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Vereador de Pedra do 
Indaiá que matou 

sobrinho é preso em 
Divinópolis

 
O vereador chegou a se apresentar em data passada, mas não havia 

sido preso por ter passado o período do flagrante.

RHAIANE CARVALHO

Foi preso no dia 5 de 
julho o vereador de Pedra do 
Indaiá, Antônio Marcos da Sil-
va, que matou o sobrinho, de 
21 anos, no dia 29 de junho. O 
crime aconteceu na proprie-
dade rural da família, na co-
munidade rural de Mata dos 
Lemos, em Pedra do Indaiá. 

O mandado de prisão 
foi expedido pela Justiça e o 
vereador foi preso no Hospi-
tal São João de Deus, onde 
se recuperava de lesões cau-
sadas durante a briga com 
o sobrinho. Mais conhecido 
por Tonho Marco, o vereador 
também feriu o pai durante 
a briga e alegou à Polícia Ci-
vil que sua intenção não era 
matar o sobrinho e sim inti-
midá-lo. “Disse que eles tive-
ram uma discussão e queria 

POLICIAL

intimidar o sobrinho e o pai 
da vítima que também estava 
no local. Essa foi a versão que 
ele contou. Porém, o pai da ví-
tima disse que os tiros foram 
intencionais, que ele saiu do 
local e voltou armado”, expli-
cou o delegado Lucélio Silva à 
Tv Integração.

Antônio Marcos foi le-
vado para o presídio Floramar 
assim que teve alta hospitalar. 
Até a conclusão do inquérito, 
ele ficará preso preventiva-
mente.  Ele já havia se apre-
sentado à Polícia Civil na noi-
te do dia 1º de julho, mas, de 
acordo com o delegado, o ve-
reador foi ouvido e liberado, 
pois havia passado o período 
do flagrante e porque não ha-
via mandado de prisão contra 
ele.

O Jornal Cidade entrou 
em contato com a Câmara 

Municipal de Pedra do Indaiá, 
onde o vereador é vice-presi-
dente, e ninguém quis se ma-
nifestar. Afirmando apenas 
que estão sendo analisadas 
junto à assessoria jurídica as 
medidas a serem tomadas de 
acordo com o regimento in-
terno do Legislativo.

Saiba mais detalhes 
sobre o crime no site do Jornal 
Cidade.

Antônio Marcos Silva também é vice-presidente da Câmara. (TSE/Divulgação).





04JORNAL CIDADE
09 DE JULHO

Investigado pela polícia, professor de 
Lagoa da Prata nega pedofilia

Halph também é ex-vice-prefeito de Arcos e, atualmente, leciona na 
Escola Monsenhor Alfredo Dohr em Lagoa da Prata.

POLICIAL

RHAIANE CARVALHO

Na última semana de 
junho o professor e vice-pre-
feito de Arcos, Halph Carva-
lho, recebeu a Polícia Civil em 
sua residência para o cumpri-
mento de busca e apreensão. 
Halph é professor na escola 
Monsenhor Alfredo Dohr.

O motivo da busca e 
apreensão na residência de 
Carvalho não foi revelada 
nem pelo mesmo e nem pela 
Polícia Civil e Ministério Pú-
blico. O Jornal Cidade procu-
rou a escola, o professor e a 
prefeitura de Arcos para saber 
mais detalhes. Até o fecha-
mento desta matéria, o pro-
fessor e a escola não se ma-
nifestaram. Já a assessoria de 
comunicação informou que a 
investigação não tem nada a 
ver com questões políticas e 
que a mesma não saberia fa-
lar sobre o assunto.

Em entrevista ao Jornal 
Correio Centro Oeste, Halph 

enviou uma nota informando 
que seu objetivo é evitar espe-
culações sobre o fato. Leia na 
íntegra:

“Inicialmente, é im-
portante deixar claro que, 
no momento, não respondo 
a nenhum processo e não fui 
preso.

O que aconteceu é que 
foi iniciada uma investigação 
policial, na qual estou envol-
vido. A referida investigação 
não tem qualquer natureza 
ou vinculação à pedofilia.

Tão logo tomei conhe-
cimento da investigação, 
imediatamente me coloquei 
à disposição da polícia, acom-
panhei os policiais do quartel 
até minha residência e entre-
guei, espontaneamente, todos 
os objetos por eles solicitados, 
como também, outros que 
pudessem contribuir para as 
investigações; e ainda forneci 
todas as senhas de acesso aos 
meus equipamentos eletrôni-
cos.

Sem qualquer tipo de 
convocação ou intimação, fui 
para a delegacia no meu pró-
prio carro, com o intuito de 
colaborar ao máximo com as 
investigações e prestar escla-
recimentos perante a autori-
dade policial.

Estou e estarei, a todo 
momento, inteiramente à 
disposição da Justiça. Em res-
peito ao sigilo da investiga-
ção, sou impedido de expor 
detalhes. Mas reafirmo: não 
pratiquei nenhum ato de pe-
dofilia. Este fato é de caráter 
estritamente pessoal, não 
tendo nenhum vínculo com 
as funções que exerço.

Quero dizer que o Judi-
ciário tem meu total apoio e 
respeito para fazer seu traba-
lho, o qual é de extrema rele-
vância para nossa sociedade.

Sou um homem de 
muita fé, caráter e, acima de 
tudo, respeito a Deus, razão 
pela qual em momento al-
gum me omiti com a verdade 

junto às autoridades.
Como todo ser huma-

no, tenho minhas limitações, 
fraquezas e posso ter agido de 
maneira a causar algum cons-
trangimento aos envolvidos. 
A análise e o julgamento dos 
meus atos, agora, cabem ser 
feitas pelas autoridades com-
petentes.

Mas de antemão, peço 

perdão por qualquer tipo de 
dano que posso ter causado”.

O Jornal Cidade conti-
nua apurando mais informa-
ções sobre o caso e deixa em 
aberto para o investigado, a 
escola, Polícia Civil e Minis-
tério Público, caso queiram se 
manifestar.

