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Em um mês, número de 
mortes por Covid-19 passa de 
26 para 36, salto no número 

de pessoas contaminadas 
aumenta consideravelmente

Em um mês o número de mortes causados por Covid-19 em Ouro Fino saltou de 26 para 
66 óbitos registrados, segundo o último Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura 
no dia 29 deste mês. 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. Pág. 3

Ouro Fino passa de mais de 
3,3 mil cidadãos vacinados 

contra a Covid-19; Prefeitura 
assina protocolo de intenções 

para a compra de vacina

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Ouro Fino, em 20 de 
janeiro, o município já conta com mais 3.300 cidadãos vacinados, muitos deles já imuni-
zados após tomarem a segunda dose do líquido. Entre os novos vacinados estão idosos 
em geral com idade acima de 66 anos ou mais que começaram a receber a primeira dose 
da vacina. Pág. 3

Representantes da Gasmig visitam 
Ouro Fino e acreditam que município 

tem potencial para implantação de 
sistema de gás natural Pág. 4

Pág. 4Pág. 6

Prefeitura e Faculdades Asmec 
podem firmar parceria para 

implantação de curso de medicina 
veterinária em Ouro Fino

Conselho Tutelar e Polícia 
Militar de Ouro Fino são 

contemplados com novos 
veículos; Deputada Estadual 

Delegada Sheila pretende 
entregar ambulância e ônibus 

escolar ao município
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Não dependa dos outros para 
ser você

Por que derrubaram as monarquias tradicionais?

Rota 1 – Califórnia – Parte I

O que é ser psicanalista?

A Saúde Psíquica da família em tempo de pandemia

É fato que logo 
após o fim da Pri-
meira Guerra Mun-
dial e a derrubada 
dos grandes impé-
rios, o mundo foi 
mergulhado numa 
onda de instabilida-
de, guerras, empo-
brecimento cultural 

e afins. Tudo isso coincide com a der-
rubada das monarquias tradicionais, 
mas não é tão simples compreender 
essa questão, este artigo busca trazer 
um novo olhar historiográfico sobre 
os reais motivos de terem destrona-
do os imperadores e derrubado as 
monarquias da Europa (isso também 
reflete no Brasil).

Utilizemos dois termos para indicar 
os atores e o objetivo desta derrubada, 
os atores são o chamado “Deep State” 
(o estado profundo ou estado oculto) 
e o objetivo o Projeto de Degeneração 
Global, “DS” e “DG”. Ao olharmos para 
o mundo pós 1918 vemos que toda 
uma ordem mundial foi redefinida, 
vemos nos dias de hoje os reflexos 
das maldades da pós modernidade 
profundamente infiltrados na socie-
dade ocidental, tudo isso favorecendo 
o cenário para a DG, que beneficiaria 
esse pequeno grupo que busca obter 
controle total sobre tudo e sobre to-
dos não importa quais meios usem, 
o DS. Precisavam causar um cenário 
de instabilidade geral, degeneração 
cultural, crises econômicas, políticas 
e sociais, favorecendo os agentes do 
DS em suas ações, mas isso tinha uma 
grande barreira que impediria o avan-
ço desse projeto, que eram justamente 
os monarcas. Era preciso derrubar as 
monarquias tradicionais e se infiltrar 
nas que restaram para enfraquecer 
os reis e a nobreza, de modo que eles 
não pudessem impedir o avanço do 
projeto de DG, e quais os meios que o 
DS encontrou? Duas guerras mundiais 
e o holocausto marxista.

O monarca preza pelos interesses 
de seu povo, busca manter a ordem e 
a estabilidade (para entender melhor 
o papel do monarca sugiro que leiam 
meus artigos sobre monarquia), todos 
os projetos do DS precisam do exato 
inverso disso para serem emplacados. 
Provavelmente viram na “revolução” 
anti-francesa, a terceira maior desgraça 
da história (perdendo apenas para a 
“revolução” anti-russa e para Karl Marx), 
um modelo a ser aplicado, mas não seria 
simples derrubarem as monarquias, en-
tão precisaram criar a Primeira Guerra 
Mundial. Pavimentaram o caminho para 
ela ao longo de décadas com os regicí-
dios em Portugal (Carlos I), na Sérvia 
(Alexander I e sua esposa), e na Rússia 

(Alexander III), o assassinato da Impera-
triz Sissi, esposa do Kaiser Franz Joseph 
do Império Austro Húngaro, o agrava-
mento da crise dos Bálcãs (Bismarck 
já sabia que a Europa iria se tornar um 
barril de pólvora), propagação de ideais 
socialistas e a gota d’água: o assassinato 
do Arquiduque Franz Ferdinand em 
Sarajevo, que foi o início da Primeira 
Guerra Mundial.

Entender a Primeira Guerra Mun-
dial é algo muito complexo, portanto 
no fim do artigo irei deixar umas 
recomendações para pesquisa sobre 
a mesma, mas é importantíssimo en-
tender que foi a partir dela que o de-
clínio global começou. Um dos agentes 
que o DS usou (que inclusive usa até 
hoje) foi os socialistas, precisavam de 
um grupo especializado em extermi-
nar pessoas e degenerar nações e os 
utilizaram na Rússia, que era a nação 
mais temida da Europa na época 
(tanto que as alianças que eram feitas 
sempre tinham em mente serem com 
a Rússia ou serem fortes o suficiente 
para derrotar a Rússia), e tendo como 
base de operações o território russo, 
enviariam agentes para todo o mundo 
para fomentar instabilidade, divisão 
social e ódio, que são justamente 
situações que o DS precisa fazer uso. 
O monarca usaria de seu posto para 
impedir que os casos de instabilidade 
política se desenvolvessem, pois isso 
seria danoso para o seu povo e para 
seu reino/império. Futuramente, 
partindo da Escola de Frankfurt, se 
desenvolveria o marxismo cultural, 
responsável pela degeneração cultural 
da pós modernidade.

Após a Primeira Guerra Mundial, 
poucos reinos sobraram na Europa, 
como por exemplo, os reinos da Itália, 
Hungria e Yugoslávia. Com o cenário 
de caos total e de instabilidade, foi 
propício para o surgimento de estados 
totalitários de origem revolucioná-
ria, algo que os monarcas poderiam 
facilmente impedir que acontecesse, 
as monarquias que sobraram na 
Europa precisariam ter seus reis e 
seus nobres enfraquecidos. Voltando 
para o cenário Russo, Stalin precisava 
expandir o domínio da ditadura co-
munista para o resto da Europa, como 
os socialistas foram surrados pelos 
poloneses na guerra Polaco-Soviética, 
então o DS apostou na infiltração dos 
agentes nos governos, meios culturais 
e midiáticos. Estoura a Segunda Guer-
ra Mundial, Stalin planejou usar Hitler 
como fantoche, esperando o mesmo 
dominar o fronte oeste para depois 
atacá-lo e dominar o resto da Europa, 
mas Hitler descobriu que seria traído 
e resolveu atacar a União Soviética. A 
Segunda Guerra Mundial terminou de 

enfraquecer os estados nacionais e 
propiciou a invasão comunista, junto 
com a formação de instituições globa-
listas como a ONU e a UE. 

Tudo o que se sucedeu pós 1918, 
todo o projeto da DG, poderia facil-
mente ser impedido pelos monarcas 
caso os mesmos ainda estivessem 
em seus tronos. Por fim, o marxismo 
cultural, feminismo, divisão social e 
a fraude das lutas de classes, insta-
bilidade política, social e econômica, 
o holocausto marxista, o globalismo 
predatório, o monopólio econômico 
das big techs (que se tornaram agen-
tes do Deep State), o cerceamento das 
liberdades individuais e dos direitos 
naturais do homem em todos os âm-
bitos, tudo isso só foi possível porque 
derrubaram as monarquias tradicio-
nais, que eram a grande muralha que 
impediriam que toda essa degenera-
ção global acontecesse. 

Atacaram as cinco bases de uma 
nação poderosa e próspera, que são 
uma monarquia consolidada, um 
povo armado, estabilidade em todos 
os âmbitos, uma cultura decente e um 
sentimento de patriotismo/naciona-
lismo, buscam obter controle total 
sobre tudo e todos utilizando-se de 
quaisquer meios necessários, atacam 
o ocidente e sua cultura pois sem suas 
bases, a sociedade ocidental ruirá. 
O monarca protegia seu povo e sua 
nação, por isso derrubaram as mo-
narquias ocidentais e enfraqueceram 
o sentimento de nobreza (bravura, 
senso de dever, caridade, etc) para 
dar espaço ao mundo pós moderno. 
Nas palavras do Almirante Alfred Von 
Tirpitz da Marinha Imperial Alemã: 
“essa guerra é realmente a maior in-
sanidade que o ocidente já se engajou”

Deixo como recomendação as entre-
vistas do escritor Flávio Morgenstern  
“A Primeira Guerra Mundial e o espí-
rito cultural da modernidade” para 
o Instituto Borborema e “Por que a 
Primeira Guerra Mundial importa” 
para o canal Oliver Talk e o curso do 
mesmo sobre a Primeira Guerra Mun-
dial, os livros “The Sleepwalkers” do 
escritor Christopher Clark, “A World 
Undone, The Story of the Great War” 
de G.J. Meyer, “Democracia, o Deus 
que falhou” de Hans Hermann-Hoppe, 
“O Diabo na História” de Vladimir 
Tismaneanu, “Nova Ordem Mundial” 
de Alexandre Costa, “Camaradas, uma 
história do comunismo mundial” de 
Robert Service, “Reflexões sobre a Re-
volução na França” de Edmund Burke, 
“A Sagração da Primavera” de Modris 
Eksteins e “O Suicídio do Ocidente” de 
James Burnham

Arthur Ferrari - Historiador

Diversa e hos-
pitaleira, a Cali-
fórnia, nos Esta-
dos Unidos, tem 
opções turísticas 
para todos os gos-
tos, desde as enso-
laradas praias de 

San Diego até as frias e luxuosas esta-
ções de esqui de Lake Tahoe. Uma das 
atrações mais marcantes é a Rota 1.

Com mais de 1.200 km, a Rota 1 
é uma rodovia costeira, um sonho 
para viagens de carro. A via oferece 
vistas infinitas sobre o Pacífico, com 
muitas sequoias e vida selvagem no 
percurso. Os rochedos que a estrada 
corta combinados com a altura dos 
precipícios no caminho dão um ar 
de periculosidade que é amenizada 
pela qualidade da rodovia. Em busca 
dessa experiência, parti com mais dois 
amigos nessa jornada, Marcelo Hideki 
e Felipe dos Santos.

O trecho mais famoso vai de San 
Francisco a Los Angeles, que viven-
ciamos e abordarei aqui. A viagem no 
sentido norte a sul tem a vantagem de 
o mar estar sempre do lado direito, 
que é a mesma pista que se dirige. 
Assim, fica mais fácil estacionar para 
se fotografar a paisagem.

San Francisco é um ponto ideal para 
se iniciar a viagem na Rota 1, por ser 
também uma metrópole viva, vibrante 
e bem diversificada turisticamente. 

Saindo de lá, a primeira parada é a 
Santa Cruz. A cidade é famosa mun-
dialmente como a capital do surfe, 
tendo inclusive um museu dedicado a 
este esporte. Andar de skate também 
é bastante praticado por ali.

Mais a frente chegamos a cidade 
de Monterey. Esta tem um famoso 
aquário com espécies da vida marinha 
da Califórnia. Tendo a maior janela 
de vidro do mundo para visualizar 
as espécies, o aquário tem uma co-
leção sensacional de invertebrados 
marinhos, como esponjas, anêmonas 
e outros exóticos moradores desses 
corais. Já para conhecer baleias, uma 
boa pedida é uma das excursões que 
saem da cidade rumo ao Pacífico para 
conhecer esses gigantes animais.

Passando por diversos campos de 
golfe, chegamos até a próxima e char-
mosa Carmel-by-the-Sea. A praia prin-
cipal dessa cidade tem uma paisagem 
incrível, rodeada por árvores ciprestes 
com folhagens achatadas. A faixa de 
areia pálida que encontra o Pacífico 
azul turquesa reúne todos os dias 
uma multidão para ver o pôr do sol. 
Dando toque de luxo ao lugar, diversas 
casas suntuosas estão presentes para 
contemplar essa vista.

