
FALECIMENTOS

Falecido   Data   Idade 
Antônio Martins Infante   03/03   66 anos 
Gessi Ferreira Dias   03/03   101 anos
Antônio Rubens de Souza   03/03   90 anos
Maria Vita Quinteiro   03/03   72 anos
João dos Santos    03/03   78 anos
José Edinaldo da Silva Santos  ignorada  41 anos 
Luiz Henrique de Souza     04/03   47 anos
Maria Madalena Ribeiro   03/03   76 anos
Izabel Simões Fonseca   04/03   67 anos
Lucinda Pereira Pimenta   04/03   87 anos
Regina Célia Bianchini de Souza      05/03   52 anos
Otoniel Felipe de Lima   05/03   39 anos 
Rita de Cássia da Silva Souza  05/03   63 anos
Benedicto Ferreira   05/03   83 anos
Natalina Silva Barbosa   05/03    91 anos
José Ferreira de Carvalho   06/03   85 anos
Hélio Sansão    06/03   89 anos
Cleuza Lobo de Carvalho   06/03   92 anos
Josmira Lourenço da Silva  06/03  63 anos
Edite Alexandre da Costa Silva  06/03   83 anos
Dora Alice dos Santos Ribeiro  07/03   59 anos
Diva Stach Manfrin   07/03   77 anos
Nildo Haddad    07/03   81 anos
Vicente Batista de Carvalho  07/03   96 anos
Almir Cezar de Menezes   07/03   75 anos
Selma Maria da Silva   07/03   72 anos
Benedito Daniel de Morais  07/03   89 anos
Maria Cristina Oliveira Silva  08/03   71 anos
Fernando Pereira de Aquino  08/03   39 anos
Joaquim Bernardes Pereira  08/03   89 anos
Luiz Antônio Emboava   08/03   71 anos
Gesy de Fátima dos Reis Emídio  08/03   65 anos

INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA FUNERÁRIA 
MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS

GERAL4-A MANTIQUEIRA-POÇOS DE CALDAS, TERÇA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2021

Vulcão começa treinos 
com categorias de base

SORTEIO/LOTERIAS

QUINA/5509
11-47-58-67-73

Acumulou: R$ 6.000.000,00

LOTOFÁCIL/2175
01-03-05-07-10
11-12-13-14-15
16-17-19-22-23

1 ganhador: R$ 1.371.785,96

SUPER SETE /64
1   2   3   4    5   6   7
6   1   3   5    1   9   4

Acumulou: R$ 3.000.000,00

 Paulo Vitor de Campos
pvc.mantiqueira@gmail.com 

pvcampos@gmail.com 

Poços de Caldas, MG - O 
Poços de Caldas Futebol 
Clube, o Vulcão, começou 
ontem os trabalhos com as 
categorias de base. Todo 
o projeto foi apresentado 
durante uma entrevis-
ta coletiva que também 
mostrou todos os profis-
sionais contratados nas 
categorias sub-20, sub-17, 
sub-15, sub-13, sub-11, 
ginástica rítmica, futebol 
de mesa e esports.

O presidente do Poços 
de Caldas FC Alessandro 
Gaiga conversou com o 
Mantiqueira e disse que 
chegou um dos momen-
tos mais aguardados da 
história do Vulcão. “Este 
momento demorou bas-
tante, mas estou muito 
feliz que agora é tudo 
pra valer. Depois de um 
ano e meio que eu e o 
Fábio Paulista estamos à 
frente do time finalmente 
vamos colocar em prática 
projetos traçados lá no 
início do trabalho”, falou 
Gaiga. “Deus tem abenço-
ado demais este projeto e 
tudo está acontecendo e 
agora é muito trabalho 
pela frente e tenho certeza 
de que tudo dará certo”, 
falou ele.

Durante a coletiva de 
imprensa foi lançado o 
projeto de ginástica rít-
mica gratuita para 20 
meninas de Poços de Cal-
das, cujas inscrições es-

tão abertas. Foi ainda 
mostrado o trabalho que 
está sendo feito com o fu-
tebol de mesa e o esports, 
que já vem disputando 
algumas competições. 
“Temos ainda projetos 
sendo finalizados e que 
logo serão apresentados 
para a imprensa. Um dos 
exemplos é o projeto do 
futebol feminino que está 
em andamento, estamos 
tendo reuniões e logo as 
meninas estarão em cam-
po representando as cores 
do Poços de Caldas FC, 
falou Gaiga. “Estou num 
momento muito feliz com 
tudo que está acontecen-
do, destacando o apoio da 
Curimbaba com a escoli-
nha, junto com a Alcoa e 
o Projeto Atleta do Futuro, 
enfim, muita gente unida, 
muita força em prol da co-
munidade, tudo gratuito, 
e vamos trabalhar muito 
para tudo isto dar certo”, 
falou Gaiga.