Prefeitura de Arcos/Divulgação
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RHAIANE CARVALHO

Fundada em Lagoa da 
Prata pela jovem Mariana 
Azevedo, com o apoio do pa-
dre Cristiano Lopes, a Pastoral 
dos Surdos vem desenvolven-
do trabalhos com portadores 
de necessidades especiais den-
tro da igreja católica. Apaixo-
nada pela Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), Mariana conta 
que a ideia de levar o projeto 
para Lagoa da Prata surgiu 
quando ela ainda estudava 
em Divinópolis e teve a opor-
tunidade de trabalhar com a 
cultura surda. 

“Eu fui estudar em Di-
vinópolis, e no curso de peda-
gogia entrei em contato com 
a língua de sinais e me encan-
tei. A partir disso, recebi uma 
proposta para estagiar numa 
escola de Divinópolis, e lá 
conheci o universo de várias 
pessoas surdas. Frequentava 
os mesmos ambientes, con-
versava. E foi aí que conhe-

ci o universo de várias pessoas 
surdas. Frequentava os mes-
mos ambientes, conversava. E 
foi aí que conheci a Pastoral 
dos Surdos em Divinópolis. 
Lá, eles fazem interpretação 
da missa todos os domingos, 
ajudam na Catequese, Sacra-
mento, Batismo, tudo. A pas-
toral auxilia o surdo em todo 
o processo”, explicou.

Em Lagoa, o projeto in-
centivou as pessoas surdas a 
frequentar missas e a enten-
derem com perfeição o ritu-
al católico. “No ano passado, 
com o apoio do padre Cris-
tiano e na cara e na coragem 
interpretei a primeira missa 
sozinha. Hoje a nossa pastoral 
funciona com uma frequên-
cia de oito a dez surdos nas 
missas”, disse.

Após um ano de pro-
jeto, Mariana dá cursos de 
Libras na cidade e busca par-
ceiros para dar continuidade 
e tornar as missas em Lagoa 
da Prata mais acessíveis. “Eu 

comecei a formar pessoas en-
gajadas na igreja que queriam 
ajudar nas interpretações, 
oferecendo o curso”, confor-
me ela, os alunos agora estão 
participando de um outro 
curso com um intérprete de 
Belo Horizonte para se espe-
cializarem ainda mais e assim 
poderem contribuir nas mis-
sas da cidade.  

“Além das missas, já 
tive a oportunidade de ajudar 
num curso de batizado, onde 
um dos nossos surdos seria 
padrinho, então eu fui no cur-
so e interpretei para ele para 
que ficasse por dentro das 
obrigações. Nosso serviço é 
missionário, um serviço para 
a igreja”, declarou. 

CONFRATERNIZAÇÃO
No último domingo de 

junho, a Pastoral dos Surdos 
realizou uma confraterniza-
ção durante a comemoração 
do aniversário da Paróquia 
São Carlos Borromeu, que 

aconteceu no Centro Cate-
quético. “Nós tivemos a missa 
e depois os surdos confrater-
nizaram com todo mundo 
comemorando um ano da 
pastoral. Recebemos pessoas 
de Iguatama, Divinópolis e 
outras cidades”. 

Para ela, o mais impor-
tante é que a população tenha 

mais acesso a língua de sinais 
e que a cultura surda seja 
mais presente na sociedade. 
“Espero que nós possamos 
buscar ainda mais conheci-
mento sobre a pessoa surda, 
sobre a cultura do surdo e que 
possamos encontrar cami-
nhos, para que de fato, acon-
teça a inclusão”, finalizou.

Mariana e colaboradores/Arquivo Pessoal

Pastoral dos surdos completa 
um ano em Lagoa da Prata

Mariana busca parceiros para dar continuidade e tornar missas em 
Lagoa da Prata mais acessíveis para o público.

RHAIANE CARVALHO

O Conselho Permanen-
te da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
em sua primeira reunião do 
quadriênio 2019-2023, no-
meou Padre Patriky Samuel 
Batista, vigário paroquial da 
Paróquia Nossa Senhora da 
Luz, do Clero da Diocese de 
Luz (MG), como secretário 
executivo de Campanhas da 
CNBB. Com a nomeação, o sa-
cerdote será transferido para 
Brasília onde residirá e servi-
rá às famílias de todo Brasil. 
Padre Patriky foi pároco na 
Igreja Matriz Carlos Borro-
meu durante quatro anos. 

Muito querido em La-
goa da Prata, Patriky deixou 
grandes amigos no municí-
pio.

Em entrevista ao portal 

da CNBB, Patriky falou como 
recebeu a notícia. “No dia 21 
de junho estava me preparan-
do para uma formação com 
nossos leigos, e a noite meu 
bispo me liga dizendo que 
Dom Walmor havia solicitado 
a nossa contribuição para a 
campanha da fraternidade e 
da evangelização. A princípio 
foi um susto muito grande e 
foram rápidas as coisas. Então 
foi um misto de alegria, mas 
um santo temor também, 
porque a gente sabe sobre a 
importância das campanhas 
em um momento de forte 
sensibilização do nosso povo, 
sobretudo a campanha da fra-
ternidade que acontece desde 
1964”.

Ele ainda disse que ex-
pectativas são enormes e que 
os desafios serão bem-vindos 
nessa nova missão. “É com 

muita alegria e estou fiel 
ao lema que eu escolhi para 
minha ordenação sacerdotal 
que é servir ao Senhor com 
alegria, com santo temor mas 
com alegria de poder prestar 
esse serviço e aprender muito 
aqui com a equipe do CNBB. 
Um primeiro desafio será a 
conclusão do texto base para 
a campanha de 2020, que já 
está em processo de conclu-
são. E terminando o texto 
base, a escolha visual da cam-
panha e o hino. Outro grande 
desafio para este ano será em 
outubro, que é a realização 
do seminário nacional com 
representantes de todas as 
regionais que irão participar 
dessa formação, para depois 
serem multiplicadores nas re-
gionais”.