Seguindo adiante, chegamos à re-
gião de Big Sur, que é o trecho mais 
lindo da rota e tem 70 km de extensão. 
Por lá, pode-se ver praias, diversos 
animais selvagens, cachoeira e até 

fontes termais. Uma das principais 
paradas é o encostamento para ver 
a Bixby Creek Bridge, ponte feita em 
1932 que já ganhou o título da mais 
bela do mundo. Tem seu design estéti-
co diferenciado, sendo uma ponte em 
arco de concreto armado.

Ainda no Big Sur, contempla-se 
uma cachoeira de tipo raro, a Mcway 
Falls. Isso porque ela cai na praia, um 
espetáculo! São 25 m de altura de 
cachoeira que, junto às sonoras ondas 
do Pacífico e ao cenário bucólico dos 
altos e pontudos rochedos, dão um 
vislumbre de contemplação.

Mais a frente, chegamos a San Si-
meón. Nos arredores do Farol Piedras 
Blancas, vimos centenas de elefantes 
marinhos na praia, que ficam sempre 
naquela região para procriação. Entre 
Dezembro e Janeiro são tantos que 
não se consegue nem ver a areia da 
praia, e sim somente esses animais. Al-
guns até mesmo com mais de 2.000 kg 
e grandes como minivans. Os machos 
batalhavam por território, enquanto 
as fêmeas, menores e mais silenciosas, 
nutriam seus roliços filhotes.

A Rota 1 tinha muito ainda a ofe-
recer, como as ensolaradas Santa 
Bárbara e Santa Mônica, que veremos 
na próxima coluna.

João Paulo Urbano, viajante e entu-
siasta da vida, engenheiro de Petróleo 

na Petrobras

No atual momento que estamos 
vivendo, a pandemia do Novo Coro-
na vírus, a família vive diariamente 
exposta a graus intensos de pres-
são e, por esse motivo, é chamada 
a praticar a resiliência. A palavra 
resiliência significa a capacidade 
de superar ou adaptar-se as mu-
danças. Neste tempo de pandemia 
verifica-se dedicações grandes por 
parte das famílias em superar as di-
ficuldades, em vencer com maestria 
os desafios impostos pela situação 
a fim de preservar a saúde de cada 
pessoa e da família inteira.  Abaixo 
são apresentadas algumas pistas 
para o enfrentamento da pandemia 
em família.

1. Ter atenção, especialmente 
as pessoas com fragilidade física 

e mental. 
A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) classifica que as pessoas 
mais frágeis: inclui crianças, ado-
lescentes, idosos, e pessoas que 
necessita

m de cuidado físico e mental. A 
primeira iniciativa é assegurar-se de 
que não interrompam os cuidados 
regulares. É necessário continuar o 
uso da medicação prescrita, a frequ-
ência à terapia, e que recebam ade-
quado suporte afetivo, de modo a se 
manterem emocionalmente estáveis.

2. Promover rotina de vida 
saudável. 

O ser humano por natureza valo-
riza a regularidade de suas rotinas. 
Construindo hábitos, por facili-
tarem o exercício das atividades 

cotidianas. A quarentena rompeu 
bruscamente o ritmo de nossas 
vidas, sendo este um dos fatores 
que mais coopera para o senso de 
desorientação, que pode se acen-
tuar, tornando caótico o mundo 
interior. É urgente, portanto, criar 
nova rotina diária, que precisa ser 
mantida. Necessitamos de regu-
laridade: levantar-se e dormir em 
horários similares todos os dias; 
manter os cuidados pessoais de 
higiene; optar por uma alimentação 
saudável, em horários regulares; 
exercitar-se regularmente; definir 
local e tempo para trabalho e para 
descanso; inserir na rotina ativida-
des prazerosas, recreativas. 

Psicólogo Antônio Cássio Vaz - CRP 
04/47832

Nos tempos atuais, a moda intelectual é ser psicana-
lista. Para isso, é exigido ter a formação universitária 
em Psicologia e em Medicina.

A seguir, a iniciativa primordial é submeter-se, cada 
qual, à sua própria análise e à supervisão douta.

 As matérias teóricas devem ser estudadas e aprimoradas em 
duas listas clássicas compondo a “Arché” psicanalítica.

A lista de Freud
Psiquiatria, a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida 

cotidiana, três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o chiste e o 
inconsciente, totem e tabu, introdução ao narcisismo, o mal estar na 
civilização, sexologia, história das civilizações, mitologia, religiões, me-
todologia, literatura, filosofia, teorias da resistência e da transferência, 
catarse, amorosidade, agressividade humana, inter-relação pessoal, 
metapsicologia, autismo, clínica da neurose.

 
A lista de Jacques Lacan

Retorno a Freud, a cartografia freudiana, as cinco clínicas de Freud 
e suas obras canônicas, clínica da psicose, retórica, gramática, dialé-
tica, poética, simbologia, lógica, corporalidade, temporalidade, temas 
da psicopatia e da sociopatia, criminologia, autonomia do saber e do 
significante.  Obras de Saussure, Lévi-Strauss, Husserl, Heidegger, 
Hegel. Sobre o Humanismo e o Iluminismo. Obras de Lacan: Escritos, 
Outros Escritos, da Psicose Paranoica, 23 Seminários, uma dezena de 
pequenos livros fundamentais.

Colegas psicólogos e médicos, façam bom proveito deste aranzel.
Colaboração do Doutor Wilson

Dias atrás, em 
uma reflexão psi-
cológica sobre 
a vida, me de-
parei pensando 
o quanto trans-
ferimos para o 
outro aquilo que 

somos ou que desejamos ser. 
Muitas vezes nos privamos de 
situações ou vontades para “sa-
tisfazer” alguém.

Posso dar aqui diversos exem-
plos: aquela roupa que você tanto 
gosta, mas que deixa de ser usada 
quando se tem alguém por ser de-
cotada demais ou fora dos padrões 
de uma mulher séria e comporta-
da. Atitudes que você deixou de 
ter, a faculdade que você escolheu 
para satisfazer a vontade dos seus 
pais, enfim... Poderia escrever uma 
lauda inteira só com ações que se 
transformam ao longo da nossa 
caminhada, sem que ao menos nos 
déssemos conta disso.

Normal ou atípico, a questão 
é que sempre algo vai mudar ou 
deixar de acontecer quando que-
remos “agradar” o outro.

Arthur Shopenhauer afirma 
que “o homem mais feliz é aque-
le que tem o suficiente em  sua 
riqueza interior e que necessita 
de pouco ou nada externo para 
seu entretenimento”. Em tempos 
de pandemia e isolamento social, 
é essencial descobrir o quanto 
podemos nos satisfazer sem a 
dependência do outro. No entanto, 
aqueles que permanecem “isola-
dos” com a família pode perceber 
que atitudes mudaram diante de 
uma mesma situação.

E isso não se dá apenas pelo mo-
mento atípico que vivemos desde 
março de 2020, mas também pela 
dependência afetiva que foi criada 
com as pessoas que seguem ao 
nosso lado.

Ainda de acordo com Shope-
nhauer, essa “dependência” traz 
perigos, “causa dissabor, sendo no 
final, apenas um mau substituto 
para os fruto do próprio solo. Pois, 
de maneira geral, não se pode 
esperar muito de outros, nem de 
fora, sob nenhum aspecto”. 

Isso porque, de acordo com ele, 
aquilo que alguém pode ser para 
outra pessoa tem limites, sendo 
que, no final, cada um está só e 
sempre é necessário pensar na-
quele que está só.

O que quero dizer é que ser 
grato às pessoas que permanecem 
ao nosso lado é fundamental para 
que sigamos uma vida plena de 
bons fluidos, mas essa gratidão 
não precisa se tornar “prisão”.

Faça o que tiver vontade, vista 
aquela roupa que te deixa bem e 
confortável, siga o seu caminho da 
maneira que lhe for conveniente. 
Porque, no final, chegamos sós e 
iremos sós. E somente quem está 
só (você) é quem importa.

Seja grato, demonstre seus sen-
timentos, mantenha laços, mas 
não se aprisione ou deixe de ser 
você para satisfazer as vontades 
alheias. 

O que mais aprendemos nesses 
12 meses de pandemia é que a 
vida é muito curta para viver por 
aqueles que não se importam! 

Por Caroline P. Colombo – jornalista-
-c_pennachi@hotmail.com
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(Valores em Reais)
ATIVO ----------------------------------------------------- 251.376,64
CIRCULANTE -------------------------------------------- 169.257,70
    DISPONIBILIDADES -------------------------------- 169.257,70
          CAIXA ----------------------------------------------- 0,00
          BANCO CONTA MOVIMENTO ------------------ 0,00
          VALORES MOBILIÁRIOS ------------------------ 169.257,70
          CRÉDITOS ----------------------------------------- 0,00
          ADIANTAMENTOS ------------------------------- 0,00
NÃO CIRCULANTE ------------------------------------- 82.118,94
    INVESTIMENTOS ------------------------------------ 0,00
          BANCO DO BRASIL S/A ------------------------- 0,00
    IMOBILIZADO ---------------------------------------- 82.118,94
          EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES ------------------- 30.785,50
          EQUIP. MAQ. E INST. INDUSTRIAIS ----------- 71.200,82
          VEÍCULOS ------------------------------------------ 80.482,49
          MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INST. COMER ------- 229.562,19
          (-)DEPREC/ AMORT. E COTAS EXAUST -------- (329.912,06)

PASSIVO ------------------------------------------------- 251.376,64
CIRCULANTE -------------------------------------------- 27.049,75
    OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO ---------------- 27.049,75
          FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -------- 27.049,75
PATRIMÔNIO SOCIAL --------------------------------- 224.326,89
    SUPERAVIT OU DEFICT --------------------------- 224.326,89
          SUPERAVITS ACUMULADOS ------------------- 776.573,40
          DEFICITS ACUMULADOS ----------------------- (694.554,98)
          SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO ------- 142.308,47  

Demonstração do Resultado do Exercício
(Valores em Reais)

RECEITAS ASSOCIATIVAS OPERACIONAIS ------ 534.067,78
          RECEITAS DE DOAÇÕES ------------------------ 10.347,27
          RECEITAS DE SUBVENÇÕES ------------------- 523.720,51
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL----------------- 534.067,78
          RECEITA LÍQUIDA ASSOCIATIVA-------------- 534.067,78

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ----------- (391.759,31)
          DESPESAS ADMINISTRATIVAS ---------------- (64.269,84)
          DESPESAS TRIBUTÁRIAS ----------------------- (1.190,11)
          DESPESAS C/ PESSOAL ------------------------- (326.577,83)
          DESPESAS FINANCEIRAS ----------------------- (189,67)
          RECEITAS FINANCEIRAS ----------------------- 468,14

RESULTADO OPERACIONAL ------------------------ 142.308,47
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ --------------------- 142.308,47

LUCRO/SUPERAVIT (PREJUÍZO/DEFICIT) LÍQUIDO DO PE-
RÍODO ---------------------------------------------------- 142.308,47   
                            
Empresa: APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE OURO FINO (131)
CNPJ: 19.709.997/0001-81
End.: Av. Cyro Gonçalves, 305 - Centro - CEP: 37.570-000
Município: Ouro Fino/MG           Emitido: 11/01/2021
Período: Janeiro a Dezembro de 2020
Data do encerramento: 31/12/2020
Data do Registro: 24/04/1989

Em um mês o número de 
mortes causados por Co-
vid-19 em Ouro Fino saltou 
de 26 para 66 óbitos regis-
trados, segundo o último 
Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura no 
dia 29 deste mês. 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. 
Assim como no balando de 
janeiro para fevereiro, nosso 
município tem perdido em 
média 10 ourofinenses por 
mês. Em nível de compara-
ção, há um ano, nesta mesma 
data, Ouro Fino registrava 
apenas dois casos suspeitos 
da doença. Só no dia de hoje 
[29/3], duas vidas se foram 
em nossa cidade.

