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Apesar da indefi nição quanto à data 
das eleições e consequentemente a in-
decisão do calendário eleitoral, o cenário 
polí  co da cidade começa a tomar forma.

Dos nomes que despontam como pré-
-candidatos à cadeira de chefe do Execu-
 vo Municipal, há pelo menos dez alter-

nativas anunciadas ou sugeridas pela 
população.

Do lado do atual prefeito, o grupo 
formado por Ismar Roberto (atual vice), 
Geraldo de Almeida (ex-secretário de 
saúde) e Paulene Andrade (ex-secretária 
de Educação), ainda não decidiu quem 
será o cabeça de chapa e quem fi cará 
como candidato a vice. Apesar do anún-
cio precoce dos nomes Geraldo e Paule-
ne (nessa ordem) semanas atrás na rádio 
Veredas, o grupo ainda não se resolveu. 
Possivelmente aguardam os resultados 
de uma pesquisa para saber quem tem 
maior chance de vencer. Ainda se espe-
cula o nome do vereador Olair Dias, o 
Preto, que afi rmou não ser candidato.

No meio campo, Edimar Nunes, militar 
e atual vereador da base de apoio ao 
prefeito, deve formar chapa com o ex-
-vereador Adriano Moraes. É o que se diz 
nos bas  dores.

Mais distante do prefeito, o ex-verea-

dor Narcizio Naza Ferreira, o primeiro a 
se declarar pré-candidato, fi rmou parce-
ria com a advogada Valéria Almeida, 
como vice. Em seu par  do, o PSD, ainda 
fi gura o advogado Tomaz de Aquino Re-
sende como possível nome a ser lançado. 
Contudo, ele não se declara pré-candida-
to. O engenheiro Lauro Barbosa Junior, 
que estava cotado para ser vice na even-
tual chapa de Tomaz, assumiu a posição 
de postulante ao cargo de prefeito.

No outro extremo, oposição ao atual 
governo, a vereadora Quelli Cássia Couto, 
com vice ainda indefi nido, o ex-vereador 
e professor Di Gianni Nunes, também 
sem chapa pronta e a empresária Carla 
Andrade, também em vôo solo por en-
quanto.

Até ocorrerem as convenções par  dá-
rias para afunilar o número de concor-
rentes, os pré-candidatos já estão por aí 
a dar entrevistas e postar em suas redes 
sociais. 

A TV Lagoa conversou com todos eles 
sobre a possibilidade de agendar entre-
vistas ao vivo em seu canal do youtube. 
De início, todos foram favoráveis, à exce-
ção de Tomáz de Aquino, que informou 
desde o princípio que sua pré-candida-
tura não estava acertada.

Os nove remanscentes então compu-
seram um sorteio para estabelecer a 
ordem dos entrevistados. 

Nesta quinta-feira, 25 de Junho, Ro-
berto, Paulene e Geraldo anunciaram que 
vão preferir aguardar a definição do 
grupo quanto aos nomes que disputarão 
como prefeito e vice.

Com a saída deles, manteve-se a or-
dem do sorteio - veja matéria na página 
ao lado - sem prejuízo para as agendas. 
Neste sábado, o primeiro entrevistado é 
o Cabo Nunes do Proerd.

É possível que com o desenrolar das 
decisões nas altas esferas do país, quan-
to ao calendário eleitoral, novas altera-
ções possam ocorrer.

Até lá, o público poderá acompanhar 
as manifestações dos pré-candidatos já 
declarados e conhecer o que pensam e 
o que pretendem realizar para a cidade.

Uma vez lançadas as candidaturas 
ofi ciais, vamos para outra fase, que já 
envolve a realização de debates.

Fique ligado e compar  lhe com seus 
contatos estas entrevistas. Elas podem 
ajudar a defi nir o seu voto e servir de 
documento para cobrar dos eleitos as 
posturas e ideias manifestadas.

O Roubo do Banco

Histórias que o povo conta

Por Ribeiro Jr.
Em Lagoa é sabido 

que há muitos anos, 
aconteceu um roubo 
a banco. Foi no centro 
da cidade. Assalta-
ram-no e fugiram a 
pé. Não se teve no  -
cias de que foram pe-
gos, mas dizem os 
an  gos que sim. Fo-
ram presos e pagaram 
seus crimes. O acon-
tecimento marcou 
época, foi no  cia no 
rádio em todo o Bra-
sil. Não é de hoje que 
Lagoa aparece no no-
 ciário policial de for-

ma nega  va.
Pois bem. Os assal-

tantes anunciaram o 
assalto e agiram com 
muita agressividade. 
Um senhor que esta-
va no interior do ban-
co, ao se demorar 
para sair do lugar no 
qual se encontrava, 
recebeu um tiro no 
peito. Pura covardia. 
Recolheram o dinhei-
ro que conseguiram 
carregar, caindo notas 
e sacos de molhos de 
papéis pela rua. Des-
ceram pela rua Cirilo 
Maciel, passando ao 
largo do Cemitério da 
Saudade, saindo pe-

los lados da aguada. 
Logo, deram na Fa-
zenda do Chico Cade-
ado. Passaram o cór-
rego ao longo da fa-
zenda e próximo ao 
entroncamento que 
dava às passagens 
para o coqueiro e 
para a estrada de es-
teios, pararam. 

Arrumaram o que 
puderam arrumar e 
deram alguns  ros ao 
longo da vegetação. 
Pensaram estarem 
sendo seguidos. E re-
almente estavam. O 
‘Chico da Maura” e o 
Zé Bernardes se puse-
ram a perseguir à dis-
tância os envolvidos. 
Contudo, diante dos 
 ros, fi caram nos co-

queiros, não indo 
além dali, perdendo 
contato com os la-
drões. 

