhões, dentre outras. 

As oportunidades são 
para as empresas contrata-
das pela Fundação Renova. 
As vagas e os requisitos po-
dem ser conferidos na pla-
taforma Recoloca Rio Doce 
e no site do Sine Mariana.

O Recoloca Rio Doce 
é uma plataforma on-line 
criada para aproximar em-
presas e atingidos que estão 
em busca de emprego ou 
qualificação profissional. 
Para se candidatar, os inte-
ressados devem cadastrar o 
currículo na plataforma. O 
cadastramento do currículo 
não garante a contratação, 
mas é requisito para con-
correr às vagfas.

A valorização da mão 
de obra local é um dos 
compromissos da Funda-

ção Renova para execução 
das atividades de repara-
ção, conforme previsto no 
Termo de Transação e de 
Ajustamento de Condu-
ta (TTAC) e no Termo de 

Acordo de Mariana. Forne-
cedores da Fundação Re-
nova também consideram 
a priorização da contrata-
ção local para execução dos 
seus trabalhos.
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O Vereador, Pedrinho Salete, realizou um pedido de apoio 
ao Secretário de Governo, Edvaldo Andrade.

Indicações não 
atendidas pelo 
Executivo são 
cobradas em 
Plenário 
PEDIDO. Pedrinho Salete também frisou que o distrito de 
Mainart precisa de atenção na colocação de guarda-corpo.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira 
(9), durante a 14ª Reunião Or-
dinária da Câmara Municipal de 
Mariana o Vereador Pedrinho 
Salete realizou um pedido de 
apoio ao Secretário de Gover-
no, Edvaldo Andrade, referen-
te a sua indicação de número 
1614/2021 realizada em junho 
de 2021 solicitando a instala-
ção de redutores de velocidade 
(quebra-molas) no decorrer da 
rua Salomão Neme no distrito 
da Barroca. “Este pedido é ne-
cessário pois o tráfego de veí-
culos no local é grande e com 
alta velocidade. Visando a segu-
rança dos moradores que utili-
zam esta via, especialmente as 
crianças que ficam brincando 
na rua” afirma Pedrinho. 

Além deste pedido o Edil 
cobrou outra indicação de sua 
autoria de número 1207/2021 
realizada em abril de 2021 so-
licitando a colocação de guarda 

corpo na ponte que dá acesso 
ao distrito da Barroca. 

Pedrinho também frisou 

que o distrito de Mainart 
precisa de atenção na colo-
cação de guarda-corpo, onde 
segundo ele, em ambos lo-
cais está faltando segurança 
para os moradores em decor-
rência das chuvas, as pontes 
ficam com lama e correm o 
risco de as pessoas escorre-
garem e caírem no córrego.

Pedrinho Salete disse: 
“faço esse pedido especial ao 
secretário de governo para que 
possa levar o Secretário de De-
fesa Civil, Tenente Freitas, para 
que tome providências o mais 
rápido possível. Já está quase 
fazendo um ano da minha so-
licitação e minha indicação não 
foi atendida. O que estamos pe-
dindo é direito dos moradores. 
Pedimos melhorias para nossa 
cidade e distritos”, finalizou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Os parlamentares conheceram o trabalho desenvolvido pelo 
Grupo de Resgate Animal.

Resgaste de animais 
vítimas de desastres 
é tema da reunião 
de Comissão
IMPACTO. Uma das experiências mais impactantes relatadas 
foi a atuação do grupo na tragédia da cidade de Brumadinho.

DA REDAÇÃO

Durante a reunião da Co-
missão Permanente de Proteção 
e Defesa do Animal da Câmara 
de Mariana realizada no último 
dia 9, os vereadores debateram 
sobre o resgate de animais ví-
timas de desastres, naturais ou 
não. Na oportunidade, os par-
lamentares conheceram o traba-
lho desenvolvido pelo Grupo de 
Resgate Animal, que surgiu de 
um projeto de extensão em uma 
instituição de ensino superior na 
capital mineira.

A médica veterinária Letí-
cia Fernandes, representando o 
Grupo de Resgate Animal, dis-
se que a entidade nasceu a par-
tir da percepção de não haver 
uma equipe especializada para 
o resgate e suporte aos animais 
vítimas desses desastres. “A 
princípio o nosso grupo surgiu 

para animais que precisavam de 
socorro e de atendimento pré-
-hospitalar veterinário em situ-
ações e ambientes desastrosos”, 
explicou a médica.

Uma das experiências mais 
impactantes relatadas pela mé-
dica veterinária foi a atuação do 
grupo na tragédia da cidade de 
Brumadinho, quando em janei-

ro de 2019, uma barragem da 
mineradora Vale rompeu, dei-
xando um rastro de destruição 
e morte. “Nós tivemos que ir 
para lá às pressas. Não tínhamos 
uma equipe especializada trei-
nada para esse tipo de situação. 
A gente precisou aprender en-
quanto ajudávamos a salvar os 
animais”, lembrou Letícia.

A vereador Sônia Azzi 
(DEM) destacou o brilhante 
trabalho do Grupo de Resgate 
Animal de Belo Horizonte. A 
parlamentar salientou ainda que 
é preciso ações mais contunden-
tes de conscientização das pes-
soas sobre a importância de se 
socorrer um animal ferido em 
uma rodovia ou rua de Mariana. 
“No Brasil, a cada um segundo, 
são atropelados cerca de 17 ani-
mais. As pessoas precisam ter 
mais responsabilidade no cui-
dado com os animais que estão 
sob sua tutela. Precisamos redu-
zir esses números e isso só vai 
acontecer quando houver uma 
maior conscientização de todos 
nós”, disse a vereadora.

A oportunidade de apren-
der a partir dos cases apresen-
tados pela médica veterinária foi 
ressaltada pelo vereador Ricardo 
Miranda (REPUBLICANOS). 
Ele também parabenizou as 
ações do grupo. “Brevemente 
vamos agendar uma visita a essa 
entidade para conhecermos de 
perto as suas atividades e, quem 
sabe, ter uma equipe especializa-
da como essa em nosso municí-
pio”, ponderou Miranda.
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PREF MARIANA

 O vírus se hospeda principalmente em animais de 
produção, como Bovinos, Suínos e Bubalinos.

Termina em 31 de maio prazo para 
vacinação contra Febre Aftosa
APLICAÇÃO. O produtor deve pegar a carta de vacinação no Sindicato dos Produtores Rurais e adquirir a 
vacina em lojas de veterinária. 

DA REDAÇÃO

Com base na solicita-
ção do Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural, faz alerta aos Produ-
tores Rurais para providen-
ciarem a vacina contra Febre 
Aftosa, até o dia 31 de maio. 
O produtor deve pegar a 
carta de vacinação no Sindi-
cato dos Produtores Rurais 
(Rua Luiz Antônio Bastos, 
45, Centro) e adquirir a va-
cina em lojas de veterinária. 

A vacinação deve ser 
aplicada em Bovinos e 
Bubalinos, de 0 a 24 meses 
de idade, até o último dia 
do mês de maio, e a decla-

ração da vacinação deve ser 
realizada até o dia 10 de ju-
nho, podendo ser enviada 
por e-mail, entregue pre-
sencialmente no Sindicato, 
por Formulário Eletrônico 
ou pelo Portal do Produtor, 
sempre portando a nota fis-
cal da compra da vacina. 

