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Após três meses de 
estabilidade no número 

de mortes, Ouro Fino 
contabiliza a triste 
marca de 15 óbitos

Após três meses de estabilidade no registro de mortes 
em Ouro Fino, uma vez que apenas cinco óbitos haviam 
sido registradas lá em 2 de outubro de 2020, esse número 
começou a subir a partir de 4 de janeiro deste ano e hoje, 
27 de janeiro, nosso município contabiliza a triste marca de 
15 ourofinenses que perderam a luta para a Covid-19. Um 
óbito ainda está em investigação. Já o aumento no número 
de contaminados é tristemente igual. Em um mês, Ouro Fino 
registrou 510 novos casos confirmados de Covid-19. Pág.4

Ouro Fino recebe primeiro lote com 287 doses da vacina contra a 
Covid-19; profissionais da linha de frente e idosos do 

Asilo São Vicente de Paulo foram os primeiros contemplados
No dia 20 de janeiro foi dado o pontapé inicial no cronogra-

ma de vacinação contra a Covid-19 em Ouro Fino. O primeiro 
lote de vacinas, contendo 287 doses da CoronaVac, desen-
volvida pela fabricante chinesa de medicamentos Sinovac 
Biotech em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, 
foi enviado pelo Ministério da Saúde e chegou em nosso 
município vindo de Pouso Alegre, onde três profissionais da 
área foram os responsáveis por trazer a esperança de novos 
tempos para a Terra do Menino da Porteira. A primeira a 
receber a vacina foi a enfermeira do Pronto Atendimento 
Camila Bonini, que em agosto passado perdeu o pai, o co-
merciante Camilo de Lelis, o Camilo Som, em decorrência 
de complicações da Covid-19. Pág. 4

Prefeito, vice-prefeito e vereadores são 
empossados em Ouro Fino reforçando 

compromisso para com um município mais 
avançado e desenvolvido

No dia 1º de janeiro de 2021 aconteceu no Teatro Municipal Matilde Isabel de Almeida Paiva a cerimônia de posse 
do prefeito Henrique Rossi Wolf, do vice-prefeito, Dr. João Girdani Neto e dos 11 vereadores eleitos na última eleição 
municipal ocorrida em 15 de novembro para o mandato de 2021/2024. “Estou muito emocionado e agradecido a Deus, 
minha família e meus eleitores. Agradeço ao Dr. Maurício pelos oito anos juntos trabalhando por Ouro Fino, e peço a Deus 
direção para continuar fazendo o melhor para esta Terra do Menino da Porteira, trazendo cada vez mais o avanço e o 
desenvolvimento para nossa gente”, comentou o Prefeito eleito Henrique Wolf.

Após breve fechamento 
parcial do comércio, 

Prefeito Henrique 
Wolf assina decreto 

flexibilizando horários 
de funcionamentos para 

bares, restaurantes e 
lanchonetes em Ouro Fino

Após restauração 
do antigo prédio da 

Escola Estadual Bueno 
Brandão, local abrigará 
a Diretoria de Educação 
e o Centro de Memória 

Pedagógica de Ouro Fino
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Corpo é encontrado em 
Ouro Fino



31 de janeiro de 2021GAZETA DE OURO FINO2

O triste e penoso ano de 2020 passou e damos graças a 2021 que nos 
traz esperança de que dias melhores virão, não só no campo da saúde - tão 
carente e sofrido nesse momento - como para a economia nacional, que 
precisará se reerguer a partir do momento que a circulação de pessoas 
puder ser reestabelecida no mundo. Analistas ouvidos por diferentes tipos 
de veículos de comunicação são categóricos em afirmar que quanto mais 
tempo durar a crise, maior será o dano econômico e social.

“Provavelmente a maioria das economias demorará de dois a três anos 
para voltar aos níveis de produção que tinha antes da epidemia”, aponta 
a consultoria IHS Markit. Para o Brasil, na opinião de Solange Srour, 
economista-chefe da ARX Investimentos, em entrevista ao portal da BBC 
News Brasil, uma das propostas para recuperar a atividade econômica 
do País depois da crise do coronavírus, seria voltar à agenda de reformas. 
“Essa seria a solução para que o país encontre o crescimento sustentável, 
mesmo em uma situação econômica pior, com desemprego mais elevado, 
recessão econômica e perda do poder de compra da população”.

Essas perspectivas de melhoras chegam na esteira da aprovação de 
vacinas que irão tirar o mundo desse caos causado pela Covid-19. Muitos 
países já iniciaram seus cronogramas de vacinação. O Brasil também. De 
modo diferente, mas está caminhando para imunizar a população.

O que se tem se falado agora é a ideia de se facilitar a produção de vaci-
nas por países pobres e garantir que bilhões de pessoas tenham acesso ao 
imunizante no mesmo ritmo das populações mais ricas. “Hoje, as principais 
vacinas contra a covid-19 pertencem a laboratórios americanos, europeus 
e chineses, embora algumas delas tenham sido em parte financiadas pelo 
poder público e por filantropos — e esse é um dos argumentos a favor da 
“quebra das patentes”, afirma Leandro Machado, da BBC News.

Por aqui, iniciamos 2021 renovando os votos de que seja um ano de novos 
tempos para o nosso município, que apresente uma curva de crescimento 
em diversas áreas. Infelizmente, como prometido, a entrevista com o novo 
Prefeito de Ouro Fino, Henrique Wolf não foi viabilizada. Após inúmeras 
tentativas para o retorno das perguntas enviadas lá no início de dezembro 
do ano passado ao recém-empossado chefe do Executivo, a reposta final 
foi a de que ele estava muito ocupado e não conseguiria atender a nossa 
equipe. Assim que essa comunicação for reestabelecida, a Gazeta de Ouro 
Fino espera poder publicar os rumos na nova gestão, bem como os planos 
da administração local para o nosso município. 

O ano de 2021 inicia também com a renovação das assinaturas anuais 
da Gazeta de Ouro Fino não só aqui em nossa cidade, como também em 
todo o território nacional. Espero poder contar com o retorno de todos 
os nossos queridos assinantes para manter esse querido jornal vivo por 
mais um ano. 

As opiniões emitidas em artigos assinados  são de responsabilidade  exclusiva de seus autores. 
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EDITORIAL

Leitura para esses tempos 
sombrios

O fato de ter MEI exclui o vinculo de emprego?

Permita-se ajudar e ser ajudado

Janeiro: o tradicional mês das 
férias

Essa é uma 
das maiores 
perguntas fei-
ta pelo empre-
sário: afinal se 
a contratação 
for realizada 
por uma pes-

soa que possui CNPJ, poderei ficar 
tranquilo com relação à exclusão 
do vinculo de emprego? 

Não é raro o empresário con-
tratar pessoas com CNPJ para a 
prestação de serviços, o que tem 
que ficar atento é com relação 
ao preenchimento dos requisitos 
para a configuração do vínculo de 
emprego trabalhista. 

Em outras palavras, se tiver 
os requisitos do art. 3° da CLT: 
prestação de serviço mediante 

remuneração, pessoalidade, não 
eventualidade e subordinação 
será considerado empregado para 
todos os fins direito. 

Não importa se a pessoa tem ou 
não CNPJ, o que irá prevalecer é o 
“contrato-realidade”. O empresá-
rio poderá tomar alguns cuidados 
para que não seja considerado 
funcionário precisa: receber remu-
neração e não salário; poderá ser 
substituído por outro; liberdade 
para definir com responsabilidade 
seus horários; ausência de subor-
dinação, o prestador de serviço 
tem liberdade de atuação.

Outra dúvida frequente é refe-
rente à possibilidade ser funcio-
nário e ao mesmo tempo ter uma 
MEI. Urge salientar que serão duas 
formas de contribuição para o 

INSS, existe essa possibilidade, as-
sim como terá direito ao FGTS, fé-
rias, e 13° salário, em seu emprego 
formal, além do PIS se preencher 
as regras do programa.

Uma questão polêmica é rela-
cionada a esse funcionário que 
possui também MEI, ao ser dis-
pensado poderia ou não receber 
o seguro desemprego? Em tese 
sim, se comprovado que não 
tenha conseguido faturamento 
como MEI, ao ser dispensado do 
emprego sem justa causa, com-
provada a situação financeira, o 
seguro desemprego será devido, 
ou seja, caso tenha obtido renda 
mensal menor que um salário 
mínimo, porém nunca vimos na 
prática.

Tanaê Lacerda Carvalho - advogada

Normalmente, o 
mês de janeiro é 
considerado como 
sendo o primeiro 
mês do ano, período 
em que geralmente 
as pessoas costu-

mam tirar férias do trabalho, 
viajar tanto para dentro do Brasil 
quanto para o exterior, as crianças 
aproveitam as férias escolares 
para passarem com os avós ou 
ficarem em casa brincando e até 
mesmo assistindo TV.

O mês de janeiro também é co-
nhecido como o mês do vermelho 
porque é nessa época que come-
çam a chegar os boletos de IPVA, 
IPTU, despesas de matrícula e 
material escolar e pagamento das 
contas feitas no final de ano.

Realmente este ano estamos vi-
vendo um mês diferente: parte des-
sas pessoas que costumam viajar de 
férias está tendo de passar férias em 

casa até por conta do alto número de 
pessoas contaminadas pela pande-
mia da COVID-19: doença causada 
pelo novo coronavírus.

Aproveito a oportunidade para 
fazer um alerta importantíssimo à 
população em geral em relação ao 
aumento nos casos da COVID-19.

. Evitem sair de casa sem extre-
ma necessidade.

. Evitem fazer festas mesmo 
que sejam em sítio ou locais mais 
afastados.

. Usem máscaras tanto em lo-
cais abertos quanto em locais 
fechados.

. Lave as mãos com frequência.

. Use sempre o álcool em gel.

. O distanciamento social tam-
bém é essencial no momento em 
que estamos vivendo.

Agora o que precisamos fazer é 
a nossa parte para juntos vencer-
mos essa pandemia.

Emília Alvarenga

Dos livros 
•Há sempre menos livros lidos e muito mais por ler
•Há sempre os significantes de muitos significados
•Há livros que compõem o teatro de nossa memória
•Há livros que nos abrem as portas do Universo

Exigências da leitura 
•Há livros lidos tarde demais e os lidos muito cedo
•Há livros que lemos fora de hora e os que lemos na hora certa
•Há os que gostaríamos de ler, mas não foi possível
•Há aqueles de que necessitávamos ler e o fizemos
•Há os desnecessários, porém lidos (e por que não?)

Dos leitores 
•Há os leitores que apenas consultam as “orelhas”
•Há os que deixam o livro pela metade (ufa!)
•Há os que deixam para ler no futuro (um dia, talvez, quiçá)
•Há leitores que têm nos livros companheiros de uma vida

Dos autores 
•Há autores fracos e pífios. Há os talentosos e geniais
•Há autores bizarros e caóticos. E os eróticos e demoníacos
•Todavia há também os santificados

Finalmente, para encerrar 
•Há livros que nos são celebração, bálsamo, bênção e ALEGRIA
•Estes são os textos que vos recomendo, de alma leve

(Texto dedicado às confreiras e confrades da AOLA)
Colaboração do Doutor Wilson

Chega a ser en-
graçado e porque 
não dizer irôni-
co o quanto as 
pessoas, em si-
tuações difíceis 
como a que vive-

mos, se fecham em casulos como 
se não houvesse mais ninguém 
ao redor ou um novo amanhã. E 
quando alguém rompe esse selo 
do egocentrismo, torna-se alvo de 
comentários que não condizem 
com a realidade.

