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• “Rodovia da Morte” faz as primeiras vítimas do ano
• Motociclista tem parte da perna amputada em acidente na MG-290
• Pai e filho morrem em acidente na MG-290, próximo a Borda da Mata
• Médico é encontrado morto dentro de carro em ribanceira na MG-290, entre Ouro 

Fino e Borda da Mata
• Jovem de 20 anos morre após carro atropelar cavalo na MG-290, entre Pouso Alegre 

e Borda da Mata
• Acidente na Rodovia MG-290 deixa homem gravemente ferido

Em um mês, número de mortes por Covid-19 em Ouro Fino salta 
de 15 para 26, porém o de pessoas contaminadas cai no balanço 

de janeiro para fevereiro
Em um mês o número de mortes causados por Covid-19 em Ouro Fino saltou de 15 para 26 óbitos registrados. Um caso de morte pelo vírus ainda está em investigação.O 

aumento no número de registro de óbitos começou a subir em nosso município a partir de 4 de janeiro, quando apenas cinco mortes haviam sido registradas até então. 
O que chama a atenção, porém, mesmo com o aumento no número de mortes, os casos de pessoas contaminadas caíram de janeiro para fevereiro. Em um mês Ouro Fino 
registrou 151 novos casos confirmados de Covid-19, ou seja, saltou de 910 casos contabilizados no dia 27/1 para 1.061 pessoas positivas para a doença, segundo o último 
Boletim Epidemiológico divulgado no último dia 27. Pág. 3

Ouro Fino tem quase 800 cidadãos 
vacinados contra a Covid-19 

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Ouro Fino, em 20 de 
janeiro – quando o município recebeu as primeiras 287 doses -, o município já conta com 
cerca de 800 cidadãos vacinados, muitos deles já imunizados após tomarem a segunda 
dose do líquido. Entre os novos vacinados estão os profissionais de saúde que não recebe-
ram a primeira dose e idosos em geral com idade entre 87 anos ou mais que começaram a 
receber a primeira picadinha desde o último dia 11. Os idosos institucionalizados no Asilo 
São Vicente de Paulo também já estão imunizados. Pág. 3

Prefeito de Ouro Fino assina novo 
decreto permitindo o retorno de 

atendimento presencial em bares 
e restaurantes noturnos; clubes 

também retomam atividades 
Pág. 3
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População de Ouro Fino já pode se 
beneficiar de consultas e exames 
médicos por meio do Consórcio 

Cisamesp
Contribuintes de Ouro Fino tem 

até julho para se beneficiarem de 
programa de concessão de descontos 

de dívidas com a Prefeitura
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EDITORIAL O Teatro Brasil

Permita-se ajudar e ser ajudado

A relação entre o dinheiro e a 
felicidade

Ser Poeta

Nesses  meus 
oitenta e muitos 
anos já vi e vivi 
tantas coisas, tan-
tos acontecimen-
tos, alguns tão  
incríveis e muitos  

até incontáveis ( no sentido de não 
se poder contar) e agora, com essa 
pandemia,  eu e o mundo, ou pelo 
menos, eu e a maioria dos velhos 
deste “mundo vasto mundo”, como 
diria o poeta, embora sem a torno-
zeleira eletrônica permanecemos 
em prisão domiciliar. 

Daqui da minha cela, no entanto, 
tenho o conforto de ver as verdes 
montanhas que circundam minha 
pequena cidade assim como o de 
usufruir das vantagens da tecnolo-
gia que me põe em contato com o 

mundo.  Não sou saudosista, mes-
mo porque o que importa e o que 
existe de fato é o momento, isto é, 
o que acontece a cada instante e 
nós, mesmo velhos e confinados, 
somos espectadores privilegiados 
e às vezes atores desse incomen-
surável teatro que se descortina 
ante nossos  olhos e sentidos. E 
um teatro de comédia e tragédia. 
A comédia fica a cargo dos polí-
ticos, principalmente do nosso 
dirigente maior que em coerência 
com a linda canção travestiu-se no 
“palhaço das perdidas ilusões” e 
transformou o Brasil no seu pica-
deiro favorito. Já a tragédia mostra 
sua face mortífera, covas e mais 
covas com suas bocas arreganha-
das usufruindo da safra diária de 
seu cadavérico festim.

Mas, de repente, “não mais que 
de repente” como diria outro gran-
de poeta, surge a tal luzinha no fim 
do túnel, pelo menos em relação 
à face trágica desse Teatro Brasil, 
luzinha que acena com a possi-
bilidade de todos nós, velhos e 
moços encarcerados, recebermos 
o alvará de soltura, ou seja  a chave 
mágica que abrirá a porta para a  
liberdade, seu nome: vacina. Sim, 
vacina é a grande esperança da 
humanidade. É a grande arma da 
ciência que já venceu, continua 
e continuará vencendo muitas e 
muitas batalhas e guerras, tanto 
contra as doenças, epidemias e 
pandemias  como contra a des-
crença e obscurantismo. Quem 
viver verá.

Geraldo Affonso é membro da Acade-
mia Ouro-finense de Letras e Artes 

“ O  h o m e m 
precisa viver de 
dentro para fora.”  
Goethe

(Texto dedicado 
aos poetas da Ga-
zeta literária)

1 O poeta é o ser humano que se 
apraz em saber sobre a forma e a 
função do seu espírito.

2 O bardo é aquele que tem o 
arrebatamento existencial, sempre 
amoroso e criativo, sonhando em 
ser feliz com suas trovas.

3 Ele sabe ver, interrogar, olhar, 
apreciar, contemplar e imaginar. 
É o Narciso buscando seu reflexo 
no espelho d’água num momento 
de solidão.

4 O vate é o reconstrutor do “pa-
raíso perdido” com incrível senso 
de travessuras idílicas, não esque-
cendo o bucólico das paisagens.

5 Para o famoso André Gide, o 
poeta é aquele que enseja o ato 

da vida plena sem a clausura dos 
compromissos. Seria o homem 
aturdido, andrógeno, incompleto, 
caçador de verdades, conhecedor 
de profecias, cúmplice do Divino.

6 É o criador de metáforas, 
p a r á b o l a s  e  a l u s õ e s ,  n ã o 
necessitando do álcool ou da cana-
bis para brilhar, pois esses hábitos 
sociais são fugazes, traiçoeiros, 
deletérios, mensageiros da morte.

7 O poeta não se define como ho-
mem ou mulher, idoso ou criança. 
Sua genealogia dá-lhe o crédito no 
momento oportuno.

8 Ele se embevece na alegria e 
chora na dor e, diante do amor 
cansado, dedilha músicas no seu 
piano imaginário, férula da alma.

9 O bardo intui que no coração 
das gentes só há lugar para um 
único romance, por isso a sua 
lírica, nas horas juvenis, esparge 
confetes e serpentinas.

10 Ele tece e destece loas, faz 
e desfaz refúgios, encontra e de-

sencontra marginais errantes e os 
ama como Cristo os amou.

11 Ele comemora os vencedores 
ufânicos, sem mentira, inveja ou 
ciúme, coisas próprias das pessoas 
menores. O poeta nunca é menor.

12 O vate moderno tem a sua 
força nas palavras, dando-lhes 
ênfase e o lugar escorreito, com 
se fora um abrigo (“Words, words, 
words...”, diria Shakespeare)

13 O poeta, sempre o poeta, se 
embala nos versos livres com o 
sentimento pátrio da “liberdade, 
liberdade abre a asas sobre nós”.

14 Nos dias atuais, quem comete 
poesias as faz fora do parnasia-
nismo, do decassílabo, do octos-
sílabo, do alexandrino. Tudo isso 
é passado.

15 O poeta culto conhece bem 
Rimbaud, o pai da poesia moderna, 
aquele que fugiu de casa com 16 
anos e foi amar outro poeta, Verlai-
ne, em aventura finalizada trágica.

Colaboração do Doutor Wilson

Muitas pessoas 
concordam com a 
afirmação de que 
o dinheiro traz fe-
licidade. Será que 
isso é verdade? A 
pessoa que é rica é 

mais feliz?
Na minha opinião, isso é verdade 

porque a pessoa que é considera-
da rica tem mais possibilidades 
de realizações seja pessoal ou 
profissionalmente.

Por exemplo: se a pessoa deseja 
adquirir um bem material de um 
valor mais caro (uma casa de um 
padrão mais alto, um automóvel 
não tão popular, joias, uma em-
presa, etc), consegue-se, pois o seu 
dinheiro permite. Se você deseja 
fazer uma festa de aniversário em 
qualquer que

seja o lugar ou uma viagem 
seja para o Brasil ou para o exte-
rior e se hospedar  em um hotel 
mais caro, frequentar lugares 
como salão de beleza, academia, 
shopping, um restaurante mais 
caro, boates, baladas e casas no-
turnas mais badaladas, estádio 
de futebol (principalmente em 
dia de jogos para torcer para o 
seu time do coração) e possuir, 
colecionar itens do seu clube 
como uniforme, chuteira, caneca, 

Bandeira, apito, entre outros. 
Compreende-se que a pessoa 
mais empoderada, ou seja, mais 
rica tem muito mais amigos 
na roda e automaticamente é 
convidada para mais eventos e 
solenidades por ter mais valor 
e renome na sociedade.

Há muitas outras vantagens 
também para as pessoas que são 
consideradas ricas. São elas:

. Mesmo que passem pela fila do 
SUS (sistema único de Saúde) em 
um pronto- atendimento munici-
pal, podem pagar para realização 
de consultas com especialistas e 
exames de maior custo e que não 
são realizados pelo SUS;

. Podem colocar seus filhos ma-
triculados em escolas por particu-
lares de qualidade, inclusive em 
cursos como inglês, música, dança 
e até em faculdades (universida-
des) particulares e a chance dele 
vencer na vida é muito maior.

Para concluir posso afirmar que 
é preciso ter um pouco mais de 
dinheiro e ser rico para ser feliz.

Eu não sou uma pessoa tão feliz 
como eu gostaria de ser por eu 
ainda não ser uma pessoa rica 
e famosa dentro do jornalismo, 
o que é a área que eu pretendo 
seguir daqui para frente.

Emília Alvarenga

Nunca, jamais, 
feche uma porta

Todos já passa-
mos por momen-
tos difíceis em 
nossas vidas. Cla-
ro que atualmente 

vivemos tempos incertos, que, 
para a maior parte da população, 
tem sido bastante difícil. Mas, por 
alguns minutos, esqueça a pande-
mia e pense em um momento que 
foi complicado em sua vida... a de-
missão inesperada, o fim de um re-
lacionamento de anos, a decepção 
com amigos, uma enfermidade, a 
perda de um ente querido...

