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Diferentemente dos meses 
anteriores, onde observá-
vamos uma crescente não 
só no número de novos 
infectados em Ouro Fino, 
como também na média de 
óbitos registrados por conta 
da Covid-19, este mês de 
maio apresentou uma leve 
redução na contabilidade de 
vidas perdidas pelo vírus. 
O que se observava era um 
registro de cerca de 10 a 
12 mortes a cada mês. Em 
maio, o número saltou de 
50 óbitos registrado em 29 
de abril, para 56 informado 
no Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura 
no dia 30 deste mês. Núme-
ro que vem sendo mantido 
desde 15 de maio. Pág. 3

Ao contrário do número de novos 
infectados que sobe consideravelmente, 

média de óbitos reduz em relação aos 
meses anteriores

PM de Ouro Fino 
recupera produtos 

furtados na zona rural, 
localiza drogas e prende 

um autor

DMAAE publica nota de esclarecimento sobre 
desfalque em conta bancária do departamento 
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Justiça Eleitoral de 
Ouro Fino torna Rafael 
Silva, do PSC, inelegível 
e vereador eleito pelo 

mesmo partido tem 
diploma cassado; ainda 

cabem recursos
Rafael Francisco da Silva, ex-candidato a prefeito de Ouro Fino na 
última eleição municipal ocorrida em novembro de 2020 pelo 
Partido Social Cristão (PSC), foi condenado pela Justiça Eleitoral 
de Ouro Fino por fraude e ficará inelegível por oito anos.  O Juiz 
Eleitoral do município, João Claudio Teodoro, também pediu a 
cassação do diploma do vereador eleito pelo mesmo partido, 
Marco Antônio da Silva, já que no entendimento da autoridade 
o mesmo acabou sendo beneficiado pela fraude, o que o torna 
inapto para o exercício do mandato. Pág. 4

Asilo São Vicente 
de Paulo pode ser 

beneficiado com cerca 
de R$ 120 mil em 

recursos destinados pela 
Prefeitura de Ouro Fino 

Pág. 6
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Como você re-
cebe as pessoas 
que vão te visi-
tar? Em tempos 
de  pandemia , 
por óbvio, redu-
zimos o número 

de pessoas que permitimos estar 
em nossas casas e também dei-
xamos de estar com aqueles que 
costumávamos frequentar. No 
entanto, ainda assim, recebemos 
pessoas em nossa casa...

Dias atrás li uma frase que dizia: “A 
maneira pela qual recebo o outro em 
minha casa é a mesma que o recebo 
dentro de mim”. Isso realmente diz 
muito sobre nós. Você já percebeu 
que aqueles que não são tão impor-
tantes, os recebemos no portão? Não 
fazemos questão de um convite para 
entrar ou tomar um café.

No entanto, existem outros que 
temos a certeza da vontade de 
permanecer horas e horas senta-
dos, conversando sobre a vida e 
pedindo para que o relógio passe 
mais devagar na intenção de se 
eternizar o momento.

Tudo é reciprocidade não é 
mesmo? De repente, aquele que eu 
recebo no portão é alguém que não 
faz parte do círculo de importância 
ou que deixou de integrar aquilo 
que eu considero relevante em 
minha vida.

Por outro lado, aqueles que 
realmente fazem a diferença, 
queremos que fiquem horas, dias, 
meses, anos... 

A maneira como eu recebo o 
outro em minha casa é a maneira 
que o recebo em minha vida! E se 
abrir ao outro não é tarefa simples. 
Faça uma reflexão de como você 
tem agido com as pessoas que te 
visitam. Ou pense naquelas que 
você nem abriria a porta.

Existem, ainda, aqueles que che-
gam pela primeira vez e quando 
vão embora, nos fazem refletir o 
quão aquele momento foi bom 
ou ruim e, a partir daí, decidir se 
os receberemos novamente ou 
se serão apenas uma visita sem 
vínculos.

Quando fechamos a porta de 
nossa casa para alguém, também 
estamos fechando a porta de 
entrada para a nossa vida. Isso 
significa que deixaremos de mos-
trar para o outro tudo o que diz 
respeito sobre nós.

A casa onde moramos tem o nos-
so DNA, diz sobre o que pensamos, 
como nos comportamos, nossos 
gostos. As paredes possuem mar-
cas de todas as situações ali vivi-
das, mesmo que suas cores já não 
sejam mais as mesmas.  

Fechar ou abrir a nossa casa 
para quem quer que seja não é 

uma decisão fácil de ser tomada, 
requer reflexão e análise sobre 
comportamentos e a quebra de 
paradigmas que nos são impostos 
pelo tempo ou situação vivida. É 
aceitar aquele que chega, com suas 
manias, pensamentos e atitudes 
diferentes dos nossos. É estar 
aberto ao novo-desconhecido e 
permitir essa integração.

Também necessita de observa-
ção sobre a maneira como o outro 
lhe retribui esse acolhimento, o 
que nos dá a certeza sobre abrir 
ou fechar a entrada.

E como diz Charlie Chaplin, 
“cada um que passa em nossa 
vida é única e nenhuma substitui 
a outra... e ela não nos deixa só 
porque deixa um pouco de si e leva 
um pouco de nós. Essa é a mais 
bela responsabilidade da vida e 
a prova de que as pessoas não se 
encontram por acaso”.

Abra a sua casa para as pessoas 
que são especiais, permita-se ter 
novas experiências e aprender 
com cada um que adentrar em sua 
vida, mas lembre-se que o lugar 
onde você mora reflete toda a sua 
subjetividade e intimidade que, 
assim como a sua alma, só podem 
ser compartilhadas com aqueles 
que realmente são essenciais. 

Caroline P. Colombo – jornalista - 
c_pennachi@hotmail.com

As opiniões emitidas em artigos assinados  são de responsabilidade  exclusiva de seus autores. 
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A forma como recebemos as pessoas em 
nossa casa é a mesma como as recebemos 

em nossa vida

A Saúde Psíquica da família 
em tempo de pandemia

Dia 5 de junho – Dia do Meio Ambiente

Baruch Spinoza
Li alguma coisa 

da sabedoria des-
se grande homem, 
em minha juven-
tude.

Ele era de uma 
família judaica e, 

quando se mudaram para a Ho-
landa, seu nome foi vertido para 
Benedito de Spinosa.

Sua presença no mundo intelec-
tual foi soberba, celebrada pelos 
seus estudiosos como figura fas-
cinante, ganhando após sua morte 
uma estátua de bronze pretensa-

mente perpétua e inabordável.
Fui visita-la, com reverência, em 

minha passagem por Amsterdam, 
por onde estive por três vezes.

Seu aspecto humano era impres-
sionante: vestia-se elegantemente, 
colarinho branco engomado, cal-
ças pretas de veludo, casaco de 
pelo de camelo, também de cor 
preta, os sapatos de verniz preto 
com fivelas de prata.

Era um dândi de fino escopo.
Delicado e afável, contam-nos que 

era dado a fumar seu cachimbo, 
exalando o aroma do melhor tabaco.

No seu currículo registra-se ter 
sido excomungado da sinagoga 
judaica onde predicava.

Sua inteligência era excepcional, 
rica nas ideias conceituais, pensa-
mentos disciplinadores, democrá-
tico, tolerante, de valor universal 
e, por fim, católico.

O Deus de Bento era o do Novo 
Testamento.

Em seu túmulo permanece 
inscrito: “Aqui está aquele que se 
escondeu bem e bem viveu pela 
humanidade.”

Colaboração Doutor Wilson

Na continuidade 
de algumas pistas 
no enfrentamento 
da pandemia são 
apresentadas mais 
algumas que auxi-
liarão as famílias 
a estabelecer mais 

qualidade de vida psíquica nas 
suas relações. Abaixo estão elen-
cadas essas pistas:

1. Estar atento aos conflitos pes-
soais e relacionais. Creio que este 
seja um dos maiores desafios. Na 
rotina de vida que desenvolvemos, 
muitas atividades são de natureza 
defensiva, para nos proteger do 
encontro com os conflitos interio-
res e interpessoais. Não é sem ra-
zão que muitas pessoas fogem do 
silêncio e da introspecção, buscan-
do, no ativismo, evitar o confronto 
consigo mesmo, com as questões 
que permanecem sem resolução 
e que exigem delas uma conside-
ração para solucionar. Inconscien-
temente, tendemos a fugir de tais 
conflitos, porque provocam des-
conforto, enquanto o correto seria 
enfrentá-los. Esta nova rotina de 
vida, com a necessidade de estar 
em casa, rompe com os hábitos de-
fensivos que estruturavam a vida, 
e poderá nos expor aos conflitos, 
inevitavelmente, presentes até em 
pessoas muito saudáveis. Pessoas 
habitantes de uma mesma casa, 
que se encontravam à noite e nos 
finais de semana estão juntas por 
24 horas, dividindo o mesmo es-
paço, estressadas, há semanas. Há 
estudos que falam num provável 
aumento no número de divórcios 
depois da quarentena.

2. Controlar o tempo diante das 
telas. As telas de computadores 
e celulares se tornaram compo-
nentes indispensáveis na rotina 
da maioria das pessoas. Grande 
parte das atividades presenciais 
foram transformadas em ativi-
dades remotas, utilizando-se de 
tecnologias de comunicação. O 

trabalho em home office é uma das 
maiores mudanças provocadas 
pelo isolamento social, algo que 
já vinha sendo estudado, porém 
foi implantado às pressas devido a 
necessidade de se manter a econo-
mia e ao mesmo tempo preservar 
a saúde dos trabalhadores. 

Sendo úteis e indispensáveis, o 
tempo diante das telas precisa ser 
controlado, evitando-se os exces-
sos. São necessários tempos regu-
lares de pausa destas atividades.

3. Cuidado com o sono.  A ne-
cessidade de sono varia de uma 
pessoa para outra. Há pessoas 
que necessitam de 9 a 10 horas de 
sono por noite, enquanto alguns 
indivíduos necessitam de aproxi-
madamente 6 horas a cada noite, 
para funcionar de forma adequada 
(Kaplan & Sadock, 2.007, p. 810). 
Estudos feitos durante a pande-
mia mostram que uma em cada 
cinco pessoas estão apresentando 
dificuldades para dormir, com o 
sono mais curto e agitado. Man-
ter a quantidade regular de horas 
de sono é essencial para a saúde 
mental. Há uma série de medidas 
que são úteis, a maioria delas, su-
ficientemente, conhecidas: manter 
horários regulares para se deitar e 
levantar; suspender o uso de bebi-
das com cafeína e sabor “cola” ao 
menos 4 horas antes de se deitar; 
evitar sestas diurnas prolongadas; 
fazer exercícios físicos; evitar es-
timulação mental durante a noite 
(estudos, determinados filmes…); 
fazer a última refeição ao menos 
duas horas antes de ir para cama; 
desligar os eletrônicos ao menos 
90  minutos antes de apagar as lu-
zes. Por isso, somos convidados a 
viver, responsavelmente, na dinâ-
mica do cuidado, consigo mesmo 
e com o outro. Entre as variadas 
formas de adoecimento mental, 
as mais frequentes são depressão 
e ansiedade.

