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Deu tempo ainda de comentar os 
úl  mos acontecimentos que marca-
ram a semana e tornaram o governo 
federal o centro das atenções nesta 
sexta. 

Com mais um ministro fora e 
a  rando contra o presidente, que 
não tolera ser provocado, percebe-
mos uma coisa: estamos cada vez 
mais perdidos.

Enquanto o foco do governo de-
veria estar voltado para o combate 
à pandemia e a reestruturação da 
economia, com soma de esforços de 
todos os lados e busca de coalisão, 
vemos um estado beligerante que 
tem em seus intes  nos, a bactéria 
do desentendimento, da divergên-
cia. Não nos acertamos.

Estamos prestes a enfrentar uma 
situação de tragédia e fi camos às 
voltas com guerras internas de po-
der e vaidade. 

Péssimo momento para estar no 
meio de uma situação dessas. 

Localmente, ainda sem noção do 
que estamos esperando pelas pró-
ximas semanas – o volume de testes 
é pífi o e as no  fi cações estagnaram 
porque não fazem diferença – co-
meçam a pipocar amostras do que 
deve ser a campanha eleitoral desse 
ano: uma chuva de ataques e acu-
sações anônimas que vão confundir 
o eleitor e provocar reações igual-
mente vorazes.

Foi-se o tempo do debate. 
A informação perde espaço para 

o boato, a dialé  ca se submete ao 
embate.

Em meio a esse deserto, peque-
nos oásis de esperança vindos da 
sociedade civil. Ações solidárias 
para ajudar as pessoas em estado 
de risco social mostrando que o 
poder público não se faz presente 

quando a população pagadora de 
impostos precisa dele.

Estamos todos ví  mas do acaso. 
Tememos muito pelas próximas 

semanas.
Portanto se não tem necessidade 

real de sair, fi que em casa. Projeta 
os médicos, enfermeiros, garis, en-
tregadores, operários, pessoas que 
não tem essa opção e estão lá fora 
carregando o mundo. Proteja os 
idosos e os vulneráveis não passan-
do a doença para frente. Fique em 
casa.

Há muito o que assis  r do seu 
sofá, os polí  cos estão providen-
ciando sempre episódios emocio-
nantes que a mais insana dramatur-
gia não consegue desenhar.

Fique em casa. Reze, leia, medite. 
Tenha cuidado por você e pelos 
outros. 

E calma, tudo passa.

Nhô Chico e a Birra de Padre

Histórias que o povo conta

Por Ribeiro Jr.
Abrigou-se à sombra 

do abacateiro, assentan-
do-se em sua velha e 
surrada cadeira de ba-
lanço. Foi de sua mãe e 
isto lhe restou dos pais. 
Estava ali, olhando para 
a neta, lançando sobre a 
mesa de madeira, an  -
ga, com seus abacates 
amontoados, mangas, 
goiabas, abóboras e ou-
tras frutas e verduras, 
apanhados um a um 
durante as primeiras 
horas da manhã. 

Como sempre ocor-
ria, ao chegar a hora do 
almoço, começavam as 
perguntas sobre a vida, 
sobre a sorte, sobre o 
‘fazer dos an  gos’, sem-
pre lançadas pela neta 
com extremo rigor, qua-
se como se fossem insul-
tos: - Porque ninguém 
gostava do vô Chico? Ela 
repostou-se novamente 
na cadeira, ajeitando as 
duas almofadas, prepa-
rando-se para uma nova 
história. A neta assen-
tou-se nos degraus da 
e sca da  da  coz i nh a , 
olhando-a fixamente, 
com uma ponta de raiva, 
se seu olhar não a traíra 
dessa vez. 

A vó Moema estava 
calma e serena naquela 
manhã. Tomou um gole 
de café quente, na cane-
ca de porcelana, a qual 
não emprestava a nin-
guém, tampouco deixa-
va por sobre a pia. Não 

gostava que ninguém a 
usasse, ninguém sabe os 
mo  vos. Recolheu nova-
mente a garrafa de café 
para debaixo da cadeira, 
mirando os olhos da 
neta, como se tentasse 
descobrir quem desta 
vez, lhe incu  u alguma 
ideia a diminuir o apreço 
pelo avô. – Seu avô era 
um homem muito corre-
ta, Siana, como ninguém 
foi nestas redondezas. 
Só que era de poucas 
palavras. Ele dizia que 
nenhuma palavra pode-
ria descrever o nascer do 
sol, a água fresca, a car-
ne seca com um bocado 
de farinha, feijão e ovo, 
que cons  tuía o seu café 
da manhã. Quando  nha 
bacon, fazia limonada, 
espremendo jurubebas 
no fundo da vasilha. 

Meia hora antes do 
almoço tomava suco de 
couve ou suco de batata, 
com pouco açúcar. Dizia 
que sal era veneno e 
açúcar dava cansaço, 
devendo evitar o exces-
so dos dois. Beber muita 
água durante o dia  rava 
energia. Água fresca 
pela manhã, após o al-
moço e após o jantar era 
o ideal. Sem mais. Só 
que Siana deveria enten-
der que o avô viveu pe-
ríodos di  ceis. 

Por causa das pernas 
tortas não foi aceito no 
exército, contrariando 
vô Lau, que sempre per-

tenceu ao exército e 
queria que o fi lho tam-
bém seguisse a carreira. 
Infelizmente, para per-
tencer ao quadro dos 
militares, o indivíduo 
 nha quer ser “perfeito 

do corpo e dos miolos”. 
Seu avô então, Siana, 
veio para estas bandas, 
fugindo dos cas  gos de 
vara do pai dele. Quan-
do chegou aqui, esse 
lugar era tudo mato alto, 
muitas cobras e animais 
de toda sorte. Quando 
começou a desmatar e 
limpar o terreno, os ma-
cacos ficavam jogando 
cocos e caroços de frutas 
no seu avô. 

Ele sempre se assen-
tava debaixo desse aba-
cateiro para comer e 
pensar na vida. Teve 
poucas inimizades, o pai 
dele, o irmão mais ve-
lho, o velhaco do Ansel-
mo da venda, por causa 
do potrinho, você sabe 
dessa história, o proble-
ma com a Maria Rita.... 
Ah, e o padre. Siana 
franziu a testa e colocou 
a mão direita sobre o 
queixo. A avó matou a 
charada. As carolas lhe 
contaram sobre a histó-
ria do padre.

Levantando-se da ca-
deira, buscou um pouco 
de farinha para colocar 
numa outra caneca, de 
alumínio, colocando lei-
te, deitando açúcar e 
canela. Começou a to-

mar o caldeado de fari-
nha com leite com muito 
gosto. Seu avô brigou 
com o padre, cerca de 
dois ou três anos depois 
que a gente se casou. Ele 
fez o casamento e o Ben-
 nho nasceu de 6 me-

ses, bem pequenininho. 
O padre pensou que a 
gente  vesse quebrado 
os votos do noivado, vez 
que o Ben  nho nasceu 
pouco tempo depois do 
casamento. O padre 
nem a benção no meni-
no não pôs, limitando-se 
a rezar aqui na frente da 
casa pelo menino. Ben-
 nho não foi abençoa-

do. Também não foi ba-
 zado. 

Depois que passou 
para a lei dos crentes, 
Ben  nho amaldiçoava o 
padre e a igreja católica, 
rindo dos santos e das 
rezas. Ele foi poucas ve-
zes à igreja com seu avô. 
Nhô Chico era católico. 
Tinha uns livros esquisi-
tos de reza que guardava 
sobre o guarda-roupa. 

Certa vez vieram aqui 
três ou quatro padres 
franciscanos. Vestiam 
roupas feitas de pano de 
saco, chinelos de borra-
cha bruta, de solados de 
bota de milico, cheios de 
cordões e terços, com 
muitos quadros e santos 
de madeira e gesso. Fi-
cavam sempre na nossa 
casa. Não carregavam 
dinheiro, viviam das aju-

das e apoios das pesso-
as. Passavam até fome 
às vezes. Mas rezavam 
bonito e encantava a 
todos pela humildade e 
histórias encantadoras 
da cidade grande. Não é 
que nem os padres de 
agora, enrabichados nas 
mulheres, alguns, na 
maioria das missas, bê-
bados, confundindo a 
cabeça das pessoas com 
sermões recheados de 
xingamentos contra o 
governo e as autorida-
des maiores do país... 