Sim, todos já passamos por mo-
mento difíceis em nossas vidas. E 
diante dessa constatação, também 
é possível verificar que a maioria 
não sabe lidar com os percalços. É 
nítido o quanto nos doemos com 
os fatos e, sem pensar duas vezes, 
cortamos “o mal” pela raiz.

Quando fui demitida, em janeiro 
de 2015, o meu sentimento foi de 
revolta. ‘Como é que depois de 
7 anos eles me mandam embora 
assim, sem qualquer justificativa 
plausível?’. Chorei, me senti a pior 
profissional do mercado e, depois 
de dois dias, levantei a cabeça e 
comecei a busca incessante por 
um novo emprego.

(Confesso que eu se tivesse 
pensado em ter um novo emprego 
com registro em carteira, estaria 

fora do mercado de trabalho até 
hoje, pois de lá pra cá, foram só 
duas entrevistas para agências 
que não me deixaram confortável 
com a vaga).

Cinco meses depois desse fato, 
meu antigo patrão me liga ofere-
cendo um emprego temporário. 
Precisavam de mim para a coor-
denação das eleições sindicais 
de 2015. Meu primeiro pensa-
mento depois de ouvir a pro-
posta foi o de dizer “não vou de 
maneira alguma. Não volto mais 
nesse local, não quero ver a cara 
de ninguém”. Mas, ao contrário 
disso, pensei que, além de estar 
desempregada e precisando do 
dinheiro, seria uma chance de 
estar de volta ao local que me 
acolheu em Campinas.

E de lá pra cá, mantive a presta-
ção de serviços sem interrupção 
até que, por uma surpresa do des-
tino, eles decidiram me recontra-
tar a partir deste mês de fevereiro. 

Agora pense comigo: Se eu sigo 
o meu instinto ferido lá em junho 
de 2015 e digo “NÃO”, será que eu 
teria conquistado esse registro em 
carteira agora? Será que apenas 
o trabalho prestado pelos sete 
anos seriam suficientes para eles 
avaliarem a necessidade da minha 
recontratação? 

Nunca teremos essa resposta! 
Mas o que eu sei é que ‘deixar a 
porta aberta’, por mais difícil que 
tenha sido no início, foi essencial 

para que eu nunca desistisse da 
minha profissão.

Quando você diz SIM muitas 
outras chances se iniciam, chan-
ces de crescimento, evolução e 
aprendizado. 

Se tudo isso não tivesse aconte-
cido, talvez eu ainda fosse aquela 
profissional “arroz com feijão” que 
vivia apenas para as funções de 
jornalista sindical, com a produção 
e publicação de notícias e diagra-
mação de um jornal mensal, sem 
abertura para o novo.

A partir da demissão, percebi 
que posso me reinventar, aprimo-
rar e ser referência dentro de uma 
área específica. 

Mais do que manter a porta 
aberta, é essencial saber apro-
veitar os tropeços para executar 
planos que estavam esquecidos ou 
despertar ações que você jamais 
pensaria.

Por isso, por mais que tenhamos 
a dor do orgulho ferido, nunca 
feche uma porta. Você nunca sabe 
as voltas que podem ocorrer na 
sua vida e o que está traçado para 
o seu caminho. 

Encerro com uma frase enviada 
por uma amiga que vivenciou cada 
momento comigo: “Sucesso é con-
seguir o que você quer. Felicidade 
é gostar do que você conseguiu”. 

Mantenha a porta aberta e des-
frute de cada conquista!

Caroline Pennachi Colombo
Jornalista – c_pennachi@hotmail.com

Um ano se passou desde que a Covid-19 chegou ao Brasil e 
infelizmente os números de casos de novos contaminados não 
param de subir, assim como o aumento expressivo das pessoas 
que perderam a vida contra a doença. 

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país com mais 
mortes pela doença em todo o mundo ao registrar mais de 250 
mil pessoas que perderam a vida para o novo coronavirus. Ele 
está atrás apenas dos Estados Unidos, que têm mais de 363,5 mil 
óbitos por covid-19, conforme levantamento da Universidade 
Johns Hopkins.

No último dia 25, o Ministério da Saúde confirmou mais 1.541 
mortes por Covid-19, o segundo dia em que mais se registrou 
vítimas em toda a pandemia. O maior foi em 29 de julho de 2020, 
quando 1.595 óbitos entraram na contagem. 

Em contrapartida, está ocorrendo no mundo uma grande 
redução de casos e óbitos nos últimos dois meses, destacou a 
OMS. Mas o que exatamente está por trás desta queda? Segundo 
a maioria dos especialistas, esse declínio se deve em grande 
parte ao sucesso das restrições impostas por governos para 
conter a pandemia lá no final de 2020 e início de 2021 e não às 
campanhas de vacinação, visto que a tendência pode também 
ser observada em países onde esses esforços não avançaram 
significativamente.

Aqui em Ouro Fino, em um mês, o número de mortes causados 
por Covid-19 saltou de 15 para 26 óbitos registrados, segundo 
o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura no 
dia 27 deste mês. O aumento no número de registro de óbitos 
começou a subir em nosso município a partir de 4 de janeiro, 
quando apenas cinco mortes haviam sido registradas até então. 
O que chama a atenção, porém, mesmo com o aumento no nú-
mero de mortes, os casos de pessoas contaminadas cairam de 
janeiro para fevereiro.

No Sul de Minas, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG), a região chega a 101.781 casos confir-
mados do novo coronavírus, com 2.146 mortes. Triste realidade.

Uma notícia de última hora deu conta de que o Ministério 
Público de Ouro Fino denunciou três servidores públicos muni-
cipal da Prefeitura que teriam furado a fila na vacinação contra 
a Covid-19, uma vez que eles não fazem parte de nenhum grupo 
de risco e não trabalham na linha de frente contra a doença. A 
vacinação teria ocorrido no último dia 9. Diante disto, o juiz 
de direito, Dr. João Claudio Teodoro, concedeu uma liminar e o 
município está proibido de incluir os funcionários na fila para 
tomar a segunda dose da vacina, além de pedir mais transpa-
rência e critérios ao município no caso das vacinações.

O Prefeito de Ouro Fino, em entrevista a Radio Difusora, disse 
que todas as medidas administrativas foram tomadas e afastou 
uma funcionária da assistência social e a responsável pelo setor 
de vacinação. O prefeito também pediu desculpas e explicou 
que houve uma “inversão na ordem de prioridade”, uma vez 
que o pessoal da assistência social já estava  programado para 
tomar a vacina e o que ocorreu foi que a chefe do setor  tomou 
a primeira dose sem que os outros tivessem tomados antes.

(35) 3441-1394 
gazeta@iconecta.com.br

Gazeta de 
Ouro Fino
Leia, assine e 

anuncie
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No dia 3 de fevereiro, após 
um novo encontro com os 
integrantes da equipe que 
formam o Comitê Extraor-
dinário Covid 19, o prefeito 
Henrique Wolf assinou o 
decreto de nº 3.882/2021 
flexibilizando novamente os 
horários para bares, restau-
rantes, lanchonetes e simila-
res de Ouro Fino permitindo 
que eles possam também 
realizar atendimento pre-
sencial novamente àqueles 
que funcionam nos períodos 
noturnos.

O documento regulamen-
ta que estes estabeleci-
mentos poderão funcionar 
até a meia noite desde que 
sejam realizadas, entre ou-
tras questões, vendas por 
agendamento, retirada no 
balcão ou sistema delivery; 
controle de entrada e saí-
da de clientes, bem como 
sua organização, evitando 

aglomeração; adoção de 
uso de menus ou cardápios 
digitais descartáveis ou 
que possam ser higieniza-
dos; limite de ocupação de 
50% dos clientes; apenas 
quatro pessoas por mesa; 
mesas em áreas externas 
com distanciamento de 2 
metros, não sendo permi-
tido ajuntamento de me-
sas; além da proibição do 
consumo de alimentos ou 
bebida no balcão.

Para o comércio em ge-
ral, instituições financeiras, 
agências bancárias e ca-
sas lotéricas, fica permitido 
apenas um cliente a cada 10 
metros quadrados da área 
total estabelecida no alvará. 
Sem contar que todos devem 
seguir rigorosamente as 
normas higienização como 
uso correto de máscaras, dis-
tanciamento e higienização 
das mãos.

Há um ano, em 29 de ja-
neiro de 2020, moradores 
e amigos do entorno do 
Parque Ecológico de Ouro 
Fino fundaram a Associa-
ção dos Amigos do Parque 
Ecológico de Ouro Fino para 
colaborar na manutenção 
e preservação do espaço 
público, localizado próximo 
do Abrigo São Vicente de 
Paulo.

A entidade foi criada para 
atuar em projetos, progra-
mas e planos de ações junto 
ao Poder Público no forta-
lecimento da qualidade de 
vida urbana bem como a 
preservação e revitalização 
da flora e fauna do Parque 
Ecológico. 

Nesse espaço de tempo, 
a diretoria eleita organizou 
rapidamente as atividades 
para captar recursos finan-
ceiros para sua manuten-
ção, registro em Cartório, 
além de promover a adesão 
de associados, fechando em 
2020 com 57 pessoas no 
seu quadro associativo.

A partir de março de 
2020, houve restrições de 
atividades por conta da 
pandemia do COVID-19, 
mas nossa Associação or-
ganizou os trabalhos de 
limpeza e coleta de lixo 
mensalmente na área do 

Parque, com a participação 
de seus membros. Tivemos 
o apoio da administração 
municipal para desenvol-
vermos nossas atividades 
ambientais.

Em junho de 2020, foi 
aberta uma conta bancária 
no Sicoob de Ouro Fino 
para aplicação de seus 
recursos financeiros. Foi 
criado ainda, uma página 
no facebook com histórico 
do Parque Ecológico, ativi-
dades e fotos.

Fizemos contatos com o 
Ari da APRIMOF (Associa-
ção Protetora do Rio Mogi 
Guaçu e Afluentes) e Edval 
da ACAMARE (Associação 
dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Ouro Fino) 
para em conjunto, reali-
zarmos atividades na área 
ambiental de nossa cidade, 
a partir de 2021. Enfim, 
fazemos nossa parte e con-
tamos com a colaboração de 
todos que desejam a preser-
vação e desenvolvimento 
desse espaço público, de 
natureza exuberante para 
as atividades recreativas, 
ambientais, culturais e de 
lazer para a nossa comuni-
dade ourofinense. 