WELLINGTON SIMIÃO
Para comandar o time 

sub-20 do Poços de Cal-
das Futebol Clube, um 
nome de peso já começou 
a trabalhar. Wellington 
Simião acabou de abando-
nar a carreira de futebol 
profissional e abraça o 
projeto. Logo na primeira 
atividade com os meninos 
ele já mostrou um perfil de 
muito conhecimento com 
os anos vividos em suas 
andanças pelo futebol pro-
fissional. “Eu consegui ir 
longe no futebol, defendi 
muitos clubes e vocês 

também podem conseguir, 
mas para isto precisam de 
disciplina e muita força 
de vontade para buscar 
os sonhos”, disse Simião.

Alessandro Gaiga co-
mentou a vinda do ex-
-jogador e disse que é 
exatamente o perfil de 
profissional que o time 
precisava. “A vinda do 
Simião foi uma coisa sen-
sacional. Um cara que tem 
um nome muito grande no 
futebol brasileiro e o mais 
legal é que é o perfil que a 
gente precisava. Um cara 
que cresceu numa comu-
nidade carente de Poços 
de Caldas, que chegou a 
grandes clubes. Agora 
este cara volta para a ci-
dade natal para dar opor-
tunidades para outros 
meninos que sonham em 
trilhar o mesmo caminho. 
Sensacional”, finalizou 
Gaiga.

Simião começou na 
Caldense em 2007 e de-
pois voltou para o time 
de Poços de Caldas em 
2013. Ele teve passagens 
por times como Guarani 
de Campinas, Brusque, 
Ituano, Avaí, Coritiba e 
encerrou a carreira este 
ano no Brasil de Pelotas. 
Ele decidiu encerrar a 
carreira depois de uma 
lesão e acredita que agora 
pode contribuir de outra 
maneira para o futebol. 
“Não me senti confortável 
para continuar jogando e 
resolvi iniciar este projeto 
em Poços de Caldas e es-
tou muito empolgado com 
o desafio”, falou Simião, 
que conta que trabalhar 
com jovens jogadores era 
um sonho que mantinha 
para quando deixasse de 
jogar profissionalmente. 

“Este sonho começa a ser 
realizado agora e é um iní-
cio também de uma futura 
carreira como treinador”, 
falou o ex-atleta, desta-
cando que quer seguir no 
futebol profissional num 
breve futuro. “Como atle-
ta, era um espelho para os 
meninos e agora acredito 
que terei um pouco mais 

de responsabilidade numa 
linha de frente e sendo o 
pilar destes garotos. Va-
mos montar um grupo de 
aproximadamente 30 atle-
tas e serão como filhos, 
com os mesmos cuidados 
e conselhos. Vou ter que 
saber cuidar desses me-
ninos, ter consciência de 
que cada palavra minha 
vai influenciar nas ati-
tudes deles e isto é uma 
grande responsabilida-
de”, finalizou Simião.

APRESENTAÇÂO aconteceu ontem na ADC Alcoa

FOTOS LUCIANO SANTOS / MANTIQUEIRA

A equipe 
do Vulcão
A equipe apresentada 
ontem e que vai traba-
lhar no projeto do Vul-
cão é a seguinte: Wel-
lington Simião,  trei-
nador do time sub-20 e  
João Paulo Costa, prepara-
dor físico sub-20; Eduar-
do Gomes Dancuart, Fut 
Mesa e Daniel Salles, Fut 
Mesa; Weverley Cardoso 
Graminho, treinador de  
Lara Bastos Silva, atle-
ta de ginástica rítmica; 
Weslley da Silva Moreira, 
preparador físico do sub-
15; Antonio de Moura 
Neto, treinador do sub-15; 
Carlos Alberto Martins, 
treinador do sub-17; Kel-
len Generoso, treinadora 
do projeto social de gi-
nástica rítmica; Samuel 
Henrique Gonçalves e  
Bruno Crivellari Ramos, 
Diretores do Departamen-
to de ESports. 

América x 
Caldense
O jogo entre América e 
Caldense foi antecipado 
para sábado às 21h. A 
partida estava marcada 
para domingo, 20h30. A 
partida será no estádio 
Independência, em BH. 

Não fraturou
Após exame de imagem 
foi constatada apenas 
uma lesão traumática no 
zagueiro Morais. O perío-
do estimado de recupera-
ção  é de 3 a 4 semanas.


