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Ernane Vilela Lima, Dr. (1911 - 1965)

Quarto filho de Francisca Lima e Manuel Vilela Lima; Ernane Vilela Lima,
nasceu a 14 de janeiro de 1911, na fazenda das Palmeiras, neste município.
Ficou órfão de pai aos 2 anos de idade. Desde pequeno sempre buscou aprender
e revelou, então, o brilho de sua inteligência e nobreza de caráter, que constituía sua
personalidade tão marcante. Fez o curso primário no então "Grupo Escolar Coronel
Joaquim Ribeiro", hoje Escola Estadual; recebendo com distinção e louvor seu primeiro
diploma.
Em 1925, foi para Belo Horizonte onde após exame de "admissão" rigoroso,
ingressou no "Ginásio Mineiro", fazendo então excelente curso ginasial. Logo
conseguiu fazer seus estudos superiores e em 1933 recebe o título de Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais (Advogado).
Casou-se em 1935 com Lygia Garcia de Oliveira Lima, de cujo amor e união
deixou os filhos: Carlos, Clara Lúcia, Antenor e Terezinha. Também com muito amor,
criaram Helena, a quem tanto bem queremos.
Sua carreira profissional foi daquelas que enche de alegria e marca com a mais
viva dignidade sua própria biografia. Como "ser humano", um verdadeiro cristão,
mostrando com sua vida o que é servir e amar o próximo. Tratava a todos sem distinção,
o que fez com que angariasse muitos amigos em todas as classes sociais; pois para ele
todos eram iguais perante DEUS.
Nós que convivemos com ele de perto somos pessoas privilegiadas; pois além de
nos ensinar muitas coisas da vida, o que mais nos marcou foi o amor que ele tinha em
seu coração e fazia questão de partilhar com todos.
Como cidadão democrata e nepomucenense, muito fez pela cidade que ele tanto
amava e queria ver crescendo nos aspectos físico, cultural, espiritual e social. Foi diretor
da UDN (União Democrata Nacional), fundando o diretório que presidiu até sua morte.
Foi membro da LNDA (Liga Nepomucenense de Desportos Amadores) em 1948. Muito
trabalhou para a fundação do "Ginásio São José", onde exerceu o cargo de professor de
Matemática de 1949 a 1951. Mais tarde colaborou com a oficialização da "Escola
Normal São José". Colaborou também com os trabalhos da "Vila Cáritas", hoje Asilo
São Vicente de Paulo, juntamente com seu sogro Antenor Barbosa.
Em 1954 elaborou os estatutos da Santa Casa de Misericórdia e tudo que se
relacionasse ao senso jurídico. Em 1956 reformou os estatutos do Clube de
Nepomuceno, no cargo de vice- presidente; presidiu em 1960 as eleições para a escolha
da nova diretoria daquela sociedade.
Foi um dos fundadores da Companhia Telefônica de Nepomuceno, instalou a
Caixa Econômica Estadual local e foi seu primeiro gerente. Foi eleito vereador por duas

vezes e foi presidente e secretário da Câmara Municipal; isto na época em que o cargo
de vereador não era remunerado: "por puro ideal e amor à sua querida Nepomuceno".
Junto com seu irmão Alberto Corrêa Lima, lutou para dar à sua terra vários e
múltiplos empreendimentos, inclusive a CEMIG, o Ginásio Estadual, que na época o
governador deu-lhe o nome; hoje "Escola Estadual Ernane Vilela Lima". Atuou também
neste estabelecimento em1965 como professor de Matemática e Estudos Sociais.
A 13 de outubro de 1965 devido a um acidente automobilístico, faleceu,
deixando em muitos corações a saudade; principalmente em nós seus filhos. Sua vida
tão curta, mas de tamanha qualidade nos deixa a certeza da verdade que ele sempre nos
dizia: "Mais bem- aventurada coisa é dar, que receber". Só se sente saudades do que é
bom e, ele foi um pai maravilhoso, amigo, humilde, carinhoso, simples e, nos ensinou
muito em pouco tempo; principalmente com seu jeito de ser gente: alegre, de bem com a
vida, sempre com um sorriso nos lábios, pois seu coração era repleto de AMOR.
Texto de Clara Lúcia