Em um mês Ouro Fino 
registrou 268 novos casos 
confirmados de Covid-19, ou 

seja, saltou de 1.061 casos 
contabilizados no dia 29 de 
fevereiro para 1.329 pesso-
as positivas para a doença, 
segundo o último Boletim 
Epidemiológico divulgado 
no último dia 29. 

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 1.329 pes-
soas infectadas, 1.156 deles 
são de pacientes curados, 
outros 123 estão em iso-
lamento domiciliar e 14 
estão internados, 12 deles 
na Santa Casa de Ouro Fino 
e outros dois em hospital de 
referência com UTI. 

Já o número de pessoas 
que testaram negativo para 
a Covid-19 somam 2.272 de-
las e o número de suspeitos 
são de 21 casos, sendo que 
20 deles estão sendo moni-
torados de casa.

Logo nos primeiros dias 
do mês, a Santa Casa de 
Ouro Fino emitiu um co-
municado dando conta 
de que atingiu o limite de 
ocupação no setor desti-
nado para pacientes adul-
tos com Covid-19. Além 
de Ouro Fino, o hospital 
recebe infectados dos mu-
nicípios de Bueno Brandão, 
Inconfidentes, Monte Sião e 
Jacutinga.

“A Santa Casa é um hospi-
tal estratégico na região. No 
caso de lotação de hospi-
tais regionais, os pacientes 
serão transferidos para o 
atendimento mais próximo. 
Com o aumento expressivo 
de casos, muitos enfermos 
poderão ser enviados para 
Ouro Fino. Isso já ocorreu, 
tanto que já foram recebi-
dos pacientes de Albertina 
e Borda Mata e, hoje mes-
mo, uma paciente de Cam-
buí, com apenas 42 anos, 
foi internada aqui”, diz a 
nota da entidade datada de 
3 de março. 

A Santa Casa informou 
em seu comunicado que 
atualmente o isolamento 
Covid-19 tem 12 leitos 
destinados para adultos 
e dois pediátricos. O se-
tor tem espaço físico para 
adicionar mais 10 leitos, 
entretanto o hospital não 
tem, no momento, equipe 
para atender 24 pacientes. 

Em janeiro, a instituição 
de saúde informou que 
houve uma reorganização 
de equipe com a contrata-
ção de médico para atuar 
presencialmente 24 horas 
por dia, além de novas 

Desde o início da cam-
panha de vacinação contra 
a Covid-19 em Ouro Fino, 
em 20 de janeiro – quan-
do o município recebeu as 
primeiras 287 doses -, o 
município já conta com mais 
3.300 cidadãos vacinados, 
muitos deles já imunizados 
após tomarem a segunda 
dose do líquido. 

Entre os novos vacinados 
estão idosos em geral com ida-
de acima de 66 anos ou mais 
que começaram a receber a 
primeira dose da vacina. 

De acordo com o último 
“Vacinômetro” – boletim 
informativo divulgado re-
gularmente pela Prefeitura 
– datado de 30 de março, 
Ouro Fino tem precisamente 

Balanço Patrimonial APAE 

Em um mês, número de 
mortes por Covid-19 
em Ouro Fino passa 
de 26 para 36, salto 

no número de pessoas 
contaminadas aumenta 

consideravelmente

Santa Casa trabalha no limite e já chegou a 
ultrapassar 100% de ocupação no isolamento 

Covid-19; Inconfidentes contribui com R$ 30 mil 
para ajudar a salvar vidas 

enfermeiras e até uma fi-
sioterapeuta especializada 
em UTI, sem contar que 
por meio de recursos de 
doações da população, foi 
comprado um aparelho ga-
sômetro, muito importante 
para a qualidade da aten-
ção de pacientes graves. 
No momento mais crítico, 
a ocupação chegou a 166%, 
com 20 pacientes interna-
dos e quatro intubados. 

Ainda em janeiro, a Santa 
Casa apresentou para as 
prefeituras atendidas um 
plano de ação emergen-
cial, com a contratação 
de equipe especializada e 
divisão dos custos, visando 
aumentar a capacidade de 
atendimento. Nessa pro-
posta, a Santa Casa assu-
miria as despesas com ma-
teriais, medicação e outros 
suprimentos e as cidades 
dividiriam as despesas com 
a equipe, no valor de R$ 
215mil por mês. “Infeliz-
mente não houve nenhuma 
resposta formal até hoje 
dos municípios atendidos. 
A não ser Inconfidentes, 
que no dia 24 de março, 
realizou o pagamento de R$ 
30 mil para auxiliar a Santa 
Casa nas despesas com o 

acolhimento de pacientes 
com Covid-19 em 2021”. 
Mais detalhes sobre esta 
transação na matéria logo 
abaixo.

Em nota, a Santa Casa 
informou que em janeiro, 
o déficit operacional foi de 
R$ 232mil e, em fevereiro, 
de R$ 438 mil. “Graças ao 
superávit de 2020, esse 
prejuízo foi coberto, po-
rém, a partir de março, o 
dinheiro já não será sufi-
ciente. Sem novas receitas, 
infelizmente, a alternativa 
será reduzir despesas, o 
que pode implicar no corte 
de serviços”, diz a nota.

Inconfidentes é a primei-
ra cidade a contribuir com 
o setor Covid-19

Como informado, no úl-
timo dia 24, o município 
de Inconfidentes realizou 
o pagamento de R$ 30 mil 
para auxiliar a Santa Casa 
nas despesas com o aco-
lhimento de pacientes com 
Covid-19 em 2021. Desde 
o inicio do ano, com o agra-
vamento da pandemia e o 
aumento exponencial do 
número de internações, o 
hospital precisou reade-
quar a sua equipe, com a 
contratação de médico, en-

fermeiros e fisioterapeutas, 
como explicado acima.

O provedor da Santa Casa, 
Octavio Miranda, fez ques-
tão de registrar que a gran-
de ocupação dos hospitais 
tem repercutido na dificul-
dade de transferência de 
pacientes críticos, obrigan-
do a Santa Casa a manter 
internados por vários dias 
pacientes sob intubação, o 
que implica num aumento 
muito sensível na utilização 
de medicamentos, supri-
mentos como oxigênio e 
materiais, refletindo em 
todo o custo operacional. 

“Agradecemos a Prefei-
ta Rosângela Dantas pela 
compreensão das dificulda-
des que enfrentamos e pela 
agilidade na liberação des-
se recurso. Temos certeza, 
contaremos também com 
o apoio das outras cidades. 
Creio que seja apenas uma 
questão de pouco tempo 
até que a ajuda chegue. As-
sim, conseguiremos manter 
os serviços funcionando 
para que a população possa 
continuar a ser socorrida 
nos seus momentos mais 
difíceis”, disse o provedor 
da Santa Casa, Octavio Mi-
randa.

Ouro Fino passa de mais de 3,3 mil cidadãos 
vacinados contra a Covid-19; Prefeitura assina 

protocolo de intenções para a compra de vacina 
3.311 pessoas vacinadas em 
nosso município, sendo 61 
idosos institucionalizados, 
540 profissionais de saúde, 
sendo que deste montante, 
382 já tomaram a segunda 
picadinha. O outro universo 
de vacinados são os idosos, 
2.710 no geral, sendo que 
480 já estão imunizados.

Esse salto no número de 
vacinados, já que nesta mes-
ma data, em fevereiro pas-
sado, pouco mais de 800 
pessoas ainda haviam sido 
vacinadas, se deu por conta 
de um lote maior de doses 
recebidas pelo Ministério da 
Saúde para a nossa região.

Para se ter uma ideia, no 
dia 23 último, Ouro Fino foi 
contemplado com um total 
de 900 doses da Coronavac, 
o que contribuiu para esse 
aumento no número de ci-
dadãos vacinados.  

Prefeitura de Ouro Fino 
assina protocolo de in-

tenções para a compra de 
vacina contra a Covid-19

Outra novidade em se tra-
tando de vacinação, partiu 
de um comunicado da Pre-

feitura de Ouro Fino de 5 
de março dando conta de 
que o Prefeito Henrique 
Wolf  assinou o documento 
de Adesão ao Consórcio 
Público da Frente Nacional 
dos Prefeitos (FNP) para que 
Ouro Fino possa adquirir as 
vacinas contra a Covid-19. 

Segundo a nota, esse con-
sórcio tem como objetivo 
facilitar a compra direta 
das vacinas com o labora-
tório fabricante, agilizando, 
portanto, o calendário de 
vacinação junto ao governo 
do estado. Porém é preciso 
aguardar a validação desse 
consórcio para a aquisição 
do imunizante.

“Esse é mais um passo 
que estamos dando para o 
enfrentamento desta pan-
demia que tem causado 
grandes transtornos, sociais 
e econômicos em todo o 
mundo. Vamos aguardar o 
retorno desta manifestação 
de interesse, por nossa par-
te, a FNP para que tão logo, 
possamos atender a toda 
população”, disse o prefeito 
o Henrique Wolf.
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OURO FINO, 14 DE MARÇO DE 2021.
CARO AMIGO(A), VOCÊ QUE É INTEGRANTE DO “G.R.E.S. 

UNIDOS DO ALTO”, COLABORADOR, VOLUNTÁRIO OU 
SIMPATIZANTE. 

ESTAMOS LANÇANDO A “CHAPA 1, CONTINUAR PARA 
BRILHAR AINDA MAIS, UNIDOS ATÉ NO NOME”.

PEDIMOS O SEU VOTO DE CONFIANÇA NO DIA DA ELEI-
ÇÃO (02-05-2021), PARA CONTINUAR O NOSSO PROJETO 
DE ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA E DESENVOLVER O SETOR 
SOCIO/CULTURAL, A ESTRUTURAÇÃO JÁ CONSEGUIMOS 
UMA BOA PARTE TAIS COMO:

REGULARIZAÇÃO DE TODA ADOCUMENTAÇÃO DO GRES 
UNIDOS DO ALTO JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS: MUNI-
CIPAL, ESTADUAL E FEDERAL;

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO;
AQUISIÇÃO, REPAROS E AFINAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

DA “BATERIA NOTA 10” (DE 07 PÇ. PARA 80 PÇ. PRONTOS 
PARA USO)

TEMOS UM PATRIMONIO DE FANTASIAS, ALEGORIAS E 
EQUIPAMENTOS EM GRANDE QUANTIDADE;

A CONSCIENTIZAÇÃO E MORALIZAÇÃO DOS INTE-
GRANTES DA “BATERIA NOTA 10”, DOS DESTAQUES E 
DEMAIS PARTICIPANTES QUE DESFILAM NA PASSARELA 
DO SAMBA;

HOJE O “GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNI-
DOS DO ALTO” É RESPEITADO E ADMIRADO POR TODOS 
OS SETORES E CIDADÃOS DE OURO FINO, CIDADES VIZI-
NHAS E TAMBÉM DE ALGUMAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
DEVIDO AO TRABALHO SÉRIO DA PRESIDENCIA ATUAL 
JUNTAMENTE COM OS PARCEIROS JÁ CITADOS ACIMA.

TEMOS UM GRANDE SONHO A REALIZAR, QUE DURAN-
TE A CAMPANHA SERÃO EXPOSTOS A APRECIAÇÃO DE 
TODOS.

MEUS AGRADECIMENTOS, ESPERO QUE ABRACEM A 
NOSSAS IDEIAS E QUE A NOSSA VITÓRIA SEJÁ A VITÓRIA 
DA ESCOLA UNIDOS DO ALTO PARA O BEM COMUM.

PRESIDENTE

CONTINUAR PARA BRILHAR AINDA MAIS, UNIDOS ATÉ 
NO NOME.