Logo algumas cen-
tenas de metros além 
da estrada da Bripo-
cal, existiam umas 
mangueiras e outras 
árvores frondosas. 
Dizem que os melian-
tes pararam ali para 
descansar do roubo, 
bem como renovar as 
forças. Tudo pensado, 

deixaram ali água 
fresca em boa quan  -
dade e provisões. 
Pelo visto, tudo pla-
nejado. Ainda, dali, 
podiam ver toda a 
parte baixa da cidade, 
do alto do “Cruzeiro” 
até o Cemitério da 
Saudade, todas as 
ruas que desciam 
para o “Capim”. Per-
maneceram ali o tem-
po sufi ciente para ir 
buscar um cavalo, 
comprado numa fa-
zenda próxima por 
bom dinheiro.

O marceneiro Zé 
Silvério “Velho” e 
dois de seus filhos 
também ali se encon-
travam descansando, 
pois estavam já o dia 
todo a tirar lenha 
para levar para a cida-
de. A água quente 
para o banho, água 
quente para as rou-
pas, além de comida 
e fogueira à noite, era 
tudo proporcionado 
pela lenha buscada 
no alto da cabeça, 
desde estas bandas 
até nas proximidades 
da Praça do Cruzeiro. 

Naquela época, a 
lenha já era escassa 

por causa do início do 
plantio da cana de 
açúcar, iniciando nos 
arredores da cidade. 
Pararam debaixo das 
árvores para descan-
sar após a lenha já 
toda ajuntada e so-
breposta sobre o car-
ro de boi emprestado. 
Segundo Seu Zé Silvé-
rio, estranhou a for-
ma meio “arrastada” 
e diferente a qual os 
indivíduos falavam. 
Não riam: conversa-
vam baixo e, a todo 
momento, se levanta-
vam para observar ao 
longe, no início da 
estrada. Eram quatro. 
Outros dois já haviam 
deixado o lugar.

Zé Silvério explicou 
a eles o caminho mais 
curto para transpor o 
São Francisco uma 
vez que não queriam 
passar pela balsa. 
Pelo visto, não que-
riam passar também 
pela ponte de ferro. 
Tinham muitas armas 
que estavam guarda-
das dentro de uma 
caixa de madeira, 
muito pesada. Zé Sil-
vério e seus filhos 
ajudaram os homens 

a colocá-las sobre o 
lombo de um cavalo 
comprado perto dali. 
Dinheiro não faltava 
é lógico.

Apenas quando 
chegou à cidade é o 
Zé fi cou sabendo do 
roubo e das caracte-
rísticas dos homens 
que estiveram ‘visi-
tando o banco’. O in-
teressante é que o 
Seu Zé mandou reca-
do através do “Fazi-
nho” e do pai do “Ti-
riziu” para a polícia. 
Disse ter ouvido que 
eles teriam ido para o 
“Morro dos Ferros”, 
indo encontrar um tal 
de “Furtado”, a quem 
queria entregar os 
papéis para resgatar 
sua “palavra de ho-
mem”. Seu Zé faleceu, 
não recebendo ne-
nhuma visita por par-
te da família. Pensava 
ele que a polícia não 
acreditara na história. 

Os ladrões falaram 
uns aos outros que 
um roubo era um mo-
mento de muita aven-
tura e que ficariam 
um bom tempo ‘pas-
sando bem’. Só que o 
clima não era assim 

tão bom. Estava pesa-
do. Vez por outra os 
indivíduos se entreo-
lhavam, de forma gra-
ve e silenciosa. Talvez 
por já sentirem nos 
ombros o peso de 
terem  rado a vida de 
um pai de família, 
uma pessoa boa, que-
rida na comunidade. 
O cas  go não demo-
raria a chegar. 

Nas proximidades 
de “Ca  ra”, junto ao 
Rio das Velhas, a po-
lícia prendeu dois dos 
envolvidos e, depois 
disto, questão de 
poucos dias, prende-
ram os outros, tendo 
recuperado parte do 
dinheiro.

O seu Zé se lem-
brou de dizer, por fi m, 
que quiseram pagar 
pela ajuda mas ele 
não aceitou, dizendo 
que nada lhe custara 
e que ele não gostava 
de nada fácil, porque 
não tinha valor al-
gum. Foi chamado de 
‘bobo’, respondendo 
que caridade não  -
nha preço!

Histórias que o 
povo conta...

IJR/

EDITORIAL Começa a corrida pela Prefeitura de LP
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Até o presente mo-
mento, existem pelo 
menos dez nomes co-
tados para disputar a 
prefeitura nas eleições 
deste ano. A TV Lagoa 
entrou em contato 
com todos para or-
ganizar uma série de 
entrevistas, de modo a 
permi  r aos eleitores 
conhecer melhor o que 
eles pensam e o que 
pretendem fazer, caso 
vençam o pleito.

A série de entrevis-
tas começa neste sá-
bado, 27, no canal da 
TV Lagoa no Youtube 
(youtube/tvlagoada-
prata).

Disputa 
interna leva a 
desistências

Pelo menos cinco 
destes pretensos can-
didatos supostamente 
terão que passar pelo 
crivo das convenções 
internas de seus par-
 dos ou grupos de 

apoio.
Ismar Roberto, atual 

vice-prefeito, concorre-
rá com o ex-secretário 
de saúde Geraldo de 
Almeida e a ex-secre-
tária de educação, 
Paulene Andrade, pela 
vaga de candidato da 
situação. No mês pas-
sado, Geraldo chegou 
a ser anunciado como 
o nome escolhido pelo 
grupo, tendo Paulene 
com vice, mas ao que 
parece, a situação ain-
da não está defi nida 
dentro do grupo. 

