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O espaço conta com uma equipe multidisciplinar de 
profissionais nas áreas da saúde e assistência social.

Formatura de 
dois membros é 
comemorado 
pela COTEREM
SUPORTE. A entidade sem fins lucrativos está sob os cuidados 
dos Padres da Forania de Mariana e tem apoio da Prefeitura de Mariana.

DA REDAÇÃO

Foi realizada uma missa em 
celebração e formatura de dois 
recuperados pela instituição Co-
munidade Terapêutica Emanuel 
(COTEREM), que atualmente 
abriga 11 internos. Eles cumpri-
ram os 180 dias de recuperação e 
ressocialização e, agora, retorna-
ram às suas famílias e à sociedade. 

O projeto com os dois 
membros iniciou no ano pas-
sado e depois de concretizarem 
etapas importantes, os frutos 
esperados estão sendo colhidos. 
A atual Gestão Pública Munici-
pal se compromete em oferecer 
total apoio a COTEREM e pa-
rabeniza o empenho de todos 
os profissionais que, dia após 
dia, vem se dedicando a este tra-
balho que salva vidas.

Mara Lúcia Carvalho, Co-
ordenadora Administrativa do 
local, ressalta o funcionamento 

do espaço. “A COTEREM é 
mais uma opção de enfrenta-
mento à dependência a subs-
tâncias psicoativas em Mariana, 
que tem como alicerce a con-
vivência entre pares, a discipli-
na, a técnica e a espiritualidade. 
Somos uma Comunidade Te-
rapêutica que atende homens 
maiores de 18 anos onde a ade-
são é voluntária”, ressaltou.

O espaço conta com uma 

equipe multidisciplinar de profis-
sionais nas áreas da saúde e assis-
tência social para atender pessoas 
com dependência química em 
Mariana. A entidade sem fins lu-
crativos está sob os cuidados dos 
Padres da Forania de Mariana e 
tem apoio da Prefeitura de Maria-
na. A porta de entrada é através 
do Sistema Único de Saúde e dos 
serviços da Secretaria de Desen-
volvimento Social do município.
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PREF MARIANA

Mariana divulga programação 
do Festival Mariana Viva 2022 
TRADIÇÃO. As festividades acontecem tradicionalmente há 19 anos.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana di-
vulgou nesta semana o Festival 
Mariana Viva 2022, que apre-
senta o Festival da Vida! 

O evento que une música e 
cultura ocorrerá novamente na 
Primaz de Minas, entre os dias 
16 de maio e 05 de junho. As 
festividades acontecem tradi-
cionalmente há 19 anos e já es-
teve presente em cinco cidades 
do interior de Minas Gerais, 
com um total de 24 edições 
realizadas, celebrando os costu-
mes e as tradições locais.  

Com o objetivo de propor-
cionar cultura, gerar renda para 
a comunidade local e alavancar 
o turismo na região, o festival 
possui uma programação com 
atrações gratuitas, abrangendo 

shows musicais, apresentações 
cênicas, oficinas, espetáculos 
de dança, feira gastronômica e 
muito mais. Visite Mariana, o 
seu próximo destino é aqui! 

 
CONFIRA A PROGRA-

MAÇÃO COMPLETA:

16 de maio a 09 de junho
Torneio de Futsal Mariana Viva
Local: Arena Mariana

19 de maio (quinta-feira)
19h: Sarau
Local: Praça da Sé

20 de maio (sexta-feira)
18h às 22h: Feira de Arte e 
Culinária
Local: Praça da Sé
18h30: Cortejo Cultural - Per-

cussão do Cria
Local: Praça da Sé
20h: Osquindô - Mundo Jojoba 
Show
Local: Praça da Sé

21 de maio (sábado)
17h às 22h: Feira de Arte e Culi-
nária
Local: Praça da Sé
18h: Teatro Infantil - Catin Nardi
Local: Praça da Sé
20h: Érika Curtiss e Banda
Local: Praça da Sé

22 de maio (domingo)
10h às 18h: Feira de Arte e Culi-
nária
Local: Praça da Sé
10h às 16h: Espaço Kids
Local: Praça da Sé
12h: Apresentação de Mágica e 

Oficina de Pintura
Local: Praça da Sé
16h: Incrível Banda
Local: Praça da Sé
25 de maio (quarta-feira)
Oficina para a região - Capacita-
ções gratuitas em parceria com o 
SEBRAE E SENAC    

26 de maio (quinta-feira)
19h: Toninho Horta
Local: Cineteatro Municipal 
20h: Apresentação da Percussão 
do Cria
Local: Terminal Turístico de Ma-
riana 
20h: Show com Diogo Nogueira
Local: Terminal Turístico de Ma-
riana

27 de maio (sexta-feira)
19h30: Acauã Souza e Banda 

Local: Terminal Turístico de 
Mariana
20h30: Show com a Banda An-
jos de Resgate
Local: Terminal Turístico de 
Mariana

28 de maio (sábado)
19h30: Show com Silvia Go-
mes
Local: Terminal Turístico de 
Mariana
20h30: Show Candongueiro
Local: Terminal Turístico de 
Mariana

29 de maio (domingo) 
17h: Show Tulio Araujo - Roda de Sam-
ba
Local: Praça Gomes Freire
20h: Cantares a Maria
Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo
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O pagamento acontece em até 10 dias úteis após a 
homologação do termo de aceite pela Justiça.

Indenizações pelo 
Sistema Indenizatório 
Simplificado chegam 
a R$ 67 milhões 
DECISÃO. Municípios têm acesso ao Sistema implementado 
por decisão judicial; prazo de adesão vai até 30 de junho.

DA REDAÇÃO

Atingidos de Mariana e 
Barra Longa começaram a re-
ceber indenizações por meio 
do Sistema Indenizatório Sim-
plificado, instituído pela 12ª 
Vara Federal e que trata casos 
de difícil comprovação dos da-
nos. Foram pagos R$ 44,3 mi-
lhões a 187 atingidos de Maria-
na e R$ 23,1 milhões para 136 
pessoas em Barra Longa até 31 
de março.

Por meio do Programa de 
Intermediação Mediada (PIM), 
que trata dos casos com capa-
cidade de comprovação dos da-
nos, e Auxílio Financeiro Emer-
gencial (AFE), implementados 
anteriormente, foram pagos R$ 
312,9 milhões em Mariana e R$ 
81,9 milhões em Barra Longa.

O Sistema Indenizatório 
Simplificado foi implementado 
pela Fundação Renova em Ma-
riana no dia 27 de setembro de 
2021, e em Barra Longa, no dia 
16 de novembro de 2021, por 
decisão judicial da 12ª Vara Fe-
deral. A adesão é facultativa e 
vai até 30 de junho.

O novo fluxo possibilitou a 
indenização de categorias mui-
tas vezes informais como ar-
tesãos, carroceiros, lavadeiras, 
pescadores de subsistência e 
informais, areeiros e outros. O 
Sistema também indeniza cate-
gorias formais como pescado-

res profissionais, proprietários 
de embarcações e empresas 
como hotéis, pousadas e res-
taurantes.