A Febre Aftosa é causada 
pelo vírus da família Picorna-
viridae, gênero Aphtovirus, 
altamente transmissível. De 
acordo com a Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE), sua facilidade de disse-
minação aumenta a gravidade 
da doença, embora a taxa de 
mortalidade seja baixa, princi-
palmente em animais adultos.

O vírus se hospeda prin-
cipalmente em animais de 
produção, como Bovinos, Su-
ínos e Bubalinos e pode ser 
transmitido por vias diretas 
ou indiretas, por inalação, in-
gestão ou abrasão de pele ou 
mucosas, localizando-se nas 
secreções e excreções do ani-
mal infectado. Em bovinos 
os sinais clínicos costumam 
ficar visíveis rapidamen-
te, sendo, entre eles: febre 
alta, perda de peso, dimi-
nuição na produção de leite, 
prostração e aparecimento 
de vesículas no corpo. Em 
adultos a recuperação pode 
se dar em torno de duas a 
três semanas. 
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O cadastro será realizado até o dia 9 de junho (quinta-feira), 
podendo ser estendido.

Pessoas com deficiência já podem 
realizar cadastro na Sec. de Esportes
LEVANTAMENTO. Ação tem como objetivo levantar dados para projetos esportivos.

DA REDAÇÃO

O cadastro para pessoas 
com deficiência já pode ser efe-
tuado na Secretaria de Espor-
tes e Eventos em Mariana. O 
objetivo principal é fazer um 
levantamento do número de 
pessoas, quais os tipos de de-
ficiência e onde moram, para 
futuras políticas públicas, pro-
jetos esportivos, lazer, ações de 
inclusão e capacitação. 

O cadastro será realizado 
até o dia 9 de junho (quinta-
feira), podendo ser estendido. 
As pessoas ou familiares que 
se interessarem em realizar o 
cadastro devem preencher o 
formulário e completar todas 
as informações solicitadas. Os 
dados disponibilizados serão 

avaliados e posteriormente a 
Secretaria entrará em contato 

com as pessoas que forem ap-
tas a participar dos projetos.

DIVERSIFICAÇÃO.

Município organiza Primeiro 
Feirão de Automóveis

Iniciando o ao Primeiro 
Feirão Marianense de Au-
tomóveis foi realizada uma 
reunião de apresentação do 
projeto e definição de estra-
tégias para a sua realização. 
Como medida para fomen-
tar o mercado automotivo, 
após o período pandêmico, 
foi realizado, no Centro de 
Convenções, um alinha-
mento dos organizadores e 

empreendedores do ramo 
automobilístico do municí-
pio, a fim de definir medi-
das sobre o projeto. 

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, com apoio da Agên-
cia de Desenvolvimento 
Econômico e Social dos In-
confidentes e Alto Paraope-
ba (ADESIAP), realizará o 
evento em meados de 2022 

e espera atrair consumido-
res de toda a Região dos In-
confidentes.

A iniciativa visa facilitar 
a diversificação econômica, 
atrair consumidores para 
o ramo e atuar como mul-
tiplicador de incentivo ao 
consumo. Com empreende-
dores já confirmados, a ex-
pectativa é de que mais um 
evento de sucesso se con-
cretize em solo marianense!

DA REDAÇÃO
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Será disponibilizado, às pessoas que não tiverem acesso à 
internet, um computador e uma impressora.

Prefeitura de Mariana abre 
Inscrições para Concurso Público 
VAGA. Os interessados poderão concorrer para duas vagas de diferentes níveis de escolaridade.

DA REDAÇÃO

A Fundação de Desenvolvi-
mento da Pesquisa (FUNDEP) 
através da Prefeitura de Mariana, 
divulga o prazo para as inscrições 
do Concurso Público destinado 
a selecionar candidatos para o 
provimento de cargos de nível 
superior, médio e médio técnico. 
O período de inscrição iniciou no 
dia 9 de maio e se estende até o 
dia 10 de junho de 2022, às 17h.

São oferecidas 93 vagas de vá-
rias áreas, incluindo: Guarda Mu-

nicipal, Enfermeiro, Engenheiro, 
Professor, Farmacêutico, entre ou-
tros. Para se inscrever, o candidato 
deve acessar o site www.gestaode-
concursos.com.br. Na inscrição, 
uma taxa deve ser paga de acordo 
com o cargo, sendo de R$60,00 
para cargos de nível médio e mé-
dio técnico e de R$100,00 para 
cargos de nível superior.  Os inte-
ressados poderão concorrer para 
duas vagas de diferentes níveis de 
escolaridade, sendo: médio e supe-
rior ou médio/técnico e superior,  

cujas as provas serão realizadas em 
horários distintos.

Será disponibilizado, às pes-
soas que não tiverem acesso à 
internet, um computador e uma 
impressora com tinta e papel para 
que possam realizar inscrições, 
requerimentos, solicitações e/
ou recursos para qualquer etapa 
do concurso, sendo de exclusiva 
responsabilidade do candidato 
realizar o  procedimento nos ter-
mos do Edital, na Gerência de 
Concursos da FUNDEP, situada 
à Av. Presidente Antônio Carlos, 
6.627, Unidade Administrativa II, 
3º andar, Campus Pampulha da 
UFMG em Belo Horizonte, MG 
(acesso pela Av. Antônio Abrahão 
Caram, Portão 2), no horário das 
9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30 
(exceto sábados, domingos e fe-
riados) e na Prefeitura de Mariana 
durante dias úteis, no horário de 
8h às 11h e de 13h às 16h. 

Confira os cargos dispo-
níveis e mais informações no 
edital completo: http://www.
mariana.mg.gov.br/uploads/
prefeitura_mariana_2018/dia-
rio_oficial_pmm/o_monumen-
to_n_2095_06-05-2022.pdf 
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“Convidamos a todos que participem com a gente desse mo-
mento tão especial nos próximos dias 12, 13 e 14 de Maio.”

Recanto do Animal completa 8 anos 
no mercado e organiza comemoração 
PRIORIDADE. Empreendimento tem como principal objetivo a qualidade de serviços ofertados aos seus clientes.

DA REDAÇÃO

Completando 8 anos no 
mercado, o Recanto do Animal 
prepara para os próximos dias 
uma comemoração para cele-
brar com os clientes adquiridos 
ao longo desses anos com base 
nisso a redação do Jornal Pon-
to Final preparou nesta semana 
uma matéria especial para con-
tar a história desta loja.

O empreendimento se-
gundo a proprietária, Marines 
Gonçalves de Oliveira, foi 
iniciado no âmbito familiar 
e teve, desde o início, como 
principal objetivo a boa quali-
dade dos serviços oferecidos. 
“O Recanto do Animal é uma 
empresa familiar que iniciou 
suas atividades a partir da en-
tão pequena distribuidora de 
rações, Barão Comércio de 
Rações em Geral. Perceben-
do a carência do mercado por 
variedade, produtos de qua-
lidade a um custo mais justo, 
e principalmente por acreditar 
nas pessoas e amar os animais, 
decidimos ampliar nossas ins-
talações e criar o Pet Shop Re-
canto do Animal”.  