Presidente: GALBA PEREIRA DE ASSIS (Capitão Galdino). 
CPF 001.521.868-xx      RG 10.105.xx                                                                                           
Vice Presidente: CARLOS SOCRÁTES PALOMO GRISOLIA 

(Sócrates).
CPF 819.207.688-xx        RG 6.922.9xx                                                                                                                
Presidente de Honra I:  ODILON DE SOUZA BATISTA 

(Odilon).                 “IN MEMORIA” – Bairro Alto 
Primeira Secretária: SANDRA RAMOS PADUA DE LIMA 

(Sandra).
CPF 475.250.706-xx    RG M 2.964.xxx                                                                                                                
Segunda Secretária: CELMA APARECIDA LOPES  (Celma 

Costureira).
CPF 766.944.886-xx          RG 6.557.xxx                                                                                                               
Primeira Tesoureira: GRACIANE DE ALMEIDA FELICE  

(Graci).
CPF 129.039.396-xx      RG 19.234.xxx                                                                                   
Segundo Tesoureiro: LUIS GUSTAVO BATISTA CORREA 

(GU).
CPF 115.58.6176-xx    RG 19.234.xxx                                                                                                                   
Diretor de Alegoria: RICARDO DAMIÃO ED LIMA  (Mas-

cara).
CPF 043.736.046-xx          RG 13.558.xxx                                                                                                                  
Diretora de Eventos: EDUARDA LIMA DE OLIVEIRA  

(Duda).                 CPF 124.512.136-xx          RG 18.738.xxx                                                                                                                  
Diretor de Patrimônio: CESAR BONIFACIO JUNQUEIRA  

(Zé Toco).
CPF 452.908.496-xx          RG 2.651.xxx                                                                                                                  
Diretor de Bateria: JOSÉ TADEU GONÇALVES BATISTA  

(Tadeuzão).
CPF 352.544.406-xx          RG M - 4.272.xxx                                                                                                                 
Carnavalesco: MARCIO BARRA  (Marcio).
CPF 017.209.609.-xx          RG 14.380.xxx                                                                                                                  
Mestre de Bateria: RODRIGO ALEXANDRE DE JESUS 

MELO (Rodrigão).
CPF 057.722.546-xx         RG 13.192.xxx                                                                                                                 
Diretor de Harmonia: VALDIR BARBOSA DA SILVA  (Ja-

melão).
CPF 002.700.336-xx          RG M 7.709.xxx                                                                                                                 
Conselho Fiscal: DR. ANTONIO CARLOS JUNHO TEIXEIRA  

(Antônio Carlos).
CPF 122.233.606-xx          RG 5.299.xxx                                                                                                                 
Conselho Fiscal: ROSEMARY RODRIGUES DE ANDRADE  

(Rose).
CPF 736.695.806-xx         RG 11.989.xxx                                                                                                                 
Conselho Fiscal: GILBERTO SILVÉRIO DOS SANTOS (Gil).
CPF 801.888.506-xx          RG M 6.682.xxx                                                                                                                 
Suplente do Conselho Fiscal: MAURO DE ASSIS (Mauro).                 
CPF 258.202.816-xx          RG 6.745.xxx                                                                                                                 
Suplente do Conselho Fiscal: DILERMANDO LAURIANO 

DA SILVA  (Maestro).
CPF 412.533.706-xx        RG M 2.468.xxx                                                                                                                
Suplente do Conselho Fiscal: FERNANDO DA SILVA COSTA 

PEREIRA (Cabelereiro).
CPF 801.850.886-xx       RG 7.484.xxx 

O GREMIO REGREATIVO ESCOLA DE SAMBA DO ALTO (G.R.E.S.U.A)
CONVOCA AOS INTERESSADOS PARA COMPOR CHAPAS PARA CONCORRER NA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA PARA 

O BIÊNIO (01/05/2021 A 30/04/2023).
A REALIZAR-SE NO DIA 02/05/2021 NO HORARIO DAS 09:00 H ÀS 12:00 H, NO SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORA-

DORES DO BAIRRO DO ALTO (AMBA).
AS CHAPAS CONCORRENTES A ELEIÇÃO, TERÃO QUE FAZER A INSCRIÇÃO A PARTIR DO DIA 10/03/2021, ATÉ A 

DATA DO DIA 25/04/2021, NO SALÃO DA ESCOLA, CITO A RUA AMÉRICO PARDINI , Nº 200-A, DE SEGUNDA A SEXTA 
FEIRA NO HORÁRIO DE 14:30 AS 19:30, NO SABÁDO NO HORÁRIO DAS 9:00 AS 12:00 E DOMINGO NO HORÁRIO DAS 
9:00 AS 11:00, (TODOS OS PARTICIPANTES DA CHAPA TERÃO QUE TER NOME COMPLETO, RG E CPF.), PODERÁ FAZER 
O AGENDAMENTO PELO CELULAR 99914 5975.

 CADA CHAPA DEVERÁ CONTER: NOME DA CHAPA, E SUA COMPOSIÇÃO A SABER: PRESIDENTE EXECUTIVO, VICE 
- PRESIDENTE, PRESIDENTE DE HONRA, PRIMEIRO TESOUREIRO, SEGUNDO TESOUREIRO, PRIMEIRO SECRETÁRIO, 
SEGUNDO SECRETÁRIO, DIRETOR DE ALEGORIA, DIRETOR DE EVENTOS, DIRETOR DE PATRIMONIO, TRÊS CONSELHEI-
ROS FISCAIS. OPCIONAL: MESTRE DE BATERIA, CARNAVALESCO, DIRETOR DE BATERIA, DIRETOR DE HARMONIA E 
TRES SUPLENTES DE CONSELHEIRO.

O ELEITOR TERÁ QUE APRESENTAR DOCUMENTO (RG OU CPF) NO ATO DA ELEIÇÃO, PARA QUE TODOS OS ASSOCIA-
DOS, MORADORES DO BAIRRO DO ALTO E COLABORADORES DA ESCOLA, POSSA VOTAR NA SUA CHAPA ESCOLHIDA, 
CONFORME REGE O ESTATUTO ATUAL.

NO MESMO DIA DA ELEIÇÃO, APÓS O ENCERRAMENTO, SERÁ FEITA A CONTAGEM DOS VOTOS E POR FIM SERÁ ESCO-
LHIDA A NOVA DIRETORIA PELA VOTAÇÃO, VENCERÁ A CHAPA COM MAIS VOTO, QUE TOMARÁ POSSE IMEDIATAMENTE.

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO ALTO
AVENIDA DA SAUDADE, 200 – A – BAIRRO DO ALTO – OURO FINO – MG.
CNPJ N° 03.410.393/0001-08
GALBA PEREIRA DE ASSIS
PRESIDENTE                                                                 Tel. Contato 9 9914 5975

Uma grande novidade 
pode vir a atrair um nú-
mero maior de estudantes 
para Ouro Fino diante da 
possibilidade da implanta-
ção do curso de medicina 
veterinária nas Faculdades 
Integradas Asmec.

As primeiras negociações 
se deram no dia 11 de 
março, onde o Prefeito de 
Ouro Fino Henrique Rossi 
Wolf, acompanhado da ve-
readora e líder do governo 
na Câmara, Vânia Couto, 
recebeu Aderbal Alfredo 
Calderani ,  mantenedor 
das Faculdades Integradas 
Asmec e Unisep, a diretora 
das Faculdades Asmec, 
Sandra Pontes Gomes, além 
de representantes de cur-

sos de Medicina Veteriná-
ria, o biólogo Fábio Souza 
Cardoso e o engenheiro 
Waldemar Glavtcheff.

De acordo com nota da 
Prefeitura, outros assuntos 
também foram tratados, 
como a implantação de 
cursos de especialização e 
de capacitação aos profis-
sionais da área e consultas 
conveniadas por meio da 
faculdade em nosso mu-
nicípio. 

Outra proposta indicada 
pela vereadora Vânia é a 
implantação da vacinação 
contra cinomose, implan-
tação de microchipagem e 
o recolhimento de animais 
soltos nas ruas.

“Agradeço a parceria e 

Representantes da Compa-
nhia de Gás de Minas Gerais 
(Gasmig) estiveram no dia 
5 de março em reunião com 
autoridades locais e acredi-
tam que Ouro Fino tem po-
tencial para a implantação 
de um gasoduto no municí-
pio, o que beneficiaria o con-
sumidor no fornecimento e 
crescimento industrial por 
conta de uma energia mais 
limpa e barata.

O encontro aconteceu na 
sede da Prefeitura e contou 
com a presença do prefeito 
Henrique Wolf, do coor-
denador de marketing e 
do diretor de compras da 
Gasmig, Fernando Muniz e 
Henrique Pereira Dourado, 
respectivamente, além do 
vereador de Pouso Alegre 
Igor Tavares e do diretor 
de governo administração 
e Finanças da Prefeitura de 

Comunicado

Chapa 1

Representantes da Gasmig visitam Ouro Fino 
e acreditam que município tem potencial para 

implantação de sistema de gás natural 

Prefeitura e Faculdades Asmec podem firmar 
parceria para implantação de curso de medicina 

veterinária em Ouro Fino  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ouro Fino, Antônio Carlos 
de Magalhães Cadan e do 
Procurador do Município, 
Paulo Henrique de Melo.

“Com a chegada de um ga-
soduto em Pouso Alegre se 
aproximando, o  consumidor 
se beneficia no fomento e 
crescimento industrial  por 
conta de energia limpa e 
mais barata”, explicou Fer-
nando afirmando também 
que um estudo será feito 
para que isso seja possível.

Para o Prefeito Henri-
que Wolf, a implantação 
do sistema em Ouro Fino 
trará um grande desen-
volvimento econômico na 
cidade.  “Fiquei muito feliz 
e agradecido em receber 
os representantes da Gas-
mig e o vereador de Pouso 
Alegre, e vamos ter uma 
segunda conversa. Se Deus 
quiser implantaremos o 
gasoduto em nossa cidade, 
o que irá gerar um melhor 
desenvolvimento econô-
mico, principalmente para 

atrair empresas para nossa 
Ouro Fino”, explicou o Pre-
feito Henrique.

Ainda de acordo com os 
representantes da Gasmig, 
são muitos os benefícios 
da implantação do sistema 
de gasoduto no município, 
como por exemplo, seguran-
ça, praticidade, comodidade, 
eficiência, conforto, susten-
tabilidade e economia.  

“Além disso, o gás natural é 
menos inflamável e sua che-
gada por meio do gasoduto 
reduzirá o riscos de aciden-
tes, uma vez que dispensará 
estocagem em recipientes 
de alta pressão, reduzido o 
trafego de veículos pesados 
nas ruas e estradas. A quei-
ma é mais limpa, sem fuli-
gem e com menor geração 
de CO2, contribuindo para 
a melhoria da qualidade do 
ar. O gás natural dispensa 
tratamentos químicos de 
refinaria, que agridem o 
meio ambiente”, concluiu 
Fernando.

apoio das Faculdades Asmec, 
instituição tradicional, con-
ceituada, séria e que presta 
relevantes serviços em nossa 

cidade e região, oferecendo 
cursos e formando profis-
sionais conceituados”, disse 
o Prefeito Henrique.
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“Os poderosos podem matar uma, 
dez ou cem rosas mas nunca impedi-
rão a chegada da primavera”. Frase de 
Lula candidato a presidente para 2022, 
acompanhado por uma nova música 
linda e pegajosa. Lula esta na Europa 
conquistando novamente o apoio de 
dezenas de organismos internacionais. 
Ele é o único político brasileiro que 
consegue desafiar o atual presidente 
do Brasil. Só falta um ano e oito meses 
para as eleições.

Mandei duas  proposições de 
cunho econômico para o Sr. Dr. Hen-
rique Wolf. Sei que agora ele não 
esta podendo fazer grandes coisas, 
mas penso também que temos de 
nos preparar para o fim da pande-
mia, planejando uma nova arrancada 
para nossa cidade que também há 
muito tempo está indo de carroça no 
progresso econômico. E só comparar 
com Jacutinga. Não podemos mais 
esperar que algo caia sobre nós, o 
mundo é competitivo e temos de nos 
unir e buscar soluções. Penso que o 
pós-pandemia o governo federal vai 
ser quase que obrigado a investir em 
novas faculdades de medicina. Será 
que os médicos de Ouro Fino não 

podiam se unir junto ao governo e 
parte da população fazendo já um 
pedido ao senhor presidente para 
que isso aconteça?. Esta seria uma 
ótima solução para nossa cidade. 
Novo comércio, novas mentalidades 
e dinâmicas. Tudo que precisamos.

As chuvas prejudicaram bastante 
alguns locais da cidade, tais como o 
Estradão A, a Rua Nilton Emilio Assis de 
Oliveira e a rua logo abaixo sem placa 
indicativa de nom,e mas já com uma  
imensa cratera no asfalto.