Começaram agora a 
levar as crianças para 
essas escolas estranhas. 
As crianças entram lá na 
segunda e voltam na 
sexta... Ninguém sabe o 
que acontece lá e os 
meninos voltam mais 
esquisitos, cheios de 
pavor, de medo e de 
tristeza. 

Seu avô foi na casa do 
padre, pensando ser a 
úl  ma vez que fi zesse tal 
ato: pedir que ba  zasse 
o menino. Chegando lá, 
o padre não o recebeu. 
Seu avô estava ouvindo 
o padre conversar na 
varanda da casa, mas ele 
não veio abrir o portão 
e atende-lo. Ele então 
deu a volta, passando 
aos fundos da casa e 
empurrou o portão gran-
de, por onde entravam 
os crioulos com os carros 
de boi e as carroças, 
quando viu o padre lá na 

varanda... 
– E o que ocorreu vó, 

que o vô brigou com o 
padre? 

– Tinha que ter per-
guntado Nhô Chico, Sia-
na... Ninguém sabe...  
– E o padre? 

– Sumiu para o Ater-
rado... Seu avô nunca 
mais foi à igreja. Jogou 
fora quase todos os li-
vros que possuía. Parou 
de ajudar nas festas e 
fugia dos chamados dos 
vizinhos para novenas e 
quermesses. Quando 
perguntado, dizia que 
 nha “tomado birra de 

Padre”, morrendo sem 
receber as competentes 
comendas... Nunca co-
mentou com ninguém 
de fora da família sobre 
o ocorrido. E o padre 
passou a fugir dele, tal 
qual o ‘canhoto’ da cruz.

O seu Dudu, com a 
sua sanfona, também 
sabia do ocorrido, por-
que foi ele quem levou 
seu avô lá.

Na sua passagem, 
apenas o Ben  nho veio 
aqui, com meia dúzia de 
beatas e um homem de 
terno, negro, forte , 
novo, moço ainda, que 
fez umas rezas para Nhô 
Chico... Agripino... o 
nome do Pastor... Era 
isso, Agripino... 

Histórias que o 
povo conta... 

IJR/

EDITORIAL O Brasil está de cabeça para baixo



24 Abril - 2020 Página 3

O Sicoob 
Crediprata atingiu 
a marca de R$ 
27 milhões em 
Ganho Social 
ao fi ndar o 
exercício de 2019 
e com muito 
orgulho desta 
performance.

O ganho social 
nas cooperativas 
fi nanceiras, mede 
os benefícios 
que recebem 
os associados 
por meio da 
economia obtida 
ao realizarem 
suas operações 
na cooperativa 
e adquirirem 
produtos e 
serviços a um 
custo bem abaixo 
do mercado.

A Diretora 
de Negócios 
do Sicoob 
Crediprata, Nilsa 

Miranda, (foto) 
explica com mais 
clareza: “O valor 
de 27 milhões 
representa o 
somatório da 
diferença entre 
as  taxas e tarifas 
praticadas pelo 
Sicoob Crediprata 
e a média das 
taxas e tarifas 
utilizadas 
no Sistema 
Financeiro 
Nacional  na 
comercialização 
dos principais 
produtos e 
serviços da 
cooperativa: 
Empréstimos, 
Conta garantida, 
cheque 
especial, títulos 
descontados, 
fi nanciamentos 
comerciais e 
rurais e Depósitos 
à Prazo, somadas 

ao valor das 
sobras e juros do 
capital”.

As diferenças 
das taxas e 
tarifas no Sicoob 
Crediprata são 
bem signifi cativas, 
principalmente 
em produtos 
como 
empréstimos, 
fi nanciamentos e 
cheque especial 
e a economia 
gerada no bolso 
dos associados 
passa a gerar 
renda, novos 
empregos, novos 
investimentos 
e melhoria da 
qualidade da vida 
dos associados e 
mais riqueza para 
as comunidades. 
Isso se explica 
pelo formato 
de negócio das 
cooperativas 

fi nanceiras, 
como é o caso 
do Sicoob 
Crediprata, 
que preconiza 
que os recursos 
resultantes das 
suas operações 
são reinvestidos 
nas próprias 
comunidades 
onde está 
presente. 

 Como 
instituição 
fi nanceira 
cooperativa, o 
Sicoob Crediprata 
não tem fi ns 
lucrativos, é 
constituída por 
associados, que 
são donos da 
cooperativa 
e participam 
das decisões 
e resultados. 
Evidente que há 
necessidade de 
gerar resultados, 

porém o foco 
maior é gerar 
benefícios para 
seus associados 
e por isso, a 
prática de taxas 
e tarifas são mais 
justas, na medida 
certa a permitir a 
sustentabilidade 
do negócio.

 “Nossa 
proposta é 
atender todos 
os segmentos 
econômicos 
dos municípios 

de Lagoa da 
Prata, Japaraíba, 
Moema e Esteios 
por meio da 
disponibilização 
de soluções 
fi nanceiras 
completas e 
diversifi cadas 
de forma justa 
e adequada, 
que promovam 
prosperidade dos 
associados e das 
comunidades”, 
concluiu Nilsa 
Miranda.

SICOOB CREDIPRATA, 27 MILHÕES DE GANHO SOCIAL EM 2019
Economia para o associado, mais riqueza para a região
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O Sicoob Lago-
acred Gerais com-
pletou no úl  mo 
dia 17 de abril, 
sexta-feira, 23 
anos de história. 
Ao longo dos anos 
a coopera  va se 
consolidou no mer-
cado e se tornou a 
principal ins  tuição 
fi nanceira de Lagoa 
da Prata. Presente 
também em Santo 
Antônio do Monte, 
o Sicoob Lagoacred 
Gerais ainda está 
em outros dois 
municípios: Japa-
raíba e Pedra do 
Indaiá. Os números 
impressionantes 
fi zeram o Sicoob 
Lagoacred Gerais 
se tornar a maior 
coopera  va de 
crédito da sua área 
de atuação e ca  -
var cada vez mais 
associados. Hoje 
com mais de 29 
mil, a coopera  va 
mostra sua força e 
busca levar jus  ça 

fi nanceira para 
toda a comunida-
de. Nestes 23 anos, 
o Sicoob Lagoacred 
Gerais realizou 
inúmeras ações 
sociais, apoiou 
incansavelmente 
o comércio e par-
 cipou de grandes 

eventos, levando 
assim o coopera-
 vismo para mais 

pessoas. 

Aniversário 

No dia 17 de 
abril a coopera  va 
comemorou em 
suas agências o 
aniversário. Uma 
comemoração 
singela, diante a 
pandemia do novo 
Corona vírus, mas 
que não poderia 
ser deixada de 
lado. Com todos os 
cuidados necessá-
rios, a coopera  va 
recebeu os associa-
dos que já tem cos-
tume de frequentar 

as agências para 
um delicioso café. 
As agências tam-
bém foram deco-
radas para dar um 
toque especial nos 
ambientes.

Sócia do Sicoob 
Lagoacred Gerais 
há 14 anos, Geusa 
Rodrigues de Fa-
ria, revela que o 
Sicoob Lagoacred 
Gerais foi de suma 
importância para o 
desenvolvimento 
do seu comércio. 
“Sou associada do 
Sicoob Lagoacred 
Gerais há 14 anos 
e o que mais gosto 
é do atendimen-
to prestados por 
todos os funcio-
nários e pela Dire-
toria, em especial 
ao Sr. Jose Tavares 
de Rezende que 
sempre me aju-
dou muito, além 
da comodidade 
que a coopera  va 
sempre ofereceu 

aos associados”, 
contou. 