Podem se habilitar ao Sis-
tema:

- Pessoas que ajuizaram 
ação indenizatória na jurisdição 
brasileira ou estrangeira até 30 
de abril de 2020;

- Pessoas que, de qualquer 
forma, manifestaram expres-
samente perante órgãos e ins-
tituições públicas (Defensoria 
Pública, Ministério Público, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Defesa 
Civil, Assistência Social do mu-
nicípio) até 30 de abril de 2020 
a condição de atingido pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão;

- Especificamente para Ma-
riana, pessoas que possuem re-
gistro/solicitação/protocolo/
entrevista/cadastro reconhe-
cidos junto à Cáritas até 30 de 
abril de 2020.

Os valores das indeniza-
ções no Sistema Indenizatório 
Simplificado, definidos pela 
Justiça, com quitação única e 
definitiva, variam de R$ 17 mil 
a R$ 567 mil de acordo com a 
categoria de dano.

O acesso ao Sistema Inde-
nizatório Simplificado é feito 
por meio da plataforma on-line 
denominada Portal do Advoga-
do, no site da Fundação Renova 
(www.fundacaorenova.org). O 
pagamento acontece em até 10 
dias úteis após a homologação 
do termo de aceite pela Justiça.
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Pedrinho se colocou a disposição para ajudar a cobrar 
respostas sobre o cronograma de reforma das escolas.

Cronograma de 
reformas de escolas 
é cobrada em Plenário
LIBERAÇÃO. Após cobrança de Pedrinho Salete, o mesmo foi 
informado que estariam aguardando a elaboração de um 
projeto para a Fundação Renova liberar recursos.

DA REDAÇÃO

Na última segunda-feira 
(16), durante a 15ª Reunião Or-
dinária da Câmara Municipal de 
Mariana o Vereador Pedrinho 
Salete realizou um pedido de 
apoio referente a escola do Dis-

trito de Barroca e da Serra do 
Carmo, no qual disse que am-
bas estão se deteriorando por 
falta de reforma e manutenção. 
No início do seu mandato ele 
realizou um requerimento so-
licitando respostas da Secre-

taria de Educação sobre essas 
demandas, e segundo ele, a 
resposta obtida foi de que eles 
estariam aguardando e elabora-
ção de um projeto para a Fun-
dação Renova liberar recursos 
para utilizarem na manutenção 
das escolas. 

Pedrinho se colocou à dis-
posição para ajudar a cobrar 
respostas sobre o cronograma 
de reforma das escolas. “Quan-
do falamos de educação, levan-
tamos um tema muito impor-
tante. Me coloco a disposição 
dos vereadores para cobrar e 
solicitar ao Secretário de Go-
verno, Edvaldo Andrade, para 
que ele traga respostas e o cro-
nograma das escolas que serão 
reformadas e pedir prioridade 
para a escola da Serra do Car-
mo, que com o passar do tem-
po está se danificando. A escola 
se encontra com salas sem por-
ta, fiação elétrica exposta, den-
tre outros problemas. Sei que a 
demanda é grande, mas nossa 
obrigação é cobrar. Espero que 
o Executivo nos atenda e que o 
secretário possa nos trazer es-
sas respostas”, finalizou.
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O Movimento da Luta Antimanicomial visa buscar os direitos 
das pessoas com sofrimento mental.

Dia da Luta 
Antimanicomial é 
marcado por 
Seminário de direitos 
DIREITO. Todos os cidadãos têm o direito fundamental à liberdade, 
a viver em sociedade, além de receber cuidado e tratamento.

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Saú-
de e com o apoio da Secretaria 
de Cultura, realizou na última 
quarta-feira (18), o VII Semi-
nário de Saúde Mental, com o 
tema: “Desmascarando a hipo-
crisia: loucura é verso, é liberda-
de, poesia”. A ação acontecerá 
no Cineteatro Municipal (anti-
go SESI).

O evento tinha como pro-
gramação o diálogo com a 
comunidade sobre desinstitu-
cionalização da loucura. O mo-
mento aconteceu em prol do 
Dia Nacional da Luta Antima-
nicomial, um marco no cuidado 
em liberdade às pessoas com 
sofrimento mental e na garantia 
de direitos fundamentais.

Após a palestra, houve, na 
Praça Gomes Freire, apresen-

tações, show de talentos com 
os usuários, Práticas Integrati-
vas e Complementares do SUS 

(PIC’s) e, em seguida, o cortejo 
seguiu até o Centro de Atenção 
Psicossocial I, para encerrar as 
atividades do dia em prol da 
data comemorativa.

O Movimento da Luta 
Antimanicomial visa buscar os 
direitos das pessoas com sofri-
mento mental. A partir disso, 
esse combate às ideias que as 
pessoas com transtornos men-
tais devem ser isoladas e coa-
gidas a tratamentos que ferem 
os direitos humanos. Todos 
os cidadãos têm o direito fun-
damental à liberdade, a viver 
em sociedade, além de receber 
cuidado e tratamento sem que, 
para isso, tenham que abrir mão 
de seu lugar como cidadãos.
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PREF MARIANA

O projeto está previsto para iniciar ainda neste mês de 
maio, a fase inicial é de mobilização com a população local .

Segunda etapa do Produtor 
de Águas avança nos distritos
INVESTIMENTO. Será investido no programa cerca de R$1.500.000,00 do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Mariana, 
por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, avança, neste mês 
para a segunda etapa do Pro-
jeto Produtor de Águas, que 
prevê a realização de plantio 
de mudas nativas, cercamento e 
construção de barraginhas para 
os Produtores Rurais, tendo 
como foco principal a produ-
ção de águas, que será realizada 
nos distritos de Cachoeira do 
Brumado e Monsenhor Horta.

O fomento para a segunda 
etapa do projeto foi assinado 
no dia 23 de março, em conjun-
to com a Prefeitura Municipal 
de Mariana e o Instituto Espi-
nhaço, responsável por todo 
acompanhamento do processo 

de restauração ambiental.
Ações de conscientiza-

ção também fazem parte do 
planejamento do projeto, que 
pretende promover oficinas de 
educação ambiental e fortale-
cer as capacidades locais para 
apoio dos trabalhadores do 
campo. Será investido no pro-
grama cerca de R$1.500.000,00 
do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, possibilitando ao 
Produtor Rural todo apoio ne-
cessário durante o programa.

O projeto está previsto 
para iniciar ainda neste mês de 
maio, a fase inicial é de mobi-
lização com a população local 
e contará com uma reunião de 
apresentação do plano aos mo-
radores e produtores da região, 
com foco em informar todas as 

etapas do Produtor de Águas 
e a importância de boas prá-
ticas ambientais. Em seguida, 
acontecerá o cadastramento de 
propriedades e produtores que 
queiram aderir ao programa. 