O calçadão era um projeto antigo em 
Ouro Fino. Dr. Mauricio, um prefeito 
ousado, enfrentou muita gente e iniciou 
o projeto. Interminável e caro, com um 
resultado que esta deixando a desejar. 
Bancos sem encosto, pergolados des-
cobertos e sem estilo. Pequenos vasos 
com pequenas flores todos enfileirados 
como alunos de uma escola infantil. 
Uma grande oportunidade perdida. 
Os grandes passeios só estão servindo 
para propagandas que estão invadindo 
a cidade. Eita nóis!

Aleluia.  O projeto do Centro His-
tórico de Ouro fino foi anulado pelo 
Codema, talvez eu tenha alguma 
coisa a haver com isto, pois a alguns 

meses atrás escrevi um grande email 
para eles dizendo que infelizmente a 
muito tempo deixamos de ser cidade 
histórica. 

O povo esta precisando e muito 
da ajuda do governo. Uma mão lava a 
outra, com diz o dito popular. O DMAAE 
estabeleceu um mínimo que todos tem 
de pagar sem mesmo terem consumi-
do. O Dr. Hernrique também deve dar 
um bom desconto para o IPTU e tirar 
a taxa de luz da rua que penso não ser 
de nossa responsabilidade. 

Um dia do século passado es-
tava conversando com meu amigo 
Dr. Wilson Almeida sobre as nossas 
montanhas azuis .Ele me disse que 
quando era pequeno queria saber o 
que tinha atrás das montanhas azuis. 
Cresceu, atravessoU as montanhas e 
encontrou apenas outras cidades e  
montanhas. Mas minha alma de artis-
ta sempre me pensa que o importante 
não é o que esta fora, mas sim o que 
esta dentro, ou seja, elas são um mar 
de montanhas azuis que nos abraçam 
e nos fazem sonhar, poetar, viajar e 
criar novos  mundos.

Maneco de Gusmão é artista plástico e 
membro da Aola

No meu mundo gravitei
sobre paralelas linhas 
de ferrovia equilibrei 

Enterrei pesadelos
que sonhei
Sobre telhados voei 
e junto do Cristo avistei

Realidades sentidas 
todos
tudo
abracei 

Montanhas azuis
brilhantes basaltos
sob águas ressoantes
de correntezas borbulhantes 

Filmei...

Tudo persiste
flutua
na órbita
da bola
da escola
que amei         

Joselé Ribeiro de Miranda

Só de Monge
não se vive
Só de brisa
não se vive
So de política
não se vive.
Essa pandemia
ensina
distanciamento
aproxima
Antes e depois
Da vacina
Preciso de
Você!

José Ribeiro de Miranda

Juizes que nao sao juizes 
condenam juiz que é juiz 
por ter sido juiz....

Márcio Arreguy

A nova geração do Coronavírus está mais agressiva e as 
máscaras atuais a produzirem resultados menores. A ciên-
cia médica está recomendando o uso de duas máscaras e 
um cuidado ainda maior contra o nosso pequeno grande 
inimigo.

Partindo destas tristes realidades apresento a máscara 
diferente abaixo explicitada.

Divida ao meio uma buchinha de pia.
Revista a parte mais porosa com esparadrapo.
Coloque álcool gel na parte mais fina.
Ao colocar a máscara ponha a buchinha entre ela e o nariz.
A parte umedecida pelo gel deverá ficar em contato com 

a máscara.

É isto aí. Lave sempre as mãos e evite agrupamentos. O 
amor ao próximo, agora, deve ser feito à distância. 

Maledico

Uma vez encontrado ouro em nosso 
rincão, Lustosa vai para São Paulo de lá 
voltando investido no cargo de Guarda-
-Mor do descoberto. 

Os poderes de um Guarda-Mor, na-
queles tempos de outrora, eram quase 
que ilimitados. Lustosa divide a região 
em datas, nomeia  funcionários, con-
trata garimpeiros e com a labutas de 
escravos se inicia a sonhada aventura.

O desconforto de todos era gritante 
diante o árduo trabalho de sol a sol. To-
dos eles viviam praticamente ao relento. 
Este ¨status quo¨   não podia continuar 
e enquanto garimpavam, trabalhavam  

também, com vistas ao conforto físico e 
espiritual, em transformar aquela parte  
do  sertão em um Arraial.

Foi assim e por isto, que no derradei-
ro mês do ano de 1.746 o descoberto 
acabou por se transformar no Arraial 
de São Francisco de Paula de Ouro Fino.

Deixando a história de lado, vamos 
agora nos ater no fato que nos motivou 
a escrever o presente artigo. O corretor 
Elias (Imobiliária Victória) nos levou a 
conhecer um loteamento já completado 
e localizado No Bairro dos Farias e logo 
após a Vila Rica e verifiquei que uma 
grande área do loteamento e reservada 

para jardinagem, era e é exatamente o 
local onde se iniciou a nossa história.

O momento se me apresenta como 
oportuno e, em se assim sendo, tomo 
a liberdade de sugerir ao nosso novo 
Prefeito que refaça no local o cenário 
das nossas origens, transformando 
o mesmo em ponto turístico onde as 
cavalgadas e outros acontecimentos si-
milares deverão acontecer. As constru-
ções extremamente rústicas e baratas 
serão aquelas sugeridas pelo saudoso 
historiador Pompeu Rossi na sua obra 
intitulada História de Ouro FINO.

Plínio Miranda é membro da Aola

Olhando para mim
Um ser pequeno
Criança ainda
Não sabe nada
Nem palavra vida
Tem pela frente
Certa e incerteza
Tristeza e alegria
Tem pela frente 
a recordação desta poesia
que olhando para ela
fiz neste dia
essa poesia

Poeta José Ronaldo Rastelli – Poesia escrita em Campinas (1968)

Eduardo e Márcia estavam casados há 
pouco mais de três anos. Nesse período 
raramente saiam de casa, por causa do 
ciúme doentio de Márcia. 

Para ela qualquer olhar de outra 
mulher para Eduardo por mais de 
dois segundos era motivo para achar 
que ali estava rolando uma paquera. 
Márcia explodia e não importava onde 
estavam, ela soltava os cachorros e 
ia embora para a casa de sua mãe. Só 
depois de muita conversa e desculpas 
do marido (que nunca fizera nada de 
errado) Márcia voltava para casa. Des-
sa forma decidiram que o melhor era 
evitar ficar saindo. 

Porém, Rafael, um grande amigo de 
Eduardo convidou o casal para um 
jantar em seu apartamento para come-
morarem o noivado com Sandra. 

- Meu amigo Eduardo! Não sei se é 
porque finalmente iria vir até minha 
casa, mas essa noite sonhei que está-
vamos numa balada como nos velhos 

tempos! – Disse Rafael inocentemente. 
Márcia que conversava ao lado com 

Sandra, interrompe o que estava di-
zendo e encara o marido com olhar 
ameaçador. 

- Como é que é? Você estava numa 
balada? 

Rafael ri da situação e do mal enten-
dido. 

- Calma Márcia. Eu apenas sonhei que 
estávamos numa festa, nada mais. 

- Como assim nada mais? Meu marido 
está com você numa festa, aposto que 
repleto de vagabundas dando em cima 
dele e você diz que não é nada? 

- Márcia, foi um sonho. Nunca estive 
numa festa. – Pondera Eduardo. 

- Cala a boca! Eu sabia que você me 
traia, tinha certeza. Só não imaginava 
que fosse nos sonhos do Rafael! 

Rafael percebe que o assunto era 
grave. 

- Foi só um sonho, o Eduardo nunca 
esteve comigo numa festa de verdade! 

- Olha Rafael sei que você é muito 
amigo do Eduardo, por isso não tenta 
defende-lo. Você disse que sonhou e 
pronto. Isso já é suficiente para consu-
mar a traição de meu marido. 

Márcia apanha a bolsa e vai embora 
chorando. Eduardo vai atrás tentando 
convence-la que não esteve numa festa. 

Somente após dois dias consegue 
falar com Márcia na casa de sua sogra. 

- Amor, você nem deixou o Rafael con-
tinuar o sonho. Nos dois nos encontra-
mos naquela festa ao som de Whitney 
Houston e nos beijamos. Juramos amor 
eterno e ficamos juntos para sempre... 

A moça resolve perdoar Eduardo, mas 
ao voltar para casa é categórica: 

- Se eu souber que você esteve em 
outra festinha nos sonhos do Rafael 
novamente, vou embora para casa de 
mamãe só que nunca mais volto! En-
tendeu?

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

Numa noite tenebrosa de raios e tro-
vões, Joviano estava sossegadamente 
no sofá da sala assistindo Jornal Na-
cional e fumado um cigarrinho de boa. 

Eis que na escuridão da cozinha surge 
a Morte flutuando até a sala vestida 
com seu manto e capuz negro segu-
rando a foice macabra. Joviano quase 
morre de susto ao perceber a presença 
da Morte. 

- Quem é você? Como entrou aqui? 
- Eu sou a Morte e vim te buscar 

Joviano. 
- Mas por quê? Ainda sou tão novo, 

tenho tantas coisas para fazer! 
- Ora Joviano, você fuma igual a um 

condenado. Fumou tanto na vida que 
seu pulmão não aguenta mais e agora 
é hora de você morrer! 

- Mas agora que estou prestes a parar 
de fumar! 

- É justamente por isso que você vai 
morrer Joviano. Sempre adiando sua 
parada com o cigarro. Você sempre 
promete, mas nunca cumpre. 

- Não é bem assim dona Morte. Eu 
sempre tive convicção em parar de 
fumar, mas precisava que as condições 
fossem ideais para isso. 

- E com isso você sempre postergou o 
fim do cigarro. Se lembra quando disse 
que iria parar de fumar assim que ar-
rumasse um emprego? Pois bem, você 
ficou seis meses procurando emprego e 
fumando sem parar, até que finalmente 
começou a trabalhar, mas não parou 
de fumar. 

- Desculpa Morte, mas eu não parei 
naquele momento porque trabalhava 
à noite e quando mudasse o turno para 
o dia iria parar. 

- Justamente. Quatro meses depois 
mudou de turno e continuou fumando. 

- Mas aí eu precisava resolver a ques-
tão de arrumar outra casa para alugar. 

- Exato Joviano! Quase um ano até 
alugar outra casa e o cigarro continuou. 

- Pois tinha a questão do carro que eu 
queria comprar. 

- Demorou dois anos até comprar o 

carro e neste tempo fumou sem parar. 
- Está certo, porém nessa época perdi 

o emprego e teria que arrumar outro... 
- Joviano, Joviano! Não percebe que 

você vem adiando sua decisão em 
parar de fumar definitivamente a cada 
objetivo que coloca em sua vida e cada 
vez mais coloca outros objetivos, entre-
tanto, o objetivo principal que é parar 
de fumar você não consegue alcançar? 

- Desculpa Morte. Prometo que vou 
parar, me dá uma chance. Te suplico! 

A Morte coçou o queixo: 
- Está bem! Se você parar de fumar 

agora, não te levarei! 
Joviano abriu um sorrisão, entretanto 

fez uma proposta meio sem jeito: 
- Dona Morte, vamos fazer o seguin-

te, eu acabei de comprar um maço de 
cigarro e ele está cheinho. Quando 
acabar esse maço vou parar de fumar 
para sempre! 

- Descanse em Paz Joviano!!! 
Rodrigo Alves de Carvalho nasceu em 

Jacutinga é jornalista, escritor e poeta

No sonho do Rafael 

O exato local da nossa história    

Prometo que vou parar! 

Crônicas Ourofinenses

Meu Ourofininho

Covid 19

Minha sobrinha Aída

Justiça

Máscara Diferente
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REGISTRO DE IMÓ-
VEIS DA COMARCA DE 
OURO FINO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS.

Rita de Cássia Vicenti-
ni Quáglia de Carvalho, 
Registradora Imobiliá-
ria da Comarca de Ouro 
Fino, Estado de Minas 
Gerais, na forma da lei 
etc. 