Por esse mo  vo, os 

três manifestaram que 
preferem aguardar a 
defi nição para somen-
te depois anunciar 
o nome que estará 
concorrendo e pedi-
ram a suspensão na 
par  cipação da agenda 
que havia sido defi nida 
para as entrevistas.

Dentro do PSD, par-
 do do ex-vereador 

Naza Ferreira, o nome 
do ex-procurador ge-
ral de Belo Horizonte, 
Tomaz de Aquino Re-
sende, também fi gura 
como alterna  va. Ape-
sar de não ter se decla-
rado candidato, Tomaz 
é apontado como 
concorrente interno 
de Naza e também foi 
convidado para ser 

entrevistado, mas de-
clinou.

Os programas serão 
transmi  dos ao vivo, 
com perguntas co-
muns aos candidatos 
e também abordagens 
específi cas, elaborada 
pela produção do pro-
grama e com a par  ci-
pação do público. 

Nunes estreia a se-
quência

O primeiro entre-
vistado é o vereador 
Edimar Nunes, que 
conserva o nome de 
“Cabo Nunes do Pro-
erd”, com o qual fi cou 
conhecido e eleito 
com expressiva vo-
tação para a Câmara 
Municipal, apesar de 
ter hoje a patente de 

sargento da PM.
A escolha da ordem 

das entrevistas foi feita 
inicialmente a par  r de 
sorteio com os nomes 
dos nove par  cipantes, 
acordado previamente 
com todos. O material 

contendo a ordem das 
nove entrevistas che-
gou a ser divulgado nas 
redes sociais. Após as 
desistências, dos nove 
pré-candidatos iniciais 
restaram cinco e foi 
acrescentado o nome 

do engenheiro Lauro 
Barbosa Junior.

O primeiro progra-
ma vai ao ar às dez e 
meia da manhã deste 
sábado. Sempre às 
quartas e sábados ha-
verá um entrevistado.

TV Lagoa entrevistará os pré-
candidatos a prefeito de LP

Veja a sequência de entrevistas:

Com base no sorteio fi cou defi nida assim a 
ordem dos entrevistados:

27/06 - Edimar Nunes

04/07 - Di Gianni Nunes
08/07 - Narcísio Naza Ferreira
11/07 - Lauro Junior
15/07 - Quelli Cassia Couto

22/07 - Carla Andrade



26 Junho - 2020Página 4

Notícias 
Policiais

Criança de 
oito anos 
atropelada 
no Marília – 
condutora foge 
sem prestar 
socorro

Nesta terça-feira, 
dia 22 de Junho, por 
volta de 17h40min, a 
Polícia Militar foi acio-
nada para comparecer 
à Unidade de Pronto 
Atendimento, onde 
havia dado entrada 
uma ví  ma de aciden-
te de trânsito. 

No local os militares 
foram informados que 
a ví  ma seria uma 
criança de 08 anos 
de idade, a qual foi 
atropelada na Avenida 
Vereador Dr. Antenor 
das Chagas Madeira, 
no bairro Marília. 

De acordo com as 
informações repassa-
das pela equipe mé-
dica, a criança estava 

sendo imobilizada 
para posterior transfe-
rência, com o obje  vo 
de ser subme  da à 
cirurgia corre  va de 
fratura no fêmur da 
perna direita. 

Uma testemunha 
informou que a crian-
ça foi atropelada por 
uma mulher loira que 
conduzia uma moto 
Honda Biz. Caso al-
gum cidadão tenha 
informações sobre a 
referida mulher, deve 
entrar em contato 
com os órgãos de se-
gurança ou fazer a 
denúncia via 181 ano-
nimamente.

PM apreende 
drogas no 
bairro São 
Francisco

Na quinta-feira, 18 
de Junho, a Polícia Mi-
litar recebeu denún-

cias sobre tráfi co de 
drogas  no bairro São 
Francisco, em Lagoa 
da Prata.

Imediatamente, 
Policiais Militares 
deslocaram-se ao lo-
cal, onde abordaram 
J.P.V.do C., 19 anos. 
Durante buscas, foram 
localizados: duas bar-
ras de maconha; duas 
pedras de crack; 91 
pinos cheios de coca-
ína e uma sacola con-
tendo grande porção 
da mesma substância, 
além de 03 balanças 
digitais. 

Face ao exposto, 
o rapaz e todo o ma-

terial apre-
endido foram 
encaminhados à De-
legacia de Polícia Civil 
e fi caram à disposição 
da Polícia Judiciária. 

Mensagem da PM: 
Contribua você também 
com a segurança e a paz 
social: denuncie pessoas 
e veículos suspeitos. O 
sigilo é garan  do!

Mulher é 
gravemente 
ferida com 
arma branca no 
Chico Miranda

Imagem que circula 
nas redes sociais, aqui 
desfocada intencional-
mente para preservar 
a ví  ma

De acordo com 
informações da Cen-
tral de Regulação do 
SAMU Oeste, o serviço 
recebeu um chama-
do às 14:10 horas da 
quinta-feira (18), para 

atendimento de uma 
ví  ma de ferimento de 
arma branca, na Ave-
nida Bela Vista, Bairro 
Chico Miranda, em 
Lagoa da Prata.

Ao chegar ao local, 
a equipe da Unidade 
de Suporte Básico 
(USB) de Lagoa da Pra-
ta fez o atendimento 
de uma mulher, de 26 
anos, que estava cons-
ciente, com ferimen-
tos provenientes de 
arma branca (chave de 
fenda, de acordo com 
populares), no lado 
esquerdo do pescoço, 
do lado direito do ab-
dômen e braços.