Criado em 2019, o projeto 
tem como objetivo realizar uma 
recuperação ambiental, promo-
vendo processos de proteção e 
manutenção de áreas que so-
frem com um baixo índice de 
cobertura vegetal, por meio de 
plantio de novas espécies arbó-
reas nativas, barraginhas, terra-
ceamentos, monitoramento e 
manutenção das áreas recupe-
radas.

A primeira fase do projeto 
atendeu propriedades rurais e 
beneficiou nascentes de abas-
tecimento público nos distritos 

de Águas Claras e Furquim. Até 
o momento, foi realizada recu-
peração ambiental em 70 hec-
tares e 15 oficinas socioeduca-
tivas. Além de 30 hectares que 

foram beneficiados com ações 
de conservação do solo, por 
meio de barraginhas que con-
seguem conter a água e manter 
a nascente em funcionamento.
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O evento contará ainda com cinco atrações musicais e espaço para crianças.

4ª Semana do Cavalo 
Mangalarga 
Marchador acontece 
em Mariana
APOIO. A Secretaria de Desenvolvimento Rural atuará na área 
de veterinária e no acompanhamento das atividades.

DA REDAÇÃO

Do dia 17 ao dia 22 de 
maio, a Primaz de Minas recebe 
a 4ª Semana do Cavalo Manga-
larga Marchador. Promovida 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e organizada pelo 
Clube Amigos do Cavalo, a Se-
mana faz parte do Calendário 

do Município e acontece no 
primeiro semestre de cada ano.

O evento conta com expo-
sições, torneios, cursos, semi-
nários, simpósios, entre outras 
atrações. O objetivo é fortale-
cer o segmento econômico do 
município, além de promover 
o intercâmbio de técnicas de 

criação animal e divulgação da 
produção local. A Secretaria de 
Desenvolvimento Rural atua na 
área de veterinária e no acom-
panhamento das atividades. 

São cinco atrações musicais 
e espaço para crianças. Não é 
permitida a entrada de alimen-
tos e bebidas.

OPORTUNIDADE.

Obras da Renova oferecem mais de 
260 oportunidades de emprego

Estão abertas 267 opor-
tunidades de emprego para 
atuação nas obras dos reassen-
tamentos coletivos de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo 
e na modalidade de reassenta-
mento familiar. 

As oportunidades são 

para as empresas contratadas 
pela Fundação Renova. As 
vagas e os requisitos podem 
ser conferidos na plataforma 
Recoloca Rio Doce e no site 
do Sine Mariana.

O Recoloca Rio Doce é 
uma plataforma on-line cria-
da para aproximar empresas e 

atingidos que estão em busca 
de emprego ou qualificação 
profissional. Para se candi-
datar, os interessados devem 
cadastrar o currículo na pla-
taforma. O cadastramento do 
currículo não garante a con-
tratação, mas é requisito para 
concorrer às vagas.

DA REDAÇÃO
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A estrada, que será construída pela Samarco, é uma deman-
da antiga dos moradores de ambos locais.

Vereadores participam de lançamento
das obras em Antônio Pereira
PARTICIPAÇÃO. Estiveram presentes os vereadores e repre-
sentantes do Executivo de diversas instituições assim como o 
Prefeito de Mariana Juliano Duarte.

DA REDAÇÃO

Nesta sexta-feira (13), re-
presentantes do Legislativo 
Municipal participaram da 
cerimônia de lançamento das 
obras de calçamento da estra-
da da Purificação, que liga o 
Morro São João ao distrito de 
Antônio Pereira.

Estiveram presentes os 
vereadores de Ouro Preto, 
Júlio Gori (PSC), Zé do Bin-
ga (PV), Luiz Gonzaga do 

Morro (PL), e Vander Leitoa 
(Solidariedade), além de re-
presentantes do Executivo e 
de diversas instituições.

De acordo com o verea-
dor Vander Leitoa, a estrada, 
que será construída pela Sa-
marco, é uma demanda antiga 
dos moradores de ambos lo-
cais. “Essa estrada irá encur-
tar muito o trajeto entre Ouro 
Preto e Antônio Pereira, pois 
hoje temos que passar por 

Mariana, então reduzirá mais 
de 18 km. O calçamento da 
estrada foi uma condicionan-
te colocada com a retomada 
da Samarco, então a empre-
sa deve executar essa obra”, 
apontou.

Segundo o coordenador 
de relações institucionais da 
Samarco, Rodolfo Samorini, a 
obra é decorrente de uma dis-
cussão dentro do processo de 
licenciamento ambiental da 
empresa. “A obra visa, fun-
damentalmente, trazer maior 
proximidade entre a comuni-
dade e o distrito de Antônio 
Pereira com a Sede de Ouro 
Preto, fazendo uma correção 
histórica e criando essa proxi-
midade”, destacou.

Para o vereador Luiz 
Gonzaga do Morro, presiden-
te da Casa Legislativa, a obra é 
de extrema importância, sen-
do necessário, ainda, manter 
o diálogo com a empresa de 
modo a atender as demandas 
da população local. 



10 | CIDADES Jornal Ponto Final
19 a 25 de maio de 2022

A assinatura da Lei representa um impacto significativo no movimento por cotas raciais em 
Ouro Preto.

Sancionada Lei que estabelece cotas 
raciais para serviço público municipal
MUNICÍPIO. Para o Prefeito Angelo Oswaldo, a assinatura do documento representa uma conquista muito 
grande para o município.

DA REDAÇÃO

Na última sexta-feira (16), 
representantes do Legislativo par-
ticiparam da assinatura da Lei Nº 
1274/2022, de autoria do verea-
dor Alex Brito (Cidadania), que 
dispõe sobre o estabelecimento 
de cotas raciais para o ingresso de 
negros e negras no serviço públi-
co municipal em cargos efetivos.

Estiveram presentes os 
vereadores Alex Brito, autor 
do Projeto, Júlio Gori (PSC) e 
Matheus Pacheco (PV), além 
de diversos representantes do 
Executivo e de movimentos 
sociais do município.

Conforme o vereador Alex 
Brito, o projeto visa promover 
uma reparação histórica, gerando 

oportunidades para a população 
preta de Ouro Preto. “Essa Lei 
vai impactar com muita força, 
pois somos 80% de pretos e pre-
tas em Ouro Preto. Então, agora 
nós temos espaço no concurso 
público da nossa cidade. Será 
muito importante para as pessoas 
que ainda não tiveram essa opor-
tunidade participar de um concur-
so”, explicou.

Segundo Kedison Guima-
rães, diretor de Promoção de 
Igualdade Racial do município, 
a assinatura da Lei representa 
um impacto significativo no 
movimento por cotas raciais 
em Ouro Preto. “A Lei de Co-
tas impacta fortemente na luta 
do movimento negro em Ouro 

Preto, um movimento históri-
co. Essa é uma pequena repara-
ção do município para a popu-
lação negra que fortaleceu e fez 
com que a cidade de Ouro Pre-
to se tornasse, hoje, patrimônio 
mundial”, destacou.