Padre Patriky é nomeado secretário 
executivo de Campanhas da CNBB

Patriky foi pároco na Paróquia São Carlos Borromeu por quatro anos. 
Atualmente, ele reside em Luz.

Padre Patriky/Arquivo Pessoal
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MATHEUS COSTA

Os trabalhos vincula-
dos à Rede Resposta serão sus-
pendidos na Sala Vermelha 
do Hospital São Carlos, que é 
onde acontece os atendimen-
tos de urgência e emergência. 
A informação veio através do 
Ofício nº 135/2019 da Funda-
ção enviado à Superintendên-
cia Estadual de Saúde no dia 
26 de junho, após a proposta 
apresentada pela Fundação à 
Administração Municipal pe-
dindo que o município volte a 
auxiliar o Hospital com o con-
vênio, ter sido negada pela 
Prefeitura. A suspensão dos 
trabalhos na Sala Vermelha 
foi autorizada pelo Poder Judi-
ciário de Minas Gerais, já que 
o Estado não está cumprindo 
com os repasses a Fundação 
São Carlos. 

De acordo com o Ofí-
cio, a Sala Vermelha ficará 
fechada para a Rede Resposta 
até a regularização dos passes 
financeiros por meio do Esta-
do de Minas Gerais. 

Por conta disso, os 
atendimentos de urgência e 
emergência, agora serão en-
caminhados para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).
O QUE MUDA

Antes, todos os atendi-
mentos de urgência e emer-
gência tinham como porta 
de entrada direta a Sala Ver-
melha. No entanto, agora, o 
primeiro atendimento será 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento, onde o paciente será 
cadastrado no SUS Fácil e só 
então será encaminhado para 
uma unidade hospitalar, de-
pendendo ainda da disponibi-
lidade de leitos. Podendo ser o 
Hospital São Carlos, ou outros 
hospitais da região. O que po-
derá interferir na agilidade de 
atendimento, que neste caso 
tem extrema importância 
para a vida do paciente. 
mento, onde o paciente será 
cadastrado no SUS Fácil e só 
então será encaminhado para 
uma unidade hospitalar, de-
pendendo ainda da disponibi-
lidade de leitos. Podendo ser o 
Hospital São Carlos, ou outros 
hospitais da região. O que po-
derá interferir na agilidade de 

atendimento, que neste caso 
tem extrema importância 
para a vida do paciente. 

 
PROPOSTA DO HOSPITAL 
PARA PREFEITURA

Para tentar resolver o 
problema financeiro do Hos-
pital São Carlos, foi realizada 
uma reunião para tentativa 
de mediação sanitária, com a 
participação da Coordenado-
ria Regional das Promotorias 
de Defesa da Saúde da Região 
Oeste, Superintendência Esta-
dual de Saúde, representantes 
do Conselho Regional de Me-
dicina e Conselho Municipal 
de Saúde, direção do Hospi-
tal, secretário de Saúde Geral-
do de Almeida, e promotor de 
Lagoa da Prata Luís Augusto 
onde foram levantadas todas 
as questões da Fundação. Nes-
ta mesma ocasião, a direção 
do Hospital propôs um plano 
de trabalho para a Prefeitu-
ra, na qual solicitavam que 
o município retomasse com 
o convênio encerrado em 
2016, para o atendimento de 
pacientes SUS, no entanto, a 
Prefeitura não atendeu ao pe-
dido.

Conforme o promo-
tor Luís Augusto, o plano de 
trabalho apresentado pela 
Fundação São Carlos, caso 
atendido pela Prefeitura seria 

suficiente para reestabelecer 
o pagamento dos médicos e 
consequentemente reestabe-
lecer a normalidade de todos 
os serviços do Hospital. 

Em uma conversa por 
telefone com o Jornal Cidade, 
o secretário de Saúde Geraldo 
de Almeida, informou que a 
proposta foi negada pois não 
apresentava dados fundamen-
tados de que esta ação resol-
veria o problema do Hospital. 
“No ato dessa reunião, o Hos-
pital levantou uma proposta 
de que o município forneces-
se um convênio de R$ 180 mil 
reais mensais. A Administra-
ção Municipal, juntamente 
com a Secretaria de Saúde não 
aceitou essa proposta porque 
não havia nenhum demons-
trativo por parte do Hospital 
de que este valor iria resolver 
o problema da desassistência 
que está acontecendo lá, ou 
seja, faltou demonstrativos fi-
nanceiros, não havia nenhum 
demonstrativo de que as des-
pesas efetuadas pelo hospital 
são efetivas, que seja custo de 
mercado da região. Além dis-
so, o prefeito entende que a 
atual gestão do Hospital São 
Carlos não disponibiliza com 
transparência os recursos ar-
recadados públicos e privados 
e também as despesas, por 
isso, não dá para colocar di-

Urgência e emergência serão transferidas para UPA (Foto: Marcelo Viana)

Prefeitura nega proposta do 
Hospital e trabalhos na Sala 

Vermelha são suspensos
Sala Vermelha recebe atendimentos de urgência e emergência, que agora serão 

transferidos para Unidade de Pronto Atendimento de Lagoa da Prata.

nheiro público numa institui-
ção que tenha esse modelo de 
gestão”, ressaltou.

Porém, como já in-
formado pelo Hospital e até 
confirmado pelo secretário 
de Saúde em audiência, todas 
as prestações de contas que 
a Fundação devia para o mu-
nicípio enquanto o convênio 
municipal vigorava foram fei-
tas corretamente.  

Por fim, Geraldo afir-
mou que como vários mu-
nicípios da região recebem 
atendimento no Hospital São 
Carlos, o ideal seria um rateio 
entre todas as cidades. “É pre-
ciso deixar claro para a popu-
lação que o Hospital de Lagoa 
da Prata não é do município 
e nem é municipal, ele não 
atende só a população de La-
goa. Então as cotas de vários 
outros municípios da região, 
cotas de internações, cirur-
gias estão alocadas no Hospi-
tal São Carlos. Entre 30 a 35% 
dos atendimentos da institui-
ção pelo SUS são feitas para 
a população de outros muni-
cípios aqui da região. Então, 
se há necessidade de haver 
complementação dos serviços 
públicos, isso tem que ser ra-
teado proporcionalmente por 
todos os municípios que tem 
atendimento em Lagoa da 
Prata”, finalizou Geraldo.