Há quase um ano temos nos 
transformado diariamente. Quando 
um sopro de esperança é lançado 
com a possibilidade da vacinação, 
surge um empecilho com a mutação 
do vírus – ainda mais transmissível, 
que nos regride ao início. 

Medidas radicais são impostas 
na tentativa da plena conscientiza-
ção humana. No entanto, atitudes 
falam por si.

Apesar de toda a conjuntura, é 
possível constatar o quanto não es-
tamos acostumados com atitudes 
que rompem a bolha do “eu posso”, 
“eu sou”, “eu tenho”, eu, eu, eu... 

Dez meses de pandemia e certo 
distanciamento social e ainda 
temos pessoas que não acreditam 
em ações despretensiosas, com o 
simples objetivo de ajudar o outro. 

O momento exige cautela e obser-
vação, mas também nos impõe 
viver o agora!

Se tem algo que aprendi nos 
últimos tempos é não deixar para 
amanhã a demonstração de cari-
nho e afeto, falar com sinceridade 
sobre os seus sentimentos e se 
solidarizar, dentro das possibili-
dades, com aqueles que precisam. 
Afinal, não sabemos o que a vida 
nos reserva não é mesmo?

Claro que são tempos difíceis 
para todos e o ajudar não signifi-
ca abrir mão dos seus princípios 
ou ideais para fazer pelo outro. A 
ajuda pode ser através de uma sim-
ples mensagem para saber sobre o 
dia a dia de um amigo ou familiar, 
mesmo que você não tenha nada 
a oferecer a não ser a sua atenção;

A ajuda pode ser através de uma 
longa conversa, onde seus ouvidos 
serão mais importantes do que a 
sua opinião;

A ajuda pode ser com um abraço, 
mesmo que virtual, naquele mo-
mento em que um amigo/amiga 
tanto precisa;

A ajuda também pode ser através 
da doação de parte do seu tempo 
apenas para sentar e falar sobre 
a vida, os projetos, os amores; ou 
ainda para simplesmente mostrar 
que você está ali, mesmo que não 

diga absolutamente nada;
A ajuda pode ser com o cuidado e 

a atenção empenhadas para trans-
formar o dia de alguém...

A questão é que, mesmo com os 
chacoalhões que temos tido nos 
últimos tempos, as pessoas não 
acreditam que é possível fazer 
algo sem esperar nada em troca. 
Sempre existe um “mas o que você 
espera receber em troca?”, “não é 
possível estar fazendo tudo isso 
sem alguma intenção” ou um “ah 
não, é claro que tem algo aí”. 

Não! Não há nenhuma outra in-
tenção a não ser ajudar de alguma 
forma! Amenizar a situação ruim e 
trazer um pouco de alento.

Definitivamente, vivemos um 
tempo de evolução onde solidarie-
dade e doação fazem parte desse 
processo. E se você ainda não teve 
essa percepção, é chegado o mo-
mento de parar e analisar.

Mesmo que você não tenha ne-
nhuma “moeda de troca”, mesmo 
que você não tenha nada a ofe-
recer ou não se sinta desprovido 
de alguma coisa nesse momento, 
permita-se ajudar e ser ajudado! 

A troca de sentimentos e inten-
ções verdadeiros faz toda a dife-
rença nesses dias incertos. 

Caroline Pennachi Colombo – jor-
nalista, c_pennachi@hotmail.com

Diante do im-
pacto da pande-
mia de Covid-19 
sobre a vida de 
todos, a chegada 
de uma vacina 
segura e eficaz, 
atualmente, é a 

notícia mais aguardada em todo o 
mundo. Frente ao desafio de pes-
quisadores de diversos países, as 
informações circulam rapidamen-
te e, junto delas, também correm 
os boatos e “fake news” sobre o 
tema, colocando em risco a credi-
bilidade desta que representa um 
dos mais importantes avanços da 
história da medicina.

Dessa forma, garantir a veraci-
dade das informações que chegam 
até nós sobre o assunto é vital para 
conseguirmos controlar e evitar a 
propagação das doenças.

A maioria das enfermidades que 
podem ser prevenidas por vacina 
é transmitida pelo contato com 
objetos contaminados ou por gotí-
culas de saliva expelidas pela tosse, 
espirros ou fala. Vale ressaltar que 
a vacina continua sendo a melhor 
forma de prevenção para muitas do-
enças graves e as complicações que 
podem surgir, inclusive já ajudou a 
erradicar a poliomielite e a varíola.

As vacinas são produzidas com 
o vírus ou bactéria inativa ou com 
partes desses agentes. Devido a 
isso, elas não provocam a doen-
ça, mas conseguem estimular o 
sistema imunológico a produzir 
anticorpos para combatê-la. As-
sim, se a pessoa tiver contato com 
o agente causador da doença, já 
tem anticorpos para evitar que a 

doença progrida.
Além da proteção individual, a 

vacinação é de suma importância 
para a famosa imunidade de reba-
nho. Isso quer dizer que é neces-
sário que uma porcentagem x da 
população (entre 85% e 95%) seja 
imunizada para evitar a circulação 
do vírus.

O ideal seria que todas as pes-
soas pudessem ser imunizadas, 
mas algumas não podem ser va-
cinadas. É o caso de pessoas que 
estão imunossuprimidas, ou seja, 
com alguma doença ou tratamento 
que diminua as suas defesas imu-
nológicas e, portanto, não podem 
tomar a vacina.

No entanto, se todos que pude-
rem tomar vacina o fizerem, vão 
proteger aqueles que não podem. 
Estimativas da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e da Univer-
sidade de Oxford apontam que a 
vacinação em massa evita de 2 a 
5 milhões de mortes por ano no 
mundo.

Entre as diversas informações 
erradas sobre as vacinas, existem 
algumas que merecem esclareci-
mento:

“Não é necessário fazer va-
cinação de doenças já quase 
erradicadas”

A vacinação impede que es-
sas doenças voltem, mesmo que 
estejam quase erradicadas. O 
sarampo, por exemplo, é um caso 
de doença que estava controlada e 
cujos números voltaram a crescer 
porque uma parcela da população 
parou de se vacinar.
“Vacinas causam autismo”

O tema ganhou força com a di-

vulgação de um artigo escrito pelo 
médico Andrew Wakefield em 
1998. No entanto, em 2010 essa 
hipótese foi totalmente retratada 
devido à descoberta de diversas 
informações falsas e acordos en-
volvendo o pesquisador e advoga-
dos relacionados à processos por 
danos vacinais.

“Vacinas tem vários efeitos 
colaterais ainda desconhecidos”

Em geral, as vacinas não apre-
sentam efeitos colaterais graves. 
Os casos agudos são raros e não 
puderam ser associados exclusi-
vamente à vacina, uma vez que 
outros fatores, como a predis-
posição genética, também estão 
envolvidos.

“Vacinas contém mercúrio, 
que é perigoso para a saúde”

Algumas vacinas podem conter 
timerosal, um composto orgâni-
co a base de mercúrio. Porém, a 
quantidade usada é muito baixa, 
alguns trabalhos mostram que, na 
alimentação, por exemplo, a dose 
ingerida de mercúrio é maior.

Em resumo, os riscos associados 
ao uso de vacinas são largamente 
sobrepujados pelos riscos da não 
vacinação, que pode, como já dito, 
provocar a perda de milhões de 
vidas. Dessa forma, é obrigação 
dos profissionais de saúde divul-
gar os benefícios da vacinação e 
combater as informações e evi-
dências supostamente científicas 
que tentam trazer descrédito à 
vacinação como forma de proteger 
a população.

Dr. Alexandre Okamori é imunolo-
gista da Rede de Hospitais São Camilo 

de São Paulo

A importância da vacinação: mitos e 
verdades
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MATRICULA
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Processo nº 2.544 /2021
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS, O�icial do Serviço Re-

gistral das Pessoas Naturais deste Distrito de Crisólia, 
Município de Ouro Fino-MG, na forma da lei, etc. Faz saber 
que pretendem casar-se, em seu cartório os nubentes: 
LUCIANO RODRIGO DA SILVA FERREIRA e CAROLINA 
RAFAELI.///

SENDO ELE: LUCIANO RODRIGO DA SILVA FERREIRA, 
brasileiro , estado civil divorciado, com 44 anos de idade, 
com a  pro�issão de Professor, natural de Ouro Fino-MG, 
nascido aos 21/01/1976 (vinte e um de janeiro de mil 
novecentos e setenta e seis). Residente e domiciliado na 
Rua 25 de Novembro, nº 260, neste Distrito de Crisólia, 
Município de Ouro Fino -MG.///

Filho de GERALDO FERREIRA, brasileiro, nascido em 
06/08/1951 e de MARIA JOSÉ DA SILVA FERREIRA, brasi-
leira, nascida em 28/09/1947, residentes e domiciliados no  
Sítio Boa Esperança, Área Rural, neste Distrito de Crisolia, 
Município de Ouro Fino-MG.///

SENDO ELA: CAROLINA RAFAELI, brasileira, de estado 
civil divorciada, com 35 anos de idade, com a pro�issão 
de Secretaria, natural de Ouro Fino-MG, nascida aos 
11/09/1985 (onze de setembro de mil novecentos e 
oitenta e cinco). Residente e domiciliada na Rua 25 de 
Novembro, nº 260, neste Distrito de Crisólia, Município 
de Ouro Fino-MG.///

Filha de RAFAEL LUÍS RAFAELI, brasileiro, nascido em 
22/11/1965, residente e domiciliado na  Rua Joaquim Vilas 
Boas, nº 32, Bairro Jardim São Paulo, na Cidade de Ouro 
Fino-MG e de RITA DE FÁTIMA BIAGIOLI RAFAELI, brasi-
leira, nascida em 30/04/1967, residente e domiciliada na 
Rua Senador Miranda Júnior, nº 284, Porão, Bairro Centro, 
na Cidade de Ouro Fino-MG./// 

Declaramos na forma do Art. 1528 da Lei Federal 
10406/02, que recebemos deste serviço registral, o en-
carte dos esclarecimentos a respeito dos fatos que podem 
ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre 
os diversos regimes de bens e con�irmamos para nosso 
casamento o da Comunhão Parcial de bens.            

A contraente em virtude do casamento passa a assinar seu 
nome após o casamento: CAROLINA RAFAELI FERREIRA.

Apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1525 e 
incisos do Código Civil Brasileiro. Se alguém tiver conhe-
cimento de existir algum impedimento legal, acuse-o para 
os �ins de direito. E para constar e chegar este ao conheci-
mento de todos, lavro o presente que ser a�ixado no lugar 
de costume e publicado na imprensa local desta Comarca 
e Ouro Fino-MG.///
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
O�icial: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS
Escrevente: Wanderley H de Oliveira Lopes
RUA Doutor Gentil, nº 399-Centro
CEP:37572-000-Crisólia-Ouro Fino-MG
Fone:(35)-3446-5187 e 9.9838-8368-vivo
Email:cartoriocrisolia@hotmail.com

O conteúdo do presente edital é verdadeiro. Dou fé. 
Crisólia-Ouro Fino-MG,  20 de Janeiro de 2021

__________________________________________
Assinatura do O�icial

No dia 1º de janeiro de 
2021 aconteceu no Teatro 
Municipal Matilde Isabel de 
Almeida Paiva a cerimônia 
de posse do prefeito Hen-
rique Rossi Wolf, do vice-
-prefeito, Dr. João Girdani 
Neto e dos 11 vereadores 
eleitos na última eleição 
municipal ocorrida em 15 de 
novembro para o mandato 
de 2021/2024.

A cerimônia, que contou 
com a presença reduzida de 
autoridades, familiares e ami-
gos dos eleitos, foi realizada 
seguindo os protocolos de 
segurança, como distancia-

mento social, por exemplo. 
Na ocasião, o ex-prefeito 

Maurício Lemes de Carvalho, 
que assumiu o executivo por 
dois mandatos consecutivos, 
de 2013 a 2020, entregou 
nas mãos do Prefeito Hen-
rique Wolf, que foi seu vice 
nas duas gestões anteriores, 
a Bandeira de Ouro Fino, 
simbolizando a entrega da 
cidade em suas mãos.

“Agradeço o apoio e a par-
ceria do meu vice Henrique 
nestes dois mandatos e pas-
so em suas mãos a responsa-
bilidade de comandar Ouro 
Fino nos próximos quatro 

anos. Desejando a ele suces-
so, sabedoria e as bênçãos de 
Deus“, disse Maurício Lemes 
desejando também sorte aos 
integrantes do legislativo.

O evento contou também 
com discurso do Deputado 
Dalmo Ribeiro e, ainda, com a 
apresentação de uma atração 
cultural. Os músicos João Pau-
lo Angst e Otávio Bonamichi 
�izeram um dueto de violão e 
viola para tocar a tradicional 
canção “Menino da Porteira”.

“Estou muito emocionado 
e agradecido a Deus, minha 
família e meus eleitores. Agra-
deço ao Dr. Maurício pelos 

oito anos juntos trabalhando 
por Ouro Fino, e peço a Deus 
direção para continuar fazen-
do o melhor para esta Terra 
do Menino da Porteira, tra-
zendo cada vez mais o avanço 
e o desenvolvimento para 
nossa gente”, comentou o 
Prefeito eleito Henrique Wolf.

Após a cerimônia de pos-
se, foi realizada a eleição da 
mesa diretora do Legisla-
tivo Municipal. Como pre-
sidente foi eleito Vanderlei 
do Taekwondo, como vice-
-presidente Tiago Bazolli e 
secretário Francisco Maciel. 
Fotos : Asscom/Câmara
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Prefeito, vice-prefeito e vereadores são 
empossados em Ouro Fino reforçando 

compromisso para com um município mais 
avançado e desenvolvido

Em pouco mais de uma 
semana, o Prefeito Henri-
que Wolf assinou três novos 
decretos dispondo sobre as 
regras de orientação e �isca-
lização do isolamento social 
e do exercício consciente das 
atividades econômicas em 
nosso município. 

O último dele, o de núme-
ro 3.879/2021 e que altera 
parcialmente os anteriores 
3.871 e 3.873/2021, foi as-
sinado em 25 de janeiro por 
representantes dos setores 
Comercial e Administrativo, 
de Saúde, do Legislativo e da 
Polícia Militar que formam o 
Comitê Extraordinário Covid 
19, que decidiram �lexibili-
zar os horários para bares, 
restaurantes e lanchonetes 
da cidade. O encontro foi rea-
lizado na sede da Associação 
Comercial de Ouro Fino.

Anteriormente a esse de-
creto, no dia 21 de janeiro, o 
prefeito assinou o decreto nº 
3.876, que alterava também 
parcialmente os decretos 
nº 3.871  e 3.873/2021. No 
entanto, os decretos 3.870 
e 3.871/2021, datados de 
13 de janeiro, já estabelecia 
normas para o comércio 
para conter o avanço da pan-
demia da Covid-19 em nosso 

município. Ou seja, cinco 
decretos já foram colocados 
em prática para o bem estar 
da população. 

Neste último decreto, con-
tudo, o prefeito levou em 
“consideração os boletins 
epidemiológicos constando 
a redução de casos positivos” 
em Ouro Fino. Foi a partir 
desta premissa que �icou 
de�inido que os estabeleci-
mentos como restaurantes, 
lanchonetes, bares, adegas, 
cafés e sorveterias, poderão 
atender seus clientes até 
às 18h, de segunda a sexta-
-feira, onde eles podem fazer 
suas refeições no local. Após 
esse horário, o comércio 
deve funcionar em sistema 
de entrega ou retirada, sem 
que haja permanência no 
local. O decreto anterior de-
terminava o funcionamento 
até às 15h.

Aos sábados e domingos, 
aí sim, os estabelecimentos 
funcionam até às 15h e sem 
o consumo de bebidas al-
cóolicas. Já após o horário 
somente sistema de entrega 
ou retirada no balcão. 

Vale destacar que diante 
do grande aumento dos ca-
sos positivos de Covid-19, o 
segundo decreto, assinado 

em 17 de janeiro, o prefeito 
de Ouro Fino estabeleceu 
que bares, restaurantes e 
lanchonetes estavam im-
pedidos de receber clien-
tes nos estabelecimentos. 
Só podiam trabalhar com 
sistema de delivery. Já os 
estabelecimentos noturnos 
seguem trabalhando apenas 
por meio de delivery ou de 
retirada no balcão.

Outra medida adotada 
no novo decreto assinado 
no último dia 25 é a �lexi-
bilização das academias de 
ginásticas, que determinam 
um aluno a cada 10 m² da 
área total estabelecida no 
alvará de funcionamento, 
também seguindo todos os 
protocolos de higienização 
e distanciamento. 

“Aos poucos à medida 
que a situação dos casos da 
doença forem diminuindo, 
vamos flexibilizando os 
horário para o comércio 
local. O que peço a toda 
população é que evitem 
aglomerações, mantenham 
o distanciamento e con-
tinuem os cuidados de  
higienização das mãos.  
Saiam de casa somente se 
for necessário. Se cada um 
de nós cumprir sua parte, 

junto venceremos essa 
batalha”, disse o Prefeito 
Henrique Wolf.

O que permanece
Algumas normas, portan-

to, seguem valendo as orien-
tações do segundo decreto, 
assinado lá em 17 de janeiro, 
onde �icou estabelecido a 
limitação da capacidade 
máxima de pessoas dentro 
de comércios e instituições 
�inanceiras. 

Na ocasião, o Prefeito in-
formou que para não fechar 
totalmente o comércio, op-
tou em reduzir o número 
de pessoas nos estabeleci-
mentos. Além disso, os co-
merciantes terão que seguir 
todas as regras de saúde e 
segurança impostas pelo 
município.

Os estabelecimentos me-
nores continuam recebendo 
apenas cinco pessoas por 
vez. Além disso, os funcio-
nários terão que controlar 
a �ila, caso seja necessário. 

A capacidade máxima de 
pessoas dentro de super-
mercados de grande porte 
foi reduzida para 30. Os fun-
cionários deverão controlar 
a �ila e as pessoas deverão 
�icar dois metros de distân-
cia uma da outra.  

Rita de Cássia Vicentini Quáglia de Carvalho, Registrado-
ra Imobiliária da Comarca de Ouro Fino, Estado de Minas 
Gerais, na forma da lei etc.  

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no Art. 19§ 3º, da Lei n. 6.766, de 19-
12-1979, que a empresa loteadora LOTEAMENTO SANTA 
MARTA SPE LTDA, CNPJ 39.356.484/0001-41, por seu 
representante legal Leandro Vilela Antunes, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador do CPF 125.286.146-
08, documento de identidade MG-16.986.704 SSP/MG, 
residente e domiciliado na Avenida Marechal Floriano 
Peixoto, nº 220, Centro, na cidade de Boa Esperança –MG,  
depositou neste Serviço Registral, na Rua Treze de Maio 
, 240, Centro,   o projeto demais documentos relativos ao 
imóvel de sua propriedade, situado no perímetro urbano 
de Incon�identes/MG, no Bairro Monjolinho , loteado com 
a denominação de “ Loteamento Santa Marta” , área total 
de 89.211,19m2, descrita na matrícula 24.937, compreen-
dendo (266) duzentos e sessenta e seis lotes encerrando 
a área de 52.830,75m2; arruamento com 22.864,38m2;  
área institucional 4.494,65m2, área verde 9.021,41m2,  
conforme ato de aprovação da Prefeitura Municipal de 
Incon�identes/MG, de 04 de novembro de 2020, Decreto 
nº 1.769/2020. As exigências, dispensas, proibições e 
ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas no 
memorial, �icarão fazendo parte integrante do registro e 
serão lançadas no seu respectivo campo.  

Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas 
neste Registro, durante o expediente, dentro do prazo de 
quinze dias, contados da terceira e última publicação deste 
no jornal Gazeta de Ouro Fino  e, não as havendo, será feito 
de imediato o registro.  

Registro de Imóveis da Comarca de Ouro Fino, Estado 
de Minas Gerais

 Ouro Fino, 27/01/2021 ___________________________       

Após breve fechamento parcial do comércio, 
Prefeito Henrique Wolf assina decreto 

�lexibilizando horários de funcionamentos para 
bares, restaurantes e lanchonetes em Ouro Fino
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No dia 20 de janeiro foi 
dado o pontapé inicial no 
cronograma de vacinação 
contra a Covid-19 em Ouro 
Fino. O primeiro lote de va-
cinas, contendo 287 doses 
da CoronaVac, desenvolvi-
da pela fabricante chinesa 
de medicamentos Sinovac 
Biotech em parceria com o 
Instituto Butantan, de São 
Paulo, foi enviado pelo Mi-
nistério da Saúde e chegou 
em nosso município vindo 
de Pouso Alegre, onde três 
profissionais da área foram 
os responsáveis por trazer a 
esperança de novos tempos 
para a Terra do Menino da 
Porteira.

A primeira a receber a 
vacina foi a enfermeira do 
Pronto Atendimento Camila 
Bonini, que em agosto pas-
sado perdeu o pai, o comer-
ciante Camilo de Lelis, o Ca-
milo Som, em decorrência de 
complicações da Covid-19. 

Em seguida foram imu-
nizados Cláudia Junqueira, 
enfermeira e coordenadora 
do Setor de Imunização; 
Gilson Martins, técnico em 
enfermagem representando 

a equipe da categoria do 
município e Dr. Alexandre 
Piovesan Mendonça, médico 
que atua na linha de frente 
da Covid-19.

Além do prefeito Henrique 
Rossi Wolf e do vice-prefeito 
Dr. João Giordani, comparece-
ram na cerimônia simbólica 
realizada na Diretoria de Saú-
de o  presidente da Câmara, 
Vanderlei do Taekwondo  e 
o vereador Paulo Henrique 
Chiste, além da diretora de 
saúde Sheila Faria, entre ou-
tras autoridades.