Psicólogo Antônio Cássio Vaz - CRP 
04/47832

No dia 5 de 
j u n h o  c o m e -
moramos o Dia 
M u n d i a l  d o 
Meio Ambiente 
e sempre gosto 
de fazer algumas 
reflexões sobre 

o tema. Neste ano, devido a pan-
demia que tanto nos assola, quero 
iniciar fazendo uma analogia: “Não 
existe saúde humana, animal ou 
vegetal sem a saúde ambiental”. 
Digo isto porque são os seres vivos 
que dependem do meio ambiente, 
porque nossa casa é o planeta 
Terra e infelizmente, nas últimas 
décadas do século XX e no século 
XXI, a espécie humana não vem 
cuidando da sua casa como deve-
ria, no mundo e no Brasil.

Tratando-se apenas do Brasil, 
temos o uso cada vez maior dos 
combustíveis fósseis como forma 
de geração de energia e falta de in-
centivo fiscal ao uso dos recursos 
renováveis, esgotos domésticos e 
industriais jogados sem tratamen-
to em ecossistemas aquáticos, libe-
ração de gases de efeito estufa e de 
destruição da camada de ozônio.

Mas quero dar especial atenção 
a duas importantes questões nas 
quais o Brasil não vem fazendo 
bem seu dever de casa.

O Brasil é o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo. E uma 
das razões é porque somos um 
dos maiores produtores agrícolas 
do mundo, de soja principalmente 
onde quase não se tem mais pragas 

porque usamos agrotóxicos há 
anos, então nossas pragas ficaram 
resistentes exigindo uma demanda 
cada vez maior de agrotóxicos. 
Usamos agrotóxicos proibidos na 
União Europeia, EUA e Canadá, 
muitos desses, produzidos no 
primeiro mundo e vendidos para 
o terceiro mundo.

A devastação das formações ve-
getais brasileiras como Mata Atlân-
tica que só restam 7%, mineração 
que destruiu grande parte do Cer-
rado e Pantanal e por fim aquela 
que o mundo está de olho: Floresta 
Amazônica. A Floresta Amazôni-
ca é a maior floresta tropical do 
mundo e tem sua maior porção em 
território brasileiro, apresenta-se 
como um ecossistema extrema-
mente complexo e delicado. Sua 
incrível diversidade biológica 
abriga cerca de 20% de todas as 
espécies vivas do planeta. Todos 
os elementos _ clima, solo, fauna 
e flora _ estão tão estreitamente 
relacionados que não se pode 
considerar nenhum deles como 
principal. Todos contribuem para 
a manutenção do equilíbrio, de 
modo que a ausência de qualquer 
um deles é suficiente para desar-
ranjar o ecossistema. A Amazônia 
é sim patrimônio nosso, mas o 
mundo tem o direito de nos cobrar 
os cuidados com a mesma, pois sua 
devastação acarretará prejuízos 
irreparáveis a todo planeta.

Diante disto, eu sinto uma vergo-
nha alheia em ter visto o Ministro 
do Meio Ambiente em reunião com 

o Presidente da República se apro-
veitando que os holofotes estavam 
para a pandemia e mandando 
“passar a boiada”. Hoje, tanto o 
Ministro do Meio Ambiente quanto 
o Presidente do IBAMA, que foi 
indicado pelo referido ministro 
em 2019 e está afastado do car-
go, estão sendo investigados por 
facilitar a exportação de madeira 
ilegal para os Estados Unidos. 
Também são bem questionáveis 
certas demissões como: vários 
chefes e diretores do IBAMA rela-
cionados com desmatamento e ga-
rimpo ilegal em terras indígenas; 
Ricardo Galvão, ex diretor do INPE 
(Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais) que foi demitido após 
apresentar dados sobre o avanço 
do desmatamento na Amazônia 
em 02/08/2019.   

Medidas urgentes e eficazes pre-
cisam ser tomadas para frear cada 
vez mais a destruição de nosso 
planeta e de nosso país. A cons-
cientização coletiva é fundamental 
para a adoção de medidas contra a 
devastação da natureza e o olhar 
crítico às atitudes dos nossos go-
vernantes para salvar o que resta 
de nossos ambientes naturais, pois 
volto a repetir, somos nós quem 
dependemos deles.

Termino aqui com um antigo 
provérbio indígena:

“Não herdamos a Terra de nos-
sos antepassados, mas a tomamos 
emprestada de nossos descenden-
tes futuros”.

Prof. Ms Rosângela Tonon

A democracia direta só existiu 
na Grécia antiga, onde os homens 
opinavam e decidiam os rumos 
das cidades-estado, em plena 
praça pública, chamada Ágora. 
Transportando para os dias atuais, 
como as populações emancipa-
das são numerosas, o que há é a 
democracia representativa, cujo 
poder de decisão é delegado atra-
vés do voto a pessoas - também 
chamadas de representantes - que 
devem respeitar as leis, dentro do 
princípio da isonomia (igualdade 
de direitos), em prol da República.

Aliás, o significado de República 
é muito bonito e, ao mesmo tem-
po, ignorado: deriva do latim Res 
Publica, ou seja, ´coisa pública´. 
Mas não é o que se vê nos países 
em desenvolvimento. Sonho após 
sonho sufrágico, vemos morrer, 
nos seus princípios mais básicos, 
um ideal de governabilidade de-
mocrática. Um verdadeiro luto 
antecipado a cada campanha 
política, verdadeiros engodos 
nos quais estamos presos. Somos 
ludibriados, pois o que vemos são 
negócios privados com dinheiro 
público!

Elisabeth Kübler-Ross (1926-
2004) foi uma médica suíça, ra-
dicada nos Estados Unidos, que 
formulou as famosas 5 etapas do 
luto ou da perda. Aqui, trataremos 
da perda da esperança em um 
mundo político que seja nobre e 
confiável.

1) Negação. No decorrer dos 
mandatos políticos, como a nossa 
imprensa ainda é livre, ficamos 
sabendo dos absurdos da falta 
de preparo, decência e respeito 
com os interesses públicos. Mas 
como o governante foi eleito, ´de-
fendido´ e ´escolhido´ por nós, tal 
como escolhemos entre Atlético 
ou Cruzeiro, negamos os fatos. 
Criou-se aqui um ´vínculo afetivo 

cidadão-político´, com uma grande 
dificuldade em se ver com clareza 
a realidade, argumentando-se e 
culpando-se sempre os outros, pe-
las suas próprias mazelas. O outro 
é um lixo. Pérolas somos nós!

2) Raiva. Este estágio de dor leva 
ao medo e à culpa. Um estágio 
perigoso, com reações imprevisí-
veis. Levantes armados e golpes 
de Estado, com violência e mortes 
podem surgir aqui. É a guerra civil, 
que pode vir por incitamento tan-
to da direita, quanto da esquerda, 
dependendo do apoio de quem 
possui a força bruta. Por sorte, os 
brasileiros são pacíficos.

3) Barganha. Negociar sempre. 
Fazer promessas e rezar para que 
Deus se lembre que é brasileiro. 

4) Depressão. Desalento total. É 
perceber que o país já foi tomado 
de assalto há muito tempo. Não 
há quase o que fazer. O chama-
do SISTEMA é indestrutível e se 
autoprotege. Montam-se circos 
e teatros, CPIs e ´julgamentos´ 
de fachada, para, no final, ficar 
tudo entre os ´mandatários´. 
Verdadeiros amigos do Rei. Aos 
vassalos, só resta chorar (e pagar 
os impostos, claro!).

5) Aceitação. Pensamentos di-
tos maduros como ´o processo 
político é lento´, ´assim caminha 
a humanidade´, ´tá ruim, mas tá 
bom´, ́ no Sudão do Sul é pior´, nos 
ajudam a aceitar e a manter uma 
´tranquila expectativa´ do porvir. 
É o que nos resta como eleitores.

Mas, o que fazer? Há uma saída? 
Como despolarizar politicamente, 
descobrindo pessoas do bem que 
têm interesses reais pelo país? 
Conversar. E é isto que estamos 
fazendo aqui, identificando a 
nossa sina. 

Dr. Rogério de Almeida Tárcia, mé-
dico em Belo Horizonte

Sina
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Muito se ouve falar sobre 
novas cepas do coronavírus 
que surgem pelo mundo 
todo, e que trazem inúmeras 
dúvidas e preocupações. 
Cepa indiana, inglesa, sul-
-africana, de Manaus... são 
diversas variantes, resul-
tantes de mutações que 
acontecem em vírus o tem-
po todo. Quando surgem 
mutações vantajosas para 
a transmissão e infecção, 
essas variantes tendem a se 
espalhar mais e se acumu-
lar na população. E quanto 
mais pessoas os vírus in-
fectam, mais eles se multi-
plicam, e mais mutações se 
acumulam.

Segundo David Schlesin-
ger, médico geneticista e 
CEO da Mendelics, primeiro 
e maior laboratório bra-
sileiro especializado em 
Sequenciamento de Nova 
Geração (NGS) que está 
ativamente sequenciando 
o vírus da SARS-CoV-2, uma 
mutação é capaz de fornecer 
novas características para 
o vírus, alterando a forma 
como ele se propaga, e a rea-
ção e efeito na pessoa infec-
tada. “Estas novas cepas são 
rastreadas em tempo real 
por programas de vigilân-
cia genômica, que possuem 
compartilhamento de dados 
e plataformas colaborativas 
online”, explica David.

Abaixo, David responde às 
principais dúvidas sobre as 
novas cepas e a importância 
do sequenciamento genéti-
co para conter a pandemia, 
con�ira:

Qual a diferença entre 
mutação, variante e cepa?

R: Embora os termos mu-
tação, variante e cepa este-
jam sendo frequentemente 
usados, quando se referem 
à epidemiologia do SARS-
-CoV-2, é importante distin-
gui-los. Mutação refere-se 
à mudança na sequência 
do RNA do vírus que pode 
levar, também, a uma alte-
ração na proteína resultante 
dele: por exemplo, D614G é 
uma substituição do ácido 
aspártico (D) por glicina (G) 
na posição 614 da proteína 
Spike (S). Variante viral se 
refere aos vírus que diferem 
em sua sequência de bases 
do RNA em uma ou várias 
posições. Devido à alta taxa 
de mutação, toda pessoa 
infectada possui múltiplas 
variantes virais no seu cor-
po, mas estas geralmente 
não prosperam e não têm 
vantagens de transmissão 
em relação às variantes 
predominantes na popula-
ção. Ocasionalmente, estas 
variantes são transmitidas 
e detectadas na população. 
Estas variantes virais são 
então denominadas cepas 
ou linhagens e têm caracte-
rísticas comprovadamente 
diferentes, como por exem-
plo, uma diferença na trans-
missibilidade, patogenici-
dade ou na virulência, que 
é a capacidade do vírus de 
provocar uma doença grave.