CONVÊNIO ENTRE 
ADMINISTRAÇÃO 

MUNICIPAL E 
HOSPITAL

Durante muitos 
anos o município finan-
ciou parte dos atendimen-
tos públicos do Hospital 
São Carlos através de con-
vênio. Este convênio finan-
ciava pagamentos médicos 
que executavam escalas 
de sobreaviso nas clínicas 
obstétrica, médica, pediá-
trica e anestésica, cirurgias 
eletivas como de apêndice 
e vesícula e cirurgias de 
urgência, porém, em 2016, 
o convênio foi interrompi-
do. O Hospital continuou 
prestando atendimento 
a pacientes SUS, porém a 
continuidade desses aten-
dimentos tornou-se inviá-
vel após a inadimplência 
do Estado de Minas Gerais.

O QUE É A REDE 
RESPOSTA?

A Rede Resposta é 
um convênio estadual, no 
qual municípios da região 
cooperam entre si para 
promover atendimentos 
de urgência e emergência 
com eficiência. O Hospi-
tal São Carlos faz parte 
da Rede Resposta Hospi-
talar - Macro Oeste, e está 
enquadrado no Nível III, 
que se refere a hospitais 
que são capazes de pro-
mover plantão presencial 
24 horas, com médicos 
clínicos, pediatra, enfer-
meiro e equipe de técni-
cos e auxiliares de enfer-
magem. Plantão médico 
alcançável das especiali-
dades: gineco-obstetra, 
cirurgião geral, trauma-
toortopedista e anestesis-
ta e que possuí recursos 
tecnológicos presentes no 
hospital, tais como análi-
ses clínicas laboratoriais, 
eletrocardiografia, radiolo-
gia convencional, agência 
transfusional, sala de res-
suscitação com RX móvel 
e ultrassonografia e sala 
cirúrgica disponível para 
pronto socorro.
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ALAN RUSSEL

Lagoa da Prata sempre 
teve uma relação de amor 
com as “bikes”. Por onde se 
anda é possível ver pessoas 
de todas as idades pedalando. 
Tanto é que durante muito 
tempo ostentamos por aqui 
o título de ”Cidade das Bici-
cletas”. As magrelas foram 
e ainda são um dos princi-
pais meios de transporte da 
população. Muitos aspectos 
favorecem essa estreita rela-
ção entre o lagopratense e a 
bicicleta: o relevo de planície, 
o plano diretor com ruas lar-
gas e bem planejadas, o clima 
ameno e a zona rural repleta 
de paisagens bucólicas, que 
enchem os olhos dos prati-
cantes do pedal.

Com o passar do tem-
po essa conexão entre nosso 
povo e a bicicleta foi se trans-
formando. A população de 
um modo geral foi aumentan-
do seu poder de consumo, os 
financiamentos foram fican-
do mais acessíveis e atrativos, 
fazendo com que a população 
tivesse acesso mais facilitado 
à aquisição de veículos. Mas se 
engana quem achou que isso 
ia afetar a relação entre Lagoa 
da Prata e as bicicletas. O gos-
to pelo pedal está no DNA da 
nossa cidade. E o que era um 
meio de locomoção, passou a 
ser esporte, atividade física e 
lazer para quem pratica.

Atualmente, em qual-
quer lugar da cidade é possí-
vel avistar uma quantidade 
considerável de pedaleiros, 
e no lugar das famigeradas 
‘’barra circular’’ e ‘’monark 
tropical’’, o que se vê são bi-
kes profissionais, capazes 
de dar resultados satisfató-
rios aos praticantes do pe-
dal. Com roupas adequadas 
e equipamentos de proteção, 
os ciclistas contemporâne-
os encontraram na bicicleta 
uma forma de sair do seden-
tarismo, melhorar a saúde e a 
qualidade de vida. 

Quem acompanhou 
essa mudança de perto foi o 
mecânico de bicicletas Mar-
co Antônio dos Santos, de 52 
anos, conhecido como “Per-
naiada”. Famoso na cidade 

“Cidade das Bicicletas”: Lagoa da 
Prata e a afetuosa e próspera história 

com as magrelas
 

Bikes deixaram de ser só meio de transporte e se tornaram além de esporte, 
fonte de renda de muitos lagopratenses. 

desde o final da década de 70 
pelo trabalho de manutenção 
nas bikes, Pernaiada sentiu a 
transformação do mercado e 
se reciclou para acompanhar 
o processo. ‘’Antigamente 
quase todos os serviços que 
eu fazia aqui era de quem 
usava as bicicletas no dia a 
dia para trabalhar e levar os 
filhos na escola. Hoje é bem 
diferente, os meus principais 
clientes são o pessoal de Mou-
ntain Bike e competição’’, es-
clarece. 

Neste processo, muita 
coisa mudou na oficina do 
mecânico “Pernaiada”. Um 
exemplo disso é o Uniperna, 
um plano específico para os 
pedaleiros. Funciona como 
um plano de saúde para as 
bikes, explica o mecânico. ‘’O 
pessoal paga uma mensalida-
de e tem direito a manuten-
ção periódica, lavagem, lubri-
ficação e socorro em caso de 
algum imprevisto nas trilhas. 
Se der qualquer problema na 
bicicleta em qualquer lugar 
da região, nós vamos lá bus-
car e damos todo o suporte 
que o ciclista precisar’’, com-
pleta Pernaiada. 