“Com a chegada da vacina 
renasce em nós a esperança 
do combate a essa doen-
ça que tem causado sérios 
problemas a saúde de todos 
e que tem atingido todas as 
áreas, como a economia e o 
social. Mas graças a Deus, 
estamos perto de vencer 
essa pandemia”, disse o Pre-
feito Henrique Rossi Wolf, 
pedindo que todos conti-
nuem tomando as medidas 
de prevenção, como distan-
ciamento, uso de máscaras 
e higienização das mãos. 
“A batalha continua, vamos 
continuar lutando para ven-

cer esse inimigo invisível”, 
concluiu.

De acordo com Sheila de 
Oliveira Faria, diretora de 
Saúde, esse primeiro lote 
não foi suficiente para vaci-
nar toda a equipe de saúde 
de Ouro Fino, porém, o su-
ficiente e necessário para 
trazer alento aos profissio-
nais na linha de frente que 
atuam na Santa Casa de Ouro 
Fino, 60 idosos do Asilo São 
Vicente de Paula e 36 funcio-
nários da instituição. Foram 
vacinados também dentistas 
que atuam em Unidades Bá-
sicas de Saúde de Ouro Fino. 

A vacinação deste primeiro 
lote se encerrou no último 
dia 26, juntamente com a 
entrega de um formulário 
que foi encaminhado para a 
Secretaria Regional de Saúde 
que determinará, a partir 
de agora, o cronograma da 
próxima etapa de vacinação. 

Segundo a Diretora de 
Saúde, os próximos con-
templados deverão ser os 
profissionais da saúde da 
prefeitura que não rece-
beram essa primeira dose, 
idosos a partir de 80 anos 

e demais profissionais da 
área do setor privado, como 
médicos, fisioterapeutas, nu-
tricionistas, dentistas, entre 
outros. Nosso município não 
possui população indígena, 
que estão nesta primeira lis-
ta de prioridades estipulada 
pelo Governo Federal.

“Porém, nada ainda está 
definido quanto ao número 
de doses que iremos receber 
e o próximo grupo priori-
tário. Será a partir desse 
formulário que será emba-
sado esse cálculo e demais 
informações”, disse. 

No entanto, em nota da 
Prefeitura, Sheila Oliveira 
de Faria, disse que o próxi-
mo lote deverá chegar em 
fevereiro, informação não 
confirmada em entrevista a 
Gazeta de Ouro Fino. 

Emoção
Em depoimento a Paulo 

Henrique Araujo, assessora 
da Câmara Municipal, visi-
velmente emocionada, Ca-
mila agradeceu por ter sido 
convocada e comentou sobre 
a importância da vacinação. 
“E vem um sentimento de 
esperança. Esperança de 

um ano melhor e que todo 
esse sofrimento que estamos 
passando diminua um pou-
co. Esses últimos dez meses 
foram muito difíceis e só a 
vacina vai ajudar a melhorar 
e nos tirar desse momento 
tão duro”, comentou.

Dr. Alexandre Piovesan 
também se pronunciou e 
afirmou que nós temos que 
nos basear em ciência. “Vaci-
na foi feita com insumos da 
China, mas foi produzido no 
Instituto Butantã. Baseado 
nos resultados preliminares, 
a vacina atingiu índices de se-
gurança e eficácia aceitáveis. 
Passou pelo Butantã e pela 
Anvisa. Nós temos que nos 
agarrar nesses resultados. 
E partir do princípio que a 
única forma de vencer essa 
doença é a vacinação. E a va-
cinação em massa! Então, eu 
torço que nossos governantes 
consigam a maior quantidade 
de vacinas para imunizar a 
maior quantidade de pes-
soas”, explicou o médico ao 
assessor da Câmara.

Já Gilson Martins reforçou 
a importância do trabalho da 
equipe da Santa Casa para 

atender os pacientes durante 
essa pandemia. “Eu me sinto 
muito honrado. A esperança 
nossa é a vacina. A gente já 
sente mais próximo da vitó-
ria. É o primeiro gol do cam-
peonato, vamos dizer assim. 
Já fizemos esse primeiro gol 
e vamos vencer essa doença. 
Tenho certeza que estamos 
um passo mais próximo da 
vitória e fico muito feliz de 
fazer parte desse momento 
histórico”, comentou.

Por sua vez, Vanderlei do 
Taekwondo também come-
morou a chegada das pri-
meiras doses e espera que 
logo a cidade consiga ser 
imunizada. “Esse momento 
é único, momento de espe-
rança. Já passamos por 10 
meses nessa pandemia que 
trouxe muita tristeza para 
as famílias brasileiras e mun-
diais. Fico muito feliz que 
chegou a esperança para sal-
var vidas. Esse foi o primeiro 
passo para que possamos 
sair desse momento tão ruim 
e triste. Tenho fé em Deus 
que logo teremos muitas 
vacinas para imunizar nossa 
população”, contou.

Ouro Fino recebe primeiro lote com 287 doses da vacina contra a Covid-19; 
profissionais da linha de frente e idosos do Asilo São Vicente de Paulo foram 

os primeiros contemplados

Após três meses de estabi-
lidade no registro de mortes 
em Ouro Fino, uma vez que 
apenas cinco óbitos haviam 
sido registradas lá em 2 de 
outubro de 2020, esse núme-
ro começou a subir a partir 
de 4 de janeiro deste ano e 
hoje, 27 de janeiro, nosso 
município contabiliza a tris-
te marca de 15 ourofinenses 
que perderam a luta para a 
Covid-19. Um óbito ainda 
está em investigação.

Já o aumento no número 
de contaminados é triste-
mente igual. Em um mês, 
Ouro Fino registrou 510 
novos casos confirmados de 
Covid-19, ou seja, saltou de 
400 casos contabilizados no 
dia 27/12 para 910 pessoas 
positivas para a doença, 
segundo o último Boletim 

Epidemiológico divulgado 
pela Prefeitura no dia 27 
deste mês. 

Deste total de 910 pessoas 
infectadas, 721 deles são de 
pacientes curados, outros 
165 estão em isolamento do-
miciliar e 9 estão internados, 
quatro deles na Santa Casa 
de Ouro Fino e outros sete 
em hospital de referência 
com UTI. 

Já o número de pessoas 
que testaram negativo para a 
Covid-19 somam 1.263 delas 
e o número de suspeitos são 
de 32 casos, sendo que 31 
deles estão sendo monito-
rados de casa.
Estado de alerta máximo

Esse impressionante salto 
visto no último mês no au-
mento dos casos da doença 
preocupou e muito não só 

Após três meses de estabilidade no número de mortes, Ouro Fino 
contabiliza a triste marca de 15 óbitos

os cidadãos e autoridades 
locais - que precisaram criar 
um Comitê Extraordinário 
Covid 19 - como colocou em 
alerta a situação da Santa 
Casa de Ouro Fino.

Logo na primeira semana 
do ano, ocorreu uma reunião 
emergencial na instituição, 
onde a diretoria da Santa 
Casa se reuniu com prefei-
to, secretários de saúde e 
vereadores de cidades da 
região para apresentar pro-
postas de construção de um 
plano de ação emergencial 
referente a alta demanda de 
pacientes com Covid-19.

Numa das últimas reuni-
ões realizadas, mais precisa-
mente no dia 15 de janeiro, 
representantes de hospitais 
e gestores de saúde da ma-
crorregional de Pouso Alegre 
observaram que o sistema 
público de saúde apresenta 
riscos reais de colapso, es-
tando numa situação muito 
mais grave do que no ano 
passado. 

O provedor da Santa Casa 
Ouro Fino, Octavio Miranda, 
em sua manifestação, cobrou 
apoio efetivo das autorida-
des públicas e destacou que 
os profissionais de saúde 
estão esgotados, os insumos 
estão acabando e que não há 
dinheiro para novas contra-
tações.

“A situação é crítica e pre-
cisamos deixar claro que, 
sem recursos, não há como 
manter o serviço. A Santa 

Casa Ouro Fino precisa re-
dimensionar suas equipes, 
contratar médicos exclusivos 
para o setor COVID e profis-
sionais como fisioterapeutas 
e enfermeiros intensivistas, 
pois, mesmo não tendo UTI, 
será necessário, como já 
aconteceu alguns dias atrás, 
garantir suporte ventilatório 
para pacientes graves até 
a efetiva remoção para os 
hospitais de alta complexi-
dade que, da mesma forma, 
estão enfrentando muitas 
dificuldades”.

Em nota, o provedor ex-
plicou que foi finalizado o 
plano de ação emergencial 
da Santa Casa, sendo este 
enviado para os prefeitos, 
gestores de saúde, câmara 
de vereadores e promotores 
de justiça das sete cidades 
abrangidas pelo hospital. 
Segundo os cálculos reali-
zados, serão necessários R$ 
215 mil por mês para custeio 
da equipe multiprofissional 
e garantir o funcionamento 
do setor e mais R$ 40.500,00 
para compra de um gasôme-
tro, aparelho que permite o 
monitoramento dos efeitos 
do oxigênio no organismo do 
paciente intubado. 

“Temos mantido intensa 
negociação com os prefeitos 
da região, porém, esbarra-
mos no mesmo discurso de 
que eles temem a falta de 
dinheiro em razão da crise. 
Na nossa humilde opinião, 
talvez realmente não exista 

dinheiro pra tudo, porém, 
para o essencial há, sim. 
Basta que seja priorizado 
o que é mais importante e, 
nesse momento, penso eu 
que a prioridade é garantir 
a assistência hospitalar, até 
para evitarmos tragédias 
como a de Manaus, confor-
me bem pontuado na reu-
nião. Todas as prefeituras 
podem perfeitamente, com 
o apoio dos vereadores, 
fazer remanejamentos em 
seus orçamentos. O que nós 
não podemos permitir é que 
as pessoas morram por falta 
de atendimento ou por uma 
atenção de má qualidade”, 
concluiu o provedor da San-
ta Casa.

Relaxamento nas 
medidas de segurança
A Santa Casa de Ouro Fino, 

portanto, ressaltou que sem-
pre esteve preparada para 
receber os novos pacientes 
graças à otimização da área 
de isolamento, que facilitou 
o trabalho da equipe médica 
e garantiu mais segurança 
para os usuários.

“Passamos algumas sema-
nas com dois, três pacientes 
internados no isolamento. 
Porém, nas últimas semanas, 
a média tem sido de cinco a 
seis pacientes na ala, e che-
gamos a ter nove internados 
ao mesmo tempo, no nosso 
isolamento”, disse o Diretor 
Técnico da Santa Casa, o 
médico Dr. Rodrigo Magaldi, 
que complementou: “Apesar 

dessa explosão novos casos, 
não fomos pegos de surpre-
sa, mesmo com baixas na 
equipe em razão de adoe-
cimento e até de exaustão 
física. A Santa Casa já estava 
preparada para essa segun-
da onda. Graças ao bom 
trabalho da administração, 
tivemos a reposição de peças 
importantes para manter-
mos o staff trabalhando sem 
dificuldade”.