De acordo com o Prefeito 
Angelo Oswaldo, a assinatu-
ra do documento representa 
uma conquista muito grande 
para o município. “Essa é uma 
conquista muito importante, 
Ouro Preto é uma cidade que 
tem uma população majorita-
riamente negra e agora passa a 
ser um dos 200 municípios no 
Brasil que dispõem dessas co-
tas para negros em concursos 
públicos”, apontou.
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A Indicação solicita parcerias do Executivo com clínicas 
veterinárias para o atendimento a animais vítimas de 
abandono ou acidentes.

Vereadores aprovam 
documentos em 
prol da causa 
animal no município
CAUSA. Foram aprovados documentos estabelecendo medi-
das para o fomento à causa animal em Ouro Preto.

DA REDAÇÃO

O Projeto de Lei Nº 
406/2022, de autoria do ve-
reador Mercinho (MDB), dis-
põe sobre a implantação de 
cemitérios e crematórios de 
animais domésticos de peque-
no e médio porte. Conforme 
o documento, considerando 
que até então não há legisla-
ção que trate sobre o assun-
to, é necessário criar maneiras 
legais, de modo a garantir o 
respeito e cuidado, bem como 
o controle sanitário e de zoo-
noses no município.

Dessa forma, fica defi-
nido que os locais de sepul-
tamento e cremação serão 
licenciados pelo Executivo 
Municipal, sendo também res-
ponsabilidade deste providen-
ciar os mesmos serviços para 
os animais cujos proprietá-
rios, comprovadamente, não 
tenham condições de arcar 
com as despesas. Para o par-
lamentar, a medida é uma 
demanda de ONG’s do mu-

nicípio. “Fomos procurados 
por representantes de ONG’s 
para a criação desse Projeto. 
Debatemos muito e vimos a 
viabilidade de enviar esse do-

cumento. Esse é um PLO de 
grande importância, que vai 
trazer muitos benefícios para 
o município”, apontou.

Já a Indicação Nº 
164/2022, de autoria da vere-
adora Lilian França (PDT) e 
encaminhada ao prefeito mu-
nicipal, solicita parcerias do 
Executivo com clínicas vete-
rinárias para o atendimento a 
animais vítimas de abandono 
ou acidentes. Segundo a vere-
adora, considerando as difi-
culdades socioeconômicas da 
população, é necessário que o 
poder público estabeleça um 
apoio no atendimento à saúde 
e bem-estar animal, de modo 
a diminuir o sofrimento de 
muitos animais e confortar a 
população carente. “O núme-
ro de animais que precisam da 
ajuda do poder público está 
aumentando. A gente precisa 
que a prefeitura tenha esse 
atendimento e faça esse con-
vênio com as clínicas veteri-
nárias”, destacou.

+ Confira outras 
reportagens no site
jornalpontofinal.com.br
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A oficina foi apresentada para quem deseja se capacitar.

FAOP marca presença na 20° 
Semana Nacional de Museus 
AUXÍLIO. Os inscritos foram apresentados a um panorama geral 
que possibilitou, por exemplo, auxiliar equipes que atuam com 
a preservação de obras de arte.

DA REDAÇÃO

A Fundação de Arte de 
Ouro Preto| FAOP participa 
da programação da 20° Semana 
Nacional de Museus, em Belo 
Horizonte. A restauradora e 
coordenadora do  Laborató-
rio de Conservação e Restauro 
Jair Afonso Inácio(LABCOR), 
Bianca Monticelli, ministra, no 
Dia Internacional dos Museus, 
a oficina “Acondicionamento e 
Embalagem de Acervo”, pro-
movida pelo Museu Mineiro.  

A oficina presencial e gra-
tuita, com vagas esgotadas, 
aconteceu na última quarta-feira 
(18/05). O objetivo da atividade 
é, a partir da junção de teoria e 
prática, direcionar os participan-
tes para atuar na identificação 
dos problemas relacionados à 
preservação de acervos e para 

realizar procedimentos preventi-
vos e curativos básicos nas obras.  

Os inscritos foram apre-
sentados a um panorama geral 
que possibilitou, por exemplo, 
auxiliar equipes que atuam com 
a preservação de obras de arte 
e acervos culturais nos suportes 
em papel, madeira e tela. 

A oficina foi apresentada 
para quem deseja se capaci-
tar na área ou que já lida di-
retamente com acervo, como 
estudantes e profissionais da 
conservação e restauração, 
artistas, colecionadores, pro-
fissionais de entidades muse-
ológicas ou que tenha acervos 
de obras de arte, paróquias, e 
zeladores de igrejas. 

Bianca contou que a ofi-
cina também é uma forma de 
evidenciar a importância dos 

cuidados e da formação ade-
quada para lidar com acervos 
de todo o tipo. Além disso, 
chamou atenção para a ne-
cessidade de uma boa gestão 
de acervos e para a questão 
do acondicionamento, isto é, 
o modo de armazenamento e 
as condições físicas do local. 
“Grande parte das obras que 
entram para restauro no Lab-
cor, apresentam problemas de-
vido ao mau acondicionamento. 
De nada vale uma obra passar 
pelo processo do restauro e ser 
mal acondicionada, pois com o 
tempo diversas patologias po-
dem aparecer. Esses cuidados 
incluem o uso de materiais cor-
retos, local e iluminação adequa-
dos. E, principalmente, o manu-
seio específico de cada tipo de 
obra”, relata a restauradora. 
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Pandemia contribuiu para menor imunização de crianças.

Unicef alerta para 
queda da vacinação 
infantil em Minas
No Brasil, a vacinação de rotina para crianças menores de 5 
anos vinha sofrendo quedas desde 2015.

DA REDAÇÃO

O Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef) di-
vulgou um alerta nos últimos 
dias sobre a queda da vacinação 
infantil em Minas Gerais. A 
organização diz que embora a 
queda já tenha sido percebida 
antes da pandemia, o confina-
mento agravou a situação.

De acordo com dados dis-
ponibilizados pelo Ministério 
da Saúde, a cobertura de tríplice 
viral caiu de 97% em 2019 para 
79,8% no ano passado. Já a de 
poliomielite foi de 88,5% para 
73,8% em dois anos. Ambas 
as coberturas vacinais também 
caíram no Brasil durante o pe-
ríodo.

Segundo a Unicef, a inter-
rupção de alguns serviços da 
saúde e o medo das pessoas 
de se contaminarem durante a 
pandemia “deixaram inúmeras 
crianças sem acesso à imuniza-
ção”. 