Tendo como principal 
objetivo o oferecimento de 
soluções descomplicadas às 
necessidades de cada animal, 
o Recanto do Animal cria es-

tratégias que se encaixam nas 
necessidades de cada cliente 
individualmente. “O princi-
pal objetivo do Recanto do 
Animal, é trazer soluções que 
atendam e entendam as ne-
cessidades do animal, além de 
respeitar e atender com quali-
dade o tutor, criando soluções 
compatíveis com a necessida-
de de cada um. Nossa equipe 
foi criteriosamente escolhida 
considerando o amor, carinho 
e respeito pelos animais” ex-
plicou a proprietária. 

A loja que está completan-
do 8 anos neste mês de maio 
terá três dias de comemora-

ções exclusivamente pensadas 
aos clientes e colaboradores. 
“Serão 3 dias muito especiais 
para comemorar com nossos 
clientes. Dias 12, 13 e 14 de 
maio. Teremos promoções e 
condições imperdíveis de ani-
versário que serão divulgadas 
também em nossas redes so-
ciais, e também na loja física 
localizada a Rua Bom Jesus, 
498, Barro Preto. Convidamos 
a todos que participem com a 
gente desse momento tão es-
pecial, especialmente depois 
de tantas dificuldades enfren-
tadas por todos devido a pan-
demia”, finalizou Marines.
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Empresas locais estão realizando abertura de filiais em Belo 
Horizonte para prestação desses serviços.

SINDLOC e ACIAM/CDL se 
unem em benefício de Mariana 
ATENDIMENTO. O SINDLOC juntamente com a ACIAM/CDL Mariana acionou o governo do Estado para
serviços de emplacamento local.

DA REDAÇÃO

A cidade de Mariana en-
frenta problemas com o aten-
dimento do Detran relacio-
nado ao emplacamento de 
veículos. Empresas locais estão 
realizando abertura de filiais 
em Belo Horizonte para pres-
tação desses serviços. “Sabe-
mos que nossa cidade enfrenta 
desafios com atendimento no 
Detran, especialmente para 
empresas de locação e presta-
ção de serviços de transporte. 
Recebemos relatos de empre-
sas de locação aqui de Mariana 
que abriram filial em BH para 
emplacar seus veículos mais 
rapidamente. Percebemos 
carros dormindo na fila para 
conseguirem fazer vistoria, e 
documentos que levam meses 
para serem liberados”.

Com base nisso, o SIN-
DLOC juntamente com a 
ACIAM/CDL Mariana acio-
nou o governo do Estado, 

através do Lucas Pitta, e trou-
xe o SINDLOC para auxiliar 
com esta demanda. ‘Foi uma 
reunião produtiva e temos 
certeza que em breve trare-
mos juntos soluções que vão 
beneficiar toda a população 
marianense” explicam.

Na foto os responsá-
veis pela organização desse 
movimento em Mariana em 
reunião para discutir as di-
retrizes que serão trazidas 
à Mariana. Leonardo Soa-
res - Diretor executivo SIN-
DLOC; Fernando Martins 
- Martins Veículos; Deyvson 
Ribeiro - Angel Fly; Josi Mi-
randa - MP Locadora; Ama-
rildo Pereira - Presidente da 
ACIAM e CDL Mariana/
MG; Lucas Pitta - Assessor 
Institucional de Liberdade 
Econômica do Estado de Mi-
nas Gerais e Jorzinete Miran-
da, da Locadora MP.
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Posto Integrado de 
Segurança no 
Distrito é inaugurado 
em Furquim
UTILIZAÇÃO. O posto será utilizado por agentes da Guarda Civil 
Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

DA REDAÇÃO

Através da Secretaria 
de Defesa Social, a Prefei-
tura de Mariana inaugurou 
o Posto Integrado de Se-

gurança Pública, localiza-
do na Antiga Estação de 
Furquim. Com o intuito 
de garantir maior seguran-
ça para a região, o posto 

será utilizado por agentes 
da Guarda Civil Municipal, 
Polícia Civil, Polícia Mili-
tar e Corpo de Bombeiros. 
A unidade terá funciona-
mento até as 19 horas e 
contará com ronda 24h. 

Assim como a estrutu-
ra que anteriormente foi 
implementada na sede, no 
bairro Cabanas, os órgãos 
de segurança pública pre-
tendem criar uma proxi-
midade com a população 
e em conjunto construir 
um ambiente mais seguro. 
Para prevenir ocorrências 
na região, o policiamento 
será preventivo e de ação 
imediata. Tal serviço con-
siste na construção de uma 
referência para as comuni-
dades, a fim de atender as 
necessidades dos morado-
res, analisar e responder 
aos problemas de segu-
rança pública e melhorar 
a qualidade de vida da co-
munidade local.

De acordo com a sub-
secretária da Defesa So-
cial, Raquel de Souza, esse 
investimento proporciona 
melhorias no trabalho da 
GCM e integra a população 
na construção de seguran-
ça para a cidade. “O pos-
to integrado de segurança 
pública é importante nas 
comunidades, pois apro-
xima a Guarda Municipal 
das outras esferas de segu-
rança ao buscar soluções e 
caminhos junto com a so-
ciedade para a prevenção 
da violência, da criminali-
dade e dos problemas no 
trânsito. O policiamento 
de proximidade nos pos-
sibilita ouvir a população 
e fazer com que o público 
alvo participe da constru-
ção da solução”, ressaltou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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Os alimentos produzidos terão uma parte destinada ao consumo das famílias assistidas.

Programa de Agricultura Familiar 
Social (PAFS) é iniciado na Vargem 
VISITA. A Prefeitura de Mariana visitou os primeiros grupos de 
famílias contempladas pelo PAFS. 

DA REDAÇÃO

O Programa de Agricultura 
Familiar Social (PAFS) provém 
da Lei nº 3.429, de 19 de maio 
de 2021, e visa incentivar a pro-
dução de alimentos cultivados 
por hortas domésticas ou co-
munitárias. O principal objeti-
vo é diminuir o efeito da po-
breza, assegurar alimento para 
as famílias em vulnerabilidade e 
promover alimento saudável e 
sem agrotóxicos para o municí-
pio de Mariana e região.

O programa pretende du-
rante 12 meses, contemplar 
com auxílio financeiro e insu-
mos para plantio, 100 famílias 
residentes dos distritos de Ma-
riana, previamente seleciona-
das por um Assistente Social 
e que estejam em situação de 
vulnerabilidade, na qual não é 

permitido o acúmulo de auxílio 
financeiro de outros programas 
sociais do Município. 

Os alimentos produzidos 
terão uma parte destinada ao 
consumo das famílias assistidas 
e outra parte destinada para a 
cidade de Mariana. Seis famílias 
já foram selecionadas, em Var-
gem (Serra Teodoro), onde as 
atividades se iniciaram com a 
implantação de uma horta cole-
tiva. Lucia Helena, aderente ao 
programa, diz que “este projeto 
será uma benção porque é uma 
renda a mais para ajudar com 
os filhos e a casa”, destacou.

Segundo as participantes, 
em Serra Teodoro, há poucas 
oportunidades de emprego e 
por possuírem filhos crianças, 
o trabalho fora do subdistrito 
é algo difícil. “Eu gostei mais 

ainda porque eu posso ficar 
dentro de casa cuidando do 
meu filho e ainda trabalhando 
no plantio”, afirma Efigênia. 