Ouro Fino, 25 de fevereiro 
de 2021

Diretoria Executiva

Prefeito de Ouro Fino assina novo decreto 
permitindo o retorno de atendimento presencial 

em bares e restaurantes noturnos; clubes também 
retomaram atividades

Os demais estabelecimen-
tos continuam seguindo as 
determinações dos decretos 
anteriores. 

Já os clubes, que se encon-
travam totalmente fechados, 
ficou determinado a libera-
ção das áreas externas para 
atividades físicas individuais 
e de lazer que não gerem 

aglomeração, bem como o 
distanciamento de mesas em 
dois metros uma das outras, 
higienização constante das 
cadeiras e escadas de acesso 
ao interior das piscinas e 
utilização de máscaras nas 
dependências do clube.

Imagem de Sozavisimost 
por Pixabay

A natureza agradece  

No perfeito amor não 
existe o medo! Deus é amor! 
O contrário de amor é o 
medo. 

São  cerca de 420 dias de 
ouvir falar e ver casos de co-
vid 19. Todos os dias. Com 
imagens e depoimentos de 
muito medo, tristeza e dor. 

Na história humana há re-
lato de tortura com homem 
saudável, que ouviu que 
seria cortado até a morte. 
Que perderia todo o sangue 
do corpo. E aí o amarraram 
e colocaram uma venda nos 
olhos. Passaram um objeto 
cortante na pele dele, mas 
sem o cortar. Jogavam um 
líquido quente por cima 
também sugerindo ser san-
gue. O homem morreu de 
medo. Nenhuma gota de 
sangue saiu. 

Nos dias atuais precisa-
mos ter a mente sã. Diaria-
mente. Mentalizar coisas 
boas. Infelizmente alguns 
morrem de pânico. 

A mente é forte. Mas mui-
tos desconhem o poder 
que possuem. A mente tem 
potencial para cura e para 
a morte.

Para a cura inserir hip-
nose, Programação Neuro-
linguística - PNL - poderia 
ajudar. Isto deveria ser no-
ticiado todos os dias como 
remédio.  Como uma força 
tarefa, nos meios de comu-
nicação. 

No feto, um dos  primeiros a 

se formar é o cérebro. Ele cria. 
Quando adultos podemos 

reprogramar nossa mente.
Mente boa, corpo bom. 

Mas a população adoeceu 
também nos CINCO SEN-
TIDOS.

Primeiro pelos olhos que 
viram o que passava com 
quem pegava a doença. Veio 
o medo.

Aí a doença tira o pala-
dar e o olfato. As pessoas 
doentes ficaram longe dos 
familiares, isolados. Sem o 
tato, o conforto e carinho 
dos toques dos amados, os 
abraços. E sem a audição 
quando nos hospitais dos 
familiares, sem o ouvir  pa-
lavras boas de que “você 
pode superar” , “vai sair 
desta”, “vai ficar bem”.

Os CINCO SENTIDOS 
criam nossa personalidade 
e nossos paradigmas e nos 
programam. Através deles a 
personalidade é feita até os 
seis anos ou depois através 
da hipnose ou do que você 
ouve e fala antes de dormir 
ou acordar, repetidamente, 
por no mínimo 21 dias.

Estamos nisto há cerca 
de 420 dias. Ouvindo cedo 
e noite sobre doença.

Precisamos pensar. Curar 
com a mente. Com medi-
tações. NOS REPROGRA-
MAR COM COISAS BOAS E 
VIBRAÇÕES BOAS. Lutar e 
vencer!

Luciana Leal – Jornalista

Em um mês o número de 
mortes causados por Co-
vid-19 em Ouro Fino saltou 
de 15 para 26 óbitos regis-

trados, segundo o último 
Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura no 
dia 27 deste mês. Um caso de 

Desde o início da campa-
nha de vacinação contra a 
Covid-19 em Ouro Fino, em 
20 de janeiro – quando o mu-
nicípio recebeu as primeiras 
287 doses -, o município já 
conta com cerca de 800 cida-
dãos vacinados, muitos deles 
já imunizados após tomarem 
a segunda dose do líquido. 

Entre os novos vacinados 
estão os profissionais de 
saúde que não receberam a 
primeira dose e idosos em 
geral com idade entre 87 
anos ou mais que começa-
ram a receber a primeira 
picadinha desde o último dia 
11. Os idosos institucionali-
zados no Asilo São Vicente 

de Paulo também já estão 
imunizados.

De acordo com o último 
“Vacinômetro” – boletim 
informativo divulgado re-
gularmente pela Prefeitura 
– datado de 26 de fevereiro, 
Ouro Fino tem precisamente 
790 pessoas vacinadas em 
nosso município, sendo 60 
idosos institucionalizados, 
499 profissionais de saúde e 
outros 231 idosos em geral.

Segundo a Diretora de Saú-
de, Shelia Faria, o município 
já recebeu três lotes da va-
cina e para os próximos dias 
aguarda o quarto lote para 
vacinar idosos na faixa etária 
acima dos 65 anos. 

Em um mês, número de mortes por Covid-19 
em Ouro Fino salta de 15 para 26, porém o de 

pessoas contaminadas cai no balanço de janeiro 
para fevereiro

morte pelo vírus ainda está 
em investigação. 

O aumento no número de 
registro de óbitos começou 
a subir em nosso município 
a partir de 4 de janeiro, 
quando apenas cinco mor-
tes haviam sido registradas 
até então. O que chama a 
atenção, porém, mesmo com 
o aumento no número de 
mortes, os casos de pessoas 
contaminadas cairam de 
janeiro para fevereiro.

Em um mês Ouro Fino 
registrou 151 novos casos 
confirmados de Covid-19, 
ou seja, saltou de 910 casos 
contabilizados no dia 27/1 
para 1.061 pessoas positivas 
para a doença, segundo o 
último Boletim Epidemio-
lógico divulgado no último 
dia 27. 

Mesmo sendo considerado 
um aumento expressivo, 
para relembrar, de dezem-
bro do ano passado para ja-
neiro, esse salto no número 
de novos casos foi de 510 no-
vas pessoas contaminadas.

Deste total de 1.061 pes-
soas infectadas, 1.008 deles 
são de pacientes curados, 
outros 21 estão em iso-
lamento domiciliar e seis 
estão internados, três deles 
na Santa Casa de Ouro Fino 
e outros três em hospital de 
referência com UTI. 

Já o número de pessoas 
que testaram negativo para 
a Covid-19 somam 1.730 
delas e o número de suspei-
tos são de 18 casos, sendo 
que 16 deles estão sendo 
monitorados de casa e um 
está internado.

Ouro Fino tem quase 800 cidadãos vacinados 
contra a Covid-19 

A covid 19 e os cinco 
sentidos     
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Há anos passando por 
dificuldades financeiras, o 
Asilo São Vicente de Paulo 
terá suas contas de energia 
elétrica financiadas pela Pre-
feitura de Ouro Fino, além 
de uma ajuda financeira que 
será oferecida mensalmente 
à instituição. 

No dia 1º de fevereiro 
o Prefeito Henrique Wolf 
realizou uma reunião com 
o presidente do Asilo, Pedro 
Eugênio Ribeiro, e se dis-
pôs a assinar um convenio 
para ajudar a instituição. 
O pedido foi encaminhado 
para a Câmara Municipal 
que aprovou, no último dia 
23, o repasse financeiro ao 
Asilo, que atualmente con-

ta com cerca de 60 idosos 
institucionalizados e 35 
funcionários.

“Sabemos que a instituição 
presta um relevante serviço 
a nossa comunidade aten-
dendo idosos que necessi-
tam do abrigo. Entendemos 
que a entidade precisa de 
nossa ajuda, e, portanto, 
firmaremos um convênio 
para poder contribuir com o 
Abrigo São Vicente de Paulo”. 

“Há muitos anos o abrigo 
não recebe ajuda da Prefei-
tura, por isso, quero agra-
decer a atenção do Prefeito 
Henrique, que entendeu 
nossa necessidade e irá nos 
ajudar neste momento tão 
difícil”, disse Pedro Eugênio.

Aromaterapia é uma tera-
pia de natureza holística, que 
busca obter de forma integra-
da o equilíbrio físico, emocio-
nal e espiritual através do uso 
de óleos essenciais.

O que são óleos essenciais? 
São compostos aromáticos 
voláteis de ocorrência na-
tural que são encontrados 
nas sementes, cascas, caules, 
raízes das plantas e pos-
suem fragrâncias agradáveis 
e potentes, além de oferecer 
a cada planta proteção e 
desempenhar um papel im-
portante em sua polinização.

Mesmo com óleos essen-
ciais puros, a sua composição 
pode variar de acordo com a 
hora, a estação, a localização 
geográfica, o método e a du-
ração da destilação, o ano de 
cultivo e o clima, tornando 
cada passo do processo de 
produção um determinante 
crítico da qualidade geral do 
produto. 

A pureza de um óleo es-
sencial é a sua característica 
mais importante, não sendo 
puro representa o risco da 
entrada de germes e metais 
pesados ou adulterados em 
nosso corpo, o que pode 
provocar irritações ou até 
mesmo doenças. Como não 
havia um padrão aceito para 
a qualidade de óleos essen-
ciais, a doTERRA criou seu 
próprio protocolo de testes, 
chamando-o de CPTG® (Cer-
tificado de Pureza Testada e 
Garantida). O processo CPTG 
certifica-se de que não há 
enchimentos adicionados, 
ingredientes sintéticos ou 
contaminantes prejudiciais 
em seus óleos essenciais, 
o que poderia reduzir sua 
eficácia, portanto este proto-
colo garante potência, pureza 
e consistência de lote a lote.

Hoje falaremos sobre nosso 
sistema imunológico e qual 
sua importância no nosso 
dia a dia, o sistema imune, 
ou sistema imunológico, é 
um conjunto de órgãos, te-
cidos e células responsáveis 
pelo combate a microrganis-
mos invasores, impedindo 
assim o desenvolvimento 
de doenças, além disso, é 
responsável por promover 
o equilíbrio do organismo a 
partir da resposta coorde-
nada das células e moléculas 
produzidas em resposta ao 
patógeno, a melhor forma de 

fortalecer o sistema imune e 
fazê-lo responder bem frente 
a microrganismos invasores 
é por meio da alimentação e 
prática de hábitos saudáveis, 
esses três óleos essenciais es-
tarão em sua linha de frente:

Blend On Guard: (blend 
é a mistura de vários óleos 
essenciais) óleos essenciais 
de laranja, cravo, casca de 
canela, eucalipto e alecrim 
compõe o blend On Guard.