De acordo com Stephanie 
Amaral, oficial de Saúde do 
Unicef  no Brasil, na primeira 
infância, crianças recebem imu-
nização contra, pelo menos, 17 
doenças e o declínio nas taxas 
de vacinação coloca milhões de 
crianças e adolescentes em ris-
co de doenças perigosas, e evi-

táveis. “Quanto mais crianças 
não tiverem acesso às vacinas, 
mais fácil se torna a propaga-
ção de doenças. Bolsões de 
comunidades subimunizadas 
e não imunizadas podem levar 
a surtos em diferentes regiões 
do globo e à volta de doenças 
erradicadas em diversos países. 
No Brasil, a vacinação de ro-
tina para crianças menores de 
5 anos vinha sofrendo quedas 
desde 2015. E a pandemia cer-
tamente contribuiu ainda mais 
para o agravamento do proble-
ma. Para reverter esse cenário, 
é fundamental fortalecer os 

programas de imunização e os 
sistemas de saúde, e incentivar 
famílias a vacinar as crianças”, 
avaliou Stephanie.

A Unicef  pediu que gover-
nos fortaleçam ou restabele-
çam “urgentemente os progra-
mas de imunização de rotina, 
desenvolvam campanhas para 
aumentar a confiança nas va-
cinas e implementem planos 
para alcançar todas as crianças 
e todos os adolescentes e suas 
famílias com serviços de vaci-
nação; especialmente aos mais 
vulneráveis que não têm acesso 
aos serviços de saúde”. 
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Desde julho de 2021 os brasileiros não sentiam tanto frio.

Frio toma conta do Brasil e Inmet 
prevê temperaturas ainda menores
QUEDA. Inmet prevê temperaturas 5°C abaixo da média em diversas regiões do Estado.

DA REDAÇÃO

Para os próximos dias, a 
previsão é de que o ciclone sub-
tropical que atinge o Sul chegue 
ao Sudeste e ao Centro-Oeste 
do país, onde as temperaturas 
vão cair ainda mais.

A onda de frio derrubou as 
temperaturas em todo o Brasil, 
principalmente nos Estados do 
Centro-Sul do país, mas tam-
bém tem efeitos, em menor es-
cala, no Norte e Nordeste. 

Essa onda de frio acontece 
em decorrência da formação 

e deslocamento de uma frente 
fria pelo país, que causa tam-
bém chuvas fortes em áreas do 
Mato Grosso do Sul, no sul do 
Mato Grosso, Goiás e Minas 
Gerais e em áreas de São Paulo 
e Rio de Janeiro. 

Desde julho de 2021 os 
brasileiros não sentiam tan-
to frio. A semana mais gela-
da de 2022 bateu recorde na 
terça-feira (17) e fez as capi-
tais anteciparem campanhas 
do agasalho e reforçarem a 
abordagem a pessoas em si-

tuação de rua. Para os pró-
ximos dias, a previsão é de 
que o ciclone subtropical que 
atinge o sul chegue ao Sudes-
te e ao Centro-Oeste do país, 
onde as temperaturas vão 
cair ainda mais.

O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) ao 
todo listou 274 cidades do 
Estado de Minas Gerais que 
estão sob alerta para uma 
onda de frio intenso que pro-
mete derrubar os termôme-
tros nos próximos dias.
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Os investimentos realizados na rede de distribuição estão 
impactando positivamente o fornecimento de energia.

Cemig investe R$ 500 
milhões em Minas 
Gerais no 1º 
trimestre de 2022
IMPACTO. Recursos aportados na rede de distribuição impactam 
positivamente os indicadores de qualidade da companhia.

DA REDAÇÃO

A Cemig anunciou, na 
sexta-feira (13/05), que in-
vestiu cerca de R$ 500 mi-
lhões na sua área de con-
cessão em Minas Gerais, 
isso somente no primeiro 
trimestre de 2022. O in-
vestimento foi realizado na 
modernização da rede de 
distribuição, em melhorias 
na área de transmissão e 
ampliação do parque gera-
dor, além da aplicação em 
gás natural. E a previsão é 
de que, até o fim deste ano, 
sejam investidos, ao todo, 
quase R$4 bilhões pela com-
panhia. A maior parte dos 
recursos foram destinados 
ao segmento de distribuição 
de energia, que recebeu R$ 
423 milhões para melhorar 
ainda mais o fornecimento 
de energia em sua área de 
concessão.  

  Os investimentos rea-
lizados na rede de distribui-
ção estão impactando posi-
tivamente o fornecimento 
de energia para os quase 9 
milhões de clientes da Ce-
mig, e podem ser verifica-
dos na melhoria contínua 
do DECi, índice que mede 
a duração equivalente por 
consumidor das interrup-

ções de energia na rede da 
distribuidora. No período 
de abril do ano passado a 
março deste ano, esse indi-
cador fechou em 9,26 horas, 
valor bem abaixo das 9,98 
horas que são estabelecidas 
pelo regulatório do setor.

 De acordo com o di-
retor-presidente da Cemig, 
Reynaldo Passanezi Filho, 
os investimentos realizados 
na atual gestão demonstram 
o momento positivo vivi-
do pela companhia. “Esses 

números mostram os esfor-
ços da Cemig em fortalecer 
a companhia, atender cada 
vez melhor seus clientes e ser 
uma indutora do desenvol-
vimento econômico de Mi-
nas Gerais. A Cemig executa 
hoje o maior plano de inves-
timentos de sua história, com 
prioridade absoluta em Mi-
nas Gerais, refletindo nosso 
lema de focar e vencer além 
de transformar a vida dos 
mineiros com nossa energia”, 
destaca o executivo.
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Butantan estuda 
‘isolamento na 
pandemia’ como 
hipótese para 
hepatite misteriosa
PROPORÇÃO. Documento do Ministério da Saúde direcionado 
aos profissionais de saúde aponta quatro possíveis hipóteses 
para surgimento da doença que afeta crianças de até 16 anos.

DA REDAÇÃO

A hepatite severa e agu-
da que tem afetado crianças 
de 1 mês a 16 anos em todo 
mundo, com oito casos sus-
peitos em Minas Gerais, tem 
desafiado a comunidade cien-
tífica. O Instituto Butantan 
traçou quatro possíveis cau-
sas para a doença misteriosa. 
Isolamento prolongado em 
função das medidas de pre-
venção à Covid-19 é uma das 
hipóteses, mas nada foi efeti-
vamente confirmado. 

Segundo documento do 
Ministério da Saúde voltado 
para orientar profissionais 
de saúde em todo país, que 
a reportagem teve acesso, o 
isolamento na pandemia po-
deria ter alterado a imunidade 
das crianças, uma vez que “o 
confinamento foi uma mu-
dança dramática e enorme 
no comportamento da socie-
dade, as crianças não tiveram 
exposição habitual a esses 
vírus durante a pandemia da 
covid-19” e, por isso, “podem 
estar apresentando respostas 
imunes graves e consideran-
do os resultados laboratoriais 
neste inverno vimos aumento 
em toda a gama de vírus in-
cluindo adenovírus”, explica.

Para o infectologista 
Marcelo Otsuka, essa teoria 
não pode ser descartada de 
imediato, mas é preciso fa-
zer algumas ressalvas. “As 
crianças de fato não tiveram 
contato com os vírus que tra-
dicionalmente circulam e por 
conta desse não contato pode 
ocorrer uma resposta exacer-
bada do organismo à doen-
ça. Mas, se pensarmos que o 
adenovírus pode ser um dos 
agentes relacionados a essa 

hepatite, temos que levar em 
conta que não houve redução 
da circulação de adenovírus 
nesse período de isolamento. 
Tivemos redução da circu-
lação de outros, como o de 
influenza”, diz.  