O sonho coletivo das par-
ticipantes, é de se tornarem 
uma cooperativa que possa 
produzir e fornecer alimentos 
aos sacolões e feiras. Desde o 
dia 04 de janeiro de 2022 elas 
têm se movimentado, junto ao 
apoio da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania, 
para executar o programa. “O 
que eles falavam que preci-
savam a gente ajudava! Teve 
muito esforço e suor”, relata 
Maria Cecília. 

Para mais informações, 
entre em contato com a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
e Cidadania, pelo número (31) 
3558-2585. 
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O produtor  deve entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, 
informando qual o melhor dia e horário para a vacinação.

Vacinação contra 
Brucelose é iniciada 
em Mariana
SINTOMAS. A Brucelose pode passar do animal para o ser humano, 
provocando sintomas como febre, ou até mesmo levar o 
indivíduo a óbito.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, ini-
ciou a primeira Campanha 
de Vacinação do ano contra 
a Brucelose em Bezerras de 
três a oito meses de idade. 

A campanha é promovi-
da pelo Instituto Mineiro de 
Agropecuária (IMA), responsá-
vel pelo acompanhamento das 
campanhas contra brucelose 
em Minas Gerais, e tem como 
prazo para vacinação até o dia 
30 de junho. A ação faz parte 

do Programa Nacional de Con-
trole e Erradicação da Brucelo-
se e Tuberculose (PNCEBT).

A doença é causada pela 
bactéria Brucella abortus 
e pode ocasionar o aborto 
em Vacas no final da ges-
tação ou no nascimento de 
Bezerros fracos, causando 
prejuízo à produção do re-
banho. Além disso, a Bruce-
lose pode passar do animal 
para o ser humano, provo-
cando sintomas como febre, 
cansaço, dor de cabeça, fra-

queza ou até mesmo levar o 
indivíduo a óbito.

Para solicitar a vacina, o pro-
dutor  deve entrar em contato 
com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, informando qual o 
melhor dia e horário para a vaci-
nação, o endereço da proprieda-
de e um telefone de contato. 

A Secretaria fica loca-
l izada no Centro de Con-
venções, na Av. Getúlio 
Vargas, 110, Centro. Para 
mais informações, l igue: 
(31) 3558-4173.



  | 15Jornal Ponto Final 
12 a 18 de maio de 2022

Durante a ação, as crianças contaram com um espaço lúdico.

Distrito Cachoeira do Brumado 
mobiliza população local em dia D
CUIDADO. A ação mobilizou os moradores do distrito para conscientização sobre a Coleta Seletiva e 
cuidados com o meio ambiente.

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Meio Am-
biente, a Defesa Civil e a CA-
MAR (Associação de Catado-
res de Mariana), realizou o dia 
D com a comunidade de Ca-
choeira do Brumado. A ação 
mobilizou os moradores do 
distrito para conscientização 
sobre a Coleta Seletiva e cuida-
dos com o meio ambiente.

A mobilização iniciou no 
trevo, onde foi realizada uma 
catação do lixo deixado à bei-

ra da via. Após o “Trajeto 
Caminho Limpo”, a concen-
tração aconteceu no adro da 
Igreja Nossa Senhora da Con-
ceição, com os alunos da Es-
cola Estadual Dona Reparata, 
em que os estudantes foram 
orientados sobre o recolhi-
mento dos materiais que são 
possíveis de serem reciclados 
e quais são os dias em que a 
CAMAR realiza a coleta.

Durante a ação, as crian-
ças contaram com um espaço 

lúdico, pintura facial pula-pula, 
algodão doce e pipoca. Foram 
momentos de lazer, que uni-
ram conscientização e diver-
são, em um mesmo lugar e 
para todas as crianças. Maria 
da Conceição Aparecida, pre-
sidente e fundadora da CA-
MAR, ressalta a ação integrada, 
“o trabalho de conscientização 
que realizamos desde 2008 é 
em prol do planeta e do meio 
ambiente, mas é importante 
que cada um de nós faça a sua 
parte”, ressaltou.

Em 2021, 777 mil tonela-
das de lixo foram recolhidos 
nas ruas de Mariana através 
da CAMAR. A coleta aconte-
ce de forma programada em 
cada localidade e é importante 
o esforço coletivo da popula-
ção dos bairros e distritos. A 
separação do lixo em reciclá-
vel e não reciclável é um ato 
de cidadania e auxilia na pre-
servação do meio ambiente, 
na saúde pública, reduz a ex-
ploração dos recursos naturais 
e o consumo de energia, gera 
trabalho e renda para os cata-
dores, além de muitos outros 
benefícios. Faça a sua parte!
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Samarco alcança a 
produção de 10 
milhões de toneladas 
de pelotas e 
finos de minério 
IMPOSTO. Empresa faturou R$ 9 bilhões em 2021 e gerou mais 
R$ 1,1 bilhão em imposto nos estados onde atua.

DA REDAÇÃO

A Samarco alcançou a 
produção acumulada de 10 
milhões de toneladas de pelo-
tas e finos de minério quan-
do completa um ano e quatro 
meses da retomada gradual de 
suas operações nos comple-
xos de Germano, em Minas 
Gerais, e Ubu, no Espírito 
Santo. A empresa, que opera 
com 26% de sua capacidade 
total encerrou 2021 com R$ 
9 bilhões de faturamento e 
gerou mais R$ 1,1 bilhão em 
tributos nos estados onde 
atua, incluindo o montante 
gasto por fornecedores em 
compras para a companhia. 
Em 2021, o Ebitda gerencial 
ajustado da Samarco alcançou 
R$ 6,48 bilhões.  

Para 2022, a Samarco 
prevê investimentos de apro-
ximadamente R$ 1,2 bilhão. 
Além da sustentação da reto-
mada gradual das operações 
e da infraestrutura geotécni-
ca, o valor será destinado aos 
projetos de descaracterização 
da barragem e cava de Ger-

mano, em andamento.  
Com novas tecnologias e 

com a inovação como traço 
cultural, a empresa adotou 
um sistema de filtragem para 
disposição de rejeitos a seco, 
garantindo mais seguran-
ça ao processo de produção, 
em busca de uma mineração 
diferente e sustentável.  A 
expectativa é que cerca de 8 
milhões de toneladas pelo-
tas e finos de minério sejam 
produzidos até dezembro de 
2022, conforme planejado. A 
empresa deve atingir 100% de 
sua capacidade produtiva até 
2029. “Estamos cumprindo 
nossa expectativa de produ-
ção e entregando um produto 
de qualidade aos nossos clien-
tes. Mas o mais importante 
é que, aos poucos, estamos 
recuperando as relações com 
os territórios onde atuamos, 
mostrando que é possível fa-
zer uma mineração diferente, 
mais segura e sustentável. A 
cada dia, reforçamos os nos-
sos princípios de respeito ao 
meio ambiente e às pessoas”, 

destacou o presidente, Rodri-
go Vilela.     