Benefícios físicos: Protege e 
fortalece o sistema imunológi-
co, apoia as defesas antioxidan-
tes do organismo, promove um 
sistema respiratório saudável, 
limpa e purifica o ar em su-
perfícies em profundidade, 
protege contra as ameaças 
sazonais e ambientais, ele é 
Antiviral, Antibacteriano, Anti-
-inflamatório e Antifúngico.

Mensagem: O óleo da pro-
teção (O Desperto x O Pro-
tetor).

Blend Breathe: Esse blend 
é composto pelos óleos es-
senciais de louro, eucalipto, 
peppermint, melaleuca, li-
mão, Ravensara e cardamo-
mo.

Benefícios físicos: Con-
tribui para abrir as vias res-
piratórias, ajuda a aliviar o 
desconforto respiratório sa-
zonal e as ameaças ambien-
tais, facilita uma respiração 
saudável, promove uma boa 
noite de sono, é indicado para 
problemas respiratórios, 
asma, sinusite, rinite, con-
gestão nasal, ele é Antibacte-
riano, Antiviral, Antisséptico, 
Anti-Histamínico.

Mensagem: O óleo descon-
gestionante (O desanimado x 
O Encorajador).

Melaleuca (Tea Tree): Be-
nefícios Físicos: Estimulante 
imunológico, limpeza e regene-
ração da pele, herpes, conjunti-
vite, piolhos, vias respiratórias, 
bronquites, fungos e micose de 
unhas, ele é Antibacteriano e 
Fungicida.

Benefícios terapêuticos 
emocionais: Utilizado para 
tratar distúrbios do humor 
para pessoas com mentalida-
de instável, alivia os sintomas 
de ansiedade e tristeza, da 
autoconfiança e torna a co-
municação mais livre.

Mensagem: O óleo da cura 
( O Invalido x O Convidativo).

Fernando Santos: Tera-
peuta Holístico / WhatsApp 

(35) 9 9723 – 2422

Desde o último dia 15 já 
está em vigor a lei municipal 
2.929/2021 que trata do 
Programa Temporário de 
Pagamento Incentivado de 
Débitos para com a Fazenda 

Pública de Ouro Fino.
A lei terá vigência até 26 

de julho de 2021 e de acordo 
com a Chefe de Divisão de 
Arrecadação, Maísa Gonçal-
ves de Almeida, “o contri-

A Câmara Municipal apro-
vou por unanimidade um 
convênio firmado entre a 
Prefeitura de Ouro Fino e o 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde dos Municípios da Mi-
crorregião do Médio Sapucaí 
(Cisamesp), que oferece 
consultas e exames de média 
complexidade para cerca de 
30 municípios na região.

Promessa de campanha 
do Prefeito Henrique Wolf, 
o chefe do executivo muni-
cipal agradeceu os colegas 
vereadores que entenderam 

a sua proposta de melhorar 
o atendimento à saúde de 
forma unânime. Henrique 
também agradeceu a recep-
tividade ao conhecer a estru-
tura e trabalho do Cisamesp 
em Pouso Alegre, realizado 
em 15 de janeiro último.

“Eu e a Diretora de Saúde, 
Sheila de Oliveira Faria fo-
mos muito bem recebidos 
pelo secretário executivo 
do Consórcio, José Carlos de 
Oliveira, que nos apresentou 
toda a estrutura física da 
entidade e os serviços por 

ela prestados. Entregamos o 
nosso pedido em mãos e ele 
prontamente nos atendeu 
e acatou nossa solicitação, 
firmando, então o convênio 
com o Cisamesp”, declarou.

No dia 16 de fevereiro os 
pacientes de Ouro Fino já 
começaram a usar os ser-
viços disponibilizados pelo 
consórcio

“Fico muito feliz em po-
der proporcionar a nossa 
população uma saúde de 
excelência e qualidade, pois 
sabemos que o Cisamesp 

Com o objetivo é moder-
nizar as formas de apoio ao 
hospital, ampliar o alcance e 
facilitar o pagamento para o 
apoiador, a Santa Casa Ouro 
Fino informou a contratação 
de uma plataforma deno-
minada RISÜ para ter um 
melhor controle da gestão 
de doações.

Além disso, o RISÜ conta 
com ferramentas para fa-
zer campanhas de financia-
mento coletivo e, também, 
descontos e parcerias com 
grandes empresas do varejo 
que doam um percentual do 
valor da compra, sem onerar 
o consumidor.

Em nota, a Santa Casa in-
formou que necessitava de 
mudanças na área de doa-

ções, tanto para melhorar o 
controle quanto para facili-
tar a vida do apoiador. 

“As meninas que cuidam 
da captação perdiam muito 
tempo nesse controle e, por 
isso, buscamos essa ferra-
menta para automatizar os 
processos. Agora estamos 
migrando. Quando o carnê 
das pessoas acabar, vamos 
sugerir essa mudança para 
o digital. Ela receberá, por 
exemplo, os boletos por e-
-mail. Caso queira continuar 
com o carnê, nós consegui-
mos imprimir via plataforma 
para, no fim, centralizar o 
controle nessa ferramenta”, 
comentou a membro do con-
selho da Santa Casa, Maria 
Theresa Vilela.

Contribuintes de Ouro Fino tem até julho para 
se beneficiarem de programa de concessão de 

descontos de dívidas com a Prefeitura
buinte que desejar aderir ao 
Programa de Concessão de 
Descontos no IPTU, alvará, 
multas e outras dívidas deve 
comparecer ao Setor de Ca-
dastro e Tributos, na sede da 
Prefeitura, entre 9h e 15h30, 
munido de seus documentos 
pessoais”.

Segundo a nota da Pre-
feitura, para os pagamen-
tos à vista, o contribuinte 
terá uma redução 90% nas 
multas e juros, enquanto 
o parcelamento em duas 
vezes a redução é de 80%. 
Já o parcelamento em três 
vezes a redução é de 70% e 
em quatro vezes de 60% nas 
multas e juros.

Por sua vez, quem optar 
em pagar em cinco vezes a 
dívida cai 50% e optando 
em parcelar de seis a 12 
vezes a redução é de 30% 
nas multas e juros. Já os 
parcelamentos em 13 e 24 
vezes o programa permite 
uma anistia de 20% e de 15 
a 36 vezes no parcelamento, 
a divida cai 10%. 

Vale destacar que o for-
mulário de requerimento 
encontra-se disponibilizado 
no site da Prefeitura de Ouro 
Fino, www.ourofino.mg.gov.
br, que deverá ser preenchi-
do pelo contribuinte e en-
tregue no Setor de Cadastro 
e Tributos para protocolo.

A importância da 
Aromaterapia – Parte II

População de Ouro Fino já pode se beneficiar 
de consultas e exames médicos por meio do 

Consórcio Cisamesp 
oferece o melhor atendimen-
to com diversas especialida-
des que Ouro Fino não tinha, 
com médicos qualificados, 
total segurança e bom aten-
dimento. Mesmo em tempo 
de pandemia, temos que 
proporcionar a nossa gente 
o melhor atendimento em 
saúde”, comentou Henrique.

Em nota, a Prefeitura es-
clarece que o paciente que 
desejar realizar seus exa-
mes e consultas através do 
consórcio precisará ter em 
mãos um pedido ou enca-
minhamento médico, que 
deverá ser entregue no Setor 
de Agendamentos no Prédio 
dos Capuchinhos, que, por 
sua vez, irá fazer a marcação 
da consulta ou exame no 
sistema. 

Vale destacar ainda que a 
Policlínica, localizada na Rua 
Silviano Brandão, no Centro, 
mantêm a disposição da 
população os atendimentos 
com clínico geral, fonoaudi-
ólogo, psicólogo e nutricio-
nista. Já as especialidades 
como ortopedia, cardiologia, 
neurologia e outros serão 
feitos pelo Cisamesp.

Santa Casa moderniza sistema de captações de 
doações por meio de plataforma eletrônica

A nova ferramenta abre 
novos horizontes na busca 
por apoiadores. As facilida-
des da era digital podem ser 
decisivas para fortalecer as 
finanças do hospital. “Com a 
plataforma conseguiremos 
atingir pessoas que mo-

ram fora de Ouro Fino, por 
exemplo, porque não tínha-
mos condições de mandar 
o carnê físico. Temos ouro-
finenses em outros países 
que querem nos apoiar e 
que agora poderão ajudar”, 
explicou Vilela.

Asilo terá contas 
de energia elétrica 

financiadas pela 
Prefeitura de Ouro Fino
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Pai, o apocalipse é isto? Perguntou 
o menino. Não sei, respondeu o pai 
titubeante. É, digo eu como um vidente. 
Isto é sim o apocalipse, quase invisível 
aos olhos e vermelho como o coração. 
Esta pequena coisa bonitinha, quase 
um Pikachu chinês que brinca de es-
conde, esconde e que entra nas casas, 
vilas e cidades destruindo tudo: fami-
liares, amizades, amores. Espalhando 
dor, sofrimento desespero, medo, lou-
cura, violência,  banalizando a morte. 
Mudando, acabando com o sistema 
capitalista, religioso, educacional e 
comportamental.

Os esotéricos dizem que isto não é 
o �im, mas uma passagem, mas que 
poucos restarão para ver o novo mundo 
radiante, tecnologicamente luminoso. 
Sem doenças, com um sistema �inan-
ceiro igualitário e novamente cheia de 
esperança. Quem viver verá.

E enquanto isto, no Planalto, os nos-
sos governantes brigam por causas 
próprias e ganham milhões. E o Brasil 
deixou de ser o País do Futuro.

Um amigo paulista me disse que em 
São Paulo a coisa está mais feia do que 
estão dizendo. Um morto a cada 10 
minutos. Ele acha também que os mais 

novos e produtivos é que deviam serem 
vacinados primeiramente, pois os mais 
velhos já cumpriram sua missão na ter-
ra. A vacina esta mais devagar do que 
caramujo no asfalto quente. Somente 
três por cento da população já foram 
vacinados e nós temos mais de 270 mi-
lhões de pessoas. Do jeito que esta indo 
a pessoa que tem quarenta anos vai ser 
vacinada quando tiver setenta anos.

Temos tantas terras e o mundo tem 
fome. Será que os chineses poderiam 
vir para cá e investir em Ouro �ino. Eles 
são tão dinâmicos.

Maneco de Gusmão é artista plástico e 
membro da Aola 

Crônicas Ouro�inenses

E de repente nasce uma menina,
Linda �lor que me fascina,
Suas mãos pequenas e sorriso encantador,
Pra esse pequeno ser ofereço todo meu amor.

Cada dia que cresce mais me faz amar,
Seus primeiros passos é leve parece bailar,
Seu abraço demorado é de proteção,
Invertendo assim a lei da razão.