Quais foram as primei-
ras variantes encontradas 
no Brasil?

R: No Brasil, a epidemia se 
iniciou por duas variantes 
predominantes: a B.1.1.28 
e a B.1.1.33. No �inal de 
2020, variantes derivadas 
da B.1.1.28 se alastraram 
pelo país, as chamadas P.1 
(Manaus) e P.2 (Rio de Ja-
neiro). A variante P.1 foi a 
responsável pelo colapso no 

sistema de saúde no estado 
do Amazonas e hoje corres-
ponde a aproximadamente 
90% dos casos no Brasil.

Quantas e quais são as 
principais variantes do 
vírus circulando em solo 
brasileiro?

R: A principal variante 
no país é a P.1, presente 
em aproximadamente 90% 
dos casos sequenciados 
atualmente. A P.2 atinge 
cerca de 5%. Há também 
a B.1.1.7, que é a variante 
inglesa, e que causa aproxi-
madamente 5% das novas 
infecções neste momento. 
Estas três variantes têm 
um comportamento muito 
similar em termos de trans-
missibilidade e de resposta 
imunológica, seja natural 
ou vacinal. Recentemente 
a Mendelics identi�icou as 
primeiras ocorrências da 
variante B.1.351, a varian-
te sul africana, no Brasil. 
A resposta imunológica é 
menos e�icaz contra esta 
variante - o organismo 
produz menos anticorpos 
contra ela. Entretanto ela 
apresenta transmissibi-
lidade mais baixa que as 
outras linhagens e não está 
ganhando espaço na pande-
mia até aqui.

A vacina funciona tam-
bém para as variantes?

R: Sim. Os testes feitos até 
agora mostram que as vaci-
nas disponíveis e aplicadas 
no país protegem contra 
todas as variantes. O Chile, 
por exemplo, que também 
utiliza a Coronavac como 
principal vacina e cuja onda 
recente foi causada pre-
dominantemente pela P.1, 
teve mortalidade reduzida 
em mais de 80% pós-vacina.

Os testes disponíveis 
hoje detectam também 
estas variantes?

R: Sim. Para estas varian-
tes, a maior parte dos testes 
de laboratórios, como o nos-
so #PARECOVID, conseguem 
detectar normalmente. Mo-
nitoramos semanalmente 
as novas variantes para o 
surgimento de novas cepas.

 Como o país poderia 
abrir novas frentes de 
enfrentamento da pan-
demia?

R: Sequenciamento ge-
nético é importante para o 
monitoramento do surgi-
mento de novas cepas. Não 
importa mais se é P.1, P.2 
ou B.1.1.7 (inglesa), essas 
já predominam. O que im-
porta agora é continuarmos 
monitorando esta evolução 
daqui pra frente, porque po-
dem surgir novas variantes 
a partir destas linhagens e 
que podem ter um per�il de 
transmissão diferente. Por 
isso é tão importante se-
quenciar em números subs-
tanciais todas as semanas e 
monitorar. Grandes centros 
como Butantan e USP, com 
o auxílio da Mendelics, têm 
feito isso com bastante e�i-
ciência e em volumes cada 
vez maiores.

Esta é a primeira epide-
mia da era genômica, com 
sequenciamento em tempo 
real. Por isso o mundo está 
aprendendo muito sobre 
a evolução viral em epide-
mias. Agora conseguimos 
aplicar este conhecimento 
e alterar o curso da pan-
demia, com vacinas e vigi-
lância. Utilizaremos este 
aprendizado para evitar 
novas pandemias.

Diferentemente dos meses 
anteriores, onde observáva-
mos uma crescente não só no 
número de novos infectados 
em Ouro Fino, como também 
na média de óbitos registra-
dos por conta da Covid-19, 
este mês de maio apresentou 
uma leve redução na conta-
bilidade de vidas perdidas 
pelo vírus. 

O que se observava era 
um registro de cerca de 10 
a 12 mortes a cada mês. Em 
maio, o número saltou de 
50 óbitos registrado em 29 
de abril, para 56 informado 
no Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Prefeitura 
no dia 30 deste mês. Núme-
ro que vem sendo mantido 
desde 15 de maio.

Em um mês Ouro Fino 
registrou 320 novos casos 
con�irmados de Covid-19, 
ou seja, saltou de 1.596 ca-
sos contabilizados no dia 29 
de abril para 1.916 pessoas 
positivas para a doença, 
de acordo o último Bole-
tim Epidemiológico no dia 
30 último. Mesmo sendo 
considerado um aumento 
expressivo, para relembrar, 
de dezembro do ano passado 
para janeiro deste ano, esse 
salto no número de novos 
casos foi de 510 pessoas 
contaminadas.

Porém, em um único dia, 
foram registrados 26 ca-
sos novos casos. Número 
semelhante a março, como 
fez questão de mencionar 

Variantes do vírus 
da Covid-19: médico 

responde às principais 
dúvidas sobre o assunto

Ao contrário do número de novos infectados que 
sobe consideravelmente, média de óbitos reduz 

em relação aos meses anteriores
em uma postagem a Dire-
tora de Saúde do municí-
pio, Sheila Faria. “Número, 
aliás, muito próximo aos 
primeiros dias de janeiro, 
quando o município teve 
o pico de casos confirma-
dos”, ressaltou a Diretora 
e enfatizando para que as 
pessoas se cuidem, usando 
máscara e não participan-
do de aglomerações.

Deste total de 1.916 pes-
soas infectadas, 1.730 deles 
são de pacientes curados, 
outros 125 estão em isola-
mento domiciliar e 5 estão 
internados, quatro deles na 
Santa Casa de Ouro Fino e 
o outro em hospital de refe-
rência com UTI. O número 
de ocupação de leitos na ins-
tituição de saúde de nosso 
município é de 100%.

Já o número de pessoas 
que testaram negativo para a 
Covid-19 somam 3.962 delas 
e o número de suspeitos são 
de 11 casos, sendo que todos 
eles estão sendo monitora-
dos de casa. Um óbito está 
sendo investigado.

Mais de 2 mil atendimen-
tos já foram realizados no 
Centro Covid

A Prefeitura Municipal 
soltou uma nota informando 
que segue empenhada em 
garantir a população um 
atendimento de qualidade 
visando sempre a e�iciência, 
principalmente com relação 
ao combate a pandemia do 

novo corona vírus.
Segundo dados levantados 

pela atual administração, o 
Centro de Covid Municipal 
realizou entre fevereiro e 
11 de maio, 2.019 consultas 
e 1.120 testes.

“Constatou-se que abril 
foi o mês que obteve maior 
demanda por parte da popu-
lação na procura do Centro 
de Covid, a somatória de 
atendimentos realizados 
durante esse mês chegou 
a marca de 745 consultas”, 
informou o comunicado da 
Prefeitura.

Minas Gerais contabiliza 
mais de 1,5 milhão de casos 
con�irmados

Até o momento, em Minas 
Gerais, são 1.572.004 casos 
con�irmados de Covid-19, 
com 40.497 mortes. Confor-
me dados da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG) 
divulgadas no último dia 
30, 1.442.420 pessoas estão 
recuperadas.

O último boletim apontou 
77 mortes e outros 4.142 
novos casos de Covid-19 
que foram con�irmados no 
Sul de Mina. O número de 
casos con�irmados é o maior 
desde o início da pandemia, 
que reúne dados dos últimos 
três dias. 

Com os novos dados, o Sul 
de Minas chegou a 211.521 
casos con�irmados, com 
5.110 mortes.

Ouro Fino tem mais de 12 mil cidadãos vacinados 
contra a Covid-19; pessoas com comorbidade 

acima de 18 anos já começam a ser imunizadas 
Desde o início da campa-

nha de vacinação contra a 
Covid-19 em Ouro Fino, em 
20 de janeiro, o município 
já ultrapassa os 12 mil cida-
dãos vacinados, muitos deles 
já imunizados após tomarem 
a segunda dose do líquido, 
a maioria deles continua 
sendo o de idosos em geral 
com idade acima de 60 anos 
ou mais. 

De acordo com a Direto-
ra de Saúde do município, 
Sheila Faria, Ouro Fino tem 
precisamente 12.504 pes-
soas vacinadas em nosso 
município, sendo 8.368 com 
a primeira dose e 4.136 já 
imunizados com a segunda 
picadinha em dia.

Ouro Fino vem recebendo 
regularmente seus lotes de 
vacina e tem se destacado 
no andamento das aplica-

ções do imunizante. Re-
centemente, a Diretoria de 
Saúde Municipal deu início 
a vacinação de portadores 
de comorbidades maiores 
de 18 anos.

Os próximos públicos-
-alvo, segundo Sheila Faria 
nos informou de acordo 
com o divulgado pela Se-
cretaria de Estado de Saú-
de de Minas Gerais, serão 
os funcionários e detentos 
do sistema carcerário, os 
profissionais da educação, 
trabalhadores do transporte 
coletivo, caminhoneiros, 
trabalhadores industriais e 
da limpeza urbana. “Só após 
todos eles serem imuniza-
dos, a vacinação será voltada 
a população em geral abaixo 
dos 59 anos”.  

Adolescentes podem ser 
vacinados contra a menin-

gite em Ouro Fino
Adolescentes nascidos 

entre janeiro de 2007 e de-
zembro de 2010 poderão 
receber a vacina meningocó-
cica ACWY, segundo noticiou 
a Prefeitura de Ouro Fino no 
último dia 25. 

O imunizante previne as 
meningites e as doenças 
meningocócicas causadas 
pela bactéria meningococo 
dos grupos A C, W e Y. A 
meningite meningocócica é 
uma forma grave de menin-
gite bacteriana, altamente 
contagiosa.

A campanha de vacinação 
ocorrerá no prédio dos Ca-
puchinhos das 8h às 12h de 
segunda-feira a sexta-feira. É 
necessário levar o cartão de 
vacinação juntamente com 
o documento de identidade 
para ser vacinado.

Vacinação contra a Gripe 
segue seu curso em Ouro 

Fino
A Prefeitura de Ouro Fino 

também está imunizando 
determinado público alvo 
contra a Gripe. No último 
dia 15 aconteceu o Dia D por 
meio da modalidade Drive 
thru. O público dessa etapa 
serão crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestantes, 
puérperas e idosos acima de 
60 anos. “A população deve 
�icar atenta a algumas reco-
mendações, o tempo mínimo 
estipulado para aplicação 
da vacina contra a gripe pós 
vacinação contra o Covid-19, 
é de 15 dias. Ressalta-se 
também que é preciso levar 
o cartão de vacinação junto 
com um documento com foto 
para aplicação da vacina”, 
alerta nota da Prefeitura.
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Homenagem às mães
Ao dar início as minhas 

palavras para homenagear 
as mães no seu dia, recorri 
a um conto cheio de ternura, 
que apesar de muito tem-
po, encontra-se em minha 
mente.