Da retomada operacional 
até o momento foram embar-
cados 100 navios, tendo como 
principais destinos os merca-
dos das Américas, Europa, 
Oriente Médio, Norte da Áfri-
ca e Ásia. A Samarco também 
atende ao mercado interno.  
Os resultados das atividades 
realizadas pela Samarco con-
tribuem para o desenvolvi-
mento econômico de muni-
cípios onde a empresa opera 
em Minas Gerais e no Espírito 
Santo. Atualmente, a empresa 
conta com 1.500 empregados 
diretos, totalizando 9.000 em-
pregos diretos e indiretos.  

A Samarco possui ain-
da o programa Força Local, 
desenvolvido para capacitar 
e incentivar os fornecedo-
res locais, baseado nos pi-
lares políticas, capacitação, 
negócios, monitoramento e 
desenvolvimento e qualifica-
ção. O programa visa repen-
sar os territórios para além 
da mineração. 
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¨ polícia

O autor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia 
de Polícia Civil de plantão.

Polícia Militar prende 
homem por porte 
ilegal de arma de 
fogo em Mariana 
APREENSÃO. Uma pistola e um carregador com cinco munições 
foram apreendidos. 

DA REDAÇÃO

A Polícia Militar rece-
beu denúncia anônima, na 
madrugada de segunda-
feira, dia 9 de maio, infor-
mando que um indivíduo 
estaria portando uma arma 
de fogo em um estabeleci-
mento próximo ao presí-
dio de Mariana (MG).

Foi informando, ainda, 
que o indivíduo estaria se 
deslocando para o bairro 
Cabanas, em um carro de 
aplicativo de cor branca. 
Policiais militares, então, 
obtiveram êxito em inter-
ceptar o veículo no bairro 
apontado, e abordar o sus-
peito, que foi submetido à 
busca pessoal. Com ele, foi 
apreendida 1 (uma) pistola 
do calibre 9 mm e 1 (um) 
carregador com 5 (cinco) 
munições intactas.

O autor, que tem 28 
anos, foi preso em flagran-
te e conduzido para a De-
legacia de Polícia Civil de 
plantão, onde foram entre-
gues a pistola e materiais 
apreendidos pelos policiais 
mil i tares.
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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.

Tá esperando um mar de tranquilidade 
no astral, escorpiãozinho? Acho bom se 
preparar, porque de paradeira essa semana 
não tem nada! Novidades chegam de 
Júpiter na terça-feira e além de elevar a sua 
vitalidade física, ele revela que as melhores 
chances de ampliar seus ganhos vão surgir 
no trabalho.

Sorte turbinada, carisma em alta, surpresas boas 
e alegrias na sua vida! É, meu cristalzinho, a 
semana começa maravilinda para o seu lado com 
essas e outras promessas de Júpiter, seu regente. 
Pode glorificar em pé e aproveita para preencher 
volante da Mega ou outro jogo que gosta porque 
sua estrela vai brilhar em apostas e sorteios.

Mudanças importantes acontecem no céu dessa 
semana e a principal vem de Júpiter, que traz mais 
otimismo, ânimo e alegria para o seu lar. Tudo 
indica que você vai se sentir feliz da vida junto dos 
parentes e seu ninho será um porto seguro. O 
contato familiar tá protegido, mas não posso falar 
o mesmo do trabalho e bagacinhas podem surgir, 
bebê.

Se depender de Júpiter, tá tudo azul em seu 
horizonte, meu docinho de cajá! O astro deixa 
você mais otimista e confi ante para compartilhar 
suas opiniões, conhecer gente diferente e 
ampliar as amizades. Pessoas próximas e até 
vizinhos vão apoiar seus projetos.

Sonhou que ganhou uma bolada na Mega e 
quase caiu da cama, meu cristalzinho? Se 
avexe não e pode seguir sonhando porque 
agora você vai contar com as bênçãos de 
Júpiter em sua Casa da Fortuna. O astro 
manda poderosos estímulos para as suas 
fi nanças e te garanto que a sorte vai andar 
do seu lado.

Eita, tourinho, a semana traz uma porção 
de novidades, mas nem todas podem 
te agradar. Tem um remelexo completo 
acontecendo no seu Horóscopo e agora é 
hora de segurar as pontas. Mercúrio começa 
a caminhada contrária em sua Casa da 
Fortuna e recomenda atenção dobrada com 
contas, gastos e tudo que se relaciona com 
grana. 

Grandes surpresas chegam do céu, meu 
docinho de cajá, e as melhores vêm de 
Júpiter que começa a brilhar em um setor 
muito positivo para os seus projetos, 
sonhos e esperanças. Além de duplicar 
sua sorte, o astro dá um baita incentivo 
para você ampliar sua rede de relações, 
estabelecer parcerias gloriosas e realizar 
ideais.

Diz aí, minha consagrada, esperando notícia 
boa pra essa semana? Olha, se depender de 
Júpiter você não fica na mão e se tem grandes 
ambições pode glorificar em pé. O astro da sorte 
manda vibes poderosas para sua vida profissional, 
vai favorecer seu prestígio com a chefia e dá 
um tremendo apoio para o seu sucesso, meu 
cristalzinho. 

Tá de butuca ligada só esperando notícias boas, 
meu cristalzinho leonino? Elas vão chegar e 
quem traz é Júpiter, que entra em Áries no dia 10 
e entrega de bandeja um pacote Premium com 
grandes promessas. O astro da sorte dá sinal 
verde para mudanças na sua vida.

Conta aí, meu guru, o astral tá on ou tem 
perrengue nessa semana? Olha, é melhor 
se apoiar no seu jeito realista e não criar 
altas expectativas, viu, bebê? Se pensa em 
mudanças, avalie com calma e dobre a cautela 
com os interesses fi nanceiros. 

 O planeta da sorte indica boas chances de 
fi rmar parcerias comerciais, acordos ou contrato 
vantajoso. Só não pode e não deve ir com muita 
sede ao pote, pagar de louca e fazer mudanças 
precipitadas, sem pensar nas consequências. 
É que Mercúrio fi ca retrógrado no mesmo dia 
e convém ligar o radarzinho: saúde, estudos, 
viagens e interesses fora da rotina vão pedir 
atenção.

A Madre Superiora diz para Aurora que 
os exames médicos diagnosticaram uma 
gravidez. Fernanda se surpreende quando 
Adriano propõe que os dois convidem Franco 
e Érika para uma viagem. Artêmio Bravo tenta 
fazer Liliana conta o motivo de insistir em dizer 
que Eduardo está vivo. Liliana olha para 
Artêmio com expressão de pavor e afi rma 
que Eduardo está vivo e em breve virá buscá-
la. A Madre Superiora pergunta para Aurora 
se Santiago sabe que espera um fi lho dele.

Eduardo, fora de si, tenta asfi xiar Rebeca. 
Santiago procura Aurora no convento. A 
Madre Superiora pergunta o que aconteceu 
e se surpreende quando Santiago conta que 
segundo sua madrasta, Aurora foi raptada 
por um homem mais velho e que talvez seja 
seu pai. “Franco” tenta convencer Fernanda 
de que Bárbara não tem nada a ver com o 
sequestro de Liliana.  Fernanda diz para 
“Franco” que seu casamento não tem 
mais volta e assim que sua irmã aparecer 
pretende ir embora da cidade, mas não sem 
antes desmascarar Bárbara.