Sense Extreme Days (Foto: Gustavo)

Com toda essa paixão 
que Lagoa da Prata tem pelas 
bikes, era evidente que uma 
hora ou outra iria aparecer 
um atleta que se destacasse 
no cenário nacional. A primei-
ra referência em Mountain 
Bike que tivemos foi o atleta 
Uirá de Castro, ainda na déca-
da de 90. Uirá já foi campeão 
mineiro por duas vezes e che-
gou a ser campeão brasileiro 
de Mountain Bike. Percussor 
no cenário local, Uirá abriu 
as portas do ciclismo de com-
petição para outras gerações, 
servindo de exemplo pra ga-
lera mais nova que começa-
va no pedal e precisavam de 
uma referência no esporte.

Hoje em dia Lagoa da 
Prata tem diversos atletas eli-
te disputando e se destacando 
em competições. Um exem-
plo é o competidor Gustavo 
Santos. Aos 16 anos, Gustavo 
começou a participar de com-
petições nacionais e aos 17 já 
ingressava em uma equipe 
profissional sendo campeão 
da Volta de Santa Catarina e 
vice-campeão da Copa Ame-
tur. Mas nem tudo são flores, 
principalmente para quem 

está começando no esporte. 
No final de 2003, Gustavo foi 
obrigado a dar uma pausa na 
carreira devido a dificuldades 
em conciliar o pedal com o 
trabalho. Na época, por falta 
de patrocínios, Gustavo foi 
obrigado a dar um tempo e 
só voltou a competir profis-
sionalmente em 2009. Hoje, 
com 33 anos de idade, além 
de atleta profissional de alto 
nível, Gustavo Santos é patro-
cinado pela Sense e é um dos 
organizadores que ajudaram 
a pensar o Sense Extreme 
Days, evento que pelo segun-
do ano consecutivo trouxe 
centenas de atletas nacionais 
para competir em solo lacus-
tre desde o final da década 
de 70 pelo trabalho de manu-
tenção nas bikes, Pernaiada 
sentiu a transformação do 
mercado e se reciclou para 
acompanhar o processo. ‘’An-
tigamente quase todos os ser-
viços que eu fazia aqui era de 
quem usava as bicicletas no 
dia a dia para trabalhar e le-
var os filhos na escola. Hoje é 
bem diferente, os meus prin-
cipais clientes são o pessoal 
de Mountain Bike e competi-

ção’’, esclarece. 

POLO NACIONAL DE PRODU-
ÇÃO DE PEÇAS DE BICICLE-
TAS

E como foi dito ante-
riormente, as bicicletas estão 
no DNA da nossa cidade. Não 
só a galera do pedal tira pro-
veito das magrelas, mas tam-
bém as empresas do ramo. 
Atualmente Lagoa da Prata 
não é conhecida apenas pela 
quantidade de bicicletas e ci-
clistas profissionais, mas tam-
bém por ter se transformado 
em um polo nacional de pro-
dução de peças e bicicletas. E 
o interessante é que as empre-
sas que aqui atuam, tem essa 
consciência e colaboram para 
que Lagoa não perca a paixão 
pelas magrelas. Um exemplo 
disso é a conceituada marca 
de bicicletas Sense, considera-
da umas das melhores fabri-
cantes nacionais do segmento 
e que tem o pé em Lagoa da 
Prata. 

No mês de maio a Sen-
se realizou um evento que 
encheu os olhos de quem par-
ticipou ou apenas presenciou 
o que rolou na Praia Munici-
pal. Foi montada no principal 
cartão postal da cidade uma 
estrutura de encher os olhos, 
com food truck, shows e mui-
to esporte. A Sense trouxe 
centenas de competidores eli-
te do âmbito nacional para o 
Sense Extreme Days. Na oca-
sião aconteceu passeio ciclís-
tico noturno com presença de 
aproximadamente 500 pesso-
as, incluindo muitas mulhe-
res e crianças. Rolou também 
o Sense Road Tour, onde os ci-
clistas foram até o distrito de 
esteios, além do Desafio Sen-
se de MTB e do Campeonato 
Brasileiro de Short Track, 
com competidores de diver-
sas partes do Brasil.

Além da Sense, temos 
em Lagoa da Prata outras mar-
cas de bicicletas conceituadas 
no mercado nacional. A Athor 
Bikes é mais uma dessas em-
presas que vem surfando na 
onda do ciclismo. Fundada há 
oito anos por Pedro Paulo Go-
mes Gontijo, hoje a empresa 
produz quadros, garfos, aros 
e alguns modelos de guidons, 
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atendendo a linha completa, 
desde aro 12 até bicicletas 
profissionais de aro 29. A li-
nha de produção ocupa uma 
área de sete mil metros qua-
drados, além de um galpão 
de 6000 metros para estoque 
dos produtos às margens da 
rodovia MG 170. De acordo 
com o diretor comercial Le-
onardo Machado Gomes, o 
crescimento da Athor Bikes 
está a todo vapor. ‘’Já para 
2020 o plano é mudarmos 
para uma área maior de apro-
ximadamente 20 mil metros 
quadrados’’. Com 122 colabo-
radores diretos, além de 33 
representantes comercias, A 
Athor Bikes é uma das princi-
pais empresas em geração de 
empregos no município, mos-
trando a importância comer-
cial do ciclismo em Lagoa da 
Prata. Leonardo também enfa-
tiza que nem sempre a cidade 
tem a dimensão desse ramo 
comercial, ‘’Há alguns dias os 
vereadores vieram fazer uma 
visita ao nosso polo de produ-
ção e não tinham a real noção 
do tamanho da empresa, im-
portância comercial e quan-
tidade de empregos gerados. 
Hoje podemos dizer que La-
goa da Prata é um dos maio-
res, senão o maior produtor 
de peças e bicicletas do país’’, 
finaliza Leonardo.