Brincava distraído numa 
areia branca de uma praia, 
uma criança, esquecida do 
resto do mundo. Rabiscava 
naquele chão movediço 
�iguras irregulares, dan-
do a ele formas inde�ini-
das ,transportando para a 
areia o que se passava em 
sua mente. Neste momento 
aproxima-se alguém que 
vinha observando de longe 
aquela criança e pede com 
todo jeito: “vamos lá garoto, 
faça aí na areia o retrato 
de sua mamãe.” A criança 
para por um instante, olha 
o rosto daquele estranho 
homem, volta o olhar para 
a areia e responde serena-
mente: “não tem jeito ho-
mem!”

Pois bem, nós não somos 
mais crianças, já somos 
crescidos, somos homens 
pensadores, responsáveis 
pelos nossos atos, como 
escritores, poetas, médicos, 
advogados e etc. Mas somos 
incapazes como criança, 
quando se trata de traçar o 
per�il de MÃE, ou mesmo de 
cantar-lhe suas grandezas, 
pois sua doçura excede os 
nossos dotes. Pois devemos 

marcar o dia, o mês do ano, 
para prestarmos uma justa 
homenagem a todas as mães. 
A humanidade achou por 
bem escolher o mês de maio. 
Mês de MARIA, nossa MÃE 
DO CÉU, por ser o mais belo 
mês do ano e assim foi feito.

Todos se lembram de vós 
MÃES, de um modo espe-
cial neste mês. Desta forma 
quero saudar todas as MÃES 
nossas e de nossos �ilhos. 

A MÃE, ao receber de seu 
�ilho as homenagens do 
“DIA DAS MÃES”, ela diz a 
seu �ilho: “COMO É BOM 
VER UM LINDO POR DO 
SOL, E COMO É GOSTOSO 
OUVIR A RISADA DE UM 
BEBÊ”. A MÃE diz: “e este 
bebê é você meu �ilho ama-
do”.  Com estes dizeres de 
sua MÃE, o �ilho se ajoelha 
e pede perdão de todos os 
males causados a MÃE. Por 
este motivo, saber AMAR e 
PERDOAR é um privilégio 
exclusivo das MÃES. E por 
isso que as lágrimas que 
vão assinalando a longa 
estrada do vosso calvário 
se transformam em estrelas 
fulgurantes para iluminar os 
passos de vossos �ilhos. Que 
a procura da felicidade e em 
busca da conquista dos seus 
ideais, sempre tem a �igura 
de sua MÃE no coração.

Parabéns a todas as mães 
de todo o meu coração neste 
dia que é todo seu.

Orley Zerbinatti  

Após ter vazado a informa-
ção de um dé�icit de mais de 
R$ 122 mil da conta do Depar-
tamento Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto (DMAAE) 
na Caixa Econômica Federal, 
no último dia 29 de abril o di-
retor do órgão, Edson Batista 
Gomes, soltou uma nota de 
esclarecimento ao público.

A Diretoria do Eden Club de Ouro Fino convoca os sócios 
proprietários para a Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada em sua sede social situada na Rua Treze de 
Maio 607, Centro, Ouro Fino, no próximo dia 7 de junho de 
2021, em primeira convocação às 19:00 horas, para delibe-
rarem sobre alterações a serem introduzidas nos Estatutos 
da Associação. Solicitamos aos associados que compareçam 
usando máscaras protetoras e respeitem o distanciamento 
social no interior das dependências do clube. 

Ouro Fino, 30 de maio de 2021
Geraldo Affonso Pimentel Pereira de Araujo 
Presidente

SINDICATO RURAL DE OURO FINO
Pelo presente Edital faço saber que no dia 11 de junho 

de 2021, no período das 8h às 17h, na sede desta entidade, 
localizada na Avenida dos Palomos, 106 – A, Bairro Bela 
Vista, será realizada eleição para composição da Diretoria 
de Conselho Fiscal, bem como seus suplentes, �icando 
aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapas 
a contar do dia seguinte da publicação deste Edital.

A Secretaria da Entidade funcionará no horário das 8h 
às 17h onde se encontrará à disposição dos interessados, 
pessoa habilitada para atendimento, prestação de informa-
ções concernentes ao processo eleitoral, recebimento de 
documentação e fornecimento do correspondente recibo.

A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo 
de 10 (dez) dias a contar da a�ixação das chapas registradas.

O quórum é o que determina o art. 16 do Estatuto do 
Sindicato. 

Em caso de empate entre as chapas mais votadas, reali-
zar-se a uma nova eleição dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, limitada ela as chapas em questão. 

Ouro Fino, 14 de maio de 2021
Telmo Godinho de Oliveira
President e

Em uma parceria entre 
Prefeitura de Ouro Fino e 
o �isioterapeuta e vereador 
Paulo Henrique Chiste foi 
realizado no dia 23 de maio 
nas dependências do Tea-
tro Municipal Professora 
Mathilde Isabel de Almeida 
Paiva o encontro “Circuito de 
atualização em reabilitação 
pós-Covid-19”, promovido 
pelo Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocu-
pacional da 4ª Região (CRE-
FITO-4 MG).

O presidente da entidade, 
Anderson Coelho ministrou 
o encontro e reforçou que 
assim como outros pro�is-
sionais da área da saúde, os 
�isioterapeutas estão atu-

ando na linha de frente no 
combate ao novo coronavírus 
na recuperação de pacientes 
em tratamento pela covid-19.  
Encontro como estes tem 
ocorrido em diversas cidades 
do Estado a �im de proporcio-
nar a troca de experiências e 
atualização sobre os recentes 
estudos cientí�icos relaciona-
dos ao tema.

De acordo com Paulo Hen-
rique Chiste, “nas hospitali-
zações por Covid-19, o au-
xílio da �isioterapia é capaz 
de acelerar o processo de 
recuperação do paciente, di-
minuindo a necessidade de 
medicamentos e o risco de 
sequelas após a internação”.

O Prefeito de Ouro Fino 

Rafael Francisco da Silva, 
ex-candidato a prefeito de 
Ouro Fino na última elei-
ção municipal ocorrida em 
novembro de 2020 pelo 
Partido Social Cristão (PSC), 
foi condenado pela Justiça 
Eleitoral de Ouro Fino por 
fraude e �icará inelegível por 
oito anos. 

O Juiz Eleitoral do muni-
cípio, João Claudio Teodoro, 
também pediu a cassação do 
diploma do vereador eleito 
pelo mesmo partido, Marco 
Antônio da Silva, já que no 
entendimento da autorida-
de o mesmo acabou sendo 
bene�iciado pela fraude, o 
que o torna inapto para o 
exercício do mandato. 

Além disso, todos os can-
didatos do PSC que concor-
reram ao cargo na Câmara 
dos Vereadores tiveram seus 

registros cassados e todos 
os votos anulados. Ainda ca-
bem recursos às instâncias 
eleitorais superiores.

Rafael Silva, que é advoga-
do e também presidente do 
PSC, foi acusado de agir ile-
galmente para que o partido 
tivesse o mínimo de mulhe-
res candidatas na eleição do 
ano passado. Vale ressaltar 
que no último dia 7 de maio 
o Ministério Público havia 
emitido parecer contrário a 
condenação.

O partido é acusado de 
irregularidades na candida-
tura de Aurélia Doriset Fon-
seca. Em uma audiência, a 
mulher disse que a candida-
tura dela foi registrada sem 
autorização e contra a sua 
vontade. No entendimento 
do Juiz, apesar de Aurélia ter 
apoiado o candidato a prefei-

to do PSC, ela não realizou 
campanha para si mesma. 
No site do TSE, Aurélia Do-
riset aparece com 0 votos. 

Em sua sentença, o Juiz 
Eleitoral a�irmou que “as 
provas produzidas demons-
tram que o dirigente do 
partido tinha plena ciência 
dos atos contrários à lei que 
estava praticado e, ainda as-
sim, assumiu por sua conta 
e risco registrar a Sra. Auré-
lia sem seu consentimento 
expresso. É impossível dis-
sociar a responsabilidade 
do presidente do partido 
pelo registro do DRAP e do 
RRCs”, analisou João Cláudio 
Teodoro.

Rafael Silva a�irmou que o 
partido não concorda com 
a decisão e que já foi elabo-
rado um recurso para a 2ª 
instância. Ele disse também 

Justiça Eleitoral de Ouro F ino torna Rafael Silva, do 
PSC, inelegível e vereador eleito pelo mesmo partido 

tem diploma cassado; ainda cabem recursos

Edital de Convocação

Edital de Convocação

Cantinho da Recordação 

DMAAE publica nota de esclarecimento sobre 
desfalque em conta bancária do departamento

O DMAAE optou por noti�i-
car o�icialmente informando 
que houve uma invasão do 
sistema de pagamento da 
instituição �inanceira que 
resultou em operações ilí-
citas de precisamente R$ 
122.123,72. 

“A invasão, por se tratar de 
crime cibernético, é objeto 
de investigação por parte da 
autoridade policial por meio 
do Inquérito Criminal em 
curso na Delegacia de Polícia 
Civil de Ouro Fino, instaura-
do em decorrência da lavra-
tura do Boletim de Ocorrên-
cia nº 2021.012473280-001. 
Cumpre ainda esclarecer 
que foi instaurada Sindi-

cância Administrativa para 
apuração dos fatos para 
subsidiar as medidas de res-
sarcimento dos valores junto 
à Caixa Econômica Federal. 
O DMAAE não irá prestar 
outras informações no mo-
mento, visando preservar 
as investigações em curso”, 
�inalizou a nota.

Segundo divulgou em pri-
meira mão o portal Observa-
tório de Ouro Fino, no dia 13 
de março Edson Batista com-
pareceu na Polícia Militar 
de Ouro Fino para registrar 
um boletim de ocorrência 
referente ao tal desfalque 
na conta do departamento.

De acordo com a matéria, 

consta no boletim de ocor-
rência que a conta havia sido 
invadida eletronicamente no 
dia 9 de março de 2021  por 
volta das 20h. Foram feitas 
varias operações em favor da 
SEFAZ ES – DUA Detran no 
valor total de R$ 122.123,72.

A matéria informa que 
Roselene de Freitas, técnica 
de contabilidade do depar-
tamento, foi informada pelo 
Gerente da Caixa Econômica 
Federal que a central do ban-
co identi�icou movimentos 
estranhos na conta do DMA-
AE. Ao tirar um extrato da 
conta, foram identi�icados 
nove movimentos que não 
foram feitos pelo DMAAE.

CREFITO-4 MG realiza c ircuito de atualização em 
reabilitação pós-covid em Ouro Fino

Henrique Rossi Wolf esteve 
presente na ministração e 
fez um breve discurso sobre 
o trabalho. “Agradeço nosso 
�isioterapeuta Paulo Hen-
rique Chiste pela parceria 
pois estamos vivendo um 
momento crítico por conta 

da pandemia da Covid-19 e 
isso mostra a preocupação 
em promover um trabalho 
de excelência, não só voltado 
aos pro�issionais da área, 
mas principalmente aos 
pacientes que tiveram a do-
ença” comentou o Prefeito.

que ainda cabem recursos ao 
Tribunal Regional Eleitoral, 
em Belo Horizonte e tam-
bém ao Tribunal Superior 
Eleitoral em Brasília, e que 
só depois desses recursos, 
o partido irá se manifestar 
publicamente.