Os primeiros dias de aula e vontade de falar,
Conta todos os detalhes sem se preocupar,
Já tem amigas legais outras a se distanciar,
Os meninos são chatos, isso é de animar.

A pré-adolescência já �ica confusa,
Sou homem e ela pensa que me falta um parafuso,
Suas crises e beleza me deixam malucos,
E ainda crescerá mais esse meu tesouro.

Uma menina em nossa vida é sempre novidade,
Aprendi a brincar de cozinha e de Barbie,
Sei nome de roupas que não me interessava,
O cantor sertanejo que canta uma música chata.

Seus cadernos de escola são bem trabalhados,
Não sei quanto tempo gastam para decorar o diário,
Já sabem pintar o rosto e pintar os lábios,
Eu ainda a vendo como uma criança de colo.

Filha

Paulo Henrique Shadow é membro da Aola

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

1 
Na verdade o meninão 
Enganchado na porteira 
Apontava a direção 
D'outra urbe sul mineira 

2 
Pouso Alegre está no �im 
Desta estrada traiçoeira   
Ouro Fino é atrás de mim 
Falou o menino da porteira 

3
Um prefeito mais ousado 
Resolveu a situação 
Criando um grande gado 
Que é o boi sem coração 

4 
Mas faltava uma graça 
Resolvida num instante 
Construir uma nova praça 
Com um enorme berrante 

5 
Por não estar bem satisfeito 
Com toda sua criação            
Logo o nosso tal prefeito      
Queria mais agitação             

6 
E foi logo ordenando 
Mais dois lagos por fazer 
E assim foi aumentando   
Os espaços de lazer    

7
Mas faltava no entanto
Um grande bateador
Com a peneira faiscando
 Do lago o interior

8
E assim mais um gigante
Peneirando sem parar
Construído num instante
 Para no lago �icar

9
E essa história com certeza
Ainda não acabou
Pois na praça Baronesa
Outro gigante chegou

10
 E bem junto do menino
Seu cavalo estacionou
Na estrada de Ouro Fino
Que um artista criou    

11
E prá bem �inalizar
Esses versos sem noção
Quero parabenizar
Nosso artista Manecão

12
Por sua grande bagagem
Em pintura e exposição
E por sua homenagem
Ao grande artista Gonzagão

Os animais (racionais ou irracionais) 
mantém com o meio ambiente uma 
relação constante e a cada estímulo 
dele recebido reage com uma resposta 
re�lexiva. Re�lexo, segundo Pavlov, é a 
resposta dada pelo organismo a um es-
tímulo proveniente do mundo exterior 
e se divide em re�lexos inatos e re�lexos 
condicionais.  Os re�lexos inatos (ali-
mentação, defesa, de investigação, de 
liberdade e sexuais) se adquirem com 
o nascimento e os condicionais, sempre 
derivados dos inatos, durante a vida.

Antes das conclusões experimentais 

pavlovianas não se dava o real valor a 
Atividade Nervosa Superior (A.N.S.) 
exercida pela parte exterior do cérebro 
(córtex). Os re�lexos condicionais exis-
tem também na relação interna entre o 
córtex e os órgãos. A A.N.S. está sempre 
atenta ao que acontece no concerto e 
conserto dos órgãos. Ela é a maestrina 
que determina o ritmo, a harmonia e a 
sinfonia do ser humano.

São inúmeras as aplicações do uso 
cientí�ico de re�lexos condicionais na 
medicina. 

Bicov, principal continuador da tese pa-

viloviana com quem o nosso saudoso con-
terrâneo João Beline Burza junto traba-
lhou por mais de dez anos, a�irmava que o 
uso adequado de re�lexos condicionados 
poderia melhorar o sistema imunológico, 
fato este comprovado por Metalnikov no 
Instituto de Pasteur de Paris.

O vírus que solapa a humanidade e 
está batendo em nossas portas pode 
ser combatido também com um sis-
tema imunológico fortalecido. Esta 
“vacina diferente” não custa nada. Com 
a palavra os doutos do assunto.

Maledico

L’Italia  è piccolina
C’e gente in quantitá
É questo  è La rovina
Che non ci pio campar.

Nas duas últimas décadas do século 
XIX, a economia da Itália era desespe-
radora e o êxodo para a Nova America 
se apresentava como solução para o 
cruciante problema que atingia ricos 
e pobres.

A ¨fuga¨ para o Brasil teve início  em 
l872, ano em que os grandes vapores  
começaram a zarpar de Genova, Nápo-
les e Palermo em direção ao Rio Grande 
do Sul, onde receberam do Governo 
lotes de terras que, ao passar dos anos, 

graças ao talento  e árduo trabalho  
dos imigrantes, se transformaram em 
próspera s cidades  como Nova Trento, 
Nova Veneza  e Nova Itália.

A segunda leva de imigração aconte-
ceu a partir de 1.885, agora não mais 
com destino ao Sul e sim para São Paulo 
a �im de, principalmente, atender os 
cafeicultores destes tempos idos em 
que a lavoura rubiácia se constituía 
na principal fonte de divisas do Brasil 
Eldorado de então. Do porto de Santos 
os “novos brasileiros”  seguiam  para 
São Paulo onde lá no Bairro do Brás 
eram recebidos  na recém construída 
Hospedaria dos Imigrantes, local em 
que mantinham contactos e contratos 

com os agricultores. Ouro Fino se fez 
presente neste concerto de negócios, 
hoje histórico, através dos cafeicul-
tores Francisco Teodoro Guimarães,  
João Francisco Lacerda e José Vicente 
Ferreira.

A imigração italiana que teve São 
Paulo como ponto central durou mais 
de dez anos. O problema da mão de 
obra brasileira que se agravava com 
a iminente libertação dos escravos foi 
resolvido e a pequena cidade de São  
Paulo com o surgimento das industrias 
tocadas por centenas de milhares italia-
nos se transformou no Gigante Mundial 
de nossos dias.

 Plínio Miranda é membro da Aola

Brilham as estrelas no longínquo azul do céu
Pintas e mais pintas fulguram cintilantes no belo teto in�inito
É tudo tão lindo, porém um silêncio torna a terra como a 
solidão de um ilhéu.
Sem alma, sem aconchego, só com seu margear indiscreto.

Vivo caminho pisando as areadas cores da calçada
As árvores tornam em �itas o colorido branco da lua
Mas caminho só, não ouço nem os ternos pés da virgem amada
Caminho triste pisando o mavioso encanto da rua.

As estrelas são lindas, o mundo é belo, seu mistério 
encantador.
Mas caminhar assim numa frágil e triste solidão
Sem sentir no rosto o carinho do beijo
terno de meiga e humana �lor
É matar vida, desprezar Deus, viver sem razão.

O céu é lindo, vem de longe, bate e brilha no chão.
As areinhas entre misturadas são pequeninos pingos ter-
restres
Que ao beijo da luz e ao mistério da criação
Agitam-se a meus pés com a formosura de paisagens celestes

E eu será que sou areia em relação ao universo
Quem é o Deus que a luz brilhando vê sobre meu ser
E que com olhar profundo vibra a lira canta em verso
A grandiosidade da criação, a formosura do viver.

Tudo está só, eu, as areias, o céu, os astros cintilantes
Morreu o encanto, morreu o amor, morreu a frase comovida.
Até Deus que vê o homem no meio de coisinhas fulgurantes
Está só, sozinho com a alma entristecida.

Poeta José Ronaldo Rastelli - Campinas 1970.  Todas as poesias 
deste Poeta publicadas na Gazeta de Ouro Fino estão registradas 

no cartório.

O recém-eleito deputado estava entu-
siasmado com o início de trabalhos na 
câmara federal. Cheio de ideias e pro-
jetos para bene�iciar a população que o 
havia escolhido como seu representan-
te, o jovem deputado iria participar da 
primeira reunião de sua bancada, onde 
discutiriam sobre assuntos de futuras 
reuniões e projetos vindouros. 

O líder da bancada, um velho cacique 
político que estava em seu quinto man-
dato abre  as discussões: 

- Sobre o projeto para o programa de 
casas populares seremos contra! 

Os outros deputados anotavam em 
seus laptops. O velho deputado con-
tinua: 

- Já o projeto que diminui impostos 
aos insumos agrícolas votaremos a fa-
vor, por ser de autoria do nobre colega 
da bancada ruralista. 

Todos anotaram. 
- Agora esse projeto para aumento de 

nossos subsídios que serão destinados 
à moradia, roupas e viagens, iremos 

votar a favor. Claro! 
Todos aplaudiram sorridentes. Já o 

jovem deputado não aguentou mais e 
pediu a palavra: 

- Senhor deputado, eu queria dizer 
que não concordo com os termos que 
foram colocados aqui. Não sou contra 
o programa de casas populares para 
as famílias de baixa renda, tampouco 
estou certo que o aumento de nossos 
subsídios vai agradar a população. 

- Agradar a quem jovem rapaz? 
- A população que nos elegeu como 

seus representantes. 
Todos os deputados caíram na risada, 

uns até tiveram acesso de tosse, outros 
chegaram a vomitar de tão engraçado. 
O velho político se levantou e com o 
dedo em riste vociferou: 

- Ora jovem deputado de merda! Não 
me venha com esse papinho de repre-
sentante do povo. Temos que cuidar 
do que é melhor para nossa bancada, 
nossos partidos e os grupos que repre-
sentamos nessa joça! 

O jovem deputado assustado ainda 
tenta ser convincente:  

- O povo nos elegeu para que fosse-
mos suas vozes no congresso! Temos 
que fazer valer o voto de cada traba-
lhador, de cada cidadão humilde que 
nos colocou aqui e ... 

- Cale a boca rapaz! O povo só serve 
para nos eleger, depois disso temos 
compromissos com o poder. Quem é 
situação busca perpetuar-se no poder 
e quem é oposição faz de todas as for-
mas conluios para derrubar quem está 
no poder e assumir o posto. Política é 
isso! Muito simples de se entender. Ou 
você �ica nessa utopia de representar 
o povo ou segue a nossa cartilha como 
todo deputado que quer se dar bem 
nesse jogo.  

O jovem e triste deputado pensou um 
pouco e respondeu amuado. 

- Tudo bem. Vou seguir o que a ban-
cada ordena!

Rodrigo Alves de Carvalho nasceu em 
Jacutinga, é jornalista, escritor e poeta

As nuvens
escandalosas
juntaram-se
O aplauso
em chuva
não reverberou...
O rio secou.