São inúmeros os ex-
emplos de empreendimentos 
de sucesso no ramo de bici-
cletas em Lagoa da Prata. A 
Nena Bikes é outra distribui-
dora de peças e bicicletas que 
vem escrevendo seu nome no 
comércio lagopratense. Com 
uma equipe de vendas e linha 
de montagem, a empresa 
que foi fundada em 1991 pelo 
Ronaldo Bessas, conta com 
30 funcionários que montam 
bicicletas tanto para uso urba-
no quanto para competição. 
Izaquiel Bessas, diretor ad-
ministrativo da Nena Bikes 
enfatiza que principalmente 
as bikes esportivas vem tendo 
um crescimento muito sig-
nificativo no Brasil. Além de 
trabalhar diretamente com 
bicicletas na área comercial, 
Izaquiel é um amante do ped-
al e praticante assíduo do es-
porte. “Fabricar um produto 
de qualidade para atletas ex-
igentes é muito gratificante. 
Tem que pensar em tudo na 
hora de fabricar uma boa bici-
cleta, e aqui temos o cuidado 
de fabricar uma bike que o 
ciclista tenha prazer em peda-
lar nela”, completa Izaquiel.

TRILHÕES E ESCOLINHA 
MTB TEAM

E na cidade das bicicle-
tas, com a quantidade cada 
vez mais crescente de atletas, 
o que não faltam são grupos 
de pedaleiros que se organi-
zam para praticar o pedal, 
trocar experiências e ficar 

em harmonia com a nature-
za e o meio ambiente. Com 
isso Lagoa da Prata já tem 
um circuito de trilhões com 
calendário anual, onde ciclis-
tas de toda a região se encon-
tram para pedalar e explorar 
as trilhas do nosso município.

O trilhão mais conheci-
do de Lagoa da Prata é o Tril-
hão dos Charreteiros. Os or-
ganizadores é o casal Mariana 
Lacerda e Vandenilson Lac-
erda, mais conhecido como 
Bite. De acordo com o casal, o 
Trilhão dos Charreteiros é um 
pedal passeio, com dois per-
cursos em trilhas e estradão, 
onde existem pontos de apoio 
com água, suplementos, bar-
ra de cereais, doces e carro de 
apoio para dar todo o suporte 
necessário aos ciclistas. Mar-
iana, apaixonada pelo pedal 
desde criança, enfatiza que as 
mulheres têm atuação efetiva 
nos trilhões. “Hoje no nos-
so grupo a maioria são mul-
heres. Participamos dos peda-
is dividindo o mesmo espaço 
e muitas das vezes as mul-
heres são mais esforçadas que 
os homens. Aqui em Lagoa 
da Prata temos várias atletas 
que pedalam e representam 
muito bem nossa cidade”. O 
primeiro ano do Trilhão dos 
Charreteiros aconteceu em 
2016 já com um número ex-
pressivo de participantes Na 
última edição do trilhão o 
número foi ainda maior: 650 
ciclistas de 52 cidades de dif-
erentes. Esse ano o Trilhão 
dos Charreteiros já tem data 
para acontecer. Dia 8 de agos-
to os amantes do pedal vão se 
encontrar no Recinto de Fes-
tas da Paróquia São Sebastião. 

Após um café da manhã re-
forçado, os atletas vão botar 
as magrelas nas trilhas e es-
tradões e, a partir do meio 
dia, um delicioso almoço para 
repor as energias será servi-
do. Na ocasião muitos brindes 
serão sorteados entre os par-
ticipantes, incluindo uma 
Bike aro 29 da Athor Bikes, 
patrocinadora oficial do Tril-
hão. “Desde o primeiro ano o 
Trilhão dos Charreteiros é um 
evento beneficente e a renda 
é doada para instituições de 
caridade”, completa Mariana.

Além do Trilhão dos 
Charreteiros, outros grupos 
se reúnem para a prática do 
pedal em solo lacustre. A Jel 
Bike e a ViaCiclo são lojas que 
revendem peças e bicicletas 
para o público de Lagoa da 
Prata e que organizam seus 
próprios trilhões. Juninho 
Jel, proprietário da Jel Bikes 
realiza o trilhão há oito anos. 
Em 2019 o trilhão da Jel Bike 
aconteceu no mês de maio e 
contou com a presença de 385 
ciclistas, além de 10 pessoas 
correndo a pé. Assim como 
no Trilhão dos Charreteiros, o 
Trilhão da Jel Bikes é benefi-
cente e tem a renda doada a 
instituições filantrópicas. 

Já, o trilhão da ViaCiclo 
é organizado pelo Anderson 
Elias da Silva e tem três circu-
itos com quilometragens dif-
erentes que acontece no mês 
de abril. Anderson, além de 
proprietário da ViaCiclo é out-
ro apaixonado pelo ciclismo, 
e enfatiza que o que cativa no 
esporte é o companheirismo 
que é característico entre os 
praticantes dos trilhões. “No 
pedal todo mundo se ajuda. 

3ª etapa Copa Escolinha MTB (Foto: Adinan)

Não existe egoísmo, não ex-
iste um querer ser melhor 
que o outro, aqui todo mundo 
colabora, somos uma família. 
Quando alguém está com al-
gum problema com a bike ou 
tem dificuldade no percurso, 
automaticamente quem vem 
atrás dá o suporte necessário. 
Essa é a essência dos trilhões”, 
completa Anderson.

E com esse número 
expressivo de praticantes de 
pedal, uma turma de atletas 
de Lagoa da Prata decidiu fun-
dar em 2015 a Escolinha MTB 
Team. Hoje a escolinha conta 
com 83 atletas cadastrados 
que treinam especificamente 
com o intuito de competição. 
O presidente da escolinha é 
Hilton Freitas, amante do ci-
clismo e que começou a peda-
lar em 2011 com o intuito de 
perder peso. ‘’No primeiro 
mês de pedal subi na balança e 
vi que havia perdido 5 quilos. 
Pensei comigo: isso funciona. 
No final do ano já eram vinte 
quilos a menos. Com o tempo 
comecei a tomar gosto por 
competição e hoje treino seis 
dias na semana’’, enfatiza Hil-

ton. Por mais que a escolinha 
tenha começado como uma 
brincadeira e sem muitas 
pretensões, a ideia inicial to-
mou maiores proporções e 
atualmente os trabalhos são 
voltados exclusivamente para 
preparar atletas que almejam 
competições. “Hoje temos um 
grupo que sai às cinco e meia 
da manhã, outro que sai às 
seis e isso varia muito. Mas 
todos os dias temos atletas 
treinando’’, completa. 