Dr. Rodrigo é enfático em 
dizer que não há dúvidas 
que esse aumento está di-
retamente relacionado ao 
relaxamento das medidas 
de segurança para evitar a 
contaminação. “A gente fala 
que o medo é pedagógico e 
muitas pessoas perderam o 
medo. Depois das eleições, 
as pessoas deixaram de 
usar máscara, estão fazendo 
aglomerações, foram para 
festas… Mas a recomen-
dação é ter responsabili-
dade social. Tomar conta 
de você, dos seus, da sua 
família, evitar aglomeração, 
usar máscara sempre e de 
maneira correta, cobrindo 
nariz e boca, evitar fazer 
festividades. A gente está 
na hora mais escura da 
noite, mas temos a pers-
pectiva da vacina. Eu tenho 
a esperança que até maio a 
gente já tenha uma grande 
quantidade de brasileiros 
vacinados para voltarmos à 
nossa rotina normal”, finali-
zou Dr. Rodrigo.



31 de janeiro de 2021GAZETA DE OURO FINO5

uma página em colaboração com a Academia Ourofinense de Letras e Artes (Aola)gazeta literária

Eles são muitos, mas não 
sabem voar. Frase de uma 
música de Alceu Valença.

Ouro Fino a cidade que 
recupera sua historia 
através de monumentos.  
Quando fui Secretário da 
Cultura constatei que nossa 
velha cidade tinha perdido 
sua identidade (Para quem 
quiser provar a veracidade 
deste fato e só nos comparar 
com Ouro Preto, cidade  com 
poucos anos de diferença 
de idade). Criei e defendi o 
projeto de Ouro Fino Museu 
Vivo, que agora está se con-
cretizando.

Se alguns ainda duvidam 
que a música do Menino 
da Porteira faz referência a 
nossa Ouro fino, agora não 
têm mais duvidas. Temos 
três porteiras e três meni-
nos. Mas como diz o ditado 
caboclo: um é pouco, dois é 
bom, três é demais!

Agradeço a todos aqueles 
que foram contra a instala-
ção da estátua do Luiz Gon-
zaga na Rua Treze de Maio. 
Ela ficou muito melhor no 
prédio da ANTIGA ESCOLA 
Bueno Brandão, e que de-
pois de seu restauro é, sem 
dúvida, o prédio mais bonito 
de Ouro Fino. E em nome de 
todos os ourofinenses tomo 
a liberdade de agradecer 
àqueles que lutaram por um 
dos poucos prédios que res-
taram do nosso patrimônio.

Roni Peregrino é o nome 
de um jovem que junto 
com outras pessoas de vá-
rios estados estão a frente 
de uma associação chamada 
Caminhos de Graças e Pro-
sas. Um projeto fascinante 
que tem o objetivo de de-
senvolver o turismo através 
de caminhadas, explorando 
as maravilhosas paisagens 
de cidades como Tocos de 

Mogi, Borda da Mata, Incon-
fidentes, Bueno Brandão 
e Ouro Fino. A sinalização, 
que tem as diretrizes do 
Instituto Chico Mendes e da 
Rede Brasileira de Trilhas, 
tem o desenho simplificado 
de uma pequena capela com 
uma pegada de bota e uma 
homenagem a Dora Daló, ex 
caminhante . O projeto vai 
ser lançado no meado deste 
ano e vai contar com condu-
tores experientes e carro de 
apoio. Café, almoço e todas 
as condição necessárias para 
o bom desenvolvimento. 
A ideia de caminhada com 
um destino programado 
começou na entre França 
e Espanha, com o Caminho 
de Compostela, que tem a 
participação de milhares de 
pessoas de todo o mundo. 
Muitos livros foram escritos 
sobre este caminho. Um 
deles que não me lembro o 

nome do escritor Frances 
nos relata o pensamento 
que eu utilizo para Graças e 
Contos que penso vai de en-
contro a uma nova mudança 
de valores que as pessoas 
estão começando a buscar 
em oposição a esta dinâmica 
capitalista e grosseira que 
nos invade. Um caminho 
esotérico frente a natureza,  
o encontro com o seu eu 
mais profundo. Pequenos 
passos que podem nos levar 
ao absoluto.

Pessoas interessadas pode-
rão ter mais informações so-
bre esta associação por meio 
de sua página no instagram. 
@caminhogp ou @ronycor-
rea  e ainda @caminhogp.

A Caixa Preta certamente 
vai ser selecionada como 
ponto de visita dos cami-
nhantes.

Maneco de Gusmão é artista 
plástico e membro da Aola

Há algo tão danoso para a 
humanidade do que o mo-
mento virótico dos nossos 
dias. Linhas de curvas tortas 
sufocam as mulheres de 
agora.  Diâmetros umbilicais 
derrubam prematuramente 
os homens. Há igualdade 
de gêneros diante o inimigo 
comum e que se agrava com 
o conforto aconchegante dos 
celulares.

O G5 está chegando... e 
vem, como veio  o Covid-19, 

da China. Caluda!  A situa-
ção vai piorar, os diâmetros 
humanos aumentarão na 
mesma proporção do au-
mento das benesses  ofer-
tadas pelo G5.

Inexistem remédios con-
tra a pimelase. As psico-
terapias pós-Freud que se 
multiplicam e se diferen-
ciam entre si mais do que 
os credos evangélicos nada 
resolvem. Os magos dos 
manequins, com as túni-

cas de Stillmens, Atkins ou 
Herman tem o mesmo inó-
cuo destinos. São pílulas 
iguais as imaginadas pelo 
nosso Presidente Bolsona-
ro contra a corona vírus.

A pânria existente no dita-
do popular “o que não tem 
remédio remediado está” 
deve ser combatida. Sigamos 
o exemplo dos cientistas 
contra o novo vírus: se o mal 
não tem remédio que o cure, 
vamos procurar  uma vacina 

que o evite.
A mudança, mudança de 

“cabo a rabo” no “modus vi-
vendi” se constitui na única 
vacina existente. Em se o 
leitor deste artigo for pade-
cente do mal em foco e não 
tiver forças para tanto, siga a 
recomendação do programa 
da CNN intitulado “Corres-
pondente médico”, recorra 
a hipnose.

Maledico

O Circolo Italo Brasiliano 
Di Ouro Fino presidido a 
décadas por Oberdan Zer-
binati “alcunhado” pelo seu 
companheiro de batuta Ilson 
Mariano Silva de presidente 
“ad perpetuam e não “ad 
dien” está de cara nova, 
digo, de casa nova e muito 
bem alojado lá no Centro 

Cultural João Batista Rossi a 
espera que o Sr. Coronavirus 
autorize a abrir suas portas 
a eventos e promoções sem-
pre visando a co-irmandade 
entre Brasil e a Itália.

O local onde agora se en-
contra o Circolo é mais do 
que ideal, não só pela loca-
lização como também por 

estar diante do obelisco 
focando as famílias italianas 
que ajudaram a construir 
nossa História. Aqui nossas 
homenagens ao saudoso 
Vitório Luiz Negri, ideali-
zador do monumento que 
perpetua a estirpe italiana 
em nosso destinos.

É a dedicação estoica do 

fundador do Circolo Ober-
dan que mantém viva esta 
importante atividade so-
ciocultural inspirada nas 
nossas origens, na iniciativa 
de Vitório Negri e nas reu-
niões festivas promovidas 
por Orley Zerbinati entre 
descendentes italianos.

Plinio Miranda é membro da Aola

Aos meus velhos amigos velhos e companheiros da Acade-
mia de Letras, Wilson  Castelo de Almeida, psicoterapeuta de 
vários tratados sobre o assunto; Geraldo Affonso Pimentel 
Pereira de Araujo, professor de português e literatura;  José  
Antonio de  Lemos Junior, historiador  das nossas origens;  
Leonde Patrício (Nino), romancista e trovador, dedico o 
poema “Ano Novo” e sendo Nino trovador vai também a 
quadra “Velhice”.

ANO NOVO

Ano novo
De vida velha
Vida velha
No ano novo

A lua aponta maravilhosa
E com sua encantadora
Beleza linda e formosa
Me faz sentir arrepios
E na terra ouço ainda dos lindos grilos
Os ternos e dóceis chios
O passar da lua 
Mais dos grilos os lindos chios
São o mistério da vida
O mistério de Deus
Inspirando os versos meus

E no brilho da lua e no encanto da natureza
Eu sinto de Deus a estupenda grandeza
E o misterioso brilho do nosso satélite
Interrogativamente 
E indagadoramente
E claramente reflete
Um Deus, uma indagação, uma pergunta, um
mistério, uma enquete.

E a lua vai brilhando
No espaço
Caminhando
Iluminando
Do homem o peito frio, e de aço
Tirando dele o cansaço
Com seu fulgor
Sem tato e cor
O colorindo de amor
Roubando dele a dor
Matando o seu ódio 
O seu rancor
O enchendo de amor

Mas na lua
Eu Ronaldo também vejo
Sem desejo
Perplexo
A pureza
E a beleza
Meu amor
Da alma tua
É um reflexo
Desconexo
O brilhar
O iluminar
Da lua

É lindo 
O anoitecer
E nosso coração
A cantar
Dá os mais lindos risos
E nos olhos de Deus a fitar
Nossos lábios sorriem 
Com os mais belos, encantadores
Rejuvenescedores
Preciosos
E valiosos
Sorrisos

E a lua sobe cada vêz mais
E o dedo de Deus a acompanha
Não sopram vendavais
É linda de Deus a façanha

E nessa ternura
Linda
Sinto a palpitação pura
Pois sou feliz
E ainda
Minha alma
Não è cruel 
Nem dura
Nem infeliz

A lua vai subindo no céu
De mil mundos
Entupido
Ela é a rosa
Bela e formosa
Que enfeita o hotel
De meu ser sofrido.

Quando lua aponta
Por detrás do pinheiro
Eu dou 
Meu tiro certeiro
Nos olhos de Deus 
Ponho meus olhos
E abandono da vida
A podridão e os escólhos

Poeta José Ronaldo Rastelli – Poema escrito em 1973. Sítio Vale do 
Silêncio, em Ouro Fino. Todas as poesias do Poeta publicadas na 

Gazeta de Ouro Fino estão registradas no Cartório de Documentos, 
Registros e Títulos como prova de sua autoria .

A Covid já matou mais de 
200 mil pessoas no Brasil. 
E idiotas se preocupam em 
defender seus políticos pre-
feridos. Famílias sofrem pela 
perda de entes queridos. E 
idiotas buscam justificativas 
patéticas para defender o 
político em quem votou. 

Pessoas sofrem sem aten-
dimento devido ao colapso 
na saúde. E idiotas só ficam 
indignados quando envolve 
o político adversário. Tes-
temunhamos casos reais de 
pessoas sofrendo pela doen-
ça. E idiotas preocupados 

com a eleição ou reeleição 
de seus políticos preferidos. 

Enquanto ao nosso lado 
pessoas se contaminam, 
pessoas sofrem e chegam 
a morrer.  Idiotas negam a 
existência da doença, bebem, 
dançam e se aglomeram. 
Porque tem a certeza que es-
tarão vivos para poder votar 
no político preferido. Porque 
como idiota, vale mais o voto 
no seu político do que a vida 
de um semelhante. 

Infelizmente nosso país 
politizou uma grave doença 
cujo resultados nefastos es-

tão bem à vista de todos, não 
é invenção, não é intriga da 
oposição. Mas os idiotas, não 
querem enxergar como uma 
doença que assola o país. 

Eles preferem ver uma 
oportunidade de promover 
seu político preferido ou di-
famar o político adversário.  