Além do atendi-
mento, os produ-
tos e serviços do 
Sicoob Lagoacred 
Gerais ajudaram 
Geusa a acabar 
com um dos gran-
des problemas 
dos comerciantes: 
a inadimplência. 
“Aceito o Cartao 
Card Gerais e acre-
dito que foi muito 
importante para 
minha loja pois 
reduziu meu cre-
diário próprio e 
diminuiu a inadim-
plência”, disse.

A expansão do 
Sicoob Lagoacred 
Gerais em Lagoa 
da Prata com a 
abertura da nova 
agência na Avenida 
Brasil também foi 
importante para a 
comerciante. “Es-
tou muito sa  sfei-
ta com a abertura 

da nova agencia 
na Avenida Brasil 
porque fi cou mais 
próximo pra eu 
realizar minhas 
transações fi nan-
ceiras e acredito 
que facilitou bas-
tante para as pes-
soas que moram 
mais afastadas do 
centro. Parabéns 
Lagoacred pelos 23 
anos de sucesso!", 
parabenizou.

Para Leonardo 
dos Reis Viana, a 
coopera  va já é 
uma referência em 
ins  tuição fi nan-
ceira. “Parabéns 
para toda equipe 
da Lagoacred pelo 
excelente trabalho 
que vem sendo 
feito a favor de 
nós, associados. A 
Lagoacred mudou 
a vida de mui-
tas pessoas e de 
muitas empresas 
dentro de Lagoa da 
Prata e região. É 
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Sicoob Lagoacred Gerais 
comemora 23 anos de história
uma referência de 
coopera  va. Para-
béns pelos seus 23 
anos”, comemo-
rou.

Associada do La-
goacred a muitos 
anos, a facilidade e 
rapidez e no aten-
dimento prestado 
aos associado cha-
mou a atenção de 
Isabella Luísa da 
Silva  Miranda. “O 
cartão Card Gerais 
é muito importan-
te para o comércio 
local e eu par  cu-
larmente só u  lizo 
ele dentro da cida-
de e nas cidades 
onde ele é aceito, 
pois o dinheiro 
gira dentro da nos-
sa região.  Depois 
que me associei 
ao Sicoob Lagoa-
cred eu  ve muitas 
oportunidades, é 
a coopera  va que 
eu me iden  fi quei 
e fi co muito feliz 
em fazer parte”, 
afi rmou.

Equipe

Toda essa tra-
jetória não seria 
construída sem 
uma equipe quali-
fi cada. Com profi s-
sionais comprome-
 dos e capacita-

dos, o Sicoob Lago-
acred Gerais segue 
sendo referência 
em atendimento. 

Gerente de 
agência do Sicoob 
Lagoacred Gerais, 
Marina Silva conta 
que é muito gra  fi -
cante trabalhar em 
uma empresa que 
pensa nas comuni-
dades em que está 
inserida e revela 
ainda que essa tra-
jetória de sucesso 
do Sicoob Lagoa-
cred Gerais, vem 
dessa preocupação 
com os nossos as-
sociados e acredita 
que o Card Gerais 
é o grande diferen-
cial. “O cartão Card 
Gerais, é o nosso 
grande diferen-
cial, trazendo para 

cidade mais segu-
rança nas vendas, 
reduzindo o credi-
ário e também a 
inadimplência dos 
lojistas. Parabéns 
Sicoob Lagoacred, 
por esses 23 anos 
de sucesso!”, pon-
tuou.

A Gerente de 
agência, Luana Ca-
etano não esconde 
o orgulho em fazer 
parte da equipe 
e da trajetória do 
Sicoob Lagoacred. 
“Olho para trás e 
vejo quão grande 
se tornou a coope-
ra  va, são 23 anos  
transformando 
sonhos em realida-
de,  e mudando  as 
cidades onde essa 
está presente. Me 
sinto tão orgulhosa 

em fazer parte  de 
mais um ano junto 
a coopera  va e  
estar escrevendo 
junto com essa tra-
jetória  de suces-
so”, destacou.

Para o gerente 
de agência, José 
Otaviano de Mou-
ra Júnior, esses 23 
anos representam 
uma evolução para 
o Sicoob Lagoacred 
Gerais que se tor-

nou tão importante 
para os associados. 
“Mais um ano 
da empresa que 
evoluiu junto com 
os associados e 
também faz cres-
cer as pessoas que 
nela trabalham. 
Crescemos como 
gente, profi ssional 
e principalmente 
coopera  vista. É 
um desafi o diário 
e um trabalho ex-
tremamente praze-

roso. Que venham 
muitos e muitos 
anos pela frente. 
Tenho orgulho de 
fazer parte dessa 
conquista e escre-
ver para essa linda 
história”, fi nalizou.
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A Polícia Civil de Minas Gerais, 
por intermédio da 8ª Delegacia 
de Polícia da cidade de Lagoa 
da Prata/MG vem a público 
REPUDIAR veemente um vídeo 
que tem sido compar  lhado 
nas redes sociais (sobretudo, 
Facebook) sobre suposta interfe-
rência de suposto integrante da 
corporação em inves  gação para 
benefi ciar o Prefeito Municipal 
Paulo César Teodoro.

Cumpre informar que de fato, 
a ocorrência policial citada no 
referido vídeo existe, não tendo 
sido o caso “abafado” conforme 
consta no vídeo. A ocorrência 
policial registrada pela Polícia 

Militar em 02/03/2019 foi rece-
bida pela autoridade de polícia 
judiciária que imediatamente 
abriu Inquérito Policial para 
apuração dos fatos, ou seja, o 
procedimento foi instaurado na 
mesma data (Processo 0028665-
76.2019).

Demais disso, o Ministério 
Público local tem amplo conhe-
cimento dos fatos e, inclusive, 
foi instaurado no âmbito da 1ª 
Promotoria de Jus  ça Procedi-
mento Inves  gatório Criminal 
autônomo para inves  gar os 
fatos, o qual, já foi fi nalizado e 
arquivado, por entender o Pro-
motor de Jus  ça responsável 

que não restou comprova-
do o envolvimento do Pre-
feito supra  cado no crime 
no  ciado.

A Polícia Civil alerta à 
toda a população em ge-
ral que a produção e/ou 
divulgação de vídeos com 
conteúdo infamante desta 
natureza pode culminar 
na responsabilização civil 
e criminal dos criadores/divul-
gadores (inclusive daqueles que 
compar  lham tais publicações 
em redes sociais).

Por fi m a Polícia Civil esclarece 
que não se imiscui em eventuais 
disputas polí  cas e que con  nua 

desempenhando com rigor e 
responsabilidade seu único pa-
pel previsto na Cons  tuição da 
República Federa  va Brasileira e 
demais legislações que é o insig-
ne exercício de Polícia Judiciária.

Lagoa da Prata/MG, 24 de 
Abril de 2020.

Polícia Civil divulga nota ofi cial sobre vídeo compartilhado em redes sociais
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Plano de Contingenciamento 
da Associação Comercial e 

Empresarial de Lagoa da Prata
Medidas de organização 
dos turnos:
1 Escala diferenciada para os 
dias da semana com revezamento de 
funcionários. 
2 Fluxograma de disposição de 
funcionários na frente trabalho
3 Medidas de higiene na entra-
da e saída do trabalho
4 Número de funcionários 
por metro quadrado, respeitando a 
distância de 02m (dois metros) entre 
cada um.

Redução do horário de atendimento 

5 Expediente encerrando às 
17:30h para realização de limpeza 
terminal. 

Recebimento de 
mercadorias 
6 Horário diferenciado para 
recebimento de mercadorias.
7 Planejamento de recebimen-
to das mercadorias: funcionário devi-
damente equipado com Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) para re-
cebimento das mercadorias. 
8  Limitação de entregadores 
dentro do estabelecimento, com suas 
mãos devidamente higienizadas e u  -
lizando máscaras de proteção. 
9 Medidas de higienização de 
mercadorias recebidas. 
 

Comercialização de 
mercadorias 
10 Fluxograma para organização 
de mercadorias a serem entregues, 
com defi nição de entregadores devi-
damente paramentados (EPI) e orien-
tados quanto as medidas de seguran-
ça. 
11 Medidas de higienização das 
mercadorias e serem entregues. 
12 Medidas de higiene, assim 
como na proteção durante a reali-
zação de serviços de manutenção e 
reparos. 