Paula pensa em como contar a verdade 
para Flávia. Juca exige que Odete 
devolva todos os itens que pegou de 
Paula. Neném tem uma ideia para 
voltar a jogar no Flamengo. Guilherme 
esconde sua preocupação de Flávia e 
conversa com um neurologista. Paula e 
Carmem pensam no que irão fazer para 
vencer a aposta. Um vídeo de Neném 
jogando bola com crianças no Flamengo 
se torna um sucesso na internet. Paula 
vai atrás de Neném. Rose procura 
Guilherme. Juca tenta falar com Flávia 
sobre Eliete. Rose fl agra Paula com 
Neném. Guilherme decide fazer um 
vídeo para a fi lha.

Rose discute com Paula, que vai embora 
furiosa. Flávia se recusa a falar sobre Eliete. 
Tuninha e Nilton sentem medo de Paula. 
Guilherme se reconcilia com Celina. Rose 
pede para ter outro fi lho com Neném. Nedda 
expulsa Osvaldo de casa e corta relações 
com Jandira e Betina. Cora fi ca tensa ao 
saber que Roni encontrou os homens que 
atacaram Tina. Paula afi rma que vencerá 
Carmem. Murilo, Pink, Blue, Goldie, Leco e 
Neco se apresentam em um programa de 
TV. Guilherme afi rma para Neném que será 
o escolhido pela Morte.

Gonçalo fi ca chocado com a notícia 
e diz para Camilo que escolheu o 
pior momento para anunciar seu 
compromisso, pois fi cou claro que 
ele não se importa com o que está 
acontecendo com sua irmã. Artêmio 
desconfi a que Rebeca fez um pacto 
com Franco Santoro e se recusa a 
libertar Liliana. Rebeca pergunta a 
Artêmio onde foi enterrado seu bebê, 
mas ele se recusa a responder e diz 
que seu fi lho não tem nada a ver com 
sua vingança. Aníbal demite Vladimir e 
ameaça mandá-lo para a cadeia se fi zer 
escândalo.

Juma fi ca orgulhosa de Jove. Guta se 
oferece para ensinar a mãe a se maquiar. 
Maria Bruaca conta para Guta que 
Tenório a chamou de Zuleica na cama. 
Muda se emociona com a demonstração 
de amor de Tibério e confessa ao peão 
que seu nome verdadeiro é Rute. Jove 
diz a Tadeu que o Velho do Rio é seu 
avô. Muda aceita ir para a fazenda com 
Tibério. José Leôncio fi ca transtornado 
com a morte de Tião. Tadeu diz a Jove 
que ele não merece o pai que tem. José 
Lucas exibe um sorriso parecido com o de 
Joventino.

José Lucas oferece carona para uma moça, 
mas acaba sendo assaltado por ela e dois 
comparsas. Filó fi ca devastada ao ser 
informada por Ari que Quim morreu. José 
Leôncio ordena seus funcionários a fazerem 
uma roda de viola para homenagear Quim e 
Tião. José José Leôncio decide ir em busca 
do pai, mas não encontra o Velho do Rio. 
Levi beija Muda. Maria Bruaca nota o olhar 
de interesse de Alcides para ela. Tibério 
alerta Muda sobre Levi. Um caminhoneiro 
aconselha José Lucas a esquecer do roubo, 
mas o fi lho de José Leôncio deixa claro que 
não irá desistir.

Guilherme freia o carro e evita uma batida. 
Neném escolhe Tina para jogar. Paula e 
Juca descobrem que foram enganados 
por Odete. Roni alerta Neném sobre Tina. 
Guilherme tem lapsos de memória e fi ca 
preocupado. Neném se acerta com Tina. 
Gabriel avisa que a banda de Murilo foi 
chamada para um programa de TV e 
tenta fazer as pazes com Flávia, Ingrid e 
Vanda. O time de Tina e Soraia ganha o 
campeonato. Rose estreia na TV. Cora 
se irrita ao ver Roni com Tina. Paula 
se emociona com o vídeo de Flávia. 
Guilherme desmaia em casa.

Priscila pergunta a Adriano o que ele 
pretende com Fernanda, já que está 
bem claro que não a ama. Furioso, ele 
responde que não a ama, mas se vingará 
de sua traição e que por isso precisa 
conseguir provas de que ela e Franco 
são amantes. Rebeca pergunta qual o 
interesse dele em sua enteada e “Franco 
diz que responderá sua pergunta quando 
estiver com Liliana. Debochada, Bárbara 
diz que Liliana está em um lugar muito 
melhor que um manicômio, mas nem ele, 
nem ninguém da família Elizalde voltarão 
a vê-la.

Isadora fala de Joaquim e Rafael para 
Nelsinho. Constantino pede a ajuda de 
Margô. Nelsinho convida Isadora para 
participar de uma gincana benefi cente. 
Joaquim, Davi e Arminda alertam Violeta 
quanto à aproximação de Isadora e 
Nelsinho. Margô se insinua para Francisco. 
Joaquim confronta Nelsinho. Leopoldo 
se oferece para ajudar Inácio a fi car com 
Arminda. Davi tenta se reaproximar de 
Isadora. Eugênio e Violeta se preocupam 
com o surto de malária. Heloísa ajuda 
Olívia com Fátima. Augusta cuida de Abílio. 
Nelsinho garante a Tavito que seduzirá 
Isadora. Joaquim e Davi se unem contra 
Nelsinho.

Arminda anuncia a gincana na rádio. 
Leopoldo inicia seu treinamento com 
Inácio. Joaquim pensa em sabotar a 
gincana, e Davi o contraria. Úrsula tenta 
convencer Julinha a transferir a festa 
de Natal para a sua casa. Isadora se 
incomoda com um comentário sobre 
Rafael e Iolanda, e Joaquim se aproveita 
da situação. Emília aceita a proposta 
de Enrico. Silvana rasga as cartas que 
Letícia mandou para Bento. Nelsinho 
descobre que Joaquim o prejudicou na 
gincana. Olívia se desespera ao ver 
Tenório doente. Davi repreende Iolanda 
por forçar uma vida de casal com ele. 
Arminda questiona Isadora sobre seus 
sentimentos por Nelsinho. Nelsinho e 
sua turma encurralam Joaquim. 

Davi salva Joaquim. Heloísa consola 
Olívia. Fátima disfarça quando Olívia a 
questiona sobre os segredos que esconde. 
Violeta afi rma que vai separar Isadora de 
Nelsinho. Úrsula e Margô invadem a casa 
de Constantino. Leopoldo muda o visual 
de Inácio. Silvana se declara para Bento. 
Violeta teme que Matias descubra sobre 
o envolvimento de Isadora com Nelsinho. 
Isadora tira satisfações com Nelsinho, que 
tenta manipular a situação. Arminda não 
reconhece Inácio e se encanta com seu 
novo visual. Joaquim fala para Matias sobre 
Isadora e o Juiz vai atrás da fi lha no Bar de 
Giovanna.