“Naturalmente não con-
cordamos com tal decisão 
e já elaboramos o devi-
do Recurso para Segunda 
Instância. O processo está 
apenas começando. Cabem 
várias medidas judiciais, 
principalmente, recursos 
para o Tribunal Regional 
Eleitoral (TER) em Belo 
Horizonte e no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
em Brasília. Após ocorrer 
o trânsito em julgado do 
processo é que nos mani-
festaremos publicamente”, 
diz nota emitida por Rafael 
Silva ao portal Observató-
rio de Ouro Fino. 

A ação foi movida por 
Marcos Silva de Menezes, 
o Bilo, do Solidariedade,  
que também disputou um 
cargo na Câmara dos Verea-
dores nas últimas eleições. 
Bilo a�irma que conseguiria 
atingir o quociente eleitoral 
necessário para conquistar 
uma cadeira na Casa, uma 
vez que foi o mais votado 
dentro do seu partido.
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“Cidades de Excelência” é o 
nome de um livro escrito por 
três intelectuais que pesqui-
saram centenas de pequenas 
cidades procurando soluções 
para seu desenvolvimento. O 
resultado é surpreendente 
e necessário para qualquer 
administração interessada 
no desenvolvimento de suas 
cidades. Todos deveriam ler... 
Prefeito, vice, vereadores e 
até mesmo a população. To-
dos devemos participar, a�i-
nal a cidade é de quem mora 
nela e paga seus impostos. 

O episódio da antiga escola 
estadural Bueno Brandão é 
lamentável. Mais uma vez 
perdemos a possibilidade de 
ter um local que nos repre-
sentasse com nossa historia. 
Será que algumas provi-
dencias vão ser tomadas? A 
população deve também se 
manifestar. 

Todos os consultórios par-
ticulares de dentistas estão 
funcionando normalmente. 
Os públicos não. Os den-
tistas não respeitam seus 
horários marcados. Dou um 

exemplo: nos Capuchinhos 
me disseram que na parte 
da manhã o dentista �icava 
até às 11 horas . Fui lá, che-
guei às 10 horas e ele ou ela, 
não sei dizer, já tinha ido 
embora. Me disseram que 
uma nova dentista estaria 
em seu posto ao meio dia. 
Horário que cheguei, sua 
bolsa estava lá, mais ela 
tinha ido levar sua �ilha na 
escola. Chegou à s 13 horas 
alegando que não podia 
fazer o serviço direito pois 
as ferramentas (máqui-

nas) estavam quebradas. 
E quando estão no serviço 
alegam que as máquinas e 
instrumentos necessários 
estão quebrados. Ou seja, 
a maioria não cumpre sua 
parte no contrato com a 
prefeitura. Então por que 
tê-los? Porque pagamos 
por um serviço inexistente? 
Sobre os médicos também já 
�iz uma reclamação. O não 
cumprimento de horário é 
uma constante.

Maneco de Gusmão é artista 
plástico e membro da Aola

Crônicas Ouro�inenses

uma página em colaboração com a Academia Ouro�inense de Letras e Artes (Aola)gazeta literária
Vermelho Planeta
Companheiro - Vizininho
              Esconde em cores
camaleão de dunas
(azuladas - amareladas). 
             Psicodélico - delicado
água líquido - passado
Pink Floyd - anos luz
mortes
         para novo destino
nos seduz - arrepia
Veloz utopia.      

José Ribeiro de Miranda

Sobre tudo se conversa
Em uma mesa de bar
E sobre o que se falar
Sempre tem um entendido
Um expert, um sabido
É só se dá o pontapé
Logo alguém �ica de pé
Demonstrando saber tudo
Dessa vez o mote do estudo
Foi nomes de cabaré

Recanto das prostitutas
Madrinha Iná, Maria boa
Casa da mulher à toa
Arpege, O Bataclã
A o�icina do fã
Otaviana, Palmeirinha
Só trepa com camisinha
Fussura, Copacabana
Refúgio do bacana
O Babi e O Tiazinha

O Cabaré do Chinelo
Executivo, Forquilha
D. Maria Padilha
Rita loura, Saramandaia
Tudo da mesma laia
A Cafetina, O Cafetão
O Cabaré do Magão
Depois da ponte, Queen 
Night
Real Shalon, Red Light
E o Rosa Palmeirão

Prostíbulo da D. Neusa
Mulher melhor que a sua
Marron glacê, Moça de rua
O seu lar fora de casa
O Boca quente, O Arrasa
O Canto do desocupádo
Moulin Rouge, Cacheado
La Hoje, Moça Bonita
Recanto da Periquita
Chupim Golé e João Barbado

Beth Balanço, Beth Cuscuz
Bom Futuro, O Céu
Sem Grinalda e Sem Véu
Boate CC, Casa da Irene
Amor Fatal, Amor Perene
Chofer de Praça, Dança e 
Prosa
Chão de Estrelas, A Estilosa
Chica Terto, O Bordel
Tem o Anjo Gabriel
Formosura e A Folgosa

Refúgio da Meretriz
Bar das Moças, Inferninho
Tem o Cabaré do Pedrinho
Rosa de Maio, Verus Bar
Porta aberta,Pode entrar
Tem o Cabaré da Nana
A Fuderosa, O Sacana
Tem a Pousada do Amor
Com Jeitinho, Sem Pudor
O Senzala e A Profana

Tem a Casa das Primas
Barba,Cabelo e Bigode
Tem o Só entra quem pode
O Só não veio quem não quis
Cantinho da Meretriz
Boate da Luz Vermelha
Rio do Fogo, A Centelha
Tem o Toma lá dá cá
O Pode Tudo, O Shangrilá
Bar das Quengas e o Sobrancelha

Após muitas gargalhadas
Tudo revisto e anotado
Brilho nos olhos, animado
A noite virou criança
Eu me rendi à lembrança
De um meu amor primeiro
Bêbado, rico e fagueiro
Entrei pela madrugada
Nos braços de uma namorada
Onde acordei? Num puteiro...

Celso Cruz  (Brocoió)

Gratidão palavra forte,
é algo contagiante.
Se tens Deus sei que és forte,
pra seguir sempre adiante.

Com palavras sábias à Deus,
representando a multidão.
Onde busca a paz aos seus,
com palavras do coração.

Palavras que ecoam da alma,
em sentimentos de grande emoção.
Aos ouvidos instalam a calma,
buscando sempre a salvação.

Representante de Deus no amor,
agradeça o dom que tem.
Com palavras de bom Pastor,
repassando palavras do bem.

 Nanci Felix Silva 

Hoje solitário e triste
Meus lábios se calaram
E te amo, te amo
A outra não sei dizer
Só sei dizer
Te amo, te amo
Que verdadeiramente
Me ensinou a amar
Só sei dizer
Te amo, te amo
A ti meu primeiro 
E único amor

Poeta José Ronaldo Rastelli. Todas as poesias de autoria desse poe-
ta estão registradas em cartório. 

Depois de anos labutando 
na roça, o velho Olegário 
conseguiu juntar um bom di-
nheirinho com a pequena la-
voura e a criação de porcos. 

Preocupado com aquele 
dinheiro todo guardado na 
casinha simples e humilde 
no meio do mato, sem se-
gurança alguma e sabendo 
que existiam investimentos 
bancários para valorizar 
aquele dinheiro, o �ilho de 
seu Olegário conseguiu após 
muita resistência convencer 
o descon�iado matuto a ouvir 
propostas de investimentos 
num banco da cidade. 

Após pedir que Olegário e 
o �ilho se sentassem e ofere-
cer um cafezinho, o gerente 
muito prestativo vai direto 
ao ponto. 

- Seu Olegário, entendo 
que o senhor não goste e 

não entenda muito dessas 
coisas de banco como juros, 
taxas, aplicações etc., mas o 
seu �ilho me contou que o 
senhor guarda uma consi-
derável quantia em sua casa 
e lhe garanto que investindo 
no nosso banco o dinheiro 
estará seguro e rentável. 

O velho Olegário começou 
a franzir a testa: 

- Seu gerente, vou ser ho-
nesto. Só vim aqui ouvir o 
que tem pra me dizer porque 
meu �ilho me encheu o saco. 
Por mim o dinheiro �ica lá 
em casa.  

O gerente sorriu: 
- Mas aqui o dinheiro vai 

render muito, por exemplo, 
se o senhor aplicar no Te-
souro Selic, que é um título 
público pago ao investidor 
pela taxa Selic... 

Olegário coçou a cabeça: 

- Desculpa seu gerente, 
mas selim eu conheço só de 
bicicleta.  

Uma grande risada do ge-
rente e o rosto vermelho de 
vergonha do �ilho de seu Ole-
gário encolhido na cadeira. O 
gerente continua: 

- Tudo bem seu Olegário, 
e se o senhor aplicasse em 
CDB, onde estaria empres-
tando dinheiro ao banco e é 
remunerado por isso... 

 Olegário se levanta enrai-
vecido: 

- CDB, PMDB, PCB, eu não 
quero saber de política não. 
Desse jeito vou deixar meu 
dinheiro lá em casa mes-
mo, onde sei que corrupto 
nenhum vai pôr a mão e se 
alguém �izer gracinha minha 
doze cospe fogo! 

O gerente tentou argu-
mentar sobre aplicar em 

Letras de Câmbio, Fundos de 
Investimentos e até na Pou-
pança, mas o velho já estava 
decidido onde investir seu 
dinheiro.  

- Desculpa seu Olegário, 
mas só porque o senhor não 
entende dessas palavras que 
precisa descon�iar de nossos 
investimentos! 

Olegário então sorri: 
- Posso não entender. Mas 

vou aplicar meu dinheiro no 
C.I.P. lá em casa. 

O gerente arregala os olhos 
por nunca ter ouvido falar 
dessa sigla: 

- O que é C.I.P.? 
 Olegário responde com 

uma piscadela: 
- Colchão de Investimento 

Privado. 
Rodrigo Alves de Carvalho 

nasceu em Jacutinga é j ornalis-
ta, escritor e poeta

Psicodélico  vizinho

Palavras de Gratidão

Meu primeiro amor

Colchão de Investimento Privado 

Nomes de Cabarés

Sinto que falta
Que falta me faz
Dentro de mim
Crenças nas esperanças
De passados futuros
Futuros passados
Eternidades sem �im
No espírito, na alma
No Deus en�im.