Quando pararmos de tra-
tar a covid como política e 
passarmos a tratar como 
uma grave doença, quem 
sabe poderemos começar a 
combater esse vírus, cobran-
do os políticos austeramen-
te, sem a imbecilidade que se 

tornou essa coisa de lados ou 
ideologias furadas. 

Quando deixarmos de cul-
tivar políticos de estimação, 
quando agirmos com racio-
nalidade e bom senso, quem 
sabe consigamos vislumbrar 
dias melhores. 

Enquanto isso, temos que 
nos cuidar, aguardar a tão 
esperada vacinação e mesmo 
assim, vamos continuar tro-
peçando em todos os lados 
com mais e mais idiotas. 

Rodrigo Alves de Carvalho 
nasceu em Jacutinga é jornalis-

ta, escritor e poeta

Ela morava com alguém
Ele morava com ninguém

Vai a vida
vem a morte...

Ela morava só
Ele dava dó

Veio a esperança
Ele e ela - Ela e ele

Os dois
numa casa
Só - Sós 

Eng. José Ribeiro de Miranda - Poeta

Pimelase

Terra Nostra                                                     

A Covid e os idiotas 

Crônicas Ourofinenses

O passar da lua

Posturas findas
Do ano começo
Em novo início
De diferente vida

Vida outra
Sem começo
Sem fim
Sem ser nova
E nem ser velha

VELHICE

Vida morta... sem sabor
Mãos minhas alcatroadas
Sentimentos sem ardor
Em memórias mal lembradas                        

Plinio Miranda é membro da Aola

Fim de Linha

Prosa em casa
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C o m 
a gran-
de onda 
dos mo-
vimen-
tos na-
cionalis-
tas pós 
guerras 
n a p o -
leônicas 

na Europa, diversos mo-
vimentos de unificação 
foram surgindo, com des-
taque o da Unificação 
Italiana e da Unificação 
Alemã. Após a dissolução 
do Sacro Império Romano 
Germânico em 1806, os 
estados alemães se divi-
diram em diversos duca-
dos, principados, cidades 
livres entre outros terri-
tórios, mas eles tinham 
em comum uma língua e 
uma cultura, e foi basea-
do nesses aspectos que a 
unificação foi planejada.

O estado que mais se 
destacava dentre os terri-
tórios de língua e cultura 
alemã era a Prússia, dela 
partiria a unificação pla-
nejada pelo gênio Otto 
Von Bismarck. Bismarck 
tinha seu plano de uni-
ficação dos estados ale-
mães da Confederação 
Germânica sob comando 
da Prússia, ele melhorou 
a diplomacia com os ou-
tros países de modo que 
eles ficassem de fora de 
alguma possível guerra 
futura, porém Bismar-
ck também aprimorou o 
exército prussiano. 

Havia ainda um emba-
te decisivo para a unifi-
cação, o oponente seria 
a França, na chamada 
Guerra Franco-Prussiana 
(1870-1871). Bismarck 
não poderia continuar a 
expandir da forma que 
estava sendo feita porque 
isso chamaria a atenção 
de países maiores, 
ele precisava que 
os estados do sul se 
unissem de livre e es-
pontânea vontade. Com 
a crise dinástica na Espa-
nha em 1868, resultado 

da abdicação da rainha 
Isabel II, os espanhóis 
mandaram uma carta ao 
príncipe Leopold Von Ho-
henzollern, mas nem ele 
nem o König Wilhelm 
estavam interessados. 
Bismarck insistiu que 
Leopold aceitasse, Napo-
leão III, imperador dos 
franceses, interveio. Pediu 
ao König Wilhelm que 
garantisse que nenhum 
Hohenzollern aceitasse a 
proposta, Wilhelm disse 
que não poderia garan-
tir. No dia seguinte Wi-
lhelm mandou uma carta 
para Bismarck para que 
fosse publicada na im-
prensa, Bismarck estava 
com a faca e o queijo na 
mão, ele alterou algumas 
partes da carta antes de 
ser publicada. Ao chegar 
à  imprensa, Napoleão 
III entendeu como uma 
afronta e que Wilhelm 
pouco se importou para 
as exigências, diante disso 
os franceses foram às ruas 
pedir por guerra, e no dia 
19/07/1870 tem início a 
Guerra Franco Prussiana.

A superioridade dis-
ciplinar e o fácil aces-
so ao transporte ferro-
viário permitiram que a 
Prússia se organizasse e 
mobilizasse soldados de 
forma ímpar, ganhando 
facilmente a guerra, no 
dia 18/01/1871 o König 
Wilhelm é coroado Kai-
ser Wilhelm do Império 
Alemão e Bismarck seu 
chanceler. Mesmo sendo 
um império, havia princi-
pados com seus próprios 
governantes, mas que 
respondiam ao Kaiser, o 
Império Alemão então 
foi consolidado e surgiu 
como a segunda maior po-
tência mundial em todos 
os aspectos. 

O Império Alemão era 
um pólo científico, políti-
co, econômico e cultural 
na Europa, fazendo frente 
inclusive ao Império Bri-
tânico, era composto pelo 
Bundesrath (conselho 
federal) e pelo Reichstag 

(parlamento), o impera-
dor convocava as duas 
instituições anualmente, 
todas as leis imperiais 
deveriam ser aprovadas 
por maioria nas duas ca-
sas e passar pela vistoria 
e aprovação ou veto do 
Kaiser junto com o Chan-
celer.  Os outros estados 
adjuntos às relações im-
periais como a Prússia, 
Baviera e outros, tem suas 
próprias constituições, 
parlamentos e ministros. 
Adotou uma política de 
livre mercado e comércio 
em seu território exceto 
nos estados de Mecklen-
burg, e também se tornou 
uma potência colonial, 
suas colônias enviavam 
matéria prima e se be-
neficiavam dos produtos 
alemães.

Durante sua existên-
cia o Império Alemão 
foi governado por três 
imperadores: Wilhelm I, 
Frederick III e Wilhelm 
II .  O Império Alemão 
também construiu boas 
relações com o Império 
do Brasil, Dom Pedro II 
mantinha boas relações 
comerciais, culturais e 
era amigo pessoal dos 
Kaisers, mantinha tam-
bém boas relações com 
a família Krupp. Sobre 
o Kaiser Wilhelm, Dom 
Pedro II afirmava: “nun-
ca vi velho mais amável”, 
Wilhelm I era também 
um grande incentivador 
das artes, das ciências e 
da cultura.  

Wilhelm II teve o infeliz 
azar de governar a Alema-
nha durante a Primeira 
Guerra Mundial, muita 
propaganda negativa foi 
feita e perdura até hoje 
sobre o Kaiser, ofuscando 
o lado bom de Wilhelm II 
(que inclusive até seus úl-
timos dias criticava Hitler 
duramente). A situação da 
Alemanha após perder a 
guerra é de fato estranha, 
por que culpar a Alema-
nha por uma guerra que a 
Sérvia e a Bósnia começa-
ram? Por que os EUA atra-

vessaram o mar para lutar 
numa guerra que não era 
deles? Os alemães iriam 
ultrapassar os britânicos 
em termos de potência 
mundial em algumas dé-
cadas, os franceses foram 
movidos por revanchismo 
após perderem a Guerra 
Franco Prussiana, o Kai-
ser vendo que seu povo 
estava cansado da guerra 
abaixou as armas. Por 
que derrubaram as mo-
narquias tradicionais da 
Europa? Esta derrubada 
fazia parte de um plano 
político ideológico mui-
to maior, que requeria 
que todas as monarquias 
fossem derrubadas, esse 
plano será explicado no 
próximo artigo

No dia 18/01/2021 o 
Império Alemão comple-
taria 150 anos, o impe-
rador alemão de jure é o 
Príncipe Georg Friedrich 
Ferdinand Von Hohen-
zollern, caso a monarquia 
fosse restaurada na Ale-
manha nos dias de hoje 
(torçamos para que seja 
um QUANDO e não um 
SE) Georg seria coroado 
Kaiser, o Império seguiria 
os mesmos moldes de 
sua época de existência, 
seria uma solução para as 
crises políticas e culturais 
da Alemanha. O próprio 
Churchill futuramente re-
conheceria que foi um erro 
derrubar as monarquias 
alemã e a austro-húngara. 

Deixo como recomen-
dação os vídeos “A Guer-
ra Franco Prussiana e a 
Unificação da Alemanha” 
do Canal DGP Mundo, 
“#10FATOS – Império 
Alemão” do canal TV Im-
perial, os livros “The Inno-
cence of Kaiser Wilhelm 
II” da historiadora Chris-
tina Croft, “William I and 
the German Empire” de G. 
Barnett Smith, “Bismarck 
and the foundation of the 
German Empire” de James 
Wycliffe Headlam e “The 
German Empire” de Burt 
Estes Howard.

Arthur Ferrari, historiador

Falecimento

Encerrando as inaugura-
ções da administração do 
Prefeito Maurício Lemes de 
Carvalho, foi inaugurado no 
dia 29 de dezembro um novo 
espaço que abrigará a Dire-
toria de Educação e o Centro 
de Memória Pedagógica de 
Ouro Fino.

O local em questão é o anti-
go prédio da Escola Estadual 
Bueno Brandão, que passou 
por uma restauração após o 
imóvel ter sido doado ao mu-
nicípio pelo Estado de Minas. 
A reforma ganhou as redes 
sociais com críticas quanto 
a eficácia da restauração. 
Porém, ganhou as graças de 
muitos cidadãos que ficaram 
encantados com o novo visu-
al do prédio.

Na ocasião, o Prefeito Mau-
rício determinou a execu-

ção do projeto de recupe-
ração da escola centenária, 
acompanhado pelo diretor 
municipal de educação na 
época, o Professor Takahiko 
Hashimoto, e do Conselho 
Municipal de Patrimônio 
Histórico. 

“Mais uma importante 
conquista para Ouro Fino. 
Um novo espaço cultural e 
educacional, que prestará 
relevantes serviços a nossa 
população, principalmente 
aos estudantes que poderão 
fazer suas pesquisas e estu-
dos, além de aprender mais 
sobre a formação e transfor-
mação do município”, disse 
o Prefeito no momento da 
inauguração.

No novo espaço foi instala-
da também a estátua de Luiz 
Gonzaga, cantor e composi-

tor que marcou parte de sua 
história artística na Terra do 
Menino da Porteira. O Rei do 
Baião, como ficou conhecido, 
teve sua passagem por Ouro 
Fino em 1937, permane-
cendo na cidade por dois 
anos. Luiz Gonzaga tocou em 
barzinhos e fez seu primeiro 
show em um baile no Éden.

Em Ouro Fino, o cantor 
e compositor aprimorou o 
toque da sanfona e adquiriu 
seu primeiro instrumento.