Matias prende Isadora no quarto. Leopoldo 
tem uma ideia para Inácio conquistar 
Arminda. Enrico e Emília dão um golpe 
no cassino. Violeta tenta impedir Matias 
de manter Isadora presa. Julinha transfere 
a festa de Natal para a casa de Eugênio. 
Mariana vê Arminda subindo na moto com 
Inácio, mas não o reconhece também. 
Benê reclama da proximidade de Olívia 
com Heloísa. Tenório beija Olívia enquanto 
está sonolento. Davi ajuda Isadora, que 
decide fugir da fazenda.

Tenório se desculpa com Olívia. 
Mariana conta para Julinha que viu 
Arminda na moto de um desconhecido. 
Inácio beija Arminda, e Julinha fl agra 
os dois, sem reconhecer o jovem. 
Violeta descobre a fuga de Isadora e se 
desespera. Matias passa mal. Isadora 
discute com Joaquim e deixa a casa 
de Eugênio. Julinha se enfurece ao ver 
Margô chegar para a festa de Natal. 
Úrsula se declara para Eugênio. Isadora 
beija Nelsinho na frente de Joaquim e 
Davi. Violeta incentiva Eugênio a se 
aproximar de Úrsula. Lorenzo revela a 
Giovanna que Bento está vivo. Eugênio 
dorme com Úrsula. Iolanda seduz Davi. 
Tenório decide voltar para o seminário.

Davi se arrepende de ter se envolvido 
com Iolanda. Isadora não deixa Nelsinho 
se aproximar dela. Eugênio decide fi car 
com Úrsula. Isadora volta para a casa de 
Arminda. Francisco e Margô se beijam. 
Benê e Fátima recriminam Olívia por causa 
de Tenório. Úrsula conta para Joaquim que 
ela e Eugênio estão juntos. Isadora decide 
sair com Nelsinho, e Arminda alerta Rafael. 
Isadora quebra a vidraça de uma sorveteria 
na companhia da turma de Nelsinho. Abílio 
pede Augusta em casamento. Úrsula conta 
a Violeta que está com Eugênio. Delegado 
prende Isadora e a turma de Nelsinho.

Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se 
lamenta para Marcelo. Juca convida Flávia 
para jantar em sua casa. Guilherme grava 
uma cirurgia. Juca avisa a Paula que contará 
a verdade para Flávia. Soraia percebe a troca 
de olhares entre Tigrão e Tina. Neném assina 
contrato com o Flamengo. Guilherme se 
sente mal e tenta disfarçar na frente de Flávia. 
Paula desiste de ir ao jantar na casa de Juca. 
Osvaldo e Nedda se reconciliam. Bibi passa 
mal e todos se preocupam. Daniel encontra 
Guilherme desmaiado. Flávia descobre a 
verdade e confronta Paula.

Flávia é hostil com Paula. Guilherme acorda 
e tenta tranquilizar Daniel. Joana avisa 
a Neném que Bianca pode ter que fi car 
internada. Soraia termina com Tigrão. Neném 
recebe um convite para dar uma entrevista 
na TV. Guilherme passa mal antes de uma 
cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta 
convencer Flávia a perdoar Paula. Guilherme 
conta sobre a Morte para Joana. Neném 
elogia Paula durante sua entrevista e Rose 
se chateia. Roni fala com os homens que 
atacaram Tina. Flávia descobre os vídeos que 
Guilherme fez para a fi lha e se desespera. 
Neném ajuda Paula. 

Neném tenta confortar Paula. Guilherme 
conta sobre sua desconfi ança para Flávia. 
Paula decide aceitar ser amiga de Neném. 
Roni se enfurece com Cora. Rose discute 
com Neném. Flávia grava um vídeo para 
a fi lha com a ajuda de Guilherme. Roni 
expulsa Cora da Pulp Fiction. Tina e Tigrão 
se beijam. Carmem e Paula bebem juntas 
no bar de Gabriel. Flávia conversa com 
Ingrid. Edson tenta voltar para a casa de 
Nedda. Joana tenta convencer Guilherme 
a fazer um exame para confi rmar sua 
suspeita. Cora se une a Tucão. Flávia, 
Neném e Paula procuram Guilherme.

Quer notícia boa, meu cristalzinho? Então toma e 
se esbalda com as novidades de Júpiter. O planeta 
da prosperidade desembarca no seu signo nesta 
terça-feira, trazendo sorte, autoconfiança e um 
baita apoio para você realizar mudanças na 
sua vida. Estudos, viagens, novos interesses e 
atividades podem te levar aonde deseja, mas não 
menospreze os alertas de Mercúrio. 

Aurora conta para Madre Superiora que 
Santiago não sabe de sua gravidez e 
diz que talvez ele não acredite quando 
souber que ela e Camilo tiveram 
relações. Diante da reação da religiosa, 
ela conta que Camilo a dopou, em 
seguida Bárbara os encontrou e a 
expulsou da fazenda. Bárbara interroga 
Santiago sobre a família de Aurora. 
Ele conta que não conheceu seus 
pais e vivia com Dominga. Rebeca se 
surpreende. Santiago conta a Bárbara 
que um homem enviava mensalmente 
dinheiro a Dominga e comenta que fi cou 
surpreso ao ver a semelhança dele com 
seu pai. Rebeca fi ca chocada com o 
comentário.

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com 
Nayara. Irma não acredita quando Madeleine 
diz à irmã que vai reconquistar José Leôncio. 
Levi confronta Muda. Filó fl agra Levi com 
Muda e manda a moça se decidir entre o 
peão e Tibério. Madeleine e Irma discutem. 
José Lucas está disposto a encontrar seu 
caminhão e fazer justiça. Muda deixa claro 
para Tibério que não gosta do peão da forma 
como ele gostaria. Muda beija Levi e revela 
ao peão o seu objetivo de vingança. Trindade 
aconselha Tibério a mandar Levi embora. 
José Lucas ajuda o caminhoneiro que lhe dá 
carona, rumo ao Paraguai.

Durante conversa com Madeleine, Irma 
acaba confessando à irmã que dormiu 
com José Leôncio. Madeleine acusa Irma 
de traidora. Tadeu defende Guta ao fl agrar 
Tenório destratando a própria fi lha. Guta 
diz a Tadeu que não está preparada para 
fi car com ele. José Leôncio, mais uma vez, 
desconfi a do caráter de Tenório. Filó e José 
Leôncio fi cam surpresos ao se depararem 
com Irma. Maria Bruaca escuta a conversa 
de Tenório e Guta e descobre que o marido 
tem outra família. Irma tenta seduzir José 
Leôncio. Tenório questiona Maria Bruaca, ao 
fl agrá-la chorando.

Maria Bruaca não revela a Tenório o 
motivo do seu choro. José Leôncio leva 
Irma à tapera de Juma para conversar 
com Jove. Filó se ressente ao ver José 
Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se 
surpreende com o estado de José Lucas. 
José Leôncio confessa a Irma que errou 
ao escolher Madeleine. Tenório estranha 
o comportamento de Maria Bruaca, e Guta 
comemora. Juma diz a Jove que tem medo 
de que ele vá embora. Trindade se encanta 
com Irma. Dona Jacutinga incentiva José 
Lucas a seguir em frente. 