Post Litteris: George Santayana (1863 – 1952) era católico, 
foi teólogo e acima de tudo �ilósofo. Rompeu com os credos 
e religiões mas confessava ter saudades nostálgicas do ca-
tolicismo. Estes versos eu dedico a sua memória

Plínio Miranda é membro da Aola

Com a pujança da antera
A sua manifestação nos convida
A despertamos da arrogante quimera
De que de sentimentos a natureza é desprovida
Agora o Villaggio possui desastrosa cratera
Que muito será sentida
Na próxima primavera

Para a compreensão dos leitores, a poesia acima foi publi-
cada no grupo de Whatsapp do condomínio Villaggio dei 
Fiori, em solidariedade aos condôminos que lamentavam 
o criminoso corte de um ipê centenário.

Antonio Eloy Neto 

Católico e Ateu

Natural Sentimento 

Após anos de ternura controlada, 
Perco-me em abraços saludada.
No materno berço na doce alvorada,
Singelo beijo de uma noite mais calma.  

Não ando mais em periferia descalço,
Sentinela os cantos do subalterno pássaro. 
Mereço um sorvete de casquinha na praça,
Um casal de esquilo num galho faz pirraça.

Mergulho em águas rasas da fonte,
Moedas da sorte não são cortantes.
Olhares de desaprovação pelos adultos andantes,
Os pombos travessos numa dança provocante.  

Deitado na grama olhando um céu azul,
Poucas nuvens se fazem imagem na imaginação que conduz. 
Meu sorriso inócuo tira o peso do pecado,
Meu olhar sereno leva o verdadeiro recado. 

Sejamos triunfantes ainda sendo pedinte por carinho,
Nos versos das folhas soltas brincando antes da morte seca.
O brilho solar que se atreve passar por �ileiras de �lores,
Aquece em demasiado o formigueiro e seus transeuntes. 

O cheiro do orvalho é embriagante,
Sertanejo galope no sol nascente,
Ainda sem sono sentado no banco branco,
Outros iguais a mim uma referência em cântico... 

Água suave de parque morada de patos,
Tenho calor na sombra e sinto cansaço.
Ainda moro numa barraca mal localizada,
Tem café quentinho feito em uma lata.

Recito palavras sagrada da placa de aviso,
Converso com outros que se dizem mendigos.
Sorrio para travessuras de crianças bem vestidas,
Às vezes pertos de velhos de trinta anos bem ranzinzas... 

Trato de animais silvestres famintos,
Brincamos às vezes de sermos amigos.
Sinto-me ciúmes quando alguém ocupa meu banco,
Ainda sendo o branco que segurou muito meus prantos. 

A noite deve esfriar e meu agasalho está na árvore,
Tem que secar depois de tê-lo lavado na fonte.
Desgastado ele me ajuda em seu abraço,
Somos dois velhos esperando a morte devasso. 

Paulo Henrique Shadow é membro da AOLA

Meu quintal é a praça
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Aqui rende mais
Leie, assine e anuncie!

Falecimentos

Pensando em melhorar 
e qualificar ainda mais o 
serviço prestado pelo De-
partamento de Ação Social 
do município, o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
de Ouro Fino promoveu um 
encontro no Salão Nobre da 
Prefeitura ministrado pela 
empresa Anima Consulto-
ria em Políticas Públicas. O 
objetivo era o de apresentar 

propostas de prestação 
de serviço de capacitação 
técnica aos profissionais 
da área. 

Na ocasião participaram 
representantes de entidades 
sociais como APAE, Escola 
Esperança e Vida, Guarda 
Mirim, Fundação José Ruffo 
Bernardes, além de funcio-
nários dos departamentos 
de Saúde, Esporte e da pró-
pria Ação Social.

Nos deixou no último dia 
24, no Rio de Janeiro, a pro-
fessora aposentada, Vicenti-
na Melo da Silva. Ela estava 
com 85 anos e desde janeiro 
se convalescia de uma doen-
ça pulmonar, acompanhada 
dos filhos, na capital flu-
minense. Dona Vicentina é 
mãe de Silvia Helena, Mário 
Antônio e do Deputado Fe-
deral, pelo Estado do Rio de 
Janeiro, Hugo Leal. 

Nas redes sociais, as home-
nagens a essa grande mulher 
vieram de muitos amigos 
e demais órgãos, como a 
Prefeitura de Ouro Fino, a 
Câmara Municipal e o IF Sul 
de Minas, onde lecionou his-
tória por muitos anos.

O que mais pode se notar 

28/4 – Lourdes 
Luiz Alberti – 
87 anos

28/4 - Francis-
co Bragança - 
71 anos

29/4 – Julio 
Bueno Brandão 
– 89 anos

30/4 – Vera Lú-
cia Barsi Neto 
– 71 anos

2/5 – Braz Mar-
condes da Silva 
– 61 anos

4/5 – José Ma-
ria Alves Neto 
– 69 anos

5/5 –  Paulo 
Sérgio Simões 
– 51 anos

6/5 - Ana Maria 
Monteiro Félix - 
68 anos

6/5 – Luzia Lu-
crécia Ferreira 
– 67 anos

7/5 - Conceição 
da Silva Almei-
da - 80 anos

7/5 – Apare-
cido Donizete 
do Carmo – 63 
anos

7/5 – Nanci Al-
ves de Oliveira 
– 78 anos

8/5 – Sebastião 
Januário – 73 
anos

O Prefeito de Ouro Fino, 
Henrique Rossi Wolf, rece-
beu no dia 20 de maio em 
seu gabinete a representan-
te da fábrica City Lumi, do 
ramo de lâmpadas de Led, 
Adriana Marques. A fábrica 
tem sua matriz na cidade de 
Manaus (AM) e possui filiais 
em São Paulo (SP) e Belo 
Horizonte (MG).

Segundo nota da Prefei-
tura, a empresa mostrou-se 
interessada em instalar uma 
fábrica em nosso município. 
O vereador Vanderlei Cân-

dido intermediou as nego-
ciações entre a City Lumi e 
Prefeitura de Ouro Fino.

“Levamos os representan-
tes em locais onde a fábrica 
possa ser instalada e apre-
sentamos nossas propos-
tas. Teremos uma segunda 
reunião e estaremos traba-
lhando forte para que esta e 
outras fábricas e empresas 
venham para Ouro Fino. 
Nossa luta é na geração de 
emprego e renda pra nossa 
gente”, explicou o prefeito 
Henrique Wolf.

Após uma Moção de Apelo 
ao Governo do Estado de 
Minas Gerais ter sido proto-
colada solicitando a abertura 
de uma unidade do Corpo de 
Bombeiros Militar em Ouro 
Fino, o Coronel BM Coman-
dante-Geral Edgar Estevo 
sinalizou que uma unidade 
da corporação pode ser ins-
talada em nosso município 
até o ano de 2026.

A informação veio por 
meio de um post publicado 
pelo vereador Tiago Bazolli, 

que ao lado de Paulo Hen-
rique Chiste Silva, foram os 
autores da Moção datada de 
27 de março ultimo.

Tiago Bazolli publicou que 
o Coronel BM Comandante-
-Geral Edgar Estevo res-
pondeu afirmando que está 
sendo “elaborado o Plano de 
Comando da Instituição que 
prevê a instalação de novas 
frações para o atendimento 
às ocorrências de urgência 
e emergência até o ano de 
2026 em Ouro Fino”. 

8/5 – Doralice 
Aparecida Fava 
Simões – 76 
anos

12/5 – Apare-
cida Gonçalves 
Ra m o s  –  6 9 
anos

13/5 –  João 
José Gregório – 
81 anos

13/5 – Rachel 
Brandão – 45 
anos

15/5 – Bene-
dito Faria – 81 
anos

15/5 – Ailton 
Ribeiro Júnior 
– 25 anos

16/5 – Iraci 
Aparecida da 
Silva – 71 anos

17/5 – Ângelo 
Gabriel Pereira 
– 79 anos

1 9 / 5  –  J o s é 
Luiz Moreira – 
85 anos

20/5 – Mag-
nólia Monteiro 
Ferreira – 88 
anos

25/5 – Joaquim 
Costa Barros – 
79 anos

25/5 – Vicen-
tina de Paula 
Melo Pereira da 
Silva – 85 anos

Parte Dona Vicentina, deixando legado de 
bondade e exemplo de grande educadora

nas declarações foram regis-
tros reforçando seu legado de 
generosidade e serviço aos 
mais necessitados através da 
Igreja Católica e por meio dos 
movimentos de Renovação 
Carismática Católica. Em uma 
das postagens, um amigo 
declarou: “Uma pessoa que 
sabia ver nos outros o me-
lhor, sempre pronta a fazer 
um elogio, sempre pronta a 
estender a mão para ajudar. 
Com carinho maternal, cuida-
va de todos e com sua doçura 
a humildade arrastou uma 
multidão para Deus. A Senho-
ra foi fiel até o fim, combateu 
o bom combate, guardou a fé. 
A nós agora resta seguimos 
seu exemplo de Amor a Deus 
e serviço aos irmãos”.

Seu filho, Hugo Leal es-
creveu que a mãe, nos úl-
timos quatro meses que 
ficou internada no Hospital 
São Lucas, sentiu muito por 
estar longe dos seus muitos 
amigos e da sua Ouro Fino. 
“Mas, durante esse tempo, 
Dona Vicentina seguiu nos 
oferecendo exemplos de 
alegria, de esperança, de ge-
nerosidade e de fé. Agradeço 
a todos que dedicaram a ela 

suas orações nestes tempos 
difíceis. A mim, a meus ir-
mãos e a toda a família, nos 
conforta a certeza que o Se-
nhor Jesus receberá minha 
mãe de braços abertos e a 
acolherá em sua morada”, 
finalizou o político.

Já o IF Sul de Minas de-
clarou que Dona Vicentina 
exerceu a missão de profes-
sora de História no Campus 
Inconfidentes, entre os anos 
de 1959 a 1993. Ela também 
ocupou o cargo de Super-
visora. “De temperamento 
participativo e propositivo, 
ela foi a mentora da constru-
ção do Salão Social na gestão 
do então diretor-geral, Hugo 
Pellegrino de Miranda Neto 
(1974 a 1988). Em sua ho-
menagem, a Praça Central 
do Prédio Principal tem o 
seu nome. Gratidão  à Dona 
Vicentina pelo trabalho e  
por todos os ensinamentos 
compartilhados”, encerrou 
a nota da instituição.

Por sua vez, o Deputado 
Dalmo Ribeiro escreveu se 
despedindo “de uma gran-
de professora, com quem 
aprendeu tantas lições para 
toda a vida. Registro meu 

pesar pelo falecimento da 
Dona Vicentina e manifesto 
minhas condolências a toda 
a família, em especial ao meu 
amigo deputado Hugo Leal”.

“A Prefeitura Municipal 
de Ouro Fino em nome do 
Prefeito Henrique Wolf ma-
nifesta o mais profundo pe-
sar pela morte de Vicentina 
Melo da Silva, com 85 anos. 
Dona Vicentina encantou 
a todos que puderam ter 
o prazer de estar em sua 
companhia. Seu legado se 
faz presente e somos eter-
namente gratos por tudo 
que ela fez por todos. Viveu 
grandemente para a fé e para 
a família. Sua perda será 
sempre sentida”, declarou.