Além de formar atletas 
para competições em Moun-
tain Bike, a escolinha sempre 
que possível realiza trabalhos 
sociais, dá suporte para at-
letas e realiza manutenção 
frequente nas trilhas de La-
goa da Prata. ‘’As portas da es-
colinha estão sempre abertas 
para qualquer pessoa que tem 
o intuito de treinar focando 
em competições. Qualquer 
pessoa a partir de 16 anos que 
gosta de pedalar e quer re-
alizar um treinamento focado 
em competição pode procu-
rar a gente no telefone é 37 9 
9801-9655”, esclarece Hilton.

Trilhão Jel Bike (Foto: Carrancas)

3º trilhão dos charreteiros (Foto: Reprodução)
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REDAÇÃO

Japaraíba está de cara 
nova, ainda mais bonita e 
com a cultura local mais viva. 

Luis Filipe Lopes/Arquivo Pessoal

Japaraíba recebe artistas de SP para 
realização de obras em grafite

Objetivos da ação são o fomento da arte e promoção da identidade cultural local, 
diz chefe de setor da Cultura.

ALAN RUSSEL

A Praça dos Tra-
balhadores recebeu nos dias 6 
e 7 de junho, a sétima edição 
do Encontro Nacional de Mo-
tociclistas de Lagoa da Prata, 
o Motosunset. A baixa tem-
peratura não impossibilitou 
que o público marcasse pre-
sença para prestigiar o evento 
já consagrado no calendário 
cultural do município. Além 
de muitas motocicletas e 
rock’n roll, quem esteve nos 
arredores da Praia Municipal, 
pôde conferir exposições de 
carros antigos, praça de ali-
mentação e espaço especial-
izado para comercialização de 
produtos para os apaixonados 
pelas duas rodas.

Esse ano a Prefeitura 
Municipal abraçou de vez 
o evento e foi responsável 

Com mudanças no formato e nova 
organização, 7º Motosunset trouxe 

muito rock’n roll para Lagoa

7º Moto Sunset (Foto: Patrício Gontijo)

É que no mês de junho, a ci-
dade recebeu três artistas 
urbanos de São Paulo para 
realização de obras em gra-
fite em alguns pontos. Entre 

os lugares, Hélder Holiveira, 
Harry Borges e Gelson Salva-
dor deixaram suas artes em 
frente à praça Dom Manoel 
no Centro da cidade, em um 
dos pontos de ônibus mais 
tradicionais do município e 
no distrito Capoeirão, na área 
externa do muro da Escola 
Municipal José Eustáquio Bor-
ges. “O objetivo dessa ação é 
tornar a arte mais acessível, 
mais pública e que retratasse 
coisas do nosso meio, coisas 
em que as pessoas pudessem 
se identificar, e ao mesmo 
tempo revitalizar pontos es-
tratégicos no perímetro ur-
bano. Nada muito abstrato e 
nem contemporâneo”, disse o 
chefe do setor de Cultura Luis 
Filipe Lopes.

A ação foi concretizada 
pelo Departamento Municipal 
de Cultura, com aprovação do 
Conselho Municipal de Patri-
mônio Cultural (Compac). O 
recurso utilizado para contra-
tação foi o do Fundo Munici-

pal de Patrimônio Cultural 
(Fumpac) recebido através do 
Programa Estadual do ICMS 
Cultural, repassado para os 
municípios para desenvolvi-
mento de ações de preserva-
ção e promoção da cultura. 

Alguns pontos escolhi-
dos são locais públicos e o 
único imóvel particular – em 
frete à Praça Dom Manoel, 
Centro – foi autorizado pe-
los proprietários sem custos 
ou pagamento pela sessão 
do espaço. A obra desenvol-
vida no Centro de Japaraíba 
contêm os estilos dos artistas 
somados à identidade da cida-
de. Onde estão presentes as 
folhagens, pés de milho e de 
cana de açúcar, simbolizando 
a forte ligação do município 
com a agricultura e produção 
rural. Os fogos de artifício, 
parte da economia local, re-
tratados pelas explosões de 
esferas coloridas. E por fim, 
duas personagens com coro-
as remetendo às princesas e 

pela realização do Motosun-
set, tendo como apoiadores 
o Moto Clube Rodas de Prata 
e Moto Clube Asas de Ícaro. 
Algumas mudanças aconte-
ceram em relação à edição 
de 2018. A principal delas foi 
o uso da Praça Capitão Baia 
para receber o palco alterna-
tivo, montado em frente à 
Pista de Skate, que na ocasião 
recebeu bandas durante todo 
o sábado.

A atração principal do 
evento em 2019 foi o mineiro 
Wilson Sideral. O artista que 
é irmão de Rogério Flausi-
no, vocalista do Jota Quest, 
fechou a sexta-feira do Mo-
tosunset, agitando o público 
com muito pop rock.

A matéria completa 
pode ser lida no site do Jornal 
Cidade.

rainhas da Festa do Congado, 
tão tradicional na cidade. “A 
Assistência Social de Japara-
íba tem tentado fazer vários 
tipos de programas e cursos 
para as crianças do Centro de 
Referência de Assistência So-
cial (Cras). E o primeiro pen-
samento foi de trazer uma 
oficina de grafite. Mas o Cras 
não tinha verba suficiente 
para a contratação de um pro-
fissional. Então dois amigos 
meus conseguiram o contato 
do grafiteiro Hélder. Eu reuni 
com o conselho, que são doze 
pessoas, e juntos conversa-
mos com o Departamento de 
Cultura, e eles aprovaram os 
recursos. Nós conseguimos 
o processo para contratar o 
Hélder e até conseguimos ex-
clusividade porque ele é um 
artista”, finalizou.