Dona Jacutinga entrega um dinheiro a José 
Lucas, para ajudá-lo na viagem sem destino. 
Gustavo e Nayara fi cam juntos. Guta fi ca 
perplexa ao ver Maria Bruaca saindo de barco 
com Alcides. Maria Bruaca beija Alcides. 
Mariana aconselha Madeleine a seguir seu 
coração. Jove diz a Juma que vai embora 
e que a levará com ele. Filó escuta José 
Leôncio falar mal de Tadeu para Irma. José 
Leôncio fi ca chocado ao saber que Madeleine 
está no avião, sobrevoando em tempo ruim, 
rumo a sua fazenda.
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Conscientização e trânsito
O “Maio Amarelo’ é um movimento internacional, apartidário, de conscientização para redução de 

acidentes de trânsito e tem como objetivo chamar a atenção da população para o alto índice de mortes 
e feridos no trânsito no Brasil, e em todo o mundo e, assim, colocar em evidência o tema da segurança 
no trânsito. Além de mobilizar toda a nossa sociedade para disseminar conhecimento e trazer ações 
que garantam essa segurança para o cotidiano.

Esse movimento realça a importância da união de todos os setores e segmentos da sociedade para 
discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, conscientizando todos para a segu-
rança no trânsito, nas mais diferentes esferas, com o objetivo principal de salvar vidas. 

O tema do Movimento Maio Amarelo desse ano é “Juntos salvamos vidas”, em consonância com 
o que foi estabelecido pela Resolução Contran nº 871, de 13 de setembro de 2021, para as campanhas 
educativas do ano de 2022. Destaque-se que esse também é o lema do Plano Nacional de Redução de 
Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) para esta próxima década. O “Juntos Salvamos Vidas” traduz os 
objetivos do movimento quanto a enfatizar a relevância do contexto da segurança viária, da educação, 
informação e mobilização da população para um comportamento mais seguro e pacífico no trânsito.

As ações do “Maio Amarelo” estão alinhadas às diretrizes da Nova Década Mundial de Ações pela 
Segurança do Trânsito (2021/2030), fazendo com que as campanhas busquem conscientizar a popu-
lação sobre a importância da mudança de atitude de cada um, evidenciando nossa vulnerabilidade e 
chamando a atenção para a nossa responsabilidade em relação à segurança de todos.

Como os acidentes no trânsito constituem uma das maiores causas de mortes no Brasil e no 
mundo, todas as ações propostas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) focam em educação, 
engenharia e esforço legal e visam orientar o alinhamento dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito 
(SNT) nos quesitos mobilidade urbana, convivência pacífica entre motoristas, pedestres, ciclistas, mo-
tociclistas, entre outros aspectos que contribuem para a reflexão e adoção de comportamentos mais 
gentis e seguros no trânsito. Se organizar direitinho, todo mundo vive!

Charge

DEMUTRAN/ PARABÉNS/ CALÇAMENTO 

É aquele velho ditado. ‘’ 
Depois da cobra morta todo 
mundo mostra o pau que a 
matou.’’

Interessante tbm se eu 
estivesse fazendo aqui uma 
critica, mesmo que constru-
tiva, muitos cairiam, como 
sempre de pedradas em 
mim, por terem as suas men-
talidades atrasadas e volta-
das p/ os interesses mesqui-
nhos. Mas deixa para lá e o 
que vale é a minha persona-
lidade. E tenho certeza tbm 
que vcs lembram das minhas 
sugestões há tempos atrás.

Mas o meu comentário 
de hj é que vou aproveitar 
para cumprimentar o Demu-
tran pela colocação e ativa-
mento do sinal de transito 
no final da Rua Wenceslau 
Brás e o outro na Monsenhor 

Coelho. E  o mais importan-
te foi a retirada daquelas 
carraiadas velhas e os esta-
cionamentos de muitos na 
mesma rua. Gente, ninguém 
estava aguentando mais 
aqueles transtornos e os mo-
toristas dos veículos maiores 
sofriam. PARABÉNS DEMU-
TRAN.

Outro serviço que  fi-
cou ótimo foi do calçamen-
to  na subida no sentido do 
São Conçalo/ Sto António. 
E olhem que já tinham feito 
aqueles  serviços umas dez 
vezes. Parabéns tbm aos en-
volvidos.

Obs. Bem que o demu-
tran poderia implantar este 
sistema no transito desde a 
igreja do Rosário/ sapé até a 
chouparia do João Bosco.

Wlademar Malta

O dia que aprendi a dizer “não”
Durante boa parte da mi-

nha vida, um dos meus maio-
res medos – não vou entrar 
em detalhes sobre os outros, 
isso pode ser constrangedor 
– foi dizer “não” para outras 
pessoas. Por causa de uma 
insistente necessidade de 
ser aceito, benquisto e queri-
do, eu jogava minhas priori-
dades para escanteio e fazia 
malabares com os ponteiros 
do relógio para atender às 
necessidades de quem – de-
pois eu descobriria – pouco 
se importava comigo. Para 
piorar, nas poucas vezes em 
que conseguia dizer “não” 
a situações que certamente 
não me fariam bem, eu aca-
bava tomado por questio-
namentos retóricos, até um 
certo peso na consciência, 
como se eu não tivesse feito 
a coisa certa. Foi uma época 
triste, de grande desperdício 
de energia, mental e física.

Até o dia em que, depois 
de acudir, amparar e sorrir 
para pessoas que nunca me 
sorriam de volta, resolvi me 

escolher como porto seguro 
para mim mesmo.

Aprendi a pensar no que 
de fato é importante para 
mim, me colocar em primei-
ro lugar. O que significa não 
dizer “sim” quando quero di-
zer “não” apenas para agra-
dar aos outros, respeitar o 
meu limite e não fazer nada 
que me fira.

Não que eu ache que de-
vemos deixar de estender a 
nossa mão para quem nos 
pede algo, até porque isso 
não seria uma atitude ho-
nesta com quem somos; só 
precisamos aprender a nos 
proteger de quem tem múl-
tiplos interesses mas poucas 
intenções sinceras. Entender 
a quais situações devemos 
nos entregar é um demorado 
aprendizado.

Hoje estou melhor, ob-
servo mais os olhos do que 
as palavras de quem me 
pede algo, mas admito que 
continuo tendo dificuldades 
em recusar panfletos na rua.

Fred Elboni



Pensa em um casal que sabe fazer filho bonito... Carlos e 
Maíra estão de parabéns pelas princesas Antonella e 
Melissa. Deus abençoe a família de vocês!

Juliano Duarte todo sorridente ao lado da mãe Conceição e 
da avó cxcxcxcx... Que Deus abençoe vocês!
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Michele Gomes, da Villa Pet Pet Shop, enfeita nossa sociais com 
sua linda filha Bela. Grande abraço pra vocês!

O destaque dessa semana é a nossa amiga Débora, que 
comemorou seu aniversário na última quarta-feira (11). 
Que não falte a saúde, a paz e o amor. Feliz aniversário!

O delegado de Mariana e nosso amigo Dr. Cristiano Castelucci 
aniversariou na última segunda-feira (9). Toda a equipe do 
Jornal Ponto Final deseja muitas felicidades e muito sucesso.

Quem te viu, quem te vê hein, Antônio Carlos! Linda família que 
construiu com sua esposa Débora. Grande abraço para vocês.

Marcilene com 
seus pequenos 
príncipes. Será 
que vai ter ciúmes 
das noras, rsrsrs?! 
Linda família.