Faz público, para ciên-
cia dos interessados, em 

cumprimento ao disposto no Art. 19§ 3º, da Lei n. 6.766, de 19-12-1979, 
que a empresa loteadora A EMPRESA P&PR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ: 35.580.482/0001-80, com sede na 
Avenida dos Palomos, 53- Chácara Bela Vista, Ouro Fino-MG, repre-
sentada por seus sócios administradores: José Maria da Costa Peron, 
brasileiro, empresário, casado no regime de comunhão universal de 
bens, CPF 024.249.778.01,RG 8774286X SSP/SP, com domicilio/resi-
dência a Rua Prof. Ernfrid Frick 585, Jd. Paraíso São Carlos SP, Barnabé 
Palomo Roble, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de 
bens, CPF 073.423.736.72, RG MG 11262944 SSP/MG com domicilio a 
Rua dos Palomos, 53, Parque dos Palomos, Ouro Fino/MG e José Ulisses 
Palomo Pieroni, brasileiro, empresário, divorciado, CPF 968.974.908.06, 
RG 10714186 SSP/SP, domiciliado na Rua José Palomo Roble 333. Parque 
dos Palomos, Ouro Fino/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 Ouro Fino-
-MG, no Bairro Bela Vista, loteado com a denominação de “Loteamento 
Residencial Alto dos Palomos II”, área total de 58.644,00m2, descrita 
na matrícula 24067, compreendendo (210) duzentos e dez lotes en-
cerrando a área de 34.797,83m2; arruamento com 11.480,29m2;  área 
institucional 2.933,00m2, área verde 9.064,00m2, faixa sanitária 368,88 
m2, conforme ato de aprovação da Prefeitura Municipal de Ouro Fino-
-MG, de 23/112020, Decreto nº 3.842/2020. As exigências, dispensas, 
proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote contidas no 
memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão lançadas 
no seu respectivo campo. 

Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas neste Registro 
sito à Rua Treze de Maio, 240, 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. 
Ouro Fino-MG, 12 de março de 2021_________________________                         

Os vencedores da Ação En-
tre Amigos - coordenada por 
Adélcio Milhorini, cônsul do 
Palestrinos Sul de Minas – o 
palmeirense Pedro Megale 
e a santista Fernanda Serra, 
receberam no dia 3 de março 
camisetas autografadas por 
grandes craques do futebol 
das mãos do lendário ata-
cante Evair. 

Com a venda dos números 
da campanha, a Santa Casa 
arrecadou R$ 10 mil que, so-
mados aos valores da Cam-
panha do Vinho, realizada 
pelo restaurante Don Paolo, 
permitiram a compra de um 
gasômetro, equipamento 
muito importante para o 
cuidado de pacientes graves 
sob intubação.

Evair recebeu o “desafio” 
de seu vizinho de sítio Car-
los Franco, que faz parte do 
Conselho de Administração 
do hospital. O trato seria sor-
tear uma camiseta autogra-
fada pelo elenco do Verdão. 
Evair prontamente se dispôs 
ajudar e se mostrou extre-
mamente satisfeito com o 
resultado da campanha. 

“Foi gratificante. Consegui-
mos arrecadar um valor bem 
legal para ajudar o hospital 
da nossa cidade. Para mim foi 
uma alegria muito grande. A 
gente está sempre disposto 
a esse tipo de apoio porque, 
afinal de contas, é o hospital 
da nossa gente!”, afirmou. 

A santista e uma das cola-
boradoras mais atuantes da 

Santa Casa, Maria Theresa 
Rossi Vilela foi outra impor-
tante pessoa na campanha, 
que buscou apoio de inúme-
ras pessoas para ambos os 
sorteios. “Consegui vender 
números no Brasil inteiro. As 
vendas foram de Norte a Sul. 
Tenho amigos de Manaus, Foz 
do Iguaçu, Belém, entre ou-
tras cidades que compraram. 
A tecnologia me ajudou. En-
tão foi possível rapidamente 
vender muitos números. 
Convido a todo mundo que 
puder se engajar nas ações 
em prol da nossa Santa Casa 
que venha porque dá muito 
prazer”, contou.

As duas ações movimenta-
ram bastante os moradores 
da região. Adélcio Milhorini, 

Circulo Italo Brasiano di 
Ouro Fino

Tomando a liberdade de 
relatar sobre o Circulo Iita-
liano di Ouro Fino, em pou-
cas palavras, relatar sobre os 
últimos acontecimentos da 
sociedade italiana aqui em 
ouro fino, referente ao ano 
de 2020.

Fundado em junho do ano 
de 1997, em Ouro Fino, com 
suas atividades sociais, entre 
outras atividades que por 21 
anos consecutivos, a Tradi-
cional Festa Italiana, aqui em 
nossa cidade de Ouro Fino.

Em nossas vidas, temos 
vários momento emocio-
nantes, e um deste foi na 
noite de 21 de dezembro 
do ano de 2020, a realiza-
ção da solenidade da pré-

-inaugurarão da nova sede 
do Circulo Italo Brasiliano 
di Ouro Fino, com a partici-
pação apenas de seleto nu-
mero de 20 pessoas, devido 
a pandemia. Foi para mim, 
um momento assim difícil, 
não encontrando palavras 
certas e principalmente-
quando estamos tomados 
pela emoção do momento 
apreciado por ser uns dos 
primeiros fundadores dessa 
associação italiana. 

Entretanto não poderia 
calar diante de tão signifi-
cativa data. A minha emo-
ção se tornou ainda maior 
nesta solenidade e também 
não consegui manifestar-
me, foi a inauguração pelo 
então prefeito dr. Mauricio 
Lemos de Carvalho, da sala 

numero um, com o nome do 
meu saudoso irmão Orlando 
Zerbinatti Filho.

Fato este muito comovente 
que iniciei falar no momento 
e tomado pela emoção ao 
ato, não consegui, sendo 
concluído pelo meu irmão 
Oberdan Everton  Zerbinatti. 
Agradecendo ao ato também 
ao Dr. Mauricio Lemos de 
Carvalho, pela indicação do 
seu nome a sala.

Hoje não falo do corpo, 
falo da alma, porque a alma 
exprime os sentimentos do 
amor.  É gratidão e reconhe-
cimento que o ser humano 
pode ter por esta instituição, 
como o nosso Circulo Italo 
Brasiliano di Ouro Fino.

São 23 anos de fundação, 
ajudando no entretenimento 

dos associados bem como 
aos que também não são.

Neste momento vou decli-
nar um pensamento, de um 
antigo filosofo que disse: 

“se queres plantar hoje 
para colherdes amanhã, 
plante trigo; Se queres plan-
tar para colherdes daqui a 
dez anos, plante arvores; 
Mas se queres plantar para 
colherdes para sempre, in-
veste  no trabalho para o 
bem da humanidade.”

Esperamos que o jovem 
prefeito eleito de Ouro Fino, 
Dr. Henrique Rossi Wolf, 
possa continuar a dar o seu  
apoio ao nosso Circulo Italo 
Brasiliano di Ouro Fino, 
fica aqui o meu estimado 
apresso.

Crônica de Dr. Orley Zerbinatti

28/2 – Célia Ba-
tista Mendes – 
73 anos

2/3 - William 
Jonathas Bra-
gança

4/3 – Tereza 
Lasmar Ribeiro 
– 92 anos

4/3 – Apareci-
da Joana Lopes 
Barbosa – 74 
anos

10/3 – João Ba-
tista Dias – 61 
anos

14/3 – Maria 
B e t a n i a  L a -
cerda Hermes 
Junqueira – 57 
anos

17/3 – Maria 
Antônia Perei-
ra – 83 anos

18/3 – Antô-
nio  Januário 
de Freitas – 82 
anos

Neste mês de março, o 
Conselho Tutelar e a Polícia 
Militar de Ouro Fino foram 
contemplados com novos 
veículos concedidos ao mu-
nicípio por meio de emendas 
parlamentar dos deputados 
federal Júlio Delgado (PSB) 
e Charles Evangelista (PSL), 
respectivamente. 

Os automóveis zero qui-
lometro já foram entregues 
no início de mês quando os 

parlamentares aqui estive-
ram para entregar em mãos 
as chaves dos novos veículos. 

A Deputada Estadual De-
legada Sheila (PSL) tam-
bém esteve em Ouro Fino 
e afirmou que o município 
também será contemplado 
com uma ambulância e apro-
veitou para anunciar ainda 
que fez a indicação para que 
Ouro Fino adquira um ôni-
bus escolar.

“Mais de 30 cidades fi-
zeram a solicitação para o 
veículo escolar e por conta 
de ter sido bem recebida no 
município, fiz a indicação 
para Ouro Fino para a aqui-
sição de um ônibus escolar 
colaborando com a Educação 
da cidade”, disse a Deputada 
no último dia 12 de março, 
conforme nota emitida pela 
Prefeitura.

O prefeito Henrique Wolf 

fez questão de agradecer a 
atenção e dedicação de todos 
os parlamentares envolvidos 
em contribuir com o cresci-
mento de Ouro Fino.

“Agradeço os deputados 
Júlio Delgado, Charles Evan-
gelista e Delegada Sheila 
pelas importantes contri-
buições. Com certeza, com 
a união de todos, Ouro Fino 
só tem a ganhar”, comentou 
o Prefeito Henrique.

Partiu na noite de 29 de março, assim, 
num sopro, o sempre sorridente e de um 
coração enorme, o estimado Fabio Cândi-
do Zerbinatti, o Binho Despachante, como 
todos o conhecia, aos 41 anos de idade. 
Sua partida, repentina, levado por essa 
terrível doença, a Covid-19, deixou Ouro 
Fino em luto. Muito querido por todos, 
Binho foi derrotado por uma pneumonia 

avassaladora, seguida de uma parada cardíaca a caminho da 
UTI. Filho do saudoso Orlando Zerbinati e da querida Dona 
Nilta Zerbinati, Binho deixa os filho Guilherme, e os irmãos 
Christiano e Rafael Zerbinati e cunhadas. 

A partida deste querido ourofinense comoveu as redes 
sociais, e as mensagens de familiares e amigos queridos 
comoveu a todos. Um de seus amigos há cerca de 40 anos 
publicou que o legado dele de bondade e o seu coração gigan-
te, de amor ao próximo, marcará pra sempre nossas vidas. 
“Perdemos um irmão aqui na Terra, mas os Céus ganham 
um anjo, uma alma santa. Foram 40 anos de amizade pura, 
sincera, leal. Nascemos, crescemos e convivemos por uma 
vida. É difícil compreender e aceitar o que essa doença está 
fazendo, que dilacera famílias, testa nossa fé, golpeia e arran-
ca subitamente pais e filhos dos seios de seus lares. Agora é 
ter força com fé nos desígnios de Deus, e acalentar sua mãe 
D. Nilta, seus irmãos Cristiano e Rafael, seu filho Guilherme 
e todos os seus entes queridos. Siga para o encontro com 
seu querido pai Orlando, a viver em paz na vida eterna na 
iluminada morada de Deus, velando por todos nós!”.

Já um outro amigo postou: “Hoje sinto um vazio enorme 
no peito. Confesso que chorei pouco e me segurei para 
não desabar por que sei que tenho todo o resto da minha 
existência aqui para, a cada dia, um pouquinho soltar meu 
choro, sentir saudades, e lembrar deste amigo leal, sincero 
e grande parceiro da vida”. Descanse em paz querido Binho!

18/3 – Lázaro 
Pedro de Souza 
– 82 anos

20/3 – José Flo-
rindo da Silvei-
ra – 74 anos

22/3 – Catarina 
Maria Pereira 
da Silva – 84 
anos

22/3 – Daniel 
Chiste – 82 anos

25/3 – Maria 
Helena de Mo-
raes Moreira – 
58 anos

28/3 – José Luiz 
B u ra l l i  –  7 7 
anos

29/3 – Marisa 
Tosta da Silva 
Barbosa – 54 
anos

29/3 – Fábio 
Cândido Zerbi-
natti – 41 anos

Edital de Loteamento

O adeus a Binho 
Despachante

Apoiadores da Santa Casa de Ouro Fino recebem 
camisetas autografadas das mãos do craque Evair

cônsul palestrino, explicou 
que essa ação supera qual-
quer rivalidade futebolística. 