A ví  ma recebeu os 
primeiros atendimen-
tos, foi imobilizada e 
encaminhada para a 
UPA de Lagoa da Pra-
ta e posteriormente 
transferida para a Sala 
Vermelha de Formiga 
pela Unidade de Su-
porte Avançado (USA) 
de Luz.
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A ACE/CDL de Lagoa da 
Prata vai oferecer testes 
rápidos para Covid-19 (Sars-
-Cov-2) para empresários e 
colaboradores das empresas, 
indústrias e comércio da ci-
dade. 

Os testes que indicam se 
a pessoa está (IgM) ou se 
esteve com a doença (IgG) 
serão realizados a par  r do 
dia 01 de Julho de 2020, no 
consultório médico montado 
na sede da en  dade. 

A medida possibilitará que 
aproximadamente 5000 pes-
soas sejam testadas e qual-
quer associado, que deseje 
fazer o exame, mesmo sem 
pedido médico ou sintomas 
graves, poderá fazê-lo a R$ 
100,00, preço de custo dos 
testes. 

O obje  vo da en  dade 
é conter a contaminação e 
a proliferação do vírus pelo 
comércio da cidade, contri-
buindo para o achatamento 
da curva local e afastando a 
necessidade de novas medi-
das de restrição em Lagoa da 
Prata. 

Detalhes 
Os testes rápidos realiza-

dos pela en  dade iden  fi cam 
 pos diferentes de imunoglo-

bulinas, que são an  corpos 
produzidos pelo nosso siste-
ma imunológico e fornecem 
três  pos de resultado: 

• IgM Posi  vo ou Nega  vo 
• IgG Posi  vo ou Nega  vo 
• IgM e IgG Posi  vo ou 

Nega  vo 

IgM Posi  vo indica que o 
paciente está ou foi infectado 
recentemente e a doença ain-
da se encontra em uma fase 
aguda. Neste caso, o paciente 
deve ser isolado. 

IgG Posi  vo indica que o 
paciente esteve infectado, 
já está fora da fase aguda da 
doença, está possivelmente 
imunizado e não precisa en-
trar em isolamento. 

IgM e IgG Posi  vos indica 
que o paciente está na fase 

de transição, saindo da fase 
aguda. 

A en  dade optou por 
adquirir os testes de um 
renomado laboratório sul-
-coreano, ao invés dos testes 
chineses, pela confi abilidade 
do fornecedor que já atua 
no Brasil há 20 anos, desta-
cando-se principalmente por 
testes de Hepa  te e HIV. 

Os exames serão realiza-
dos através de agendamen-
to prévio e empresas que 
desejem testar um número 
maior de colaboradores, uma 
equipe será deslocada até a 
empresa a fi m de evitar aglo-
merações. 

A ACE/CDL já possuía um 
consultório médico criado 
para o serviço de medicina 
do trabalho. É nesta estrutura 
que os exames acontecerão. 
Todo o acesso se dá pela 
área externa da en  dade, em 
espaços abertos, evitando 
aglomerações e protegendo 
a equipe da en  dade que 
está trabalhando presencial-
mente. Toda a coordenação 
técnica do serviço será feita 
por um bioquímico, membro 
do conselho superior da ACE/
CDL, que possuí larga expe-
riência em exames laborato-
riais. 

Este serviço é ofertado 

apenas aos associados da 
ACE/CDL de Lagoa da Prata 
que formam a maior parte do 
comércio local com mais de 
600 empresas e aproximada-
mente 2000 colaboradores. 

“Desde o princípio 
desta pandemia, temos 
nos desdobrado para 
proteger as pessoas, os 
negócios e os empregos 
em Lagoa da Prata, com 
muita responsabilidade. 
Nada é mais importante 
que a saúde das pesso-
as, mas é nosso dever 
buscar soluções que 
ajudem os empresários 
a passarem por este pe-
ríodo com o menor im-
pacto possível. E temos 
feito isso. 

Esta inicia  va segue 
os dados que mostra-
ram que países nos 
quais em que testes em 
massa foram feitos a 
doença foi melhor con-
trolada. Isso só reforça 
o nosso compromisso de 
ajudar os empresários a 
con  nuarem operando 
e garan  r que isso não 
prejudique o nosso qua-
dro de saúde pública. O 
equilíbrio é possível e 
vamos persegui-lo. ” 

José Raimundo de Rezen-
de – Presidente da ACE/CDL 
Lagoa da Prata 

ACE-CDL realizará testes de Covid-19
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As palavras ditas com fi rmeza e convicção são 
capazes não somente de atrair as atenções, 
como também de infl uenciar quem as ouve. 
É tempo de ter mais fé na sua singularidade 
e na potência das suas ideias.

A busca pela realização dos seus sonhos deve 
envolver não somente estratégias e planos, 
como também intuições e percepções su  s, 
que nesse momento auxiliam a sua caminhada. 
É tempo de ouvir a alma.

Ao percebermos que as vontades dos que 
estão ao nosso lado são tão legí  mas e 
importantes quanto as nossas, deixamos 
de lado embates desnecessários. É tem-
po de promover bons acordos dentro 
das relações.

Trabalhar com alegria é a melhor maneira 
de obter os resultados que você deseja, já 
que um espírito sa  sfeito sempre ajuda a 
encontrar as soluções mais sábias e posi-
 vas. É tempo de acolher o seu serviço.