 Dentro do 
estabelecimento
13 Presença de dispenser com 
sabão e papel toalha nos sanitários. 
14 Presença de álcool gel nos 
banheiros. 
15 Presença de cartaz explica-
 vo sobre lavagem das mãos nos ba-

nheiros. 
16 Lista de materiais u  lizados 
na limpeza e desinfecção do local. 
17 Protocolo de limpeza e de-
sinfecção dos sanitários, incluindo a 
frequência de limpeza (intervalo de 
tempo).    
18 Plano de higienização dos 
equipamentos 
19 Lista de materiais u  lizados 
na limpeza e desinfecção dos equipa-
mentos. 
20 Protocolo de limpeza e desin-
fecção dos equipamentos, incluindo 

frequência de limpeza e responsáveis 
pela mesma. 
 
Recebimento de 
pagamentos de 
mercadorias e serviços
21 Priorizar o pagamento com 
moeda virtual: cartão de credito, 
debito, transferência bancária, apli-
ca  vos de pagamento pelo celular 
(PicPay, Pag Seguro, Mercado Pago, 
Apple Pay, VISA Pay, dentre outros) 
e boletos bancários, evitando assim 
manuseio com dinheiro em espécie. 
 
 Higienização dos 
funcionários 
22 Disponibilização de equipa-
mentos de proteção individual. 
23 Capacitação realizado com 
funcionários por folders, manuais, ví-
deos, instru  vos; sobre lavagem cor-
reta das mãos e u  lização de álcool 
gel (de forma correta e efi cazmente); 
colocação, re  rada e higienização de 
máscaras de tecido; higienização de 
roupas e calcados quando chegarem 
nas residências; e  queta social ao 
tossir ou espirrar; dispensar uso de 
adornos como: anéis, brincos, reló-
gios, pulseiras ( difi cultam higieniza-
ção das mãos ); cabelos sempre pre-
sos; não compar  lhar objetos de uso 
pessoal; evitar levar celular ao local 
de trabalho, pois o manuseio difi culta 
limpeza e  desinfecção correta.  

 
Entrada de 
consumidores nos 
segmentos 
24 Entrada por agendamen-
to (respeitando a quan  dade de 
funcionários por metro quadrado e 
distanciamento de 2 metros entre as 
pessoas, com exceção do profi ssional 
que realização serviço). 
25 Intervalo de 30 minutos en-
tre um cliente e outro, visando a rea-
lização de limpeza e desinfecção dos 
matérias e equipamentos.
26 Todos os profi ssionais deve-
rão usar, obrigatoriamente, máscara 
durante os atendimentos. 
27 Todo cliente deverá ser 
orientado quanto ao uso de máscara 
durante o atendimento. 
28 Todo cliente deverá realizar 
lavagem das mãos ao adentrar no lo-
cal ou  a desinfeção com álcool gel . 
29 Presença obrigatória de 
cartazes ou avisos explica  vos sobre 
técnica correta de lavagem de mãos. 
30 Presença de cartazes explica-
 vos sobre e  queta respiratória. 

31 Todo cliente deverá ser 
orientado a não procurar o serviço, 
caso apresente algum dos seguintes 
sintomas: tosse, febre ou falta de ar. 
32 Proibido uso de copos ou xi-
caras que não sejam descartáveis.  
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Contingenciamento por segmento

- Todos os estabelecimentos comer-
ciais em funcionamento deverão manter 
as portas abertas e isolar uma parte da 
entrada mediante afi xação de fi ta ou 
mesa.  Assim mantém a ven  lação e 
controla o fl uxo de pessoas.

- Todos os funcionários e colaborado-
res do estabelecimento comercial deve-
rão u  lizar máscara de proteção durante 
todo o horário de funcionamento. 

- Será permitida a entrada no es-
tabelecimento comercial apenas se 

o consumidor es  ver de máscara de 
proteção. Caso o consumidor não esteja 
de máscara e o estabelecimento não a 
forneça, o mesmo deverá ser atendido 
do lado de fora do estabelecimento. 

- Deverá fornecer obrigatoriamente 
álcool em gel na entrada e na saída do es-
tabelecimento, garan  ndo a prevenção. 

- Os usuários deverão ter a perma-
nência máxima de 20 min. em cada 
estabelecimento para a realização das 
compras. 

- O número máximo de pessoas no 
interior do estabelecimento deverá 
corresponder exatamente ao número 
de atendentes presentes no local. 

- Deverá conter marcação nos pisos 
e nas calçadas onde se forme as fi las, 
com o espaçamento de 1,5m e garan  r 
o cumprimento do mesmo. 

- Orientação as pessoas que seja evi-
tado tocar nos objetos (caso necessário 
apenas o funcionário apresentar ao 
consumidor). 

- Garantir a higienização a todo 
momento de cestos e locais de acon-
dicionamento dos produtos durante a 
realização das compras. 

- Manter recuo de 1 metro entre o 
atendente e o consumidor. 

- Registro da higienização local a 
cada 1 hora sendo limpo (super  cies, 
corrimões, maçanetas, puxador, etc.) 

- Proibição de realização de promo-
ções, liquidações e similares, com o fi to 
de atrair um maior número de pessoas.

- Todos os estabelecimentos comer-
ciais em funcionamento deverão man-
ter as portas abertas e isolar uma parte 
da entrada mediante afi xação de fi ta 
ou mesa.  Assim mantém a ven  lação 
e controla o fl uxo de pessoas.

- Todos os funcionários e colaborado-
res do estabelecimento comercial deve-
rão u  lizar máscara de proteção durante 
todo o horário de funcionamento. 

- Será permi  da a entrada no es-
tabelecimento comercial apenas se o 
consumidor es  ver de máscara de pro-

teção. Caso o consumidor não esteja 
de máscara e o estabelecimento não a 
forneça, o mesmo deverá ser atendido 
do lado de fora do estabelecimento. 

- Deverá fornecer obrigatoriamente 
álcool em gel na entrada e na saída 
do estabelecimento, garantindo a 
prevenção. 

- Os usuários deverão ter a perma-
nência máxima de 20 min. em cada 
estabelecimento para a realização das 
compras e para efetuarem o pagamen-
to de contas e/ou parcelamento. 

- O número máximo de pessoas no 
interior do estabelecimento deverá 
corresponder exatamente ao número 
de atendentes presentes no local. 

- Registro da higienização local a 
cada 1 hora, devendo ser realizada 
a limpeza de super  cies, corrimões, 
maçanetas, puxador, etc. 

- Proibição de entrega de merca-
dorias no condicional, para provar 
na casa dos consumidores. Ideal não 
experimentar a roupa na loja caso 
alguém experimente essa peça deverá 

ser isolada até o próximo em um cabide 
e local ven  lado.

- Lojas de calçados o cliente deverá 
higienizar os pés antes de experimentar 
o calçado com produtos disponibiliza-
dos pela própria loja.

 - Nas lojas de venda de automóveis, 
deverá ser realizada a higienização do 
veículo antes e depois do teste pelo 
consumidor. 

- Proibição de realização de promo-
ções, liquidações e similares, com o fi to 
de atrair um maior número de pessoas.

- Todos os estabelecimentos em fun-
cionamento que optarem por permane-
cer de portas abertas deverão isolar a en-
trada mediante afi xação de fi ta zebrada.

 - Todos os funcionários e colaborado-
res do estabelecimento comercial deve-
rão u  lizar máscara de proteção durante 
todo o horário de funcionamento. 

- Será permi  da a entrada no estabe-
lecimento apenas se o cliente es  ver de 
máscara de proteção. Caso o cliente não 

esteja de máscara e o estabelecimento 
não a forneça, o mesmo deverá ser aten-
dido do lado de fora do estabelecimento. 

- Deverá fornecer obrigatoriamente 
álcool em gel na entrada e na saída do es-
tabelecimento, garan  ndo a prevenção. 