 José Ribeiro de Miranda - poeta

Do Menino da Porteira 
ao Gonzagão

Geraldo Affonso é membro da Academia Ouro-�inense de Letras e 
Artes  

Carnaval 21

A bancada dos deputados energúmenos 

Vacina Diferente

 Tudo está só

Terra Nostra 
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À medida que a expectativa 
de vida mundial se tornou 
mais elevada, houve também 
aumento da prevalência de 
Alzheimer. Atualmente, a 
doença atinge mais de 35 
milhões de idosos e é um dos 
principais desafios globais 
de saúde. Os sinais envol-
vem perda de memória que 
prejudica a vida diária, deso-
rientação, empobrecimento 
de julgamento e tomada de 
decisão, alterações de humor 
e de personalidade, além 
de abandono do trabalho e 
da realização de atividades 
sociais.

O assunto é tão relevante 
que em 2020, a Doctoralia , 
maior plataforma de agen-
damento de consultas do 
mundo, teve mais de 74 mil 
pesquisas em seu site sobre 
o tema, sendo que a seção “ 
Pergunte ao Especialista “ 
contou com 82,4% dessas 
buscas. A psiquiatra mem-
bro da Doctoralia, Gabriela 
Giovanini Borges (http://
www.doctoralia.com.br/
gabriela-giovanini-borges/
psiquiatra/mogi-guacu), 
esclarece algumas dessas 
dúvidas. Uma delas é se 
Alzheimer provoca incon-

tinência urinária. “Não. E 
a incontinência só ocorre 
nas fases mais avançadas da 
demência, quando os idosos 
perdem o controle dos es-
fíncteres”, conta.

A especialista também 
explica que a pessoa acome-
tida pelo Alzheimer deixa de 
fazer as atividades porque 
simplesmente começa a es-
quecer as suas habilidades. 
“É muito comum que as sín-
dromes demenciais iniciem 
com alterações comporta-
mentais, como problemas 
de concentração, insônia e 
apatia. O idoso passa a ter 
dificuldades em executar 
tarefas simples do cotidiano 
e pode ficar mais isolado, 
entristecido ou até mesmo 
mais agitado e com dificul-
dade para dormir”, conta.

Geralmente, o Alzheimer 
acomete pessoas com idade 
avançada, antecedentes fa-
miliares de demência, pre-
sença do gene APOE-e4 e de 
trissomia do cromossomo 
21, e estima-se que 50% ou 
mais de pessoas com síndro-
me de Down desenvolverão 
a doença. “Há outro grupo 
que pode apresentar Alzhei-
mer devido a um histórico 

de traumatismo craniano, 
hipertensão, diabetes, co-
lesterol alto ou qualquer 
problema cardiovascular”, 
explica a médica.

A especialista também 
esclarece que, no envelheci-
mento normal, há diminui-
ção da velocidade com que 
o idoso se locomove, racio-
cina e aprende as coisas. Já 
na demência, ele vai desa-
prendendo atividades, como 
resolução de problemas, e 
apresenta perda motora e 
na linguagem. “Importante 
salientar que nem todo idoso 
terá Alzheimer. Tudo vai de-
pender dos fatores de risco, 
qualidade de vida que esse 
idoso teve e o quanto ele se 
mantém ativo”, ressalta.

Aqueles com queixa de 
memória devem procurar 
um médico para investiga-
ção. “São realizados diver-
sos exames de sangue para 
excluir outras doenças que 
possam mimetizar a demên-
cia. A ressonância nuclear 
magnética de encéfalo pode 
mostrar áreas de redução 
volumétrica, mas não é um 
diagnóstico definitivo. Já 
o tratamento depende do 
estágio da doença. Para evi-

tar o desenvolvimento de 
comorbidades, o ideal é que 
haja um acompanhamento 
multidisciplinar, com psi-
quiatra, neurologista, fisio-
terapeuta e nutricionista”, 
afirma Gabriela.

Além dos tratamentos que 
ajudam a atrasar a progres-
são da doença, algumas ini-
ciativas também podem pro-
porcionar mais qualidade de 
vida às pessoas. “Os estudos 
sugerem que atividades fí-
sicas, sociais e cognitivas 
também podem ajudar. Con-
trolar os fatores cardiovas-
culares, como hipertensão 
e diabetes, e desenvolver 
novas tarefas são essenciais 
para prevenir a demência”, 
ressalta a especialista.

Gabriela também afirma 
que, com o progresso da 
doença, o cuidado exigido 
da família pode resultar em 
estresse emocional. “Alguns 
dados mostram que o risco 
de depressão aumenta para 
os cuidadores à medida que 
a demência progride. Por 
isso, é importante o fortale-
cimento de laços entre todas 
as partes envolvidas, com o 
intuito de oferecer o melhor 
cuidado para todos”, finaliza.

Faleceu na Santa Casa 
Ouro Fino no último dia 
3, vítima de Covid-19, a 
estimada professora e his-
toriadora Leyde Moraes 
Guimarães, aos 99 anos. Em 
nota a instituição de saúde 
informou que ela estava in-
ternada no desde o dia 29 de 
janeiro. Como os protocolos 
sanitários impedem a reali-
zação de velório, o corpo de 
Dona Leyde foi acompanha-
do na manhã do dia 4 por 
um cortejo de veículos pelas 
ruas da cidade.

Da Santa Casa o caixão 
de Dona Leide seguiu para 
o cemitério municipal e 
estava coberto pelas ban-
deiras da Escola Normal e de 
Ouro Fino, obra de sua cria-
ção. Em seu velório Cônego 
Mauro fez a celebração das 
exéquias e os prefeitos de 
Ouro Fino, Henrique Wolf, 
e de sua cidade natal, Incon-
fidentes, Rosângela Dantas, 
destacaram a sua signifi-

27/1 – Aldivina 
dos Santos Mo-
reira – 73 anos

28/1 – Euclydes 
Sarro – 88 anos

28/1 – José Os-
mar Silvério – 
72 anos

30/1 – Benedi-
to Ribeiro – 84 
anos

31/1 – Maria 
Ceccon Germi-
niani – 92 anos

31/1 – Luiz Be-
ghini Neto – 75 
anos

31/1 – Terezi-
nha Bonini Bue-
no Brandão – 87 
anos

1º/2 – Isolina 
Toledo Soares – 
90 anos

1º/2 – Joana Fa-
gundes dos San-
tos – 76 anos

3/2 – Leyde Mo-
raes Guimarães 
– 99 anos

4/2 – Osvaldo 
Vieira Marques 
– 81 anos

Partiu nas primeiras horas 
do dia 20 de fevereiro de 
2021, em Forminga/MG, o 
querido e estimado ourofi-
nense Rui Roble Palomo 
Júnior, aos 46 anos de idade, 
vítima de um acidente ciclís-
tico que o levou a um trauma 
craniano e a morte imediata. 

Ruizinho, como era ca-
rinhosamente conhecido, 
deixa a esposa Dra. Maísa 
Mota Palomo e dois filhos, 
Cristiano e Alexandre. Rui 
era filho do ex-vereador Rui 
Palomo e de Maria Antônia, 
que também são pai de Neto 
Palomo e Fabiana Palomo. 

Sua partida repentina cau-
sou muita comoção em Ouro 
Fino e Formiga, onde deixou 
inúmeros amigos e familia-
res desolados. Sempre muito 

sorridente, Ruizinho era 
muito querido por ser um 
ser humano incrível, como 
marido, pai, filho, genro, e 
colega de trabalho dedicado 
e amoroso, de coração bon-
doso, que sempre ajudava o 
próximo, sem olhar a quem, 
como pode ser notado nas 
muitas mensagens deixadas 
a ele nas redes sociais.

Uns de seus amigos che-
gou a defini-lo assim: “Rui, 
um dos seres humanos mais 
fantásticos que conheci: 
filantropo, ativista da APAE, 
defensor dos direitos huma-
nos, militante pela igualdade 
de direitos dos homens e 
mulheres. Atleta, dedicou-se 
na prática - e não no discurso 
- ao amor ao próximo. Foi o 
único homem que conheci 

verdadeiramente despro-
vido de qualquer forma de 
orgulho e avesso à ostenta-
ção de marcas, luxo e bens 
materiais. Nunca distinguiu 
pobres e ricos, raça, orienta-
ção sexual ou formação esco-
lar: Rui sempre viu “pessoas” 
e não “títulos”. Desconhecia 
palavras feias como ódio, 
inimizade, rancor e medo. 
Porque a vida tem que ser as-
sim?”, despediu-se o amigo.

Ruizinho morava desde 
2012 em Formiga, onde exer-
cia o cargo de Secretário de 
Desenvolvimento Humano e 
era proprietário de uma casa 
de eventos na cidade. Foi 
por muitos anos também foi 
preparador físico de times 
de futebol.

Seu velório aconteceu em 

Minha amada tia, minha segunda 
mãe,  partiu em 1º de fevereiro de 2021 
deixando um maravilhoso legado de 
mãe, avó, tia, amiga e professora que-
rida por todos. Tia Zola Camisola era 
assim chamada carinhosamente pelos 
seus sobrinhos. Tia Zola “lia as mãos” e 
só previa coisas boas. Tia Zola sempre 
teve que ser dividida “com ciúmes” 

pelos seus sobrinhos mais velhos. Tia Zola não conhecia o 
NÃO. Tia Zola sempre foi desapegada dos bens materiais. 
Tia Zola viveu seus 90 anos do jeito que quis e deve estar 
fazendo festa no plano espiritual onde se encontra. Tia 
Zola foi A TIA DAS TIAS.

Saudades eternas e muita gratidão tia Zola.
De sua sobrinha Rosangela Tonon

Falecimentos
5/2 – Antônia 
das Dores Silva 
– 68 anos

8/2 – Maria Vaz 
de Lima – 93 
anos

9/2 – Luiza dos 
Santos Cunha – 
87 anos

10/2 – Cristiane 
Cássia de Souza 
– 44 anos

14/2 – Benedito 
Francelino – 68 
anos

18/2 – Teresa 
Peres – 86 anos

19/2 – Maria 
Aparecida de 
Queiroz – 78 
anos

19/2 – Elias Sil-
vestre – 74 anos

20/2 – Antônio 
Donizete Teo-
doro – 62 anos

20/2 – Benedita 
de Paula – 100 
anos

22/2 – Osmar 
A r r u d a  –  6 7 
anos

23/2 – Edson 
Lopes – 71 anos

Tia Zola

Morre a educadora Leyde Moraes Guimarães
cativa importância para a 
história dessas cidades e de 
sua gente. 