O receio de receber crí  cas se acentua quando 
acreditamos pouco nos nossos projetos. É tempo 
de se manter posi  vo e de colocar os pensamen-
tos em ordem para conseguir desenvolver seus 
planos em paz.

Conversar com quem você confi a pode ser agora 
a melhor forma de obter certos entendimentos, 
já que o olhar do outro acaba trazendo novas 
percepções e orientações. É tempo de expor o 
que vem sen  ndo.

Antes de se comprometer com algo, 
procure refl e  r e analisar as suas reais 
condições para cumprir com o que foi 
prome  do. É tempo de respeitar os seus 
limites, beneficiando naturalmente a 
produ  vidade.

É possível que você se sinta divido entre as 
responsabilidades e o lazer, e para poder 
atender a todas as demandas é preciso 
antes organizar-se internamente. É tempo 
de atender as suas necessidades.

Ao se libertar de apegos e amarras que não 
lhe permitem viver com autonomia, você 
resgata forças essenciais para o seu bem 
viver. É tempo de renovar a vida, seguindo 
adiante com o que de fato importa.

Se você souber perceber as novidades 
que chegam agora como oportunidades 
para que boas mudanças e realizações 
possam ocorrer, certamente aproveitará 
mais esse ciclo. É tempo de cur  r a fase 
próspera.

Busque es  mular a sua concentração para 
que você possa se dedicar integralmente 
às suas funções e a  vidades, aproveitando 
mais o momento intui  vo e produ  vo que 
vive. É tempo de organizar a mente.

A tendência é que hoje você consiga conduzir 
o dia com confi ança, acreditando mais nas 
novas ideias e aproveitando a cria  vidade que 
também está amplifi cada. É tempo de se abrir 
para novas percepções.
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Estamos vivendo um novo 
tempo. Com a pandemia da Co-
vid-19, cada pessoa é responsá-
vel em contribuir para minimizar 
as possibilidades de contágio da 
doença. Nesse contexto, a a  vi-
dade  si-
ca é uma 
grande 
aliada no 
fortale-
cimento 
do sis-
tema 
imunoló-
gico. Vale 
lembrar 
que fazer 
exercí-
cios  si-
cos não 
previne o 
contágio 
do novo 
Corona 
vírus, 
mas 
deixa o 
organis-
mo mais resistente e protegido 
contra outras doenças. 

Confi ra abaixo algumas dicas de 
como treinar com segurança vi-
sando preservar a própria saúde 
e a do próximo:
• Use máscaras – Ela é essencial 
para evitar o contágio do novo 
Corona vírus. 
• Temperatura – Todos devem 
ter a temperatura averiguada 
com o uso do termômetro. 
Aqueles com a temperatura 
superior a 37.8ºC não devem re-

ceber autorização para entrar na 
academia.
• Higienize as mãos – Lave bem 
as mãos, até a altura dos pu-
nhos, com água e sabão, ou en-
tão higienize com álcool em gel 

70%.
• Kit de Limpeza – Cer  fi que-se 
se há kits de limpeza em pontos 
estratégicos das áreas de muscu-
lação e peso livre.
• Distanciamento – Mantenha 
distância segura de 1,5 m entre 
as pessoas.
• Celulares – Evite a u  lização 
de celulares durante a prá  ca de 
a  vidade  sica.
• Cabelos – Pessoas com cabelos 
compridos devem estar, obriga-
toriamente, com eles amarrados.
• Bebedouros – Os bebedouros 

devem estar fechados. Leve 
sua garrafa com água.
• Tempo – O tempo de per-
manência de cada pessoa na 
academia é, no máximo, de 60 
minutos.

Foco na saúde

A rede de academias Estação 
Training, referência em Lagoa 
da Prata, retomou as a  vidades 
com rigorosas normas de se-
gurança e, visando preservar 
a saúde de clientes e cola-
boradores, está seguindo o 
manual desenvolvido pela 
ACAD (Associação Brasilei-
ra de Academias) além de 
normas e procedimentos de 
segurança sugeridos pela 

Organização Mundial da Saúde 
e pelo Ministério da Saúde. As 
sugestões de segurança desse 
manual também se basearam 
em medidas e experiências de 
países asiá  cos, como China, 
Hong Kong e Singapura, e outros 
da União Europeia, localizados 
em regiões onde o pico da pan-
demia já passou e o processo 
de retomada das a  vidades 
de mais de 5 mil academias já 
está sendo realizado com extre-
ma segurança. “Dentro desse 
novo cenário que vivemos, em 
que saúde e segurança são as 
prioridades na retomada das 
a  vidades econômicas, a prin-
cipal meta da Estação Training é 
garan  r a proteção dos clientes 
e colaboradores, adotando todos 
os procedimentos que possam 
evitar a disseminação do vírus e 
contribuir para uma experiência 
saudável e segura para todos”, 
afi rma Alencar de Castro, pro-
prietário da empresa.