- Os atendimentos aos clientes devem 
se limitar a recebimento e entrega de 
documentos, sendo que as consultas e 
esclarecimentos devem ser realizados por 
telefone, e-mail ou instrumento similar 

de atendimento a distância. 
- Os usuários deverão ter a perma-

nência máxima de 10 minutos, tempo 
necessário para a entrega e assinatura 
de documentos. 

- Para tais estabelecimentos, será ad-
mi  do apenas o atendimento de 1 (uma) 
pessoa por vez, devendo, preferencial-
mente, ocorrer o prévio agendamento 
e na porta do estabelecimento, sem ne-
cessidade de ingresso nas dependências, 

salvo quando imprescindível. 
- Garan  r que seja feita todas as me-

didas de prevenção. Para as Lan Houses, 
além das demais obrigações, não será 
permi  do o ingresso dos consumidores 
para acesso nos computadores e/ou 
vídeo games, mas apenas a prestação 
de serviços de cópias, impressões, gra-
vação de mídias, dentre outros serviços 
correlatos.

Serviço essencial de maior fl uxo de pessoas e risco extremado 
Supermercados, mercados, minimercados

Necessidade dos usuários
Farmácias e drogarias; Açougues – Peixarias, Hortifrutigranjeiros, Padarias, quitandas; Lojas de conveniência, de água mineral, 

de alimentos para animais e petshops; Lojas de departamentos, onde há a mescla de gêneros alimentícios e artigos de presentes, 
utensílios domésticos, dentre outras.

Maior número de concentração de pessoas e não caracterizado pela essencialidade.

Lojas de vestuário, tecidos e calçados; Lojas de móveis; Lojas de materiais de construção e vidraçaria; Loja de papelaria, de artigos 
de presentes e festas; Loja de venda e manutenção de eletrônicos; Óticas, relojoarias, joalherias; Ofi cinas mecânicas, lojas de peças 

automotivas, de manutenção de máquinas e congêneres; Lojas de venda de automóveis; Floricultura.

 Risco médio 
Despachantes; Escritórios de Contabilidade, de Advocacia, de Engenharia, de Arquitetura e congêneres. Lan House. 

Lojas de adesivos, brindes, toldos e gráfi cas.

- Todos os colaboradores do estabe-
lecimento comercial deverão u  lizar 
máscara de proteção durante todo o 
horário de funcionamento. 

- Deverá ser permitida a entrada 
de clientes preferencialmente com 
máscaras (própria ou cedida), essa 
responsabilidade é do estabelecimento 
comercial. 

- Deverá ser realizado o isolamento 
parcial da entrada, com fi ta zebrada, 
visando a efe  va circulação de ar no 

estabelecimento, evitando de fechar 
parcialmente as portas de entrada. 
- Deverá fornecer obrigatoriamente 
álcool em gel na entrada e na saída 
do estabelecimento, garantindo a 
prevenção. 

- Deverá ser controlada a entrada de 
clientes considerando o espaço mínimo 
de distanciamento controlado com o 
número de caixas em funcionamento 
(a  vos),  de modo a evitar a superação 
do número máximo de pessoas no es-

tabelecimento comercial. 
- Os clientes deverão ter a perma-

nência máxima de 35 minutos em cada 
estabelecimento para a realização das 
compras, evitando a aglomeração.

- Deverá conter marcação nos pisos 
com o espaçamento de 1,5m nas fi las 
e garan  r o cumprimento do mesmo. 

- Orientar aos clientes para evitar 
tocar nos objetos (caso necessário 
apenas o funcionário apresentar ao 
consumidor). 

- Garan  r a higienização a todo mo-
mento dos carrinhos e cestos. - Manter 
recuo de 1 metro entre o atendente e 
o usuário. 

- Registro da higienização local a 
cada 1 hora sendo limpo (super  cies, 
corrimões, maçanetas, puxador, etc.) 

- Higienização dos caixas de super-
mercados, mercados e similares, a cada 
fi nalização de compra.

- Higienizar as mercadorias ao rece-
ber e antes de coloca-las na prateleira.

 Menor necessidade do usuário.
Bar, restaurante, lanchonete, sorveterias, Açaí 

- Todos os funcionários e colaborado-
res do estabelecimento comercial deve-
rão u  lizar máscara de proteção durante 
todo o horário de funcionamento. 

- Os estabelecimentos deverão pres-
tar as orientações aos usuários sobre as 
medidas de prevenção. 

- Garan  r que seja feita todas as me-
didas de prevenção, devendo todos os 
funcionários u  lizarem equipamentos 

de proteção individual, principalmente 
máscara, durante todo o período de 
labor, inclusive no momento da entrega. 

- Impedir o consumo dos alimentos 
no local. 

- A venda de bebidas (alcoólicas ou 
não) deverá ser apenas em recipientes 
descartáveis (garrafas plás  cas, latas), 
de modo a possibilitar que o consumidor 
leve para consumo em sua residência. 

- Promover a higienização das emba-
lagens e invólucros a serem entregues 
aos consumidores. 

- Os estabelecimentos poderão 
manter a porta entreaberta, com uma 
bancada para a entrega dos produtos 
adquiridos, sendo os produtos entre-
gues devidamente embalados, de modo 
a evitar o consumo imediato no local do 
estabelecimento. 

- É terminantemente proibida a en-
trada de pessoas nos estabelecimentos, 
ainda que para u  lização de sanitários. 
- Deve ser dada preferência para vendas 
com entrega a domicílio. 

- Em caso de fi las no exterior do es-
tabelecimento, compete ao proprietário 
a responsabilidade por sua organização, 
com o distanciamento mínimo de 1,5m.

Estabelecimentos que deverão permanecer fechados:
- Academias, centros de ginás  ca, estúdios de pilates e congêneres, autoescola, igrejas e templos religiosos, clubes, boates, praia e praça de esporte. 

Moto Taxi transportando pessoas.



24 Abril - 2020Página 12

O olhar o  mista e bem-humorado é capaz de 
transformar situações di  ceis e complexas 
em experiências engrandecedoras. É tempo 
de viver com leveza, adotando uma postura 
posi  va diante dos imprevistos.

A fi rmeza ao lidar com as situações que mexem 
com as emoções pode ser posi  va, mas nesse 
momento é preferível reduzir os limites para 
libertar os seus sen  mentos. É tempo de viver 
a sua sensibilidade.

O respeito pelas diferenças é o que per-
mite que as suas relações se mantenham 
em harmonia. Porém é possível que hoje 
você venha a se sen  r mais intolerante. 
É tempo de manter a calma ao se posi-
cionar.

Procure agora manter os pés no chão 
para perceber com mais clareza as situ-
ações ao seu redor, evitando assim que 
a fantasia comprometa o bom senso. É 
tempo de adotar uma postura asser  va 
e pragmá  ca.

É provável que você perceba a sua sensibilidade 
aumentar ao longo do dia, e esse momento deve 
ser vivido de forma sábia e consciente para evitar 
a  tudes desmedidas. É tempo de encontrar o 
seu equilíbrio.

Procure hoje dar prioridade às prá  cas e a  vida-
des que são fonte de prazer para você, permi  ndo 
que corpo e alma sejam devidamente nutridos 
e fortalecidos. É tempo de se dedicar ao seu 
bem-estar.

A melhor maneira de aproveitar as 
intuições que vêm chegando até você, 
é pondo em prá  ca as orientações que 
elas lhe trazem. Assim o seu caminho se 
tornará mais seguro. É tempo de confi ar 
no que sente.

Hoje você tende a se sen  r mais es  mula-
do para ir em busca das suas conquistas. 
Tenha então em mente as suas metas para 
aproveitar o momento plenamente. É tem-
po de agir pelo que deseja viver.

Ainda que as questões da alma sejam in-
tensas e até desafi adoras, elas devem ser 
vividas com coragem para que cada desafi o 
possa ser transformado posi  vamente. É 
tempo de iluminar as suas sombras.

Observe atentamente as suas a  tudes 
ao longo do dia, já que a tendência é 
que você se perceba agindo de forma 
impulsiva e até mais impaciente. É tempo 
de buscar a serenidade para tomar boas 
decisões.