“Eu sempre falo que não é 
só futebol. Temos um grupo 
de palmeirenses aqui na 
região, são os Palestrinos 
Sul de Minas, que sempre 
que a gente precisa de uma 
ação solidária, eles topam 
na hora. Foi emocionante 
de ver. Tivemos não só pal-
meirenses ajudando. Muitos 
santistas, são paulinos e 
corintianos compraram os 
números. O time de futebol 
é só um pretexto, a ação por 
trás de tudo isso era o mais 
importante, que foi ajudar a 
Santa Casa”, explicou.

E os contemplados pelo 
sorteio sentiram duplamen-
te felizes. Pedro Megale con-
tou que é “muito palmei-
rense” e que “receber uma 
camisa autografada pelo 
time e ainda ajudar a Santa 
Casa é muito gratificante”. 

Já Fernanda Serra, santista 
desde dos tempos de Pelé, 
vai emoldurar o uniforme 
e explicou que “acima disso 
tudo, o auxílio que consegui-
mos arranjar para o nosso 
hospital é o mais impor-
tante. Então casou as duas 
coisas, a alegria de ganhar a 
camisa e a ajuda ao hospital”.

Cantinho de Recordações

Conselho Tutelar e Polícia Militar de Ouro Fino 
são contemplados com novos veículos; Deputada 

Estadual Delegada Sheila pretende entregar 
ambulância e ônibus escolar ao município

Falecimentos
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Um Fiesta com placas de 
Pouso Alegre foi atingido no 
dia 11 de março por um ca-
minhão na MG-290, próximo 
ao Trevo do Menino da Por-
teira. Com a batida, o veículo 
perdeu o controle e acabou 
colidindo em um Fiat 500 
com placas de Ouro Fino.

Segundo reportagem do Ca-

nal Sul das Gerais, o motorista 
do caminhão causador do aci-
dente não parou para socorrer 
as vítimas, ambas mulheres 
que ficaram em estado de 
choque com o ocorrido.

Apesar do susto elas não 
sofreram nenhuma lesão 
grave. Foto: Reprodução do 
Canal Sul das Gerais

Militares da equipe POP 
(Procedimento Operacional 
Padrão) da Polícia Militar de 
Ouro Fino, a pedido do Pro-
motor de Justiça da Comarca 
do município, prendeu no 
dia 7 de março um jovem 
que vendia drogas no Centro 
Cultural.

Moradores denunciavam 
a prática de aglomeração no 
local com suspeita de venda 

de entorpecentes. Após a 
realização de revista policial, 
com o autor foi localizado 
um maço de cigarro com 13 
papelotes de cocaína, R$ 22 
e um celular.

A polícia se deslocou até a 
residência dele, onde a mãe 
do jovem permitiu a entrada 
dos militares, porém, ne-
nhuma substância ilícita foi 
encontrada.

A Polícia Militar de Ouro 
Fino cumpriu no último dia 
28 um mandado de busca e 
apreensão na Rua Coronel 
Gustavo Barbosa, no Centro 
de Ouro Fino, resultando na 
apreensão de drogas e tam-
bém na prisão de um homem 
de 46 anos.

Durante as buscas no imó-
vel, os militares encontra-
ram escondido dentro de um 
irrigador de água um reci-
piente que acondicionava 45 
pedras de crack, embaladas 
unitariamente em saquinho 
prontas para a venda; além 
de vários outros saquinhos 
vazios. Na residência foram 
localizados ainda grande 
quantidade de material uti-
lizado na embalagem de 
droga e uma balança de 
precisão.

Os militares realizaram a 

apreensão da quantia R$ 44 
em dinheiro e dois aparelhos 
celulares. O rapaz recebeu 
voz de prisão ali mesmo. Ele 
não é o dono da residência e 
sim estava no local cuidando 
da residência para o dono, 
alvo da denúncia, e que te-
ria saído rapidamente do 
imóvel, deixando o rapaz no 
local cuidando da residência. 
Ele receberia por isso cigar-
ros de maconha como forma 
de pagamento.

Os militares afirmaram 
ainda que durante a ação 
indivíduos chamaram no 
portão da casa através de 
assovio para possivelmente 
adquirirem drogas. Como 
já havia anoitecido e o local 
ser escuro, o usuário não 
reconheceu o  militar e aca-
bou por solicitar R$ 36 em 
drogas. 

Um casal com idade de 
35 e 31 anos foi preso em 
flagrante no Bairro Santa 
Isabel durante uma opera-
ção conjunta entre a Polícia 
Militar de Ouro Fino e Incon-
fidentes.

Os militares deram cum-
primento a um Mandado 
de Busca e Apreensão e 
conseguiram localizar uma 
quantidade de cerca de 4,5kg 
de maconha e aproximada-
mente 1 kg de cocaína, além 
de material para a emba-
lagem dos entorpecentes e 
pesagem. 

Na cozinha, em cima de 
um gabinete, foi localizada 
uma balança de precisão, 
com vestígios de substância 
semelhante a maconha e 
também diversos saquinhos 
vazios e sem uso do tipo zip 
lock. Dentro de uma xícara 
foi localizada e apreendida a 
quantia de R$ 1.709,00.

Os policiais militares já 
tinham a informação de que 
as drogas possivelmente 

poderiam estar enterra-
das no quintal, e após uma 
varredura, foram localizados 
enterrados dois latões, 
sendo um pequeno e outro 
de 50 litros. Neles estavam 
tabletes de maconha, cinco 
porções de cocaína acon-
dicionados em saquinhos 
idênticos aqueles localiza-
dos na cozinha, três grandes 
tabletes de maconha, dois 
tabletes de cocaína e uma 
balança de precisão.

No imóvel foram encon-
trados ainda debaixo do sofá 
da sala um grande tablete de 
maconha. Um carro também 
foi apreendido, por poder 
estar relacionado a distribui-
ção do entorpecente, onde 
em seu interior foi localizado 
saquinhos vazios semelhan-
tes aos localizados dentro do 
imóvel e dentro dos latões 
enterrados com substâncias 
entorpecentes.

O autor de 35 anos con-
firmou que realmente está 
comercializando drogas para 

Um homem de 40 anos 
foi morto com facada no 
peito no dia 4 de março  no 
Bairro Vila Rica, em Ouro 
Fino. Os suspeitos do crime 
são o companheiro dele, um 
homem de 40 anos e o dono 
da casa onde a vítima foi 
morta. Além de um terceiro 
envolvido.

A Polícia Militar foi aciona-
da para atender uma ocor-
rência de suicídio. Ao che-
garem ao local, os militares 
perceberam que a vítima es-

tava com uma perfuração no 
peito, sem sinais de violência 
e que não havia nenhum 
objeto cortante próximo ao 
corpo.

O Samu e a Polícia Civil 
foram acionados. Os peri-
tos encontraram um sinal 
de perfuração no peito da 
vítima e já com rigidez ca-
davérica, comprovada pelo 
médico do Samu.

Durantes as buscas, os mi-
litares receberam informa-
ções de que o casal morava 

na casa com o proprietário, 
um homem de 57 anos, e que 
por diversas vezes os namo-
rados brigavam por ciúmes, 
inclusive com facas.

Ainda de acordo com a 
PM, o namorado da vítima 
contou que lavou a faca do 
crime e mostrou onde estava 
o objeto. Ele e o dono da casa 
deram versões diferentes 
dos fatos aos policiais. Os 
dois foram levados para a 
delegacia.

Um outro homem de 43 

anos também foi levado 
para a delegacia por sus-
peita de envolvimento no 
crime. A vítima e o namora-
do não foram identificados 
por falta de documentos 
pessoais.

A PM informou que a víti-
ma seria de Araxá (MG) e o 
namorado do Paraná (PR). 
Os três homens foram levado 
para a delegacia e o corpo foi 
encaminhado para o IML de 
Pouso Alegre. Fonte: G1 Sul 
de Minas

No último dia 26 a Polícia 
Militar de Ouro Fino aca-
bou com mais um tráfico de 
drogas na cidade, onde três 
homens com idades de 43, 
28 e 26 anos e uma mulher 
de 23 anos foram presos 
em flagrante com a ajuda 
do Disque Denúncia 181. A 
ocorrência teve um desfecho 
também em Pouso Alegre 
com a o apoio da Polícia 
Militar daquela cidade, onde 
uma mulher acabou sendo 
presa também, com grande 
quantidade de entorpecente.

O fato se iniciou no Bairro 
Parreiras, em Ouro Fino, 
onde os militares após rece-
berem denúncia de tráfico 
em um respectivo endereço, 
se dirigiram ao local e iden-
tificaram na varanda da casa 
dois cidadãos realizando o 
consumo de maconha.

Abordados e revistados, foi 
localizado com um cidadão 
um tablete da mesma subs-
tância. Os policiais pergun-
taram se existia mais algum 
material ilícito no imóvel e o 
cidadão informou que tinha 
enterrado no quintal uma 
porção grande de maconha 
e outras pequenas porções 
dentro de um pote de vidro.

Todo o material indicado 
pelo autor foi localizado e 
apreendido e ainda durante 
as diligências uma nova de-
núncia chegou aos militares 
de que uma nova entrega iria 
ocorrer no local para o mesmo 
cidadão que teria convidado 
o amigo para fazer uso da 
substância e também que teria 
indicado onde estava o mate-
rial. O veículo estaria vindo da 
cidade de Pouso Alegre.

Os policiais então conse-
guiram realizar a aborda-
gem do veículo indicado na 
denúncia, ocupado por um 
casal com idades de 43 e 23 
anos. Submetidos a busca 
pessoal, nada foi encontrado, 
porém dentro do porta luvas 
os militares encontraram um 
tablete de a maconha, junta-
mente com uma porção de 
cocaína e certa quantia em 
dinheiro.

A mulher informou que 
teria sido convidada a ir até 
a cidade de Ouro Fino para 

fazer companhia ao amigo 
e que somente na cidade de 
Borda da Mata é que teria 
tomado conhecimento que 
o veículo estava com entor-
pecente para uma entrega.

Ambos os ocupantes do 
veículo receberam voz de 
prisão em flagrante, junta-
mente com os que já estavam 
presos pelo crime de tráfi-
co de drogas. O veículo foi 
apreendido e removido ao 
guincho credenciado devido 
ser usado para a prática do 
crime.

Os militares receberam 
ainda uma outra denúncia 
em que levaria os militares a 
localizar na cidade de Pouso 
Alegre grande quantidade de 
drogas e estava relacionada 
com a distribuição. Os milita-
res passaram as informações 
para a Polícia Militar de 
Pouso Alegre que consegui-
ram ter aceso à um imóvel 
no Bairro Gabirobal, onde 
foram localizadas 13 barras 
de substância de maconha.

Na residência estava uma 
mulher de 29 anos, que seria 
irmã da mulher presa em 
Ouro Fino. Após informada 
sobre a ocorrência em que 
envolvia sua irmã, a mulher 
entregou uma bolsa que 
teria sido deixada dia 25 
de março pela presa. Den-
tro dela estavam as drogas 
prensadas. Diante dos fatos 
ela também recebeu voz de 
prisão pelo crime de tráfico 
de drogas. 

Material apreendido pela 
PM de Ouro Fino e Pouso 
Alegre  
02 balanças de precisão; 
17 buchas de substância se-
melhante a maconha;
13 kg de substância seme-
lhante a maconha;
02 rolos de papel filme;
01 cigarro de substância 
semelhante a maconha;  
01 tablete de substância se-
melhante a maconha; 
01 barra de substância se-
melhante a maconha;
R$ 262,00 em dinheiro
01 pedra aparentando ser 
cocaína;
01 aparelho celular;
01 mochila;
Fonte: Tô no Giro

Um motociclista e sua filha 
de 7 anos ficaram feridos 
após um acidente na altura 
do KM 49 da Rodovia MG 
290, entre Ouro Fino e In-
confidentes.

As informações são de 
que as vítimas seguia em 
uma motocicleta Honda CG 
Titan 125 Fan pela referida 
rodovia, sentido Ouro Fino/
Inconfidentes, quando a 
moto colidiu na traseira de 
uma carreta acoplada a um 
trator agrícola.