A ideia inicial do artista 
plástico ourofinense, Mane-
co de Gusmão, era expor a 
obra justamente na frente do 
Éden Club, após a conclusão 
da obra do novo Calçadão da 
13 de Maio. Em sua coluna 
na Página da Gazeta Lite-
rária desta edição, Maneco 
relata que ficou contente 

14/12 – Arisa 
Maria de Frei-
tas Pimentel 
– 72 anos

27/1 – Mar-
cos Roberto 
dos Santos – 
53 anos

15/12 – Te-
resa Bario-
to Rosa – 93 
anos

15/12 - José 
Francisco do 
Couto

25/12 - Felipe 
Silva Berreta - 
20 anos

28/12 – Apa-
recida Maria 
dos Santos – 
74 anos

31/12 - José Altino Afonso

2/1 – Gilberto 
Donizete Fer-
nandes – 64 
anos

2/1 – João Vi-
cente dos San-
tos – 95 anos

4/1 – Célia 
Pa u l i n o  d e 
Campos – 79 
anos

4/1 - Antônio 
de Oliveira - 
75 anos

4/1 – Benedi-
to Correa Fi-
lho – 71 anos

5/1 – Lour-
des Zoratini 
Ferreira – 83 
anos

5/1 – Noeme 
Belizário dos 
Santos – 73 
anos

7/1 – Sebas-
tião Corol – 96 
anos

8 / 1  –  J o ã o 
Aparecido Zé-
tula – 57 anos

9/1 – Maria 
A p a r e c i d a 
M e n d o n ç a 
Pereira – 71 
anos

14/1 – Paulo 
Roberto Ruas 
– 64 anos

15/1 – Josias 
B o r g e s  d e 
Oliveira – 76 
anos

15/1 –  Mi -
riam dos San-
tos Abreu – 75 
anos

15/1 – Geral-
do Soares Se-
vero – 79 anos

15/1 – Ivone 
Honório Go-
mes – 82 anos

18/1 – Geral-
d a  A n tô n i a 
Ortiz Gomes 
– 90 anos

18/1 – Joana 
d o s  S a n to s 
Oliveira – 91 
anos

19/1 – José 
Gilberto Car-
los da Silva – 
63 anos

21/2 –  José 
Carlo Burza – 
78 anos

22/1 – Con-
ceição Gras-
si Alves – 80 
anos

26/1 –  Be -
nedito Mala-
quias Filho – 
75 anos

27/1 – Ladis-
lau de Souza 
– 89 anos

Após restauração do antigo prédio da Escola 
Estadual Bueno Brandão, local abrigará a 

Diretoria de Educação e o Centro de Memória 
Pedagógica de Ouro Fino 

com o novo local e “agradece 
àqueles que foram contra 
a instalação da estátua do 
Luiz Gonzaga na Rua Treze 
de Maio”.

150 anos do Império Alemão

No dia 19 de dezembro 
a empresa Dynalf Compo-
nentes ofereceu um café 
da manhã a autoridades e 
empresários de Ouro Fino 
para apresentar suas novas 
adaptações em local já ins-
talado na antiga Vironda.

A Dynalf Componentes, 
que fabrica carregadores da 
Motorola/Lenovo, precisou 
fazer adequações no local 
e trazer seus maquinários 
e equipamentos para a pro-
dução dos carregadores e 
outros acessórios.

A vinda da empresa para 
o município já havia sido 
acertada com a antiga ges-
tão administrativa após 

algumas negociações com 
os sócios proprietários da 
Dynalf, Ezequiel Trigo de 
França e Alfredo Olivares 
Bustamente.

“Ficamos felizes em fe-
char nosso mandato com 
chave de ouro, trazendo 
essa importante empresa 
para nossa cidade, propor-
cionando mais emprego 
e renda aos nossos mu-
nícipes”, disse o prefeito 
Maurício na ocasião da 
inauguração.

A empresa afirmou que 
já está analisando os cur-
rículos entregues no local 
para contratação no início 
do ano de 2021.

Dynalf Componentes 
apresenta suas novas 

instalações com café da 
manhã a autoridades e 

demais cidadãos
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Município de Inconfidentes e Comarca de Ouro Fino
Estado de Minas Gerais
KÁTIA MARIA ZUCONI DONÁ AGUILAR, 2ª Oficial Substi-

tuta do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta cidade, 
na forma da lei, faz saber que pretendem se casar, em seu 
cartório, os nubentes:

PAULINO TEÓFILO DE CARVALHO FILHO e ELOIDE 
BONAMICHI FERREIRA, 

ELE, brasileira, solteiro, motorista, com 49  anos de 
idade, nascido aos 25/07/1971 (vinte e cinco de julho 
de mil novecentos e setenta e um) em Bambuí-MG, resi-
dente no(a) Rua Engenheiro Álvares Maciel, 204, centro, 
INCONFIDENTES-MG.

Filho de PAULINO TEÓFILO DE CARVALHO, nacionali-
dade brasileiro, nascido em 13/05/1945 e ELINA ALVES 
DE CARVALHO, nacionalidade brasileira, nascida em 
21/07/1950, residente(s)  Rua Sinho Machado, Bambui 
- MG.    /

ELA, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, 
com 49 anos de idade, nascida aos 23/11/1971( vinte e 
três de novembro de mil novecentos e setenta e um) em 
Cerqueira César-SP , residente no(a) Rua Engenheiro Ál-
vares Maciel, 204, centro, INCONFIDENTES-MG.

Filha de JOSÉ FERREIRA DE PAULA, nacionalidade bra-
sileira, nascido em 31/01/1943 e MARIA LUCIA BONA-
MICHI FERREIRA, nacionalidade brasileira, nascida em 
07/06/1947, residente(s)  Rua Engenheiro Álvares Maciel, 
204, centro, INCONFIDENTES - MG.    /

E que, após o casamento, passarão a chamar-se: PAULINO 
TEÓFILO DE CARVALHO FILHO  e  ELOIDE BONAMICHI 
FERREIRA. //

Será adotado o regime da  Comunhão Universal de Bens 
. // 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei, dentro do prazo de quinze (15) dias, contados 
da publicação deste. Lavro o presente para ser fixado em 
Cartório no lugar de costume, e outra para ser publicada 
pela imprensa Local.

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 2993

Conheça os Ganhadores 
da Promoção Natal 

Iluminada 2020 da ACIA
Ouro Fino

Um acidente ocorrido no 
último dia 27 de dezembro 
deixou duas pessoas feri-
das na rodovia MG-290 en-

tre Jacutinga e Ouro Fino. A 
Polícia Militar Rodoviária 
atendeu a ocorrência com o 
apoio de duas unidades do 

Um casal foi preso pela 
Polícia Militar de Ouro Fino 
no Bairro da Várzea no dia 
28 de dezembro após serem 
acusados de roubo.

Um aposentado de 44 anos 
teria ido a área central da 
cidade para pegar sua apo-
sentadoria e realizar alguns 
pagamentos, quando o casal 
teria se aproximado e o ho-
mem teria dito para entregar 
R$ 200, cem para cada um, 
momento que a vítima negou 
e o autor disse que se não en-
tregasse iria espanca-lo. Devi-
do a ameaça a vítima entregou 
a quantia, porém o autor disse 
que queria mais R$ 200.

Foi entregue ao autor a 
quantia de R$ 500 em notas 
de cem e os autores saíram 

do local.
A vítima retornou para sua 

casa e acionou a PM, que de 
posse das características, 
conseguiu localizar os auto-
res no Bairro da Várzea, sen-
do elementos já conhecidos 
no meio policial.

M.D.C de 26 anos e L.A.F 
de 24 foram encaminhados 
a Delegacia de Polícia.

A quantia roubada não 
foi localizada, pois o autor 
disse que já teria realizado 
gastado comprando man-
timentos. A autora negou 
participação no crime e dis-
se que teria acompanhado 
seu amásio até a Agência da 
Caixa e de lá não mais soube 
das ações do seu companhei-
ro. Fonte: Tô no Giro 

Luiz Donizete da Silva, de 
62 anos, comerciante no 
Bairro Belo Horizonte, em 
Pouso Alegre, perdeu a vida 
na MG-290, na altura do km 
10, ainda no município da 
cidade vizinha.

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, o co-

merciante se envolveu em 
um acidente na MG-290 no 
dia 17 de janeiro. A vítima 
fatal estava em um carro 
que bateu de frente com um 
caminhão, que transporta-
va uma escavadeira. 

O trânsito no local ficou 
em meia pista durante o 

atendimento das equipes 
de resgate. A perícia da 
Polícia Civil, o Corpo de 
Bombeiros e o SAMU foram 
acionados.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, a vítima estava sozi-
nho no veículo com placas 
de Pouso Alegre. O moto-

rista do caminhão não teve 
ferimentos.

Segundo familiares, Luiz 
Donizete tinha problemas 
cardíacos e uma das hi-
póteses é que ele tenha 
passado mal no momento 
do acidente. Fonte: Terra 
do Mandu

O corpo de um homem 
foi encontrado no dia 14 de 
janeiro na Rua Mário Bailoni, 
no Jardim Aeroporto, segun-
do informações do Canal Sul 
das Gerais.

Segundo relatos de vizinhos, 

o morador da casa de número 
67, que não teve sua identi-
dade revelada, não era vista 
desde o dia 9 de janeiro.

A polícia militar foi acio-
nada no local, assim como a 
funerária.

No dia 20 de janeiro a 
Polícia Militar de Ouro Fino 
apreendeu um adolescente 
de 16 anos com drogas no 
Centro da cidade.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, os policiais 
militares abordaram um 
adolescente que comercia-

lizava drogas no local,  após 
buscas foram localizados e 
apreendidos com ele duas 
buchas de maconha;  R$ 70; 
um celular e 62 pedras de 
crack.

O adolescente foi apre-
endido e encaminhado à 
Delegacia Polícia Civil.

Comerciante de Pouso Alegre morre em acidente 
na MG-290

PM apreende 
adolescente por 

envolvimento com o 
tráfico de drogas em 

Ouro Fino

Acidente na MG-290 deixa duas pessoas levemente 
feridas entre Jacutinga e Ouro Fino

Samu, na altura do KM 52, 
onde teria ocorrido uma 
colisão lateral entre dois 
veículos e ambos vieram 
a tombar sobre a pista de 
rolamento.

O condutor do veículo Fiat 
500, um senhor de 76 anos, 
estava acompanhado da sua 
esposa de 73 e foram logo 
socorridos por uma equi-
pe do Samu e levados com 
ferimentos leves ao Pronto 
Atendimento de Ouro Fino. 

Já a condutora do Ford 
Fiesta, uma senhora de 73 
anos, não sofreu ferimentos 
e permaneceu no local. Ela 
declarou aos militares que 
seguia no sentido Jacutinga/
Ouro Fino, quando em uma 
curva foi surpreendida pelo 

automóvel que vinha no 
sentido contrário ao seu e 
que invadia a contramão, 
atingindo a lateral esquerda 
do seu veículo, que capotou 
em seguida.

Após serem atendidos no 
Pronto Atendimento, o con-
dutor do veículo Fiat 500 re-
latou que vinha da cidade de 
Pouso Alegre, quando sentiu 
um mal súbito, perdendo o 
controle direcional e inva-
diu a contramão de direção 
acontecendo a colisão.

Os veículos foram remo-
vidos do centro da via e 
encaminhados ao guincho 
credenciado, devido estarem 
em uma curva e sob tempo 
chuvoso. Fonte: Portal Tô 
no Giro

Casal é preso após 
roubarem aposentado 

de 44 anos em Ouro Fino

Corpo é encontrado em 
Ouro Fino

No dia sete de janeiro, a 
ACIA OURO FINO realizou o 
sorteio da Campanha Natal 
Iluminado 2020, que ocor-
reu na sede.