Dona Leyde foi uma das 
mais importantes educado-
ras de Ouro Fino. Foi pro-
fessora, diretora da Escola 
Francisco Ribeiro da Fonseca 
por 11 anos, historiadora, 
acadêmica e membro fun-
dadora da Aola (Academia 
Ouro-finense de Letras e Ar-
tes), onde ocupava a cadeira 
de número 2, que tem como 
patrono seu saudoso espo-
so, José Guimarães. Dona 
Leyde também foi membro 
da Associação Brasileira de 
Pesquisadores de História 
e Genealogia, da Associação 
Sul Mineira de Imprensa e 
membro efetivo da A.O.F.L.

Muitas homenagens dedi-
cadas à Dona Leyde foram 
publicadas nas redes sociais. 
A Santa Casa de Ouro Fino 
fez questão de lembrar que 
“seu empenho ímpar ajudou 
a formar inúmeras pessoas 
no município e mostrou a 
importância da educação 
para o desenvolvimento do 
cidadão”

Já a diretora municipal 
de Educação de Ouro Fino, 
Josiane Pádua, lamentou a 
perda de Dona Leyde: “Ela 
foi uma pessoa extremamen-
te importante para a história 
da educação. Ela fez um 
trabalho muito grande como 
historiadora do município, 
construindo a nossa histó-
ria. Deixa um legado muito 
grande para a educação 
municipal e para a história 

de Ouro Fino”. 
A Presidente da Academia 

Ouro-Finense de Letras e Ar-
tes, Rosângela Gissoni Rivelli 
Martins deixou suas sinceras 
condolências. “Como sua ex- 
aluna e presidente da Aola 
peço a Deus que conforte 
seus familiares e amigos”.

A Prefeitura de Ouro Fino 
também publicou uma nota 
de pesar em nome do Prefei-
to Henrique Rossi Wolf. “Re-
cebemos essa triste notícia 
sobre o falecimento de Dona 
Leyde Moraes Guimarães. 
Contribui muito com seu 
trabalho em Ouro Fino como 
pesquisadora, escritora e 
grande historiadora. Foi mi-
nha professora e amiga. Um 
exemplo de mulher,   mãe, 
avó, e foi um exemplo inte-
gridade e sabedoria. Com 
certeza, marcou muito nossa 
história e deixará saudades 
em todos nós. Meus sinceros 
sentimentos a todos fami-
liares e amigos  e  que  Deus 
possa confortar a todos”, 
disse o Prefeito Henrique.

A Câmara Municipal de 
Ouro Fino também declarou 
seu sentimento de pesar pelo 
falecimento da Professora e 
Historiadora Leyde Moraes 
Guimarães, reconhecendo 
seus dons e talentos que 
abrilhantaram nossa cidade 
por quase um século.        

“Uma Educadora que tinha 
uma sensibilidade imensa, 
uma referência para os seus 
alunos, familiares e amigos. 
Cidadã de imensa relevân-
cia em nossa comunidade, 

que contribuiu grandemen-
te com o desenvolvimento 
deste Município. Uma mu-
lher que certamente deixará 
muitas saudades. Esta é uma 
perda irreparável e tempo 
algum fará com que a esque-
çamos. Pois conosco deixou 
muitos ensinamentos, e em 
vida foi uma grande mulher, 
um grande exemplo de pes-
soa”.

A Prefeitura Municipal 
de Inconfidentes também 
manifestou profundo pesar 
pelo falecimento de uma das 
mais ilustres filhas daquela 
terra. “Dona Leyde deixou 
um legado de amor, de dedi-
cação e de trabalho à cultura 
e ao patrimônio histórico 
de nossa cidade. Sua sensi-
bilidade a levou a dedicar 
grande parte de sua vida à 
pesquisa sobre as origens 
históricas de Inconfidentes. 
O resultado deste primo-
roso e detalhado trabalho 
foi o livro “Inconfidentes, 
a terra que me viu nascer”, 
publicado em 2010. A obra 
tornou-se referência para 
pesquisadores da região.

Dona Leyde deixa ensi-
namentos de gentileza, de 
devotamento aos estudos e 
à pesquisa e de entusiasmo 
à preservação da memória. 
Aos familiares, expressamos 
nossa solidariedade e votos 
de superação deste momen-
to de dor, na esperança e na 
fé cristã da ressurreição, 
crença sempre manifestada 
pela Dona Leyde”, finalizou 
a nota.

O adeus a Rui Roble Palomo Júnior

Formiga e foi marcado por 
muita emoção, que mesmo 
em tempos de pandemia, 
muitos por lá passaram para 
se despedir deste grande 
homem. Que Deus o receba 
e que toda família seja aco-
lhida pelo amor de Cristo.

Fevereiro Roxo: insônia e problemas de 
concentração podem ser sintomas de Alzheimer
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A Polícia Militar em Ouro 
Fino recuperou um cami-
nhão e dois tratores que 
haviam sido roubados em 22 
de fevereiro de uma proprie-
dade rural do Bairro Con-
quista, em Ouro Fino. Três 
indivíduos envolvidos na 
ação não foram localizados.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, os rapazes 

abordaram a vítima de 52 
anos e em seguida renderam 
o restante da família, uma 
mulher de 54 anos e os dois 
filhos do casal, um de 18 
anos e outro de 29. 

A l é m  d o  c a m i n h ã o 
VW/17.300 e dos tratores, 
um Valtra/785 de cor ama-
rela e um Massey Fergus-
son/275 de cor vermelha, 

Um rapaz ficou gravemen-
te ferido em um acidente 
ocorrido na altura do Km 
30 da Rodovia MG-290 entre 
Borda da Mata e Inconfi-
dentes. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Militar, o aci-
dente envolveu um automó-
vel Ford Ka com placas de 
Itajubá e um semirreboque 
carregado com ração animal 
e preso a um Volvo FH 540 
6x4T, com placas do Rio de 
Janeiro.

Com a colisão, a combi-
nação de veículos de carga 
tombou na pista. Já o Ford 

Ka após a colisão quase veio 
a cair em um abismo situado 
na margem direita da pista. 
O condutor, um educador 
físico de 46 anos, residente 
em Varginha, ficou preso às 
ferragens, com ferimentos 
graves no ombro e braço 
esquerdos.

A esposa da vítima, que 
se encontrava no veículo, 
relatou aos militares que 
o casal trafegava pela MG 
290 sentido Borda da Mata 
a Ouro Fino, quando o es-
poso dela após realizar uma 
curva para a direita, repen-
tinamente, se deparou com 

o semirreboque invadindo 
parcialmente a contramão 
e com a carga tombando em 
cima do automóvel deles. 
Neste momento o automóvel 
colidiu na lateral esquerda 
do último semirreboque do 
conjunto, vindo a rodar e 
parando próximo ao abismo.

O condutor da carreta tam-
bém se pronunciou e disse 
que teria saído da cidade 
de Conchal com destino a 
Bahia e chovia muito no mo-
mento e que ao iniciar uma 
descida, percebeu o último 
semirreboque do conjun-
to querendo sair em “L”. 

Foi quando a carga pendeu 
para a esquerda levando o 
conjunto pela contramão de 
direção vindo a tombar. Ele 
foi conseguiu sair da cabine 
do caminhão-trator com a 
ajuda de terceiros e pedir 
socorro.

A passageira do veículo 
Ford Ka foi encaminhada 
para a Santa Casa de Ouro 
Fino e o esposo dela para 
a Hospital Samuel Libânio. 
Já as dezenas de pacotes 
de ração que se romperam 
na rodovia, tiveram de ser 
removidos pela seguradora. 
Com Portal Tô no Giro

A Polícia Militar de Ouro 
Fino, após desencadear 
Operação Batida Policial no 
Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, em Ouro Fino, pren-
deu no dia 15 de janeiro um 
indivíduo de 32 anos com 15 
pedras de crack no momento 
em que realizava o comércio 
ilícito de drogas.

No interior da residência 
dele foram localizadas ainda 
outras 210 pedras de crack 
embaladas de forma unitária, 
prontas para serem vendidas 
e 22 tabletes de maconha es-
condidos em uma pastagem.

O autor foi preso em fla-
grante delito pelo crime de 
tráfico de drogas. 

Uma jovem de 20 anos 
morreu na madrugada de 
20 de fevereiro em um aci-
dente na MG-290, entre 
Pouso Alegre e Borda da 
Mata. Segundo a Polícia Mi-
litar Rodoviária, Maria Júlia 
Silva retornava para Borda 
da Mata com seu namorado, 
quando o veículo em que es-
tavam atropelou um cavalo 
na altura do km 16.

Ainda de acordo com a 
PM, ela e o namorado foram 

socorridos e encaminhados 
para o hospital Samuel Li-
bânio, em Pouso Alegre. Ela 
morreu três horas depois 
de ar entrada no hospital. 
O namorado, um rapaz de 
22 anos, recebeu alta do 
hospital.

O cavalo atropelado não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu no local do aci-
dente. O proprietário do 
animal não foi identificado. 
Fonte: G1

Um grave acidente foi re-
gistrado na Rodovia MG 
290, na altura do km 37 em 
Inconfidentes. O acidente en-
volveu um caminhão Merce-
des Bens e uma motocicleta 
conduzida por um homem 
de 52 anos, residente na 
cidade de Itajubá.

Segundo versão do condu-
tor de 36 anos que condu-
zia o veículo M. Benz Axor, 
com placas da cidade de 
Formigas/MG, ele seguia 
no sentido Borda da Mata 
a Inconfidentes, quando ao 

passar por outro caminhão, a 
motocicleta saiu de trás dele 
repentinamente e atingiu a 
lateral de seu M. Benz, cau-
sando a perda do controle 
direcional da motocicleta.

O motociclista sofreu feri-
mentos graves, tendo parte 
da perna amputada. Ele foi 
socorrido pelo SAMU ao 
Hospital Samuel Libânio em 
estado grave.

Os militares não conse-
guiram colher a versão da 
vítima devido seu estado de 
saúde. Fonte: Tô no Giro

Um médico de 74 anos foi 
encontrado morto dentro de 
um carro em uma ribanceira 
na MG-290, entre Borda da 
Mata e Ouro Fino, no dia 16 
de fevereiro. De acordo com 
a Polícia Militar Rodoviária, 
o veículo estava cerca de 20 
metros da pista.

A PMR destaca que foram 
acionados por pessoas que 
caminhavam pelo local na 
noite anterior. Segundo a 

polícia, a retirada do corpo 
e do carro foi feita na manhã 
do último dia 16.