O rendimento profissional depende de 
uma ro  na bem organizada e também da 
sa  sfação ao cumprir com as obrigações. 
Promova então as mudanças que irão 
melhorar os seus resultados. É tempo de 
renovação.

É provável que hoje você se sinta mais forte 
para enfrentar o que incomoda internamente, 
curando sen  mentos e emoções. Estabeleça 
obje  vos para agir asser  vamente. É tempo 
de vencer as suas batalhas.
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Dicas de alimentos 
e hábitos que não pre-
vinem infecções virais, 
mas ajudam a for  fi car 
o sistema imunológico 
e a preparar o corpo 
para enfrentá-las

Como se 
preparar e se 
proteger contra 
o coronavírus? 

Como no caso de ou-
tras infecções por vias 
respiratórias, como a 
infl uenza, mais conhe-
cida como gripe, a pre-
venção do Covid-19 de-
pende de medidas para 
evitar o contato com o 
vírus, como higienizar 
as mãos com água e sa-
bão ou álcool gel, não 
compar  lhar copos e 
talheres, distanciamen-
to de pessoas que tos-
sem ou espirram, além 
da chamada e  queta 
respiratória. Dada a 
forma de contágio, 
qualquer um está su-
jeito à infecção pelo 
novo coronavírus. No 
entanto, alimentação 
balanceada, ingestão 
de água e a  vidades 
 sicas moderadas, 

entre outros hábitos 
para uma vida saudá-
vel, também ajudam a 
enfrentar o vírus. For-
talecer a imunidade 
não impede o contá-
gio nem cura a doença 
magicamente. Mas 
ajuda o sistema imu-
nológico a estar cem 

por cento pronto para 
enfrentar o vírus.

Fatores que fortale-
cem o sistema imune

 
1. Prá  ca de a  vida-
des  sicas moderadas 
regularmente. Mas 
não durante as viroses 
e infecções em geral, 
quando elas devem ser 
suspensas;
2. Dieta balanceada e 
rica em alimentos fonte 
de an  oxidantes;
3. Hidratação adequa-
da;
4. Vacinação em dia, 
inclusive para gripe e 
sarampo;
5. Controle do estresse;
6. Sono de qualidade;
7. Intes  no e microbio-
ta saudáveis.
Um es  lo de vida sau-
dável favorece o fun-
cionamento do corpo e 

pode até ajudar a pre-
venir doenças crônicas. 
Alguns hábitos saudá-
veis podem contribuir 
para a atuação do 
sistema imunológico 
em casos de infecções 
por vírus, bactérias e 
outros agentes.
É preciso dar uma pau-
sa nas a  vidades  sicas 
durante infecções com 
quadros de mal-estar 
e febre, uma vez que 
é importante deixar 
todas as reservas de 
energia do corpo para 
que as células do siste-
ma imunológico funcio-
nem no seu potencial 
máximo. – O exercício 
 sico u  liza energia 

adicional do corpo e 
não ajuda nesse mo-
mento.

Alimentação e 
imunidade

 
Alimentos aliados:
• Frutas: o limão e 

a laranja contam com 
grande quan  dade 
de vitamina C, assim 
como acerola, goiaba, 
mamão e tangerina, 
também conhecida 
como mexerica e ber-
gamota, em algumas 
partes do país. Mas 
há outras opções ricas 
em an  oxidantes e nu-
trientes que favorecem 
o sistema imunológico. 
É o caso das frutas 
vermelhas, como mo-
rango, amora, mir  lo, 
groselha, goji, cereja, 
açaí e jabu  caba;

• Fontes de ferro: 
consumo de alimentos 
como carnes e vegetais 

verde-escuros ajudam 
na absorção da vitami-
na C;

• Vegetais: além de 
contarem com uma va-
riedade de nutrientes e 
vitaminas do complexo 
B, são fontes de fi bras, 
colaborando para uma 
microbiota intes  nal 
saudável;

• Peixes de águas 
profundas: salmão e 
sardinha, por exemplo, 
são ricos em ômega 3 
e ácidos graxos insa-
turados, que também 
contam com ação an  -
-infl amatória e auxi-
liam na homeostase do 
sistema imune;

• Probió  cos: é o 
caso das bactérias be-
néfi cas disponíveis em 
iogurtes e também no 
kefi r e na kombucha;

• Prebió  cos: alguns 
dos mais importantes 
são as fi bras alimen-
tares presentes em 
leguminosas, frutas e 
grãos, farinhas e fare-
los integrais;

• Própolis e cúrcu-
ma: esses alimentos 
são potencialmente 
an  -infl amatórios e es-
tudos apontam evidên-
cias de que auxiliam 
no funcionamento do 
sistema imune.

Fonte: Globoesporte

Como fortalecer a imunidade e enfrentar o Covid-19

Sugestões de temas para esta página podem ser enviadas para o e-mail: atendimento@opapel.com

Sinal vermelho (evite):

• Frituras;
• Doces e bolos;
• Salgadinhos, biscoitos e produtos 

industrializados e ultraprocessados em geral.
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O QUE NOS FAZ 
BRASILEIROS ?
Ser brasileiro é ter 

CRIATIVIDADE para 
reinventar a vida, é ver 
PAIXÃO em cada detalhe. 
Ser brasileiro é ter GAR-
RA para lutar pelos seus 
obje  vos, é ter AMOR ao 
próximo, e muita FORÇA 
de vontade. Ser brasileiro 
é espalhar ALEGRIA e 
transmi  r BOM HUMOR. 
Ser brasileiro é saber 
que a SOLIDARIEDADE é 
parte essencial do nos-
so povo, e a CORAGEM 
para nunca desis  r vem 
de berço, e de berço a 
gente entende....pois 
es  vemos lá em nosso 
Encontrão 2020. Estou 
falando de Porto Seguro. 
Onde tudo começou. 
Graças a Deus  vemos a 
oportunidade de viajar 
este ano e uma viagem 
maravilhosa. Dia 22 de 
abril comemoramos o 
descobrimento do Brasil. 
Essa terra abençoada 
por Deus e bonita por 
natureza. Quanto tudo 
isso passar, e vai passar, 
faremos novos passeios 
para nos encontramos 
com alegria e muita fe-
licidade. Chega até você 
mais uma Coluna Papo 
de Pescadô. A de número 
763.....desde de 2001 no 
Jornal O Papel. Peço li-
cença para entrar em sua 
casa e prometo trazer 
somente boas no  cias 
do mundo da pesca. Boa 
leitura. 

PORQUE NÃO 
RECICLAR MAIS 

NA QUARENTENA 
AMIGO LEITOR....

A quarentena do co-
ronavirus pode nos fazer 
mudar alguns hábitos, 
entre eles reciclar mais 
nosso lixo, acompanhar 
mais de perto. O que 
acham ? Reforçar as 
ações de reciclagem, ga-
ran  ndo a separação dos 
resíduos e a diminuição 
dos itens enviados para 
descarte, é uma boa pe-
dida para quem está de 
quarentena em casa du-
rante a pandemia provo-
cada pelo novo corona-
vírus (COVID-19). O mo-

mento também é uma 
ó  ma oportunidade para 
as pessoas adquirirem o 
hábito do consumo cons-
ciente, pra  car medidas 
simples de separação dos 
resíduos sólidos domés  -
cos, reduzir a quan  dade 
de lixo e obter somente 
o necessário na hora das 
compras. A quarentena 
não é exatamente um 
período agradável, mas 
também pode ser o 
momento de rever a  tu-
des e incorporar novas 
a  vidades, como a com-
postagem, sendo que 
devemos também pensar 
mais nas palavras, redu-
zir, reu  lizar e reciclar. 

ENTENDA SEU 
LIXO 

Orgânico: frutas, ver-
duras, cascas de ovos, 
tudo o que é de origem 
animal ou vegetal. Re-
jeito: o que não pode 
ser reciclado e não é 
orgânico, como o lixo do 
banheiro. Seco: emba-
lagens que podem ser 
recicladas de plás  co, 
vidro, papel, metal. Sepa-
re certo o lixo: orgânico 
pode virar compostagem. 
É melhor lavar o lixo 
seco. Precisa estar tudo 
separado na hora de ir 
para a rua. Use o que 
você já tem: ao invés de 
jogar fora todos os potes 
de plás  co, use-os até 
estragar. Depois, compre 
de vidro ou metal.