 Hélder Holiveira já fez 
trabalhos na Inglaterra, São 
Paulo, Paraná e em diversas 
cidade de Minas Gerais.
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LAIANA MODESTO

Após uma luta judicial 
que se arrastou por anos, 
a Justiça, em um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC), acordou com a Empre-
sa de Participações Oeste de 
Minas (Epom) que é responsá-
vel pelas terras da família do 
doutor Luciano, medidas re-
paradoras e compensatórias 
em decorrência dos impactos 
ambientais causados pela in-
tervenção realizada no Rio 
São Francisco. O processo tra-
mitava na Justiça desde 2002.

Entre as medidas estão 
a manutenção do canal com a 
retirada de um talude que afu-
nilava o Rio São Francisco na 
entrada do canal causando o 
“desbarrancamento” rio abai-
xo, o fechamento dos canais 
de drenagem da Lagoa das 
Piranhas, na região da Volta 
Grande, e nas Lagoas dos Por-
cos, dos Patos e das Batatas, 
localizadas na Fazenda Co-
queiro situadas em Lagoa da 
Prata e o cercamento de toda 
a área da Volta Grande, traba-
lho que está sendo executado 
pelos recuperandos da Asso-
ciação de Proteção e Assis-

Acordo determina que Epom
 realize obras de recuperação na 

‘Volta Grande’ do Rio São Francisco
 

Epom é a empresa responsável pelas terras da família do doutor Luciano; expectativa é 
que comprovação da execução do Plano de Recuperação de Área Degradada

ocorra em até 60 dias da homologação do acordo. 

Volta Grande receberá 100 mil árvores e se tornará local de soltura de animais silvestres. (Foto: Reprodução/Internet). 

tência ao Condenado (Apac), 
sob coordenação da Empresa 
Ambiental Sem Limites. Ain-
da, conforme o presidente da 
Associação Ambientalista dos 
Pescadores do Alto São Fran-
cisco (Aapa) Saulo de Castro, 
posteriormente será feito o 
plantio de 100 mil árvores na-
tivas da região e além disso, 
a área da Volta Grande será 
transformada em uma Área 
de Soltura de Animais Sil-
vestres (Asas), administrada 
pela Aapa em parceria com 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) e 
Instituto Estadual de Flores-
tas (IEF). 

“Estou nesta luta des-
de 2008 e com certeza este 
acordo será um ganho am-
biental enorme. Toda a área 
será transformada em uma 
reserva ambiental, vamos 
conseguir introduzir animais 
que já não existem na região 
e o meio ambiente ganhou 
uma fazenda de quase 220 
hectares, além das lagoas re-
cuperadas que são berçários 
naturais de peixes do Rio São 
Francisco. Ainda, a médio e 
longo prazo, a Aapa irá de-

senvolver diversos trabalhos 
na região, como turismo eco-
lógico, entre eles turismo de 
observação de aves e fotogra-
fia, trekking, pedal e passeios 
de barco. Firmamos também 
uma parceria com o grupo de 
escoteiro para desenvolver 
diversas atividades no local 
e vamos desenvolver ainda, o 
trabalho de meliponicultura e 
entre outros projetos”, finali-
zou.   

A Epom se obriga, pelo 
termo, a comprovar a execu-
ção de “Plano de Recuperação 
de Área Degradada” em até 60 
dias da homologação do acor-
do e até 31 de outubro deste 
ano, deverá iniciar a execução 
do fechamento dos canais de 
drenagem existentes na La-
goa das Piranhas e nas Lago-
as da Porcos, dos Patos e das 
Batatas. 

“Por se tratar de um 
dano histórico de grandes 
proporções e devido à impor-
tância do manancial em foco, 
a resolução do caso passou 
por várias etapas, desde a ce-
lebração de TAC no Inquérito 
Civil que tratava da questão 
até a execução judicial do ins-
trumento”, explica o promo-

tor de Justiça Leandro Wili, 
coordenador regional das Pro-
motorias de Justiça do Meio 
Ambiente do Alto Rio São 
Francisco.

Segundo o procura-
dor da Epom, Geraldo Júlio, 
foi feito um acordo com o 
Ministério Público no dia 27 
de maio e no momento está 
sendo homologado na Justi-
ça. Conforme o procurador, 
o acordo consiste em uma 
restauração na área degrada-
da. “Será feito o processo de 
recuperação na área e tam-
bém criação de uma reserva 
no local e com isso, daremos 
fim aos processos a respeito 
deste caso”, informou Geral-
do Júlio.

A Epom também se 
comprometeu a atualizar, 
obrigatoriamente, o mape-
amento de todas as áreas de 
preservação permanente in-
seridas na região da Fazenda 
do Coqueiro, ainda em Lagoa 
da Prata, junto ao Cadastro 
Ambiental Rural, conforme o 
MPMG.

O promotor Leandro 
disse também que transcor-
ridas mais de três décadas 
desde a abertura do canal de 

desvio, a obrigação do ajuste 
inicial, que contemplava a 
execução de obra de fecha-
mento do canal de retifica-
ção, deixou de ser recomen-
dável, já que, atualmente, a 
maior parte do meandro de 
Volta Grande encontra-se as-
soreada, demandando obras 
de grandes proporções para a 
retirada total dos sedimentos. 
“Esse fato poderia dar origem 
a uma série de impactos am-
bientais negativos e alterar 
novamente a dinâmica fluvial 
do rio São Francisco”, observa 
Leandro. 

O acordo celebrado foi 
subsidiado por laudo técnico 
do Instituto Pristino e por lon-
ga negociação.

Por gerar muitas dú-
vidas a população, o Jornal 
Cidade também entrou em 
contato com a empresa Bio-
sev para saber qual a ligação 
dela com o caso, mas de acor-
do com a Assessoria de Comu-
nicação, a empresa não está 
envolvida na situação, uma 
vez que, essa ação aconteceu 
antes da empresa comprar e 
arrendar as terras pertencen-
tes ao ex-dono, conhecido na 
cidade por doutor Luciano.