A outra hipótese levanta-
da pelo Butantan é a de que 
a doença estaria de fato re-
lacionada ao adenovírus.  O 
ministério da saúde cita o vi-
rologista da Universidade de 
Bristol, David Matthews, que 
explica que o vírus, normal-
mente associado a doenças 
sem grandes complicações, 
pode ter mudado ou algo 
acontecido com os pacientes. 
Por essa razão, a resposta dos 
organismos ao vírus teria se 
concentrado no fígado e não 
no trato respiratório como é 
o comum. 

Outra possível explicação 
para o surgimento da hepati-
te misteriosa é a de a doen-
ça ser uma possível sequela 
pós-covid, mas o próprio 
Ministério da Saúde pondera 
que “não existem evidências, 
nem informações de uma 
nova variante que pode ser a 
causa específica”. 

Para Otsuka, a ligação 
com a Covid-19 é algo que 
precisa ser melhor estuda-
do. Ele lembra que foram 
registrados casos da chama-
da Síndrome Inflamatória 
Multissêmica Pediátrica em 
crianças que tiveram corona-
vírus e que a hepatite miste-
riosa também pode ser uma 
resposta imunológica do or-
ganismo das crianças à Co-
vid, da mesma forma. “

Ainda com base nos es-
tudos do Butantan, o minis-
tério alerta que uma hipóte-

se para o avanço da doença 
seria a presença de toxina no 
ambiente ou nos alimentos. 
A agência de saúde do Reino 
Unido (UKHSA) já realiza 
estudos epidemiológicos que 
envolvem a avaliação do am-
biente, demografia e ingestão 
alimentar das crianças e, até 
o momento, não existem evi-
dências para o desfecho.

Em nota o Ministério da 
Saúde disse que já foi notifi-
cado de 51 casos da doença, 
sendo que 47 estão sendo 
monitorados e quatro foram 
descartados. Até a manhã de 
terça-feira (17), nenhum caso 
foi confirmado no país. “A 
pasta instalou uma Sala de 
Situação para monitorar e 
acompanhar os casos no Bra-
sil. A iniciativa tem como ob-
jetivo apoiar as investigações, 
bem como o levantamento 
de evidências para identi-
ficar as possíveis causas. A 
sala conta com a participação 
de técnicos do Ministério da 
Saúde, da Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas) 
e outros especialistas”, diz o 
ministério.

A secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
informou ter sido notificada 
por oito casos suspeitos no 
Estado, sendo que três foram 
descartados e cinco seguem 
em investigação. Os casos em 
investigação foram notifica-
dos em Belo Horizonte, Juiz 
de Fora e Montes Claros. Os 
casos descartados foram no-
tificados em Montes Claros 
e Divinópolis. Os principais 
sintomas relatados foram dor 
abdominal e vômitos, acom-
panhados de alterações de 
enzimas hepáticas.



Jornal Ponto Final
19 a 25 de maio de 2022 

18| ENTRETENIMENTO

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.

Escorpiãozinho, meu chapa, a semana 
começa turbinada com o eclipse total da Lua 
no seu, no meu, no nosso glorioso signo! 
Numa dessas, o que a gente pode esperar, 
João? Muita mudança e oportunidade para 
dar aquela guinada na vida com a qual vem 
sonhando, bebê!

Ô loco, meu, quanta coisa está acontecendo no 
céu desta semana! Tem notícia boa, meu guru? 
Claro que tem e não são poucas, Sagita, mas 
também vejo umas bagaças e convém ligar o 
radar já na segunda-feira. Falo isso por causa 
do eclipse total da Lua num setor meio zicado, 
sinal de que assuntos ocultos, segredos e outras 
broncas vão rondar.

Sorte, sucesso e realização não devem faltar 
neste período, cabrinha! Os astros ativam seus 
talentos, sua coragem e ousadia, só não pode 
deixar a ansiedade tomar conta ao tomar decisões, 
sobretudo se elas envolvem planos para o futuro. 
Mas prudência é seu sobrenome e tenho certeza 
que você não vai trocar os pés pelas mãos nem vai 
pagar de doida. 

Aleluia e glória a Deuxx, aquarianjo! Um 
dos períodos mais sortudos e estimulantes 
começa agora com as good news do Sol em 
seu paraíso. Você tem tudo para alcançar 
conquistas importantes, vai contar com mais 
criatividade, versatilidade e pode embolsar um 
dinheirinho extra se souber explorar seus dons 
e talentos. 

Quer notícia boa, meu bombonzinho 
trufado? Então toma! Sua estrela continua 
brilhando com dinheiro e a semana tá 
maravigold para você transformar seus 
objetivos em realidade. Aliás, sua vida 
familiar ganha destaque e vai infl uenciar até 
os seus assuntos de trabalho.

Minha querida tourinha, os astros tão tudo 
mancomunado para te favorecer e vejo 
aqui que não vai faltar oportunidade para 
realizar os objetivos que há tempos você 
persegue. O Sol forma aspecto maravigold 
com Plutão antes de se despedir do seu 
signo, apontando novidades positivas em 
estudos, viagens, coisas novas que quer 
fazer e também em interesses com parentes, 
amigos e pessoas queridas. 

Na maior ansiedade pra saber das últimas, 
né meu cristalzinho geminiano? Já adianto 
que novidades super positivas vão pintar 
aí na sua praia e a melhor chega do Sol. 
Os contatos vão fervilhar, novas amizades 
devem surgir e sucesso é o que te espera, 
bebê! Boas negociações podem ser 
feitas nessa semana, mas o dinheiro vai 
depender bastante da sua atuação no 
trabalho.

A Lua é sua estrela guia e promove um eclipse 
importante nesta semana. Sabe onde? Bem no 
seu paraíso astral, minha caranguejinha! Isso 
significa que você pode ter gratas surpresas em 
jogos, sorteios, divertimentos, crianças, atividades 
criativas e paqueras. É, a parte financeira tá bem 
servida até quinta-feira, mas de sexta em diante 
convém abrir o olhão com o seu dinheiro.

Preparada para nadar de braçadas no mar de 
oportunidades, leoazinha? Então se joga porque 
o período vem pra lá de estimulante no trabalho, 
traz boas vibes na saúde e também no convívio 
familiar. Pessoas próximas vão dar todo apoio pra 
você alcançar metas e realizar suas ambições. 
Mercúrio me conta que novidades positivas vão 
rolar nas finanças e um sonho de consumo pode 
se tornar realidade.

Deu ruim com parente, amigo, vizinho ou 
alguém que quer bem? O eclipse total da Lua e 
vibes poderosas para você enxotar todo tipo de 
confl ito, viriginiangel! Então, bora lá chamar para 
o papo, colocar tudo em pratos limpos e quitar o 
perrengue.