CAUSO DE 
PESCADOR PARA 
ANIMAR NOSSO 
PAPO DE HOJE 
Costumo pescar em 

Mato Grosso. Todo o ano 
é sagrado. A gente vai 
até Poconé e de lá vai 
para Porto Cercado ou 
Porto Jofre, ou vai para 
Cáceres, ou Aquidauana, 
mas sempre vai. Com a 
graça de Deus. Eis que 
numa dessas viagens 
encontro um velho co-
nhecido chamado Berto, 
na cidade de Poconé, 
por onde a gente estava 
passando a caminho 
de Porto Cercado, e ele 
me conta que havia re-
sidido nesta cidade por 

muitos anos vindo de 
um pequeno de Minas 
Gerais. Quando foi para 
Poconé era ele, a mãe 
e um papagaio. Desem-
pregado, dormia dia e 
noite, pois não  nha o 
que fazer. Sua mãe não 
se conformava com o 
fi lho, vendo-o dormindo. 
Gritava dia e noite aos 
quatro cantos da casa: 
“Acorda, Berto. Acorda, 
Berto. Acorda, Berto”. E 
o papagaio, nesse clima 
de gritaria, repe  a in-
cessantemente: “Acorda, 
Berto. Acorda, Berto. 
Acorda, Berto”. Até que 
um belo dia o papagaio 
foi roubado. Anos e anos 
se passaram. Mãe e fi lho 
mudaram-se para a cida-
de de Aquidauana, numa 
pequena aldeia ao lado 
do rio cuja cidade lhe 
empresta o nome. Decor-
ridos alguns dias, numa 
madrugada, o Berto e a 
mãe ouvem estarrecidos: 
“Acorda, Berto. Acorda, 
Berto. Acorda, Berto”. 
Não é que o cara (ladrão) 
que roubou o papagaio 
também estava morando 
na aldeia ali mesmo em 
Aquidauana?

RECEITA PARA 
FAZER DURANTE A 

QUARENTENA 
Em tempos de pan-

demia de COVID-19, a 
orientação da sua coluna 
papo de Pescadô, ba-
seado em autoridades 
sanitárias é para que a 
população permaneça 
em casa, como forma de 
prevenção à dissemina-
ção do vírus, o que está 
fazendo com que muita 
gente subs  tua a ida 
aos restaurantes e bares 
pela cozinha de casa. 

Apesar da prá  ca já fazer 
parte da ro  na da ampla 
maioria dos brasileiros, 
as pessoas se acostuma-
ram a comer fora ou a 
pedirem comida pelos 
aplica  vos de entrega 
rápida. Nessas horas, 
preparar a própria refei-
ção pode ser um aliado 
não apenas para trazer 
nutrição e bene  cios à 
saúde, como também 
transformar o momento 
em um passatempo jun-
to à família. Confi ra hoje 
aqui em nosso papo a 
receita de Strogonoff  de 
Tilápia como es  mulo 
para começar a aprovei-
tar o tempo disponível 
em casa.

Strogonoff de 
Tilápia

INGREDIENTES
4 fi lés de  lápia, ½ 

limão , Sal a gosto, 1 
cebola grande , 2 den-
tes pequenos de alho 
, 8 ramos de salsinha 
, 3 colheres (sopa) de 
margarina , 2 colheres 
(sopa) de farinha de 
trigo , 1 lata de molho 
de tomate , 1 colher de 
(sopa) de molho inglês 
, 1 lata de creme de 
leite, 1 vidro pequeno 
de champignons (100g)

MODO DE PREPARO 
Lave e corte os fi lés 

de  lápia em cubos. 
Lave e esprema o 
limão e reserve. Tem-
pere o peixe com o 
suco de limão e o sal, 
deixando-o marinar na 
geladeira por aproxi-
madamente 30 minu-
tos. Lave, descasque 
e pique a cebola e o 
alho. Lave, higienize e 

pique a salsinha e re-
serve. Em uma panela, 
aqueça a margarina, 
adicione farinha de 
trigo e deixe cozinhar, 
mexendo sempre até a 
farinha começar a dou-
rar. Adicione a cebola e 
o alho e deixe refogar. 
Acrescente o molho de 
tomate, o sal, o mo-
lho inglês, o peixe e o 
champignon, deixando 
cozinhar até ferver. 
Adicione o creme 
de leite e a salsinha, 
apague o fogo e sirva. 
BOM APETITE !

ÔNIBUS DE 
PESCARIA  QUER 

PESCAR COM 
COMODIDADE E 
CONFORTO ?

O amigo pescador e 
leitor está procurando 
ônibus para alugar 
para a sua próxima 
pescaria ? Quer pescar 
comodidade e conforto 
? Dedé pode lhe pro-
porcionar tudo isso e 
a um preço compe   -
vo. Dedé está sempre 
atento para fazer com 
que a viagem seja 
tranquila e prazerosa, 
proporcionando aos 
pescadores ó  mos mo-
mentos dentro do pró-
prio ônibus ao logo de 
toda a viagem. O ôni-
bus do Dedé é equipa-
do com 16 lugares sen-
tados, 06 camas, 2 fre-
ezers , mesa para jogo 
de baralho, banheiro, 
som, tanque para ga-
solina, bagageiro para 
barcos e suporte para 
motores. É só ligar 

para o amigo Dedé e 
combinar sua pesca-
ria : 9-9963-7618.....e 
Boas pescarias. 
 
FOTOS DO LEITOR

O Grupo Caiaque 
MInas de Lagoa da 
Prata une a prá  ca do 
esporte com a prote-
ção do meio ambiente, 
pra  cando a pesca es-
por  va, recolhendo li-
xos e detritos largados 
em Lagoas, lagos e rios 
da regão. A a  vidade 
exige resitência e vigor 
 sico. Em meio as La-

goas, Lagos e Rios, os 
caiaques e caiaqueiros 
do Grupo Caiaque MI-
nas tornam-se peque-
nos pontos coloridos 
na imensidão da água. 
A adrenalina da prá  ca 
espor  va e o contato 

com a natureza são os 
elementos que tem 
atraído cada vez mais 
adeptos ao caiaque. 
Tão importante quan-
to se aventurar pelas 
águas , é colaborar 
com a preservação. E 
é isso que este grupo 
tem feito. Hoje em 
nosso Papo de Pesca-
dô, 2 dos membros do 
Grupo Caique Minas, 
pra  cando a pesca 
Espor  va. Pescando 
e preservando : meus 
amigos Alfredo e Fran-
cis. Obrigado pela foto 
amigos e também pelo 
trabalho prestado na 
preservação do meio 
ambiente. E vale lem-
brar que neste tempo 
de quarentena até as 
capivaras voltaram a 
aparecer na Praia.....

Veja a foto. 