Os policiais Militares rodo-
viários chegaram ao local e 
prestaram apoio as vítimas 
que aguardavam a chegada 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU). 
Eles foram socorridos e en-
caminhados ao Hospital 
Santa Casa de Ouro Fino.

As informações são de 
que o trator trafegava com a 
carreta acoplada pela pista 
de rolamento e sem qual-
quer tipo de iluminação, o 
condutor da moto não viu a 

carreta e acabou batendo em 
sua traseira.

O condutor da carreta após 
a colisão teria inicialmente 
parado a cerca de 100 me-
tros do local, na entrada de 
uma estrada vicinal, porém 
os militares não o encontra-
ram no local indicado.

Já no Pronto Atendimento, 
compareceu um senhor o qual 
se apresentou aos policiais 
militares informando ser o 
pai de um adolescente de 16 
anos que era quem estava na 

condução do trator no mo-
mento do acidente e que foi 
informado pelo seu filho do 
ocorrido e que ele teria, assim 
que ocorreu o fato, acionado o 
socorro pelo telefone 192 e se 
retirou do local por medo.

A Polícia Militar Rodo-
viária qualificou o pai res-
ponsável pelo envolvido no 
acidente e um Termo Cir-
cunstanciado de ocorrência 
foi registrado para audiência 
a ser realizada no Fórum da 
cidade.  Fonte: Tô no Giro

Caminhão provoca 
acidente na altura do 

Trevo e deixa duas 
mulheres em estado de 

choque

Jovem é preso por 
tráfico no Centro 

Cultural de Ouro Fino

Homem é preso por 
tráfico de drogas no 
Centro de Ouro Fino

Homem é morto com facada no peito em Ouro Fino

Casal é preso com grande quantidade de drogas no 
Bairro Santa Isabel

outros traficantes revende-
rem e que faz pouco tempo 
que está traficando. Com 
relação ao dinheiro encon-
trado em sua casa, disse se 
tratar ao seu trabalho rural.

Já a esposa do cidadão 
negou participação e conhe-
cimento na ação ilícita do 
marido e o dinheiro encon-
trado seria referente à venda 
de um carro.

Por existir contradições 

nas versões apresentadas 
pelo casal com relação a 
origem do dinheiro,  os 
policiais apontaram que 
a  mulher também está 
associada ao esposo no 
comércio de entorpecen-
tes. Eles receberam voz de 
prisão em flagrante pelo 
cometimentoo do crime 
de tráfico ilícito de drogas 
e associação para o tráfico. 
Fonte: Tô no Giro

Mais de 13 kg de 
maconha é apreendida 

em Ouro Fino

Pai e filha ficam feridos após colisão de moto entre 
Ouro Fino e Inconfidentes
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Em 8 de mar-
ço, data em que se 
comemora o Dia 
Internacional da 
Mulher, a Prefeitura 
de Ouro Fino pres-
tou homenagens a 
todas as servidoras 
municipais. Os mú-
sicos Raul e Jairo 
tocaram canções 
que emocionaram 
a classe feminina. 
O Prefeito Henrique 
Wolf presentou as 

mulheres oferecendo um botão de rosa a cada servidora e 
também foi servido um “coffee break” para todas as mulhe-
res presentes. A primeira dama Adriana Wolf, a vereadora 
Vânia Couto e a esposa do Deputado Dalmo Ribeiro, Dalva 
Alves Ribeiro, também participaram da comemoração.

1º - Bruno Faria Junho Teixeira
2 – Edmar Favilla Buralli, José Fernando Rossi Moreira, 

Paulo Henrique Bailoni e Rafael Clepf
3- Ylliam Banchieri Ribeiro
4 – Alessandra Vieira Quirino
5 – Marlene Favilla Ribeiro, Paulo Inácio Moreira, Sarah 

de Freitas Garcia e Sérgio Pucci Moreira
6 – Elfrida Engmann Guidi Sares, Pedra Honório Rocha e 

Rubênia Cividatti
7 – Nayla Nascimento e Paulo Henrique (PH Shadow)
8 – Tatiana Aparecida Bazani e Vania Lucia Negri
10 – Diegene Maia, Diogo Paulini Barbosa, Júlia Coutinho 

Megale e Nilce Zoratini
11 – Rodinaldo Zuccon
12 – Maria Vitorino Fullan e Rubiana Zamot Carneiro
13 – Carolina Mercante Zucarelli Rezende, José Carlos de 

Araújo e Leda Maria Barbosa
14 – Patricia Guidi Ramos Pistelli, Teserinha de Jesus 

Lacerda Hermes 
15 – Lauro Tandeli, Maria Leonor de Almeida Miranda e 

Nicole Pereira Alves
16 – Josemara Espírito Santos, Letícia Meazzini de Oliveira, 

Lourdes Maria Alves Maciel e Mara Lane Cividatti Barroso
17 - Mauro Almeida Silva e Raul Fernandes Alves
18 – Emílio Wacked Júnior, Paulo Bernardinelli Filho, 

Thiago Parreira e Marcilio Favilla Baratella
19 – José Fontes Sobrinho, Soraya de Carvalho Fontes, 

Cecília Nathalie Parizatto, Christianne Reiné Bueno, José 
Carlos Schnabb, Maria de Fátima Negri Baganha, Maria 
José Pereira da Silva, Moisés Tomazoli, Paulo Ricardo Vieira 
Marques e Sérgio Augusto Freitas Vicente
20 – Karina Souza Megale, Marcos G. Falaguasta e Rafael 

Leitão Megale
21 – Juliana Ribeiro Lemes, Luciano Quaglia Passos, Luiz 

Marcelo Ozório Pito, Maria Luzia Melo e Vitória Tomazoli 
Bazani
22 – Eduardo Francisco Tavares e Lydia Junqueira Barbosa
23 – Alex Simões Tavares, Cibeli J. Oliveira, Mariana Civi-

datti, Ofélia Aparecida S. Moreira e Rosita Helena Barbosa 
Pereira
25 – Ciça Ferraz, Aurelene Rodrigues Félix, Fabricio Favilla 

Zerbinatti, Julia Franco Alves, Lucia Helena R. de Almeida 
e Maria Luiza R. Ranieri
26 – Leonardo Eufrásio Simeão e Rajan Piller
27 – Flávia Ceccon Moreira Gil, José Reinaldo Teodoro, 

Karina Ferrentino Azam, Márcia Maria Lemos e Rogério 
Moreira
28 – Vitor Germiniani Gusmão e Wellington Fleming
29 – Fabiana Clepf, Marina Marinello de Melo e Therezinha 

Puttini Ozório
30 – Cássio Silva Batista e Rosa Maria Tomazoli Fonseca
31 – Bárbara de Faria Cividatti, Mariana Silva Azevedo e 

William Sanches

Aniversariando
Dois de março 

foi o dia de cele-
brar mais um ano 
de vida de Pau-
la Rodrigues de 
Melo, que recebeu 
muitos abraços 
apertados do ma-
rido, Juliano Eulá-
lio Brandão e dos 
�ilhos Isabella e 
Matheus Iyda Ro-
drigues Brandão. 
Parabéns, querida!

A fofa e graciosa Estela Guimarães Junqueira celebrou 
mais um ano de vida no último dia 5 de março.  A come-
moração foi ao lado dos papais Octávio Miranda Junqueira 
e Raphaella Guimarães Junqueira e dos irmãos Catarina 
e Francisco Guimarães Junqueira. Parabéns. Muita saúde 
lindinha.

Já a linda Ma-
ria Beatriz Coelho 
Rodrigues come-
morou seus 9 anos 
de idade no dia 8 
de março ao lado 
dos pais Larissa e 
Eduardo Rodrigues 
e da irmã Aman-
da. Bia também 
ganhou beijinhos 
apertados dos vo-
vós.

No dia 20 de março, 
a jornalista e colabora-
dora do nosso jornal, 
Caroline Pennachi 
Colombo, comemorou 
mais um aniversário na 
cidade de Campinas/
SP. Pelo segundo ano 
consecutivo, Caroline 
celebrou a data com 
os “amigos virtuais” e 
contou com o carinho 
de todos eles e mui-
tos outros por meio de 
mensagens de texto e 
áudio, além de ligações 
pra lá de carinhosas, 
que enche o coração de qualquer um nesses tempos de 
incertezas que estamos passando. Um brinde ao seu novo 
ciclo, Carol.

O atleta e trei-
nador ouro�inense 
André Evangelis-
ta foi campeão no 
torneio de Queda 
de Braço, na moda-
lidade Dois Braços, 
na cidade de Nova 
York, nos Estados 
Unidos, no dia 21 
de março. Criado 
no Bairro Jardim 
Centenário, André 
tem uma trajetória 

brilhante em sua carreira. Atualmente ele mora na ilha 
de Martha’s Vineyard, ao sul do Estado de Massachussets, 
nos Estados Unidos. Em entrevista o Portal Observatório 
de Ouro Fino, André revelou que atualmente atua como 
treinador do americano James Clarke, que também foi 
consagrado campeão no torneio realizado no último dia 
21. “Para projetos futuros, irei participar do campeonato 
mundial, que acontecerá em setembro em Orlando, na Fló-
rida. Sem contar que também estou formando uma equipe 
na categoria amadora que representará a ilha de Martha’s 
Vineyard”. André Evangelista possui em seu histórico de 
atleta vários títulos nacionais e internacionais, sendo tri-
campeão na Bolívia, bicampeão na Argentina bicampeão 
nos Estados Unidos, hexacampeão mineiro, campeão da 
Copa do Brasil de Queda de Braço e campeão do Interclube 
Brasil. Parabéns, campeão! Voe alto.

Atleta Ouro�inense é campeão em Nova York 
no torneio de Queda de Braço

Prefeitura de Ouro Fino presta homenagens 
as mulheres servidoras municipais

Ouro Fino celebra 272 anos de fundação com 
missa de Ações de Graça e lives de artistas 

locais

Seguindo todas as medidas de segurança contra a Co-
vid-19, no dia 7 de março uma missa em Ação de Graças 
foi celebrada no Santuário São Francisco de Paula e Nossa 
Senhora de Fátima em comemoração aos 272 anos de Funda-
ção e criação da Paróquia e pelos 140 anos de Emancipação 
Política Administrativa da cidade de Ouro Fino.

O Prefeito de Ouro Fino Henrique Rossi Wolf e demais au-
toridades locais, como o Deputado Estadual Dalmo Ribeiro 
e vereadores, participaram da celebração.

“Desejo a nossa querida Ouro Fino muita paz, prosperi-
dade e as bênçãos de Deus”, disse o Prefeito sem deixar de 
agradecer Cônego Mauro Moraes pela belíssima celebração 
religiosa.

Lives comemorativas
Já no dia 16 de março, data da celebração de aniversário de 

Ouro Fino, alguns músicos realizaram lives para homenagear 
nosso município e também promoverem o bem por meio de 
doações que foram destinadas a Santa Casa de Ouro Fino.

As primeiras apresentações foram do grupo Makários e 
dos artistas Glaucia Pennacchi e Luiz Carlos Pennacchi, que 
prestaram sua homenagem a Ouro Fino com uma apresen-
tação do alto do Santo Cruzeiro, com direito a piano e tudo.
Na sequencia, o músico Gustavo Carvalho, na companhia 
de Zenrik Barbosa, Claudinho Mendonça, Omar Fontes, 
Isabella Pacitti e Victor Canvas �izeram uma linda apresen-
tação. Durante a transição os internautas podiam apontar 
a câmera do celular para o QRCode que aparecia na tela e 
fazer uma doação para a Santa Casa Ouro Fino. As doações 
ainda prosseguem e quem quiser contribuir com essa 
importante instituição que passa por momentos críticos por 
conta da pandemia da Covid-19 pode fazer sua contribuição 
para o endereço: Casa de Caridade De Ouro Fino - CNPJ 
23.020.456/0001-19 - Banco do Brasil: Agência 0205-4 
Conta 25000-7 - CHAVE PIX: 23020456000119 (CNPJ). 

Nosso diagrama-
dor e acadêmico Pau-
lo Henrique Shadow 
(PH) completou mais 
um ano de vida. Na pre-
sença dos próximos, PH 
celebrou mais um novo 
ciclo. Nossos parabéns 
de toda a equipe da 
Gazeta. 
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