Eita, meu cristalzinho, os astros tão me dizendo 
que tem assunto de grana pegando e há certa 
urgência em resolver, confere? Aproveita as 
vibes dessa semana para fazer um balanço 
geral e se empenhar aí pra botar tudo em ordem, 
bebê! Assim você pode colocar a cabeça no 
travesseiro e dormir o sono dos justos. 

Tem algum assunto enrolado complicando a sua 
vida, minha consagrada? Aproveita para resolver 
de uma vez! O eclipse total da Lua dá a maior 
força para você se livrar de todo tipo de enrosco 
e embuste e não tô falando apenas de dívida, 
pendência ou problema que se arrasta, não. 
O recado também vale pra gente folgada que 
empata o seu samba, viu? 

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

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.

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.

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.



Jornal Ponto Final
19 a 25 de maio de 2022 

18| ENTRETENIMENTO

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.

Escorpiãozinho, meu chapa, a semana 
começa turbinada com o eclipse total da Lua 
no seu, no meu, no nosso glorioso signo! 
Numa dessas, o que a gente pode esperar, 
João? Muita mudança e oportunidade para 
dar aquela guinada na vida com a qual vem 
sonhando, bebê!

Ô loco, meu, quanta coisa está acontecendo no 
céu desta semana! Tem notícia boa, meu guru? 
Claro que tem e não são poucas, Sagita, mas 
também vejo umas bagaças e convém ligar o 
radar já na segunda-feira. Falo isso por causa 
do eclipse total da Lua num setor meio zicado, 
sinal de que assuntos ocultos, segredos e outras 
broncas vão rondar.

Sorte, sucesso e realização não devem faltar 
neste período, cabrinha! Os astros ativam seus 
talentos, sua coragem e ousadia, só não pode 
deixar a ansiedade tomar conta ao tomar decisões, 
sobretudo se elas envolvem planos para o futuro. 
Mas prudência é seu sobrenome e tenho certeza 
que você não vai trocar os pés pelas mãos nem vai 
pagar de doida. 

Aleluia e glória a Deuxx, aquarianjo! Um 
dos períodos mais sortudos e estimulantes 
começa agora com as good news do Sol em 
seu paraíso. Você tem tudo para alcançar 
conquistas importantes, vai contar com mais 
criatividade, versatilidade e pode embolsar um 
dinheirinho extra se souber explorar seus dons 
e talentos. 

Quer notícia boa, meu bombonzinho 
trufado? Então toma! Sua estrela continua 
brilhando com dinheiro e a semana tá 
maravigold para você transformar seus 
objetivos em realidade. Aliás, sua vida 
familiar ganha destaque e vai infl uenciar até 
os seus assuntos de trabalho.

Minha querida tourinha, os astros tão tudo 
mancomunado para te favorecer e vejo 
aqui que não vai faltar oportunidade para 
realizar os objetivos que há tempos você 
persegue. O Sol forma aspecto maravigold 
com Plutão antes de se despedir do seu 
signo, apontando novidades positivas em 
estudos, viagens, coisas novas que quer 
fazer e também em interesses com parentes, 
amigos e pessoas queridas. 

Na maior ansiedade pra saber das últimas, 
né meu cristalzinho geminiano? Já adianto 
que novidades super positivas vão pintar 
aí na sua praia e a melhor chega do Sol. 
Os contatos vão fervilhar, novas amizades 
devem surgir e sucesso é o que te espera, 
bebê! Boas negociações podem ser 
feitas nessa semana, mas o dinheiro vai 
depender bastante da sua atuação no 
trabalho.

A Lua é sua estrela guia e promove um eclipse 
importante nesta semana. Sabe onde? Bem no 
seu paraíso astral, minha caranguejinha! Isso 
significa que você pode ter gratas surpresas em 
jogos, sorteios, divertimentos, crianças, atividades 
criativas e paqueras. É, a parte financeira tá bem 
servida até quinta-feira, mas de sexta em diante 
convém abrir o olhão com o seu dinheiro.

Preparada para nadar de braçadas no mar de 
oportunidades, leoazinha? Então se joga porque 
o período vem pra lá de estimulante no trabalho, 
traz boas vibes na saúde e também no convívio 
familiar. Pessoas próximas vão dar todo apoio pra 
você alcançar metas e realizar suas ambições. 
Mercúrio me conta que novidades positivas vão 
rolar nas finanças e um sonho de consumo pode 
se tornar realidade.

Deu ruim com parente, amigo, vizinho ou 
alguém que quer bem? O eclipse total da Lua e 
vibes poderosas para você enxotar todo tipo de 
confl ito, viriginiangel! Então, bora lá chamar para 
o papo, colocar tudo em pratos limpos e quitar o 
perrengue.

Eita, meu cristalzinho, os astros tão me dizendo 
que tem assunto de grana pegando e há certa 
urgência em resolver, confere? Aproveita as 
vibes dessa semana para fazer um balanço 
geral e se empenhar aí pra botar tudo em ordem, 
bebê! Assim você pode colocar a cabeça no 
travesseiro e dormir o sono dos justos. 

Tem algum assunto enrolado complicando a sua 
vida, minha consagrada? Aproveita para resolver 
de uma vez! O eclipse total da Lua dá a maior 
força para você se livrar de todo tipo de enrosco 
e embuste e não tô falando apenas de dívida, 
pendência ou problema que se arrasta, não. 
O recado também vale pra gente folgada que 
empata o seu samba, viu? 

AMANHÃ É 
PARA SEMPRE SBT

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.

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.

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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Depressão e rede de apoio
Quantas vezes você perguntou se alguém próximo estava bem e recebeu um simples “sim” ou 

notou que a pergunta foi ignorada. Há séculos, a Ciência busca compreender a dificuldade de falarmos 
abertamente sobre os nossos sentimentos e como pedir ajuda em um momento difícil. 

O que se sabe é que a capacidade de compreender, manejar e falar sobre informações emocionais 
é uma habilidade individual — e apesar de ser crucial nas relações e na qualidade de vida, nem sempre 
o que sentimos é fácil de verbalizar.

Há evidências que reforçam o prejuízo à saúde em reprimir as emoções negativas. Por trás do 
“não” silenciado, há um potencial de aumento do estresse, de agravamento de condições crônicas e 
doenças cardiovasculares, e inevitavelmente, da piora de um quadro de saúde mental. Mas é possível 
mudar esse comportamento de quem não está se abrindo sobre um momento difícil com uma ação 
proativa de quem tem uma relação de afeto.  

Mais do que palavras, as mudanças de comportamento contam. Ao presenciar que alguém que 
você conhece bem não está agindo como ele mesmo ou está vivendo uma situação complicada, é im-
portante dar o primeiro passo e se colocar à disposição para ouvir. O simples ato de falar e ter uma 
escuta empática é um grande passo para reconhecer, aliviar a tensão psicológica e lidar com a situação. 