DESDE 2001 NO JORNAL O PAPEL - NÚMERO 763 - DATA 24/04/2020

Que Deus abençoe seu dia dando força para aceitar, enfrentar, rezar e superar todos os problemas. 
Até a próxima, se Deus quiser.
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000000 - OSWALDO COSTA CALDEI-
RA, divorciado, maior, empresário, 
natural de Belo Horizonte-MG, resi-
dência Rua da Rede Ferroviária, 492, 
Santa Helena, Lagoa da Prata-MG, 
filho(a) de OSWALDO MACHADO 
CALDEIRA e GELVA ALVES COSTA 
CALDEIRA; e GENILCE APARECIDA 
SILVA DE OLIVEIRA, divorciada, maior, 
, natural de Virginópolis-MG, resi-
dência Rua Vinte de Setembro, 263, 
São José, Japaraíba-MG, fi lho(a) de 
FLORIANO DE OLIVEIRA e LÚCIA DE 
FÁTIMA SILVA OLIVEIRA; 
 
012643 - THIAGO SILVA, solteiro, 
maior, autônomo, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua Josino 
Francisco Vidal, 588, Marília, Lagoa 
da Prata-MG, fi lho(a) de ALTAMIRO 
DA SILVA e OZANA APARECIDA SIL-
VA; e LIZANDRA CRISTINA DA SILVA 
PEREIRA, solteira, maior, autônoma, 
natural de Brasília-DF, residência Rua 
Josino Francisco Vidal, 588, Marília, 
Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de AN-
TONIO APARECIDO PEREIRA e MARIA 
DE LOURDES DA SILVA; 
 
012644 - ANDRÉ DE SOUZA GONTIJO, 
solteiro, maior, comerciante, natural 
de Santo Antônio do Monte-MG, 
residência Rua Rio Grande do Norte, 
92, Santa Eugênia, Lagoa da Prata-
-MG, fi lho(a) de EUSTÁQUIO ANTÔ-
NIO GONTIJO e MARIA DO CARMO 
GONTIJO; e JÉSSICA PAULA VIEIRA, 
solteira, maior, psicóloga, natural de 
Lagoa da Prata-MG, residência Rua 

Bahia, 158, Santa Eugênia II, Lagoa da 
Prata-MG, fi lho(a) de JOSELITO VIEI-
RA e LILIA PAULA DOS REIS VIEIRA; 
 
012645 - DAVI MACEDO RODRI-
GUES, solteiro, maior, torcador de 
óleo, natural de Lagoa da Prata-MG, 
residência Rua São Francisco, 736, 
Américo Silva, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de NELSON NEDE RODRIGUES 
e MARLUCE ROSANGELA MACEDO 
RODRIGUES; e TAÍS LÁZARA DE SOU-
ZA, solteira, maior, do lar, natural de 
Pedro Leopoldo-MG, residência Rua 
São Francisco, 736, Américo Silva, 
Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de LUIZ 
CARLOS DE SOUZA e MARIA DAS 
DORES SOUZA; 
 
012646 - JOÃO VICTOR BRANCO VAZ, 
solteiro, maior, vendedor, natural de 
Lagoa da Prata-MG, residência Rua 
Espiríto Santo, 1290, Dona Alexan-
drina, Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de 
SILVIO APARECIDO VAZ e ROSIMEIRE 
DAS CHAGAS BRANCO; e ANA LAURA 
ALVES COSTA, solteira, maior, técnica 
em enfermagem, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Alameda 
das Andorinhas, 334, Cidade Jardim, 
Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de ELIAS 
APARECIDO COSTA e ELAINE RAQUEL 
ALVES COSTA; 
 
012647 - ALEX DA SILVA CAMARGOS, 
divorciado, maior, caldeireiro, natural 
de Lagoa da Prata-MG, residência 
Rua Pedro Maciel de Oliveira, 136, 
Santa Eugênia II, Lagoa da Prata-

-MG, fi lho(a) de ANTÔNIO JAIR DE 
CARMARGO e DARCI BENEDITA 
CAMARGO; e VANESSA APARECIDA 
DA COSTA, solteira, maior, auxiliar de 
produção, natural de Santo Antonio 
do Monte-MG, residência Rua Bahia, 
31, Etelvina Miranda, Lagoa da Prata-
-MG, fi lho(a) de JOSÉ MARTINS DA 
COSTA e CACILDA FELIPE DA COSTA; 
 
012648 - JOSÉ REINALDO DA SILVA 
MOREIRA, solteiro, maior, ajudante 
de pedreiro, natural de Branquinha-
-AL, residência Rua Paulo Fabiano 
Mesquita, 170, apto 9, Nossa Senhora 
das Graças, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de JOSÉ REINALDO LINDRAZ 
MOREIRA e RUBINETE COSTA DA 
SILVA; e MARIA JOSÉ LOURENÇO DA 
SILVA, solteira, maior, doméstica, 
natural de Murici-AL, residência Rua 
Paulo Fabiano Mesquita, 170, apto 
9, Nossa Senhora das Graças, Lagoa 
da Prata-MG, fi lho(a) de SEBASTIÃO 
LOURENÇO DA SILVA e MARIA CICERA 
ROCHA; 
 
012649 - GILMAR APARECIDO DA 
COSTA BORGES, divorciado, maior, 
pedreiro, natural de Esteios - Luz-
-MG, residência Rua Manoel Pena, 
315, bairro Américo Silva, Lagoa da 
Prata-MG, fi lho(a) de JOSÉ JUSTINIA-
NO BORGES e HILDA COUTINHO DE 
JESUS; e BERENICE DE PAULA CUNHA, 
divorciada, maior, balconista, natural 
de Belo Horizonte-MG, residência 
Avenida Dona Rita de Resende, 475, 
bairro Tereza Cris  na,, São Joaquim 

de Bicas-MG, fi lho(a) de URIEL DE 
PAULA CUNHA e DALVA GONÇALVES 
CUNHA; 
 
012650 - FREDERICO DE ÀVILA OLI-
VEIRA, solteiro, maior, empresário, 
natural de Lagoa da Prata-MG, resi-
dência Rua Bahia, 604, bairro Santa 
Eugênia, Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) 
de JEAN CARLO SABINO DE OLIVEIRA 
e NILDA ROSA DE ÁVILA OLIVEIRA; e 
MARIA CLARA RIBEIRO DE FARIA, sol-
teira, maior, administradora, natural 
de Lagoa da Prata-MG, residência 
Rua Francisco Sales, 1224, bairro Ma-
rília, Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de 
GILSON AMADEU DE FARIA e ELIDIA 
APARECIDA RIBEIRO; 
 
012651 - ISAQUE CANDIDO DOS 
SANTOS, solteiro, maior, televendas, 
natural de Lagoa da Prata-MG, resi-
dência Rua José Gonçalves Paulino, 
452, Chico Miranda, Lagoa da Prata-
-MG, filho(a) de SIDNEY AZEVEDO 
DOS SANTOS e MÁRCIA CÂNDIDA 
DOS SANTOS; e ANA CLARA LINO LEAL 
DIAS, solteira, maior, do lar, natural 
de Lagoa da Prata-MG, residência Rua 
José Gonçalves Paulino, 452, Chico 
Miranda, Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) 
de PAULO CÉSAR DIAS e QUEILANE 
LINO LEAL; 
 
012652 - DANIEL DA SILVA, solteiro, 
maior, autônomo, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua Paraíba, 
417, Marília, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de  e SIMONI APARECIDA DA 

SILVA REIS; e FABIANA SILVA SANTOS, 
solteira, maior, costureira, natural 
de Lagoa da Prata-MG, residência 
Rua Josafá Bernardes, 1375, Nossa 
Senhora das Graças, Lagoa da Prata-
-MG, fi lho(a) de IZALTINO LOPES DOS 
SANTOS e SONIA APARECIDA DA SILVA 
SANTOS; 
 
012653 - LEONARDO ÍTALO SILVA 
NASCIMENTO, solteiro, maior, ges-
seiro, natural de Bom Despacho-MG, 
residência Rua José Geraldo da Silva, 
780, casa 4, Mangabeiras, Lagoa da 
Prata-MG, fi lho(a) de ADIR JOSÉ DO 
NASCIMENTO e ADRIANA CRISTINA 
DA SILVA; e JACIARA PEREIRA DA 
COSTA, solteira, maior, vendedora, 
natural de Lagoa da Prata-MG, resi-
dência Rua Geraldo Domingos Perei-
ra, 139, Gomes, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de JOÃO BATISTA DA COSTA e 
APARECIDA PEREIRA DA COSTA; 

 Os contraentes apresentaram os 
documentos exigidos pelo art.1525 
do Código Civil Brasileiro. Se alguém 
souber de algum impedimento, que 
os impeçam de se casar, que o faça 
na forma da Lei:

Lagoa da Prata, 24/04/2020

PATRÍCIA BORGES 
DI LUIGI REZENDE

Ofi cial do Registro Civil

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ´Ofi cial Titular: Patrícia Borges Di Luigi Rezende
 Rua Luiz Guadalupe, 580 Centro - 35590-000 - Lagoa da Prata - MG - Faz saber que pretendem casar-se:

OFICIAIS
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