Em sua homenagem, a 
Câmara Municipal decretou 
luto oficial na sede do Poder 
Legislativo. “A professora 
fez história na educação de 
Ouro Fino e Inconfidentes, 
além de deixar um legado 
de caridade em ações junto 
à Igreja Católica. Sua vida foi 
marcada pela atuação para 
o crescimento de nossa so-
ciedade e seu legado nunca 
será esquecido”, finalizou a 
nota da Câmara.

Comandante sinaliza 
que prevê instalação 
de unidade de Corpo 

de Bombeiros em Ouro 
Fino até 2026

Prefeito de Ouro Fino recebe representante de 
empresa do ramo de lâmpadas de Led interessada 

em se instalar no município

Representantes de entidades sociais de Ouro 
Fino participam de encontro de capacitação em 

políticas públicas

A Prefeitura de Ouro Fino 
noticiou que pretende repas-
sar cerca de R$ 120 mil ao 
Asilo São Vicente de Paulo, 
recurso este oriundo de res-
tituição por meio de ações 
de combate a corrupção da 
administração 2009-2012 e 
promovidas pelo Promotor 
de Justiça de Defesa do Pa-
trimônio Público, Dr. Mário 
Corrêa da Silva Filho.

De acordo com nota, no 
Projeto de Lei assinado no 
último dia 6 de maio consta 
o valor de quase R$ 59 mil 
que precisa passar por apro-
vação na Câmara Municipal, 
assim como um outro proje-

to que também será encami-
nhado aos vereadores e cujo 
valor financeiro é de mais de 
R$ 60 mil, valor este que será 
destinado ao pagamento de 
contas em atraso de energia 
elétrica do Asilo.

“Estamos encaminhando 
esses importantes Projetos 
de Leis aos nobres edis e 
temos a certeza que terá 
aprovação unânime dos nos-
sos colegas e parceiros vere-
adores, principalmente por 
ser uma importante ação em 
benefício ao nosso abrigo de 
idosos, que tanto necessita 
do nosso apoio e colabora-
ção”, comentou o Prefeito.

Asilo São Vicente de Paulo pode ser beneficiado 
com cerca de R$ 120 mil em recursos destinados 

pela Prefeitura de Ouro Fino 
A Prefeitura reforçou ain-

da que em fevereiro deste 
ano a atual administração 
municipal destinou recur-
sos próprios ao Asilo São 

Vicente de Paula no valor 
de R$ 40 mil, além de ter 
assumido a conta mensal 
de energia elétrica da ins-
tituição.

27/5 – Da-
rio Carlos – 84 
anos

28/5 – Rita 
d e  O l i v e i r a 
Siqueira – 88 
anos 

28/5 – Ivone 
Maia Germinia-
ni Fernandes 
– 63 anos

29/5 – Flo-
riza Vieira Rio 
Branco –  88 
anos

29/5 – Bene-
dicto – 96 anos

30/5 – Caibar 
Palomo – 78 
anos
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Um grave acidente ocor-
rido no dia 15 de maio na 
MG 459, rodovia que liga 
Ouro Fino a Monte Sião, 
ocasionou a morte de um 
dos motoristas dos quatro 
veículos envolvidos neste 
trágico incidente. 

De acordo com informa-
ções, um VW Polo tentava 
realizar uma ultrapassagem 
por detrás de um outro 
veículo, uma caminhonete, 
porém, o condutor desta 
caminhonete teria retorna-
do a sua faixa, mas o Polo 
não teve temo se desviar e 

colidiu de frente com a Che-
vrolet Montana conduzida 
pela vítima que seguia no 
sentido oposto. 

Com o impacto, o veículo 
Montana foi arremessado 
para fora da pista em um 
barranco. Já os veículos 
Ford Ranger e Ford Fiesta 
que seguiam na traseira do 
Volkswagen Polo não conse-
guiram frear a tempo, cau-
sando um engavetamento.

Viaturas do SAMU esti-
veram no local realizando 
o socorro das vítimas, não 
sendo possível, após rea-

Um rapaz foi preso no dia 
28 de abril no Bairro Vila 
Prateada, em Ouro Fino, pelo 
cometimento de crime de 
tráfico de drogas.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, ele foi abor-
dado pelos militares e rea-
giu, sendo necessário fazer 

Uma decisão judicial foi 
cumprida pela Polícia Fede-
ral (PF) no último dia 11 em 
Jacutinga. A ação faz parte 
da nova fase da operação 
Subitis Auxilium 2.0 para 
combater fraudes ao Auxílio 
Emergencial.

Em todo o Estado, a PF 
cumpriu 14 mandados de 
busca e apreensão, 39 blo-
queios de contas bancárias 
e 13 medidas cautelares 
diversas da prisão de res-
ponsáveis por empresas 

investigadas. Todas as de-
cisões judiciais foram expe-
didas pela 11ª Vara Federal 
de Belo Horizonte, foram 
cumpridas. 

Em Jacutinga, a conta ban-
cária de um dos investigados 
foi bloqueada. A PF não 
divulgou a identidade do 
jacutinguense e o endereço 
onde foi cumprido o manda-
do de busca e apreensão. O 
prejuízo estimado é de mais 
de R$ 1 milhão, segundo a 
PF. O suspeito não foi preso, 

porém, ele pode responder 
por crimes como falsidade 
ideológica, estelionato, or-
ganização criminosa e uso 
de documento falso.

As informações iniciais são 
da Base Nacional de Fraudes 
ao Auxílio Emergencial (BN-
FAE) da PF, que reúne dados 
de comunicações de irregu-
laridades referentes ao paga-
mento fraudulento do auxílio, 
após terem sido analisados e 
confirmados pela Caixa.

Por meio do cruzamento de 

dados, foi possível identificar 
um beneficiário em Jacutinga 
de valores vindos de contas 
contestadas por fraude junto 
à Caixa e que foram utilizados 
para efetuar diversas com-
pras em estabelecimentos 
comerciais, por intermédio 
de máquinas de cartão de 
crédito/débito e compras 
virtuais, com indícios de 
conivência por parte de seus 
responsáveis legais e/ou 
funcionários. Fonte: Gazeta 
de Jacutinga - Foto: PF

No dia 20 de maio a Polícia 
Militar de Ouro Fino pôs fim 
a mais um ponto de tráfico 
de drogas na cidade. Uma 
denúncia anônima levou 
os militares a monitorarem 
um cidadão de 37 anos, re-
sidente do Bairro Parreiras 
e que estaria realizando a 
traficância de entorpecentes 
na região.

Os militares, com a in-
formação de que o cidadão 
iria realizar uma entrega 
de drogas no bairro Vila 
Prateada, se posicionaram 
em local estratégico e após 
monitoramento abordaram 
o elemento. O cidadão, no 
momento da abordagem, 
jogou sua bicicleta sobre a 
viatura e danificou o capô 
do veículo.

Durante revista feita no 
cidadão nada de irregular 
foi encontrado, porem no 
chão, onde o autor veio a 
cair quando caiu da bicicle-
ta, foram localizados uma 
quantidade de 17 pedras de 
crack, prontas para a venda.

Na casa do elemento foi 
localizado em cima do forro 
da cozinha, a quantia de 25 
papelotes de cocaína, em-
baladas em sacos plásticos. 
Já no quarto do autor foi 
localizada uma balança de 

precisão e duas facas que 
estavam com resquícios de 
maconha e cocaína.

Os militares localizaram 
dentro da casa, uma TV de 
50”, Marca LG, que havia sido 
furtada, conforme registro 
policial já realizado ante-
riormente e um aparelho 
celular o qual os militares 
identificaram ser de um 
usuário de entorpecentes 
que poderia estar no imóvel 
momentos antes da chegada 
da polícia e a quantia de R$ 
1.730,00 em moeda corren-
te, provavelmente da venda 
de entorpecentes e em notas 
de baixo valor.

O elemento recebeu voz 
de prisão pelo crime de trá-
fico de drogas, receptação e 
dano ao patrimônio público. 
A bicicleta que se chocou 
a viatura foi apreendida, a 
televisão foi apreendida e 
reconhecida pela vítima. 
Todo o material ilícito e o 
dinheiro foi apreendido e 
apresentado ao Delegado 
de Plantão em Pouso Alegre, 
juntamente com o cidadão 
que fico ua disposição da 
Justiça. O cidadão também 
responderá por falsa iden-
tidade, uma vez que deu 
informações falsas sobre seu 
nome. Fonte Tô no Giro

No dia 21 de maio a Polícia 
Militar de Ouro Fino desen-
cadeou uma operação na 
zona rural da cidade com o 
intuito de reprimir tráfico, 
roubos e furtos. Na oca-
sião, as equipes detinham 
informações de possíveis 
suspeitos e veículo utilizado 

nos delitos.  
As equipes durante patru-

lhamento ainda pela Rodovia 
MG 459, próximo ao Bairro 
dos Farias, se posicionaram 
de forma estratégica e conse-
guiram visualizar o momen-
to que um veículo VW Gol, 
apontando como suspeito 

Um acidente de trânsito 
deixou duas pessoas feridas, 
no início da noite da de 21 de 
maio em Jacutinga. De acor-
do com a Polícia Militar, os 
carros colidiram de frente na 
Rodovia MG-290, próximo 

ao trevo do cemitério.
Ambulâncias foram acio-

nadas para socorrer as víti-
mas, que sofreram ferimen-
tos. Elas foram levadas para 
Pronto Atendimento local, 
mas no dia seguinte, uma 

das vítimas de 41 anos, não 
resistiu aos ferimentos e 
faleceu. Nivaldo Veloso era 
morador de Jacutinga e deixa 
duas filhas.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o automóvel Fox dirigido 

por Nivaldo colidiu de frente 
com um automóvel Prisma 
ocupado também por dois 
moradores de Jacutinga.   Os 
passageiros deste veículo so-
freram ferimentos leves e após 
medicados foram liberados. 

Rapaz perde a vida em acidente na MG entre Ouro 
Fino e Monte Sião 

nimação, manter os sinais 
vitais do condutor da Mon-
tana, que veio a óbito no 
local. A mulher que estava 

no banco do passageiro foi 
transferida em estado gra-
ve. Com informações do 
Portal Tô no Giro.

Uma pessoa morre em grave acidente na Rodovia 
MG 290 na entrada de Jacutinga

Homem é preso 
traficando pedras de 

crack na Vila Prateada

PM de Ouro Fino prende 
rapaz por tráfico de 
drogas, receptação e 
dano ao patrimônio 

público

PM de Ouro Fino recupera produtos furtados na 
zona rural, localiza drogas e prende um autor

de ações criminosas, passou 
sentido a Monte Sião. 

Foi realizado o acompa-
nhamento e a abordagem, 
momento em que os ocupan-
tes do veículo tentaram fugir. 
O passageiro, um cidadão de 
22 anos residente no bairro 
dos Palomos em Ouro Fino, 
já conhecido no meio policial 
por diversos crimes, foi imo-
bilizado e algemado, devido 
ter oferecido resistência 
ativa contra os militares.