Como se proteger da Covid-19 dentro das academias

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

PESCADORES 

Lembrando o trabalho 
do apóstolo Pedro, o Dia 
do Pescador também é 
comemorado no dia 29 de 
junho, e por conta disso, 
Pedro também é o preferi-
do por muitos pescadores 
que o veneram como santo 
protetor. Sabemos que a 
vida de um pescador pode 
oferecer muitas surpresas, 
pois assim como existem 
os bons dias para pesca, 
também tem os dias di  -
ceis quando parece que os 
peixes foram todos embo-
ra, e assim acontece com 
aqueles que pregam a Pa-
lavra de Deus como o fez o 
apóstolo Pedro, pois assim 
como encontram pessoas 
recep  vas a Mensagem de 
Salvação, podem encontrar 
muitos obstáculos com 
pessoas que não lhes dão 
atenção. No Dia do Pesca-
dor lembramo-nos daquele 
homem geralmente muito 
humilde que precisa conhe-
cer a natureza e entender 
de pescaria reconhecendo 
o momento e o local certo 
para jogar as redes, quando 
para não errar, muitas vezes 
se apegam ao movimento 
da maré e até mesmo as fa-
ses da Lua. Neste dia 29 de 
junho, segunda feira, Dia do 
Pescador, deixo aqui o meu 
abraço a todos os pescado-
res de plantão, que estão 
ou não , lendo a nossa mo-
desta coluna dos pescado-
res. Essa coluna parece que 
chegou para fi car mesmo. 
Estamos comemorando 20 
anos, dia 08 de agosto. Um 
trabalho voluntário que 
tenho muito orgulho de 
preparar para os amantes 
da pesca. Que Deus, por 
intercessão de São Pedro, o 
apóstolo pescador, abençoe 
a todos, trazendo saúde e 
paz, felicidade e harmonia e 
muita pescaria. PARABÉNS 
AMIGO PESCADOR. 

PESCADOR BOM 
RESPEITA A 
NATUREZA   

Ainda quando falamos 
do pescador, precisa-
mos reconhecer que o 
verdadeiro profi ssional 
para esse trabalho, sabe 
respeitar o tempo que a 
natureza reserva para a 
pesca, pois para manter o 
equilíbrio e a preservação 

das espécies ele sabe mui-
to bem que em época de 
piracema, não poderá pes-
car já que esse é o período 
de reprodução que deve 
ser respeitado. É por isso 
que no Dia do Pescador 
podemos aproveitar para 
homenagear esses profi s-
sionais que muitas vezes 
precisam depender da sor-
te para conseguir o suces-
so, mas também devemos 
lembrar que existem os 
chamados predadores que 
pescam em qualquer tem-
po, e nesse caso precisam 
ser denunciados.

ORAÇÃO À SÃO 
PEDRO , O SANTO 

PESCADOR 

São Pedro era um pes-
cador que conheceu Jesus 
quando este pediu seu 
barco para fazer uma pre-
gação a uma mul  dão de 
pessoas. Ele é considerado 
o primeiro Papa e príncipe 
dos apóstolos. Confi ra a 
oração a São Pedro e reze 
com fé pela intercessão do 
santo!

Oração a São Pedro
"São Pedro apóstolo, 

por Jesus eleito para ser 
o rochedo sobre o qual se 
havia de construir a ver-
dadeira igreja, abençoai e 
protegei o papa, os bispos 
e os cristãos do mundo 
inteiro. Concedei-nos uma 
fé autên  ca e um grande 
amor à igreja. Amém."

LUAU DO 
PESCADOR 

Todo ano realizamos o 
Luau do Pescador. E com 
a pandemia estamos ten-
tando organizar uma live 
do Luau. Um evento bene-
fi cente, como sempre. Se 
tudo der certo, acontecerá 
na segunda feira, dia 29 de 
junho, dia do pescador, dia 
de São Pedro, o Apóstolo 
Pescador. Acompanhem 
nas redes sociais mais in-
formações sobre o evento, 
caso dê tudo certo real-
mente. Aguardem .....

CAUSO DE 
PESCADOR 

Uma pescaria que lem-
bro muito na minha vida de 
pescador dos rios de nossa 
região fi cou marcada pela 
quan  dade de peixes que 
eu peguei. Um domingo 
de madrugada, eu fui com 

des  no à Volta Grande. Eu 
cheguei cedo, às 6 da ma-
nhã já estava no rio. Desci 
a canoa rapidinho, com a 
ajuda de alguns amigos 
pescadores e como não 
 nha motor de popa, fui 

no remo mesmo. Naquele 
dia eu fui pescar sozinho. 
Como disse, peguei o barco, 
coloquei a tráia e lá fui eu 
para a pescaria. Apoitei o 
barco num remanso a 500 
metros da Volta Grande, 
onde já havia diversos bar-
cos  com pescadores, todos 
atentos à sua pescaria. Eu 
comecei a minha pescaria 
com muitas minhocas de is-
cas, que eram a preferência 
dos peixes. Eu com a meu 
molinete comecei a fi sgar 
mandis, pra  nhas, corvinas, 
e algumas piranhas, tanto 
que fi quei com calo nos 
dedos de tanto enrolar o 
molinete e arremessar. Os 
pescadores ao redor per-
guntavam qual era a isca 
que eu estava usando, por-
que era demais eu fi sgar os 
peixes. Eu encontrei um dia 
desses um pescador que 
estava pescando naquele 
dia, que era o Totó da Capo-
taria, e ele disse que nunca 
 nha visto uma pescaria 

igual à minha naquele dia. 
À tarde, quando cheguei, o 
pessoal me perguntou se eu 
estava a pescar com tarrafa, 
devido à quan  dade de 
peixes que  nha pego, só 
sen   não ter uma máquina 
fotográfi ca para registrar 
aquela pescaria. Cheguei 
em casa com os peixes e 
eu os distribuí a toda vizi-
nhança. Foi uma pescaria 
nos anos de 90 do século 
passado que estou a recor-
dar com muitas saudades. 
Hoje em dia não se faz mais 
uma pescaria igual devido à 
poluição dos nossos rios e à 
pesca predatória. Os peixes 
sumiram dos nossos rios. 
Infelizmente, hoje tem que 
ir num pesque e pague para 
ver alguns peixes, que não 
é igual a pescar nos rios, 
onde se tem a surpresa de 
não saber o peixe que se 
pega.