Foram sorteados 21 prê-
mios entre vale compras 
com valores que de R$ 500 
até R$ 10 mil reais. Confira 
os ganhadores e o estabe-
lecimento onde os cupons 
foram adquiridos.

1º prêmio - Vale compras 
de R$ 10 mil: Jéssica de C. 
Barbosa (Supermercado 
Shimoda)

2º prêmio - Vale compras 
de R$ 5 mil: Tabata S. de Fa-
ria (Garden Clothins Store)

3º prêmio - Vale compras 
de R$ 3 mil: Daniel Galvão 
da Silva (Ovos Garça)

4º prêmio - Vale com-
pras de R$ 2 mil: Ana Lú-
cia Gomes (Supermercados 
Alvorada)

Do 5º ao 9º prêmios - 
Vale compras de R$ 1 mil: 
Darci Barbosa Collin (Super-
mercado Shimoda); Gerusa 
Ap. Tomé (O Boticário); Ana 
Josely de Araújo Marlim (Fe-
lipe Assessórios); Sabrina de 
Lima Leite (Supermercados 
Baleia) e Antônio Marcos 

Curimbaba (Supermercados 
Baleia)

Do 10º ao 21º prêmios 
-Vale compras de R$ 500: 
Mariana Rocha Azevedo 
(Óticas Donna Bella); Jéssica 
de Almeida Pereira (Super-
mercados Baleia); Blen-
don Wallace Vilela (Bebidas 
Jota Efe); Iara de Jesus Koki 
(Supermercado Shimoda), 
Denis de Souza Rosa (Ma-
teriais Casarão); José Ro-
berto Benedito (Auto Posto 
Progresso); Adriana Souza 
Moraes Tomás (Garden Clo-
tins Store); Elizabete Pereira 
Senibalde (BVZ Modas); 
Viviane Aparecida Ruas (Tô 
que Tô); Mariara da Silva 
Barbosa (Auto Posto Pi-
nhalzinho); Antônio Braz 
(Supermercado Shimoda) 
e Maria Aparecida Januário 
(Bailoni Auto Peças)

Também tiveram três ven-
dedores que pelo regula-
mento da ACIA OURO FINO 
entre os 1º e 3º cupons sor-
teados foram contemplados 
com vale compras.

Os vale compras foram 
entregues na data do dia 18 
de janeiro na sede da ACIA 
OURO FINO.
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Em sociedade
Por Marthinha Reiné

 Aniversariantes de dezembroParabéns pra Você
1 - Antonio Carlos Rivelli1 e Marisa Rodrigues Clepf
2 - Sara Franco
3 - Dalva Maria Fernandes Barsi, Ligia Sala Pedroso, Lívia 

Tomazolli Nunes, Marina Quáglia Carvalho e Pedro Paulini
4 - Diego Felipe de Souza Bueno, João Paulo Junqueira Ba-

ganha, Kaio Marinello de Melo e Luciana Marcacini Tadini
5 - Aldivino Nelson Patrício, Aureliano Faria Sobrinho, Jus-

celeine Zucarelli Simeão, Lea Germiniani Muniz, Martinho 
César Alberti e Thiago Francelli Junqueira de Carvalho
6 - Gaspar Pereira de Assis, Gustavo Gois Oliveira Ávila, 

Richard Rastelli e Tullio Marco Soares Carvalho
7 - Ana Esther Gusmão Nogueira e Francisco Alvarenga 

Ribeiro Fonseca
9 - João Batista Franco
10 - Bianca de Araújo Resende, Fernandes Barsi, Elizene 

Bom�im de Araújo, Luana Tomazoli Dias Schnabb, Luiz 
Gustavo Vieira Marques, Nivaldo Wagner Batista e Thiago 
Pereira Ceccon
11 - Almerinda Gonçalves Guimarães, Gustavo Leitão 

Megale, Karina Miranda Khabbaz Amui, Marilia Barbosa 
Megale, Paulo Roberto Simeão e Rose Helena Pereira 
Baganha
12 - Edson Luiz Bom�im de Araújo, Edson Luiz Bon�im 

de Araújo, Eduardo Miguel Daineze, Mercedes Brás de 
Almeida e Raquel Favilla Zerbinatti
13 - Bruno Guidi Junior e Daisyella Maciel
14 - Anibal Zoratini, Antenor Gonçalves da Silva, Dirce 

Garcia de Freitas, Giselle de Mattos e Paulo Afonso Favilla
15 - Maria Beatriz Fontes de Aguiar, Caio Augusto Maciel, 

Fernanda Cândido Alves e Mafalda Vicentini Quaglia
16 - Katia Rodrigues Rivelli
17 - Daniela de Lima Ranieri Guerra
18 - Aline Guerra Silva, Antonio Veronez, Azarias Silvio 

Guimarães Pero, Camilla Ayrolla Fonseca, Constança He-
lena Barros de Mattos e Palimércio de Oliveira Pinto
19 - Bruna de Paula e Cynara Bailoni Mariano Silva
20 - Ana Clara Silva Massafera, Helena Chrystina Ferren-

tino Azam e João Hélio Zucarelli Rezende, Sandra F. F. de 
Oliveira e Sebastião Favilla
21 - Delvo Cândido Alves Junior e Sonia Regina dos Santos 

Sakuawa
22 - Oberdan Favilla Zerbinatti
23 - Flávio Cota Brandão e Ilma Zucarelli Simeão
24 - Ivone Vilas Boas Dona e Lucas de Gusmão Nogueira
25 - Paulo Roberto de Carvalho Nogueira
26 - Ana Paula S. Moreira, Antonio Amadeu Martins 

(Edinho), Gabriel Silverio Junqueira Zoratini e Telma B. 
Azevedo Beghini
27 - Fabio Salles Dias
28 - Cecília Correa Serra
30 - Maria José da Silva Margini e Mariana Mioto Fernan-

des Alves
31 - Dalmo Roberto Ribeiro Silva A pequena Maithê Silva 

Morais completou 3 aninhos de 
vida no dia 23 de janeiro cheia de 
saúde e esbanjando sua fofurice 
em uma comemoração intimis-
ta. Filha do empresário Nathan 
Mesquita, que também fez ani-
versário dia 28 de dezembro, e 
de Lívia Cristina Silva Morais, 
Maithê recebeu ainda muitos 
beijinhos apertados das irmãs 
Piethra e Anthonela. Parabéns 
lindinha.

Sérgio Sachetti Bailoni celebrou seus nove anos no dia 
30 de dezembro reunindo os amigos de forma que eles não 
se aglomerassem, por conta do Coronavirus. Foi aí que os 
pais, Sérgio Chiste Bailoni e Maria Carolina Almeida Sachetti 
organizaram uma Drive Thru Party para que este momen-
to especial não passasse em branco. De carro, as crianças 
passaram em frente a residência da família buzinando e 
celebrando vivas ao Serginho, que os recepcionou na calçada 
e de máscara, para distribuir lanchinhos em embalagens 
descartáveis e lembrancinhas personalizadas e devidamente 
higienizadas. Parabéns, garoto!

 Quem também completou 
9 anos no dia 15 de janeiro com 
muita simpatia e graciosidade foi 
a linda Maria Beatriz Fontes de 
Aguiar. Filha da nossa diretora 
Ciça Ferraz e de Marcos Antônio 
de Aguiar, Bia comemorou a data 
ao lado da irmã Maria Gabriela e 
também de familiares com uma 
pequena comemoração em sua 
residência que encheu o coração 
da pequena de muita alegria. Pa-
rabéns, �lorzinha.

A família Zucarelli e Simeão está em festa neste mês de 
janeiro. Dia 5 Jusceleine Zucarelli Simeão completou mais 
um ano de vida cercada dos familiares e amigos próximos. Já 
no dia 11 foi a vez do seu pai Paulo Roberto Simeão soprar 
velinhas, enquanto dia 23 quem recebeu os abraços dos 
amigos e familiares foi a matriarca Ilma Zucarelli Simeão. 
Parabéns a todos.

No dia 16 de janeiro a simpática 
e sempre sorridente Katia Rodri-
gues Rivelli completou mais uma 
primavera. A comemoração, mesmo 
mais íntimista, por conta da pande-
mia, não tirou a alegria desta amiga 
querida em celebrar mais um ano 
de vida.

Dia 31 de janeiro, 
assim como a Gazeta 
de Ouro Fino, a sim-
pática Zoraide Fran-
co de Alvarenga, do 
alto dos seus 88 anos, 
recebeu o carinho dos 
familiares e amigos 
em sua residência em 
comemoração ao seu 
aniversário. Já Odilon 
Simões de Alvarenga
completou 63 anos 
no último dia 24. Pa-
rabéns.

No último dia 20 foi celebrado 
mais um ano de vida do ex-prefeito 
do município, Sebastião Favilla. 
Muito estimado por todo, o ilustre 
ourofinense recebeu os cumpri-
mentos dos familiares, amigos e 
correligionários.

Para celebrar seus 13 anos de vida, Tiago Medau Farias
recebeu muitos beijos a abraços apertados da mamãe Va-
léria Medau, da vovó Elza e dos primos nesta data e special. 
Parabéns, Ti!

O Círcolo Ítalo Brasiliano Di Ouro Fino promoveu na 
noite de 21 de dezembro a solenidade de inauguração de 
suas novas instalações. O novo espaço, o antigo prédio da 
Caixa Econômica Federal localizado ao lado do DMAAE no 
Centro Cultural, foi cedido pela Prefeitura de Ouro Fino, 
ainda na gestão de Maurício Lemes de Carvalho para as 
novas instalações do Circolo. O presidente Oberdan Zerbi-
nati agradeceu o apoio e a atenção da Prefeitura de Ouro 
Fino. “Em nome de todas as famílias italianas nos sentimos 
honrados e felizes em possuir um novo espaço, mais amplo 
e  centralizado”, disse.

“O Circolo Italiano de Ouro Fino é uma importante entida-
de, que representa as famílias italianas que fazem parte da 
cultura dessa cidade. Devemos manter esse apoio e valorizar 
essas famílias que engrandecem nossa cidade”, comentou 
o agora ex-prefeito Maurício no momento da inauguração.

Circolo Ítalo Brasiliano Di Ouro Fino de casa 
nova

Nosso querido Padre João Bosco de Freitas celebrou 
seu primeiro aniversário em Ouro Fino, onde é pároco da 
Igreja Matriz de Santo Antônio. Que Deus o abençoe e lhe 
conceda muitos anos de vida. Em homenagem, os funcio-
nários deixaram registrado um agradecimento. “O Senhor 
o escolheu para nos guiar, e assim espero que continue por 
um longo tempo. Pois você é um verdadeiro homem de Deus, 
uma inspiração e um exemplo para todos nós. Que Deus der-
rame sobre você muitas bênçãos, muita saúde, paz e amor, e 
a sua fé se fortaleça dia após dia. Somos muito agradecidos 
por tudo!” Parabéns e muitas felicidades! Paz e bem!

Parabéns a Mariana Mioto, que no último dia 30 ce-
lebrou mais um ano de vida e recebeu muitos beijinhos 
apertados da sua mãe Debóra Mioto e do namorado Lucas 
Brandani.