Em vistoria veicular, vários 
objetos, possivelmente fur-
tados, foram arrecadados. 
Além de drogas, dinheiro 
e celulares possivelmente 
utilizados nas transações 
ilícitas.

Os policiais militares não 

conseguiram deter o com-
parsa, porem o mesmo foi 
identificado como sendo um 
rapaz de 26 anos e residente 
em uma chácara na zona 
rural da cidade de Ouro Fino.

Estavam de posse deles 
uma tv de 50 polegadas, 
diversas ferramentas, pa-
rafusadeira Elétrica Bosh, 
churrasqueira elétrica, serra 
Mármore Bosh Profissional, 
alicate de corte de cadeado, 
várias roupas e sapatos, 60 
papelotes de cocaína, três 
celulares e material para 
embalagem do entorpe-
cente.

O autor e os materiais loca-
lizados foram apresentados 
a Delegacia de Polícia civil no 
município de Pouso Alegre.

uso de técnicas 
de defesa pessoal 
a fim de imobili-
zar e algemar o 
autor, que tentava 
dispensar algo no 
córrego. Após ter 
sido imobilizado, 
os agentes conse-
guiram localizar, 
debaixo da ponte 

e dentro da água, 25 pedras 
de crack.

O autor e materiais ar-
recadados foram enca-
minhados para Delegacia 
regional de Polícia Civil no 
município de Pouso Alegre 
para valoração dos autos e 
demais providências. 

Jacutinguense tem conta bancária bloqueada pela PF em operação de 
combate a fraudes no auxílio emergencial
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O dia 14 de maio 
foi de celebrar mais 
uma primavera da que-
rida Ana Paula Fer-
nandes Medau, que 
aparece na foto ao lado 
do marido, Marcus An-
tônio Medau e do �ilho 
Mateus. A celebração 
foi entre amigos e fami-
liares com o tradicional 
Parabéns pra você. 

O Cônsul da Repu-
blica da Itália em Belo 
Horizonte, Dario Sava-
rese, nomeou no último 
dia 28 de abril o ouro�i-
nense Paulo Henrique 
Chiste da Silva, como 
Corrispondente Conso-
lare da microrregião de 
Poços de Caldas, cidade 
que abrange a mesor-
região Sul e Sudeste de 
Minas Gerais. A nome-
ação foi encaminhada 

ao Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação 
Internacional.

Paulo Henrique explicou que terá como função subsidiar e 
dar assistência aos cidadãos italianos, prestar informações 
dos serviços oferecidos pelo Consulado da Itália, dar supor-
te não só a delegação italianas em visita na região, como 
também a todo o consulado na organização e promoção 
cultural e comercial, e também junto as autoridades locais.

“Irei trabalhar com dedicação e esmero para representar a 
altura o cargo que ne foi investido, representando com hon-
ra as tradições do povo italiano”, disse Chiste sem deixar de 
agradecer o Cônsul da Itália, Dario Savarese pela indicação e 
deferimento de seu nome como Corrispondente Consolare.

Cabe ressaltar que a nomeação é conferida sem direito a 
remuneração. Dentro dos limites da disponibilidade �inan-
ceira do Consulado serão reembolsadas as despesas refe-
rente ao envio de documentação complementar ou faltante 
ao Consulado, facilitando assim, os trâmites administrativos 
para quem está realizando o processo de reconhecimento 
da cidadania italiana.

O mês de maio é 
sempre muito espe-
cial para a animada 
família Rosa. É que 
o empresário José 
Geraldo Rosa cele-
brou no dia 17 mais 
um ano de vida e 
a comemoração é 
sempre ao lado dos 
�ilhos e noras que-
ridas. Seu primogê-
nito, o professor de 
Jiu jitsu Fabiano França Rosa, também comemorou mais 
um ano de vida dia 11 e do seu �ilhão, o Lucas Conti Rosa, 
soprou velhinhas de sete aninhos no dia 6 de maio. A grande 
novidade é que a família ganhou mais uma integrante para 
animar e embelezar as festas com a chegada da fofa Manuela. 
Felicidades a todos.

Aniversariando
1º - Everton Machado, Marília Clepf Bailoni e Neusa Ba-

ganha Lomonaco 
2 – Edi dos Santos, Edna Maria Martins, Luiz Henrique 

Barbosa Beltrão e Marly Pereira da Silva Faccioli
3 – Claudia Ozório Pinto, Letícia Montovani de Souza e 

Sara Maria Garcia de Oliveira
4 – Cleusa de Fátima Conrado
6 – Cristiano Ferrari Maciel, Fábio Azevedo Junqueira, 

Luiz Ricardo Régis de Barros Lemos e Maria Nazaré Rubim
7 – Larah de Freitas Garcia, Miriam Santos Abreu, Tiago 

Alves Franco e Vivian Maria Pimentel Silva
8 – Ana Elisa Junqueira Assis, Camilo de Lellis de Almeida, 

José Darcio Peres Garcia, José Fernando Luz, Lucas Simões 
Grossi, Lucy Mara R. de Almeida, Rosan Ceccon
9 – José Marcelino Clemente Ceccon
11 – Delvo Cândido Alves
12 – Antônio Afonso Alves, Guilherme Favilla Ribeiro, 

Itiberê Sera�im Pinto Ribeiro Junior
13 – Ana Maria Araújo Kelly, Jaime Novôa, Leonardo Ba-

ganha dos Santos e Maria Regina Parreira Marcílio
14 – Ana Paula Fernandes Alves, Domingos L. Sales Dias, 

Fernando Quaglia Paulini, Hugo Pereira Alves, Luis Gus-
tavo Ribeiro Lemes e Milton Zoratini
15 – Eduardo Campo Junqueira Gonçalves e Gustavo 

Theodoro Paulini Falleiros
17 – Álvaro Milton Lemos Quaglia, Janaina Dias e Paulo 

Roberto Clepf
18 – Adriano Reiné Bueno, Ana Rita Franco e Luis Carlos 

Bernardes de Souza
19 – Argeu Milton Vaz de Lima, Maria Leni M. Garbi e 

Vicentina P. da Silva
20 – Luciana Zucarelli Rezende e Marcelo Sandrini
21 – Cecilia de Almeida Ceccon, Dirceu de Oliveira, Fran-

cislene Eufrásio, Joanita Puttini Simões e Roza Maria Dias 
Assis
22 – Wellington de Paula
23 - Carlos Alberto Del Busso, Regis Alaor Carneiro
24 – Gabriella Rodrigues Quaglia Paulini e Maria Vera 

Silva Gregato
25 – Carlos Eugenio Monteiro e Rita de Cássia Vicentini 

Quaglia Carvalho
26 – Enrico Bailoni Mariano da Silva, Lucas Cássio Nicioli, 

Maria Auxiliadora Garcia de Oliveira
27 – Jacinto J. Oliveira, Patrícia Alves de Almeida
28 – André Ricardo Góes, Carlos Alberto Fonseca, Bene-

dita Rossi e Christiane Fullan
29 – Ademir Ribeiro Grossi, Driele Aleixo Batista, Heloisa 

Tomazolli Nunes e Luiz Vicente Rossi Vilela
30 – Camila Guerra Silva, José Antônio Negri Baganha. 

Luiz de Oliveira e Marcelo Ribeiro Faccioli
31 – Janaina Aparecida Simões e Marcelo Arreguy Barbosa

Completou um aninho de 
vida no último dia 13 a fofa 
Maria Lydia Rocha Junqueira 
Barbosa, �ilha dos queridos 
Gustavo Henrique Junqueira 
Barbosa e Jamile da Rocha. Para 
a linda Maly, como já é carinho-
samente chamada, não faltaram 
muitos beijinhos e abraços 
apertados para comemorar 
essa data tão especial. 

Em seu segundo 
ano pandêmico de co-
memoração, a linda 
Rebeca Resende Fa-
ria completou 13 anos 
de vida no dia 1º de 
maio. A celebração foi 
ao lado dos familiares, 
a lá Harry Potter, per-
sonagem que ganhou 
o coração desta grande 
menina. Parabéns, Rê!

No dia 18 de maio, eu Martinha Reiné, cheguei de sur-
presa em Belo Horizonte para celebrar mais um ano de vida 
do meu amado �ilho, Adriano Reiné Bueno, que ao lado de 
sua namorada Dayana Otaviano, celebramos e demos graças 
a Deus por mais um ano com saúde e paz. Felicidades, �ilho!

Dia 20 foi a vez de 
Maria Gomes Pinheiro
aumentar as velinhas do 
bolo para cantar o Pa-
rabéns Pra Você.  Quem 
curtiu tudo e fez questão 
de ajudar a vovó nos pa-
rabéns foram os netinhos 
Maria Beatriz e Maria Ga-
briela Fontes de Aguiar, 
além do pequeno Pedro 
de Aguiar Parra Castilho, 
que lá de Portugal, virtu-
almente colaborou com 
as festividades.

A querida Roza Maria Dias Assis, esposa do estimado 
médico Dr. Antônio Assis, completou mais uma primavera no 
último dia 21 de maio. Parabéns a esta estimada professora. 
Felicidades sempre Dona Roza querida!

Consulado Italiano de Belo Horizonte nomeia 
ouro�inense para o cargo de corresponde 

consular em Ouro Fino e região

No último dia 14, o Primeiro Concurso Municipal de 
Fotogra�ia, promovido pelo núcleo de Cultura da Prefeitura 
de Ouro Fino revelou as fotos selecionadas pelos técnicos, 
bem como seus ganhadores de acordo com as três temáticas 
de�inidas no edital do concurso.

As fotos premiadas pelo número de reações no Facebook 
foram tiradas por Samuel Silva Vieira, que ocupou a 1º co-
locação, Douglas Augusto Coltri que conquistou o 2º e 3º 
lugares. Já os premiados de�inidos pela comissão de jurados 
foram: Juliana Fuzari que conquistou o 1º e 2º lugares na 
categoria “Histórias de Ouro”, Fernando Honorato em 1º 
lugar e Vanessa Grisólia em 2º lugar na categoria “Ouro Fino 
de Fé”. Lucas Machado em 1º lugar e Silvia Rodrigues em 2º 
lugar na categoria “Ouro Fino em cantos”.

 Ganhadores 
do I Concurso 
Municipal de 

Fotogra�ia

A querida Elza Medau e o neto Gustavo Medau Ferrei-
ra comemoraram juntos mais um ano de vida neste mês de 
maio, e desta vez, a celebração foi com uma aconchegante 
recepção em sua residência para os familiares. 

A lindinha Ana Clara 
Trombetoni Braga, �ilha 
da �isioterapeuta Jessica 
Trombetoni e do servidor 
público Gabriel Domin-
gues Braga, completou 
sete aninhos no dia 24 de 
maio cheia de saúde e gra-
ciosidade. Aninha ganhou 
muitos beijos e abraços 
apertados dos familiares 
em sua residência.

Em sociedade
Por Marthinha Reiné

 Aniversariantes de março