PANDEMIA E 
PESCARIA
PROCUREM 
MANTER A 
ALEGRIA 

Neste momento de 
pandemia meus caros lei-
tores e amigos da Coluna 
Papo de Pescadô, procu-

remos ver o lado posi  vo 
de tudo isso que estamos 
vivendo. Realmente é uma 
loucura. Nunca passamos 
por isso. Mas vejam bem, 
muitos familiares que não 
se encontravam em casa, 
agora estão juntos e unidos. 
Acredito que não seremos 
mais como antes...os beijos, 
abraços serão mais raros. E 
para aliviar um pouco mais 
este isolamento que tal 
ler nosso papo, um papo 
agradável, com coisas boas 
para toda a família, ouçam 
uma boa canção e man-
tenham sempre a alegria 
!!!! Tudo isso vai passar e 
seremos bem melhores, 
com a Graça de Deus. Eu 
creio fi rmemente que Deus 
está no controle de tudo. 
Peço, encarecidamente a 
cada amigo leitor para que 
cuidem-se. Fiquem em 
casa. E repito : Procurem 
manter a alegria. 

NÃO SAIA DE 
CASA 

VÁ PARA A 
COZINHA 

Em tempos de pandemia 
de corona vírus, não há 
nada mais importante do 
que se alimentar bem e, 
claro, fi car o máximo pos-
sível dentro de casa. Para 
quem já gosta de cozinhar, 
então, para encarar o iso-
lamento forçado é melhor 
ir para frente do fogão 
e se distrair. É uma boa 
oportunidade, inclusive, de 
experimentar receitas que 
já estavam há tempos para 
ser testadas. A quarente-
na também pode ser um 
chamado para você  rar de 
vez o medo da cozinha, e 
colocar as panelas encos-
tadas no fundo do armário 
em uso. 

TAMBAQUI 
RECHEADO 

Lave o peixe com água 
e limão. Tire as vísceras do 
tambaqui e recheie com 5 
dentes de alho processados 
com sal, um tomate picado, 
uma cebola roxa picada, 
um pimentão vermelho ou 
amarelo picado, 200 g de 
farofa, salsinha e costure. 
Regue com azeite e coloque 
na grelha por aproximada-
mente 30 minutos com uma 
temperatura interna de 
51ºC a 53ºC.  Prefi ra deixar 
as escamas e o couro, que, 
quando escurecem e se sol-

tam, são um sinal de que o 
peixe está no ponto.... 

SE O NEGÓCIO É 
PESCARIA FICA 
PROIBIDO FALAR 

DE OUTROS 
NEGÓCIOS. 

MAS..... SÓ PARA 
FINALIZAR.

NÃO SOU 
CANDIDATO 
AO CARGO DE 

VEREADOR 

Amo minha cidade e 
amo as pessoas, sei que é 
possível construir um mun-
do melhor, mas acredito 
que temos outros espaços 
de atuação capaz de darem 
esta contribuição, além 
da disputa por uma vaga 
na câmara de vereadores. 
Sempre acreditarei na 
mudança e na construção 
de uma nova sociedade e 
de uma nova ordem eco-
nômica. Diferente da dita 
candidatura natural para 
as eleições de 2020, não 
serei candidato ao cargo 
de vereador, na certeza 
que estou fazendo a esco-
lha certa e que não posso 
compactuar com a atual 
cultura polí  ca, onde a dis-
puta por espaço tem mais 
importância que o debate 
polí  co. Que na próxima 
eleição possamos escolher 
pessoas que tenham com-
promisso com a mudança 
e aceitem os limites desta 
disputa. Não sou candidato 
a vereador, mas con  nua-

rei na luta por um mundo 
melhor, mais igual, mais 
justo, solidário e sempre 
na busca pela Dignidade da 
Pessoa Humana.

FOTOS DO 
LEITOR 

Localizado às margens 
do rio Araguaia, Luiz Alves 
é emoldurada por praias 
e lagos naturais perfeitos 
para a prá  ca de pesca 
espor  va e amadora. A 
diversidade de peixes é 
grande, reunindo tucuna-
rés, barbados, matrinxãs, 
piaus e pintados, além 
de espécies em ex  nção 
como pirarucu, piraiba e 
pirarara - os três com a 
pesca proibida. Luiz Alves 
está em uma enseada es-
tratégica do rio Araguaia, 
atraindo vários barcos 
hotéis com infraestrutura 
completa para os visitan-
tes.  A área ainda concen-
tra animais silvestres e fl o-
ra exuberante, além de ser 
a porta de entrada para a 
Ilha do Bananal, uma das 
maiores ilhas pluviais do 
país. Quem pra  cou a pes-
ca espor  va recentemente 
neste paraíso ecológico 
foi nosso amigo Jacques 
Ribeiro, porque ninguém é 
de ferro e também merece 
um descanso. E como eu 
sempre digo, um dia ruim 
de pescaria é melhor que 
um bom dia de trabalho   
Na oportunidade o nobre 
pescador e patrão exibe 
um belo exemplar de 
Dourada ou Apapá....peixe 
muito espor  vo da região. 