É comum que o ser humano tenha dias nos quais o desânimo, o estresse, a ansiedade e a tristeza 
podem falar mais alto. A reclusão neste momento, evitando falar do assunto que provoca mal-estar, 
pode ser uma estratégia pessoal para lidar com o momento. Contudo, quando esses sentimentos per-
sistem, eles afetam o comportamento no dia a dia e são perceptíveis.  E, sendo assim, é importante o 
olhar atento da rede de apoio. Ouvir de maneira empática, cuidadosa, sem julgamentos, sem buscar 
uma solução ou um culpado é um caminho para oferecer apoio. Além disso ser paciente com a situação 
e demonstrar em suas falas quem aquela pessoa é, suas virtudes, o quanto ela é importante para você e 
para o mundo pode tranquilizar e aliviar o sofrimento

Falar e ouvir é uma forma gentil de viver as emoções que sentimos o tempo todo, mas que nunca 
temos espaço para liberá-las, e diferentemente da felicidade, que tem espaço para ser compartilhada, a 
tristeza e os momentos ruins acabam sendo ocultados e não valorizados como um processo de desen-
volvimento. Se atente aos sinais e seja a rede de apoio de quem necessita ao seu redor!

Charge

CASA DE APOIO BH/ 
GRANDE EMPREENDIMENTO

Só mente aqueles que nun-
ca tiveram alguém internado 
ou necessitando de ficar inter-
nado nos hospitais de BH não 
saberão avaliar a importancia 
desta casa de apoio aos acom-
panhantes 

c/ os seus enfermos. Gente 
,eu que sei , junto com as mi-
nhas filhas, o que passamos 
durante a enfermidade da mi-
nha esposa que ficava meses e 
meses internada na Santa Casa 
e realizando exames no CEM.

O município sempre nos 
ajudava nos transportes  e em 
tudo que necessitávamos. E 
olhem que nós ficávamos tbm 
na casa da minha irmã no bair-
ro Caetano  Furquim. Era lá para 
nós uma casa de apoio. Oh so-
frimento meu Deus. Esta dor tri-
plicavam mais quando  presen-
ciávamos a luta daqueles que 
vinham com os seus enfermos 
de todos os cantos do norte 
nosso do Estado. 

Agora com a instalação 

desta casa de apoio em BH os 
acompanhantes, salvo enga-
no, implantada no governo dú. 
a situação melhorou uns cem 
por cento e merece todos os 
nossos elogios. Segundo tenho 
informações é uma casa com 
atendimento de primeira quali-
dade com direito a café. comida 
e acomodações que chegam 
a causar inveja aos melhores 
hotéis existentes na capital.  PA-
RABÉNS aos idealizadores deste  
grande empreendimento. A cs 
de apoio localizada na cidade 
para atender aos que chegam 
dos distritos em nada fica de-
vendo.

Hoje eu vou perguntar dife-
rente.

 - Imaginem  quanto ficaria  
hoje um cafézinho, um lanchi-
nho e um almocinho naquelas 
roubalheiras próximo aos hos-
pitais. E olhem que eu citei  tudo 
no diminuitivo sem citar os ou-
tros transtornos.

Waldemar Malta

É mais que amor, é cumplicidade
Sempre considerei que um 

bom relacionamento é aque-
le em que as duas pessoas se 
completam ao máximo. Namo-
ro tem que ser grudado, coisa 
de pele, de toque, de cheiro, 
dois em um, mas, acima de 
tudo, tem que ter cumplicidade 
e confiança.

As relações duradouras 
dependem de cumplicidade, e 
cumplicidade é algo que se con-
quista, um estado de entrega e 
devoção. Ela acontece quando 
dois seres caminham juntos e 
misturados em busca de algo 
que dê à vida um pouco mais 
de sentido. Parceiros de algo 
incompreensível para quem 
está de fora. Esse talvez seja o 
grande diferencial de viver em 
cumplicidade. É um viver dois 
em um, dois que se somam 
para se tornar quase imbatíveis 
nas questões cotidianas e que 
nem sempre são entendidos 
por quem os cerca. É quase um 
isolamento no qual um se re-
carrega com a energia do outro. 
É um mais um que resulta em 
mais do que dois. Porque existe 
a vida de cada um e existe uma 
terceira vida que nasce da soma 
das duas, muito maior, muito 
mais abrangente, muito mais 
bonita e invejável.

Sim, esse tipo de relação 
gera inveja, mau agouro. Muita 

gente almeja e não alcança uma 
relação assim, e aí começam as 
críticas, as falsidades, tudo para 
tentar romper o vínculo tão raro 
e desejado que é a cumplicida-
de entre dois seres.

Existe cumplicidade tam-
bém nas amizades. Aliás, não 
é difícil encontrar relações de 
amizade assim. São relações 
entre pessoas que são confi-
dentes, que guardam segredos 
íntimos, que dividem sentimen-
tos profundos – algo que beira o 
inexplicável. É mais que amor, é 
cumplicidade.

A cumplicidade é, enfim, 
uma teia que une pontos obs-
curos da alma de um com pon-
tos brilhantes da alma do outro. 
Ela cresce quando há um am-
biente propício; a sinceridade é 
o oxigênio que ela precisa para 
respirar e se propagar. A cumpli-
cidade torna seus hospedeiros 
pessoas mais fortes e felizes, 
pois têm na outra parte algo 
rico e digno de orgulho.

Se você é capaz de ser cúm-
plice de alguém, parabéns! Se 
não, exercite a cumplicidade. 
Permita que ela se entremeie 
na sua alma e nas suas atitudes 
e, principalmente, reconheça 
quem ao seu redor merece re-
ceber tal dádiva.

Fred Elboni



Quem também estave presente no “Tardezinha Espetinho 
Moycana” foi o casal Emily e Douglas Brandão com o primeiro 
vale nigth, depois da chegada do herdeiro Bento, rsrsrs...

Prefeito Juliano Duarte em almoço especial em come-
moração ao Dia do Gari. 
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Bruno Freitas, Wallace Barros e Erica Andrade prestigiaram o 
evento  “Tardezinha Espetinho Moycana”.

Esse é o craque Davi, que comemorou seus 10 anos no dia 
9 de maio. Que você alcance os sonhos mais lindos para a 
sua vida. Você é um menino de ouro. Um grande abraço da 
equipe do Jornal Ponto Final.

Gilsandra Monteiro 
aniversariou no 
último domingo (15). 
Que a vida continue 
sorrindo e presen-
teando você com as 
melhores graças, 
com muito amor, 
com muita saúde, 
amizade e felicidades 
mil. Parabéns!

Dessa vez temos declaração para o maridão da esposa Zilda. 
“Marcos meu amor, te amo muito! Que essa data se repita 
por muitos anos. Eu Zilda e seu filho Valério lhe desejamos 
toda felicidade!!” 

Eric Modesto e Tiago Souza “O Trelelê” fazendo a cobertura 
da Tardezinha Espetinho Moycana. Essa dupla é show de 
bola!