Ainda de acordo com a 
PMR, o médico morava em 
Mogi Guaçu/SP. O corpo 
da vítima foi levado para 
o Instituto Médico Legal 
(IML) de Pouso Alegre e 
liberado para os familia-
res. As causas do acidente 
serão investigadas. Fonte: 
G1 Sul de Minas

Um homem de 58 anos e o 
filho dele, de 22, morreram 
em um acidente no km 17, da 
MG- 290, nas proximidades 
de Borda da Mata. O fato 
aconteceu em 28 de janeiro 
último.

Segundo informações da 
Polícia Rodoviária Esta-
dual, um veículo fazia uma 
ultrapassagem em uma fila 
de carros e acabou batendo 
contra a moto, onde estavam 
as vítimas.

Os trabalhadores rurais 
que estavam na moto morre-
ram no local do acidente. O 
pai Genésio Lima da Silva e o 

filho Fabiano Mateus Xavier 
da Silva voltavam de um dia 
de trabalho no campo para 
a cidade de Pouso Alegre, 
onde moravam.

O motorista do Fiorino 
não ficou ferido. Ainda 
conforme a PRE, ele foi 
liberado do local do acidente 
e o delegado de plantão da 
Polícia Civil informou que 
ele será ouvido no inquérito 
que irá investigar o acidente.

Ainda segundo os policiais, 
o motorista do carro não 
teve ferimentos e foi encami-
nhado para a delegacia para 
ser ouvido.

Caminhão e dois tratores roubados de zona rural 
de Ouro Fino são recuperados em Mogi Guaçu

os bandidos levaram ainda 
duas caminhonetes Amarok, 
quatro armas de fogo, mu-
nições, R$ 13mil e objetos 
pessoais. Produtos estes que 
não foram recuperados.

As vitimas relataram aos 
militares que os indivíduos 
teriam rumado sentido o 
Estado de São Paulo. Deu-se 
início, portanto, ao patrulha-
mento e na altura da rodovia 
vicinal SPI - 177/342, que 
liga Itapira a Mogi Guaçu, os 
militares se depararam com o 
caminhão de placas de Ouro 
Fino com as mesmas caracte-
rísticas relatado pela vítima.

Os policiais iniciaram o 
acompanhamento e solici-
taram apoio para realização 
da abordagem. Ao acessa-
rem a rodovia SP-342 foi 
dado sinal de parada onde 
o condutor não obedeceu e 
empreendeu fuga por uma 
estrada de terra. Foi neste 

Jovem de 20 anos morre após carro atropelar cavalo 
na MG-290, entre Pouso Alegre e Borda da Mata

Motociclista tem parte da perna amputada em 
acidente na MG 290

Pai e filho morrem em 
acidente na MG-290, 

próximo a Borda da Mata

Médico é encontrado 
morto dentro de carro 
em ribanceira na MG-
290, entre Ouro Fino e 

Borda da Mata

PM prende rapaz com 
225 pedras de crack e 

22 tabletes de maconha

Acidente na Rodovia MG-290 deixa homem 
gravemente ferido 

momento que o condutor 
conseguiu desembarcar do 
veículo e empreender fuga 
pelo matagal. Porém ele não 
foi localizado. 

O Caminhão e os dois tra-
tores localizados não pos-
suíam seguro, ambos foram 
restituídos para a vítima do 
crime.
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 O vereador Paulo 
Henrique Christe esteve 
no último dia 19 no Con-
sulado da Itália em Belo 
Horizonte solicitando a 
abertura de uma Agência 
de Correspondência Con-
sular em Ouro Fino, ou 
seja, um órgão o�icial da 
embaixada em nosso mu-
nicípio e que auxiliará os 
interessados na obtenção 
da cidadania italiana não 
só de Ouro Fino como das demais cidades do Sul de Minas, 
entre outras questões.

Na ocasião, o vereador apresentou um nome para assu-
mir a função, porém, o Cônsul Dario Savarese irá precisar 
assinar um decreto dando aval para a abertura da agência, 
bem como autorizar o nome do indicado para estar a frente 
do novo órgão em Ouro Fino.

Outra informação importante é que o Circolo Trentino di 
Ouro Fino se unirá ao Circolo Italo Brasiliano di Ouro Fino 
em sua nova sede localizada, no Centro Cultural, contribuin-
do, dessa maneira, para unir forças para a volta da grandiosa 
Festa Italiana em nosso município. 

O mês de feve-
reiro também foi de 
festa para a nova 
Diretora de Saúde 
de Ouro Fino Sheilla 
de Oliveira Faria, 
que no último dia 
7 completou mais 
um ano de vida, en-
quanto dia 3 quem 
r e c e b e u  m u i t o s 
abraços e beijinhos 
apertados foi a pri-
mogênita, Sophia 
Faria Sarmento , 
que completou 9 
aninhos no último 

dia 27 de janeiro. O papai José Antônio Sarmento Jr e a irmã 
Luiza Faria Sarmento também celebraram ao lado das duas 
mais um ciclo de vida. Parabéns.

Em sociedade
Por Marthinha Reiné

 Aniversariantes de dezembroParabéns pra Você
1 - Ana Paula de Oliveira Fonseca, Francisco dos Reis 

Guimarães Filho, Isabela Megale Cecconi, Maria Aparecida 
Megale Luz e Natalia Faria Lima
2 – Suellen Reis, Ivone Alves Batista, Menotti Tadeu Ban-

chieri e Sandra Maria Bom�im de Araújo.
3 - Helena Ermelinda M. Gissoni, Magda C. Cividatti e 

Milton Chagas de Lima
4 - Julia Veronez Arreguy e Martha Cristina Reiné Bueno
5 - Amanda Megale Ceccon, Luis Guilherme Burza, Miguel 

Clepf Passos, Salvio André de Almeida e Stela Maris de 
Almeida Ricz
6 - Rosana Gonçalves de Oliveira Pinto
7 - Maria Gabriela Fontes de Aguiar, Áurea Regina Toma-

zoli de Azevedo, Edna Junqueira Barbosa, José Roberto 
Bolognani, Luana Favilla Ribeiro Presotti, Regina Áurea 
Tomazoli de Azevedo Cortezia e Tulia Quaglia Paulini
8 - João Megale Neto, Marco Antonio Pinheiro Lemos e 

Maria de Fátima G. Puttini
9 - Julio Cesar Lemes
10 - Rafael Khabbaz Amui
11 - Isabela Sala, Milene Nogueira Conrado e Nilda de 

Souza Dantas
12 - Casemiro Sérgio Vicente
13 - Crislaine Lima Celestino, Jurandir Sera�im Pinto Ri-

beiro, Marcela de Melo, Marcia Cristina Zoratini, Marcos 
Antonio Ribeiro Barbosa e Oberdan Ewerton Zerbinatti
14 - Fábio Ávila Nossack, Maria Estela G. Carvalho, Maria 

Estela Guimarães Carvalho e Marina de Melo
15 - Francisco Ataide Felix Guimarães e José Luiz Dimas 

Fernandes
16 - Aparecido Silva de Oliveira, Benigna Fleming Pereira, 

Ligia Mendonça Megale, Mariana Megale Luz e Simone 
Crestani Brandão
17 - Angela Pelicano Buti, Flávio Gouvea, Natalie da Costa 

e Ruben Ilgenfritz da Silva
18 - Antonio Donizete de Souza e Luiz Clepf Passos
19 - Luís Felipe Santana
20 - Giovani Silva Faccioli e Silvanéia Arruda Carvalho
21 - Bruno Megale Cecconi, Carlos Henrique de Luca Ri-

beiro e Duanes Maria de Jesus
22 - Daniela Gois Oliveira Avila
23 - Cristina Ferrari Maciel, Fabricio Dias Assis, Francisco 

Eufrásio Neto e Tania Marina de Azevedo Grandal Coelho
25 - Elisete Aleixo Batista, Paulo Roberto Viana de Andra-

de e Rafaella Zucarelli Rezende
26 - Rodrigo Germiniani
27 - Andrei Teles, Breno Mendonça Megale, Fernanda 

de Oliveira Fonseca, Nelydia Monteiro e Waldir Ribeiro 
Pereira
28 - Jane Maria Ramalho, Lucas Tomazoli Dias Schwabb 

e Sebastião de Almeida Neto

A querida Marthinha Reiné comemorou a chegada de 
mais uma primavera no último dia 4 cercada do carinho 
da família e dos �ilhos queridos, Christianne e Adriano. 
Parabéns Marthinha. Seja sempre muito feliz. Um abraço 
de toda a equipe da Gazeta de Ouro Fino.

Maria Gabriela Fon-
tes de Aguiar comemo-
rou sete aninhos no dia 7 
de fevereiro esbanjando 
muita saúde e graciosida-
de. Gabi aproveitou a data 
para ganhar muitos beiji-
nhos e abraços apertados 
da mamãe, a diretora-
-executiva da Gazeta de 
Ouro Fino, Ciça Ferraz e 
também de familiares e 
amigos próximos. Para-
béns lindinha!

 Dia 7 de feve-
reiro quem também 
completou mais uma 
primavera foi a que-
rida Tulia Paulini, 
que celebrou a data 
ao lado dos familia-
res que passaram em 
sua residência para 
lhe desejar saúde e 
muitos anos de vida 
Parabéns.

Parabéns ao que-
rido José Maurício 
Ferrentino que 11 
quem soprou veli-
nhas. Continue as-
sim, Zé, sempre sor-
rindo e de bem com 
a vida.

Oberdan Zerbinatti, presidente do Circolo Italo Bra-
siliano di Ouro Fino, celebrou mais um ano de vida ao lado 
dos familiares e amigos queridos no dia 13 de fevereiro. 

Parabéns a sem-
pre simpática e sor-
ridente Mônica Qua-
glia Junqueira, que 
no último dia 15 de 
fevereiro celebrou 
mais uma primavera.

Neto de Capitão Lazito assume comando de 
grupo de artilharia em Jundiai

No dia 21 de janeiro assu-
miu o comando do 12° Grupo 
de Artilharia de Campanha 
em Jundiaí/SP o Tenente Co-
ronel de Artilharia William 
Henrique Bovi de Siqueira 
Megale. Megale é neto dos 
saudosos Capitão Lazito e 
Dona Helena Megale e �ilho 
de Telmo e Eliana Megale. 
Megale é ouro�inense de cora-
ção, uma vez que tem vínculo 
com seus familiares que aqui 
residem e por ser casado com 
a ouro�inense Karina Crestani 
de Souza Megale, com quem 
possui dois �ilhos gêmeos, Luiz Henrique e Matheus. Me-
gale é formado na Academia Militar das Agulhas Negras 
em Resende/RJ e possui experiência em diversas unidades 
do Exército com vivência em vários Estados brasileiros e 
também no Exterior. 

Ouro Fino poderá contar com uma agência de 
Correspondência Consular