DESDE 2001 NO JORNAL O PAPEL - NÚMERO 767 - DATA 26/06/2020

NÃO QUEREMOS SER MELHORES DO QUE NINGUÉM; QUEREMOS APENAS DAR UMA CONTRIBUIÇÃO AO APERFEIÇOAMENTO 
DOS PESCADORES. ATÉ A PRÓXIMA , SE DEUS QUISER ! 
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012682 - THIAGO FARAGO 
MORAIS, solteiro, maior, re-
presentante comercial, natural 
de Pirenópolis-GO, residência 
Rua Afonso Pena, 05, Centro, 
Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) de 
GEVALDO BATISTA DE MORAIS 
e MARIA APARECIDA FARAGO; 
e DÉBORA ANDRADE SILVA, di-
vorciada, maior, representante 
comercial, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua 
Afonso Pena, 05, Centro, Lagoa 
da Prata-MG, fi lho(a) de JOSÉ 
BALBINO FILHO e MÁRCIA 
HELENA ANDRADE SILVA; 
 
012683 - JOÃO PAULO BE-
NEDITO DE SOUZA, solteiro, 
maior, infornador, natural de 
Lagoa da Prata-MG, residência 
Rua Samuel Bernardes, 1181, 
Marília, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de JOÃO PEDRO FER-
REIRA DE SOUZA e NEUSA 
GERALDA BENEDITO; e PAULA 
BATISTA DE ALMEIDA, solteira, 
maior, do lar, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua 
José Ribeiro de Oliveira, 1141, 
Marília, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de JONAS PAULO DE 
ALMEIDA e CAROLINA BATISTA 

DE ALMEIDA BOAVENTURA; 
 
012684 - LUIZ FERNANDO 
ARAÚJOS LACERDA, solteiro, 
maior, médico veterinário, 
natural de Bom Despacho-MG, 
residência Rua Benedito Vala-
dares, 251, Jardim América, 
Bom Despacho-MG, filho(a) 
de LUZIMAR FERREIRA DE 
LACERDA e AMARILDA MO-
RATO ARAUJOS FERREIRA DE 
LACERDA; e CÁTIA BORGES 
FERREIRA, solteira, maior, 
zootecnista, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua 
Francisco Bernardes Primo, 
1032, São José, Lagoa da Prata-
-MG, filho(a) de GERALDO 
HENRIQUE FERREIRA FILHO 
e MARIA LÚCIA BORGES FER-
REIRA; 
 
012684 - RAFAEL DE ÁVILA MI-
SAEL, solteiro, maior, vende-
dor, natural de Santo Antônio 
do Monte-MG, residência Rua 
Sete de Setembro, 714, Amé-
rico Silva, Lagoa da Prata-MG, 
filho(a) de ROMES TANAKA 
MISAEL e MARIA JOSÉ DE 
ÁVILA MISAEL; e GLEICIANE 
DE SOUSA SANTOS, divorcia-

da, maior, vendedora, natural 
de Teresopolis-RJ, residência 
Rua Sete de Setembro, 714, 
Américo Silva, Lagoa da Prata-
-MG, fi lho(a) de ROBSON LUIZ 
SANTOS DE SOUZA e ANA 
LIMA DE SOUSA; 
 
012685 - RICARDO OLIVEIRA 
BAIA, solteiro, maior, enge-
nheiro civil, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua 
Rio de Grande do Norte, 601, 
Santa Eugênia, Lagoa da Prata-
-MG, fi lho(a) de MANOEL DE 
CASTRO BAIA e JACQUELINE 
ROCHA DE OLIVEIRA BAIA; e 
JÚLIA MADEIRA DE CASTRO, 
solteira, maior, arquiteta, na-
tural de Lagoa da Prata-MG, 
residência Alameda das An-
dorinhas, 455, Cidade Jardim, 
Lagoa da Prata-MG, filho(a) 
de JULIO DE CASTRO GOMES 
e KARINA MADEIRA MIRANDA 
CASTRO; 
 
012685 - THALES ISAIAS COSTA 
SILVA, solteiro, maior, analista 
de suporte, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Rua 
Rede Ferroviária, 1312, Sol 
Nascente, Lagoa da Prata-MG, 

fi lho(a) de VICENTE ISAIAS DA 
SILVA e DESI COSTA SILVA; e 
BRENDA CRISTINA CAETANO 
CALAZANS, solteira, maior, 
autônoma, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Ave-
nida Fernão Dias, 1315, Santa 
Helena, Lagoa da Prata-MG, 
filho(a) de WANDER CALA-
ZANS e ISMERITA CAETANO 
CALAZANS; 
 
012685 - ALAN CARLOS DA 
SILVA, solteiro, maior, auxiliar 
de mecânico, natural de Lagoa 
da Prata-MG, residência Ave-
nida Fernão Dias, 342, Santa 
Helena, Lagoa da Prata-MG, 
fi lho(a) de ANTONIO CARLOS 
DA SILVA e MARIA HELENA DA 
SILVA; e SABRINA RESENDE SIL-
VA, solteira, maior, secretária, 
natural de Lagoa da Prata-MG, 
residência Rua Paulo Borges 
Duarte, 641, apto 101, Paradi-
so, Lagoa da Prata-MG, fi lho(a) 
de MAURO SOUZA DA SILVA 
e IOLENITA ALVES RESENDE 
SILVA; 
 
012686 - JOÃO BATISTA DA 
SILVA, viúvo, maior, re  reiro, 
natural de Lagoa da Prata-

-MG, residência Rua Sudário 
Felizardo de Castro, 75, Sol 
Nascente, Lagoa da Prata-MG, 
filho(a) de LÁZARO RUFINO 
DA SILVA e LUZIA FLORÊNCIO 
DA SILVA; e IVANILDE ACÁCIO 
DA COSTA, divorciada, maior, 
serviços gerais, natural de João 
Pinheiro-MG, residência Rua 
Sudário Felizardo de Castro, 
75, Sol Nascente, Lagoa da 
Prata-MG, fi lho(a) de WILSON 
ACÁCIO DA COSTA e MARIA 
CONCEBIDA DA COSTA; 

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

Lagoa da Prata, 25/06/2020

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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