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Professora de Lagoa da 
Prata é classificada entre 
50 melhores do Prêmio 

Educador Nota 10
 

Prêmio é o maior e mais importante da Educação Básica;
Adircilene ficou entre 50 finalistas.

RHAIANE CARVALHO

A professora de Lagoa 
da Prata Adircilene Batista, 
que leciona atualmente na Es-
cola Municipal Monteiro Lo-
bato está entre as finalistas do 
“Prêmio Educador Nota 10”. 
Ela escolheu um tema que 
abarca a presença africana 
no Brasil no contexto da es-
cravidão. Seu projeto valoriza 
patrimônios materiais e ima-
teriais da festa do Congado, 
parte da história da vida cul-
tural de Lagoa da Prata. Essa 
manifestação decorre do con-
tato entre culturas: afro-bra-
sileira e portuguesa. A profes-
sora teve o compromisso de 
integrar a escola à história da 

CULTURA

localidade, com estudos sobre 
as tradições da festa e orga-
nização dos alunos para in-
tegrarem um “terno mirim”. 
Também foi trabalhada a re-
lação com os povos africanos, 
o embate entre as Cortes de 
Moçambique e do Congo e a 
localização desses países hoje 
em dia. A professora diversi-
ficou procedimentos de estu-
dos, levando as turmas a pes-
quisarem diferentes modos: 
visualizando vídeos, fazendo 
entrevistas com congadeiros 
e observações em saídas de 
campo. Os alunos visitaram 
as igrejas referentes aos san-
tos do Congado, montaram 
maquetes e participaram da 
festa com seus estandartes.

 Ao todo, foram esco-
lhidos 50 projetos da Educa-
ção Infantil ao Ensino Médio, 
incluindo Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), realizados em 
escolas públicas e privadas de 
17 estados.

O Prêmio Educador 
Nota 10 que é o maior e mais 
importante da Educação Bási-
ca está na 22ª edição. Para en-
trar nos finalistas, a professo-
ra Adircilene concorreu com 
quase 5 mil projetos, que pas-
saram pelo olhar criterioso da 
‘Academia de Selecionadores’ 
no último mês, grandes espe-
cialistas em didáticas especí-
ficas, pesquisadores das prin-
cipais universidades do país, 
orientadores de graduação e 
pós-graduação, além de for-
madores de gestores e de pro-
fessores. Além da leitura dos 
cases, foram realizadas en-
trevistas com os educadores 
e solicitados materiais para a 
comprovação dos avanços de 
aprendizagem dos estudantes 
nas escolas. 

Adircilene Batista foi 
desclassificada na última se-
leção anunciada no dia 17 de 
julho, que definiu 10 vence-
dores, porém, representou 
muito bem o Centro-Oeste de 
Minas Gerais, chegando entre 
os 50 melhores. 

Os 10 vencedores são 
premiados com uma assina-
tura digital de NOVA ESCOLA, 
diploma de participação e R$ 
15 mil, enquanto as escolas 
recebem $ 1 mil. A cerimônia 
de premiação que escolhe o 
Educador do Ano acontecerá 
na Sala São Paulo no dia 30 de 
setembro. O Educador do Ano 
é contemplado com um prê-
mio de R$ 15 mil e sua escola 
com R$ 5 mil. 

Adircilene foi desclassificada na última seleção, que definiu os 10 
vencedores. (Foto: Adircilene Batista/Arquivo Pessoal)
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Japaraíba traz de volta feira livre dos 
produtores familiares

COTIDIANO

MATHEUS COSTA

Incentivando a cultura, 
agricultura e o desenvolvi-
mento econômico, Japaraíba 
traz de volta, a tradicional 
feira livre dos produtores fa-
miliares, a partir do dia 27 de 
julho. Durante a abertura ha-
verá apresentação de músicos 
locais 

A feira acontecerá to-
dos os sábados às 16h30 na 
Praça Dom Manuel, no Cen-
tro da cidade. O projeto que é 
motivado pela Prefeitura em 
parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater), Sindicato 
dos Trabalhadores de Japaraí-
ba, Associação dos Produtores 
Rurais e Câmara Municipal 
servirá como forma de levar 
produtos manufaturados para 
os moradores de Japaraíba e 
visitantes da região, fomen-
tando os costumes tradicio-
nais de produção, como por 
exemplo o biscoito escalda-
do, broa de arroz, pamonha 
e bolo de fubá, doces tradicio-

Feira servirá como forma de levar produtos manufaturados para moradores de Japaraíba e visi-
tantes da região. (Foto: Reprodução/Internet)

nais e queijos. Além de arte-
sanatos em bambu e madeira, 
alimentos da agricultura fa-
miliar, como verduras, feijão, 

ovos, peixes e aves, ou ainda, 
os famosos pratos mineiros, 
como galinhada com arroz, 
feijão tropeiro, pastéis e sal-

gados. 
Conforme o programa, 

os feirantes poderão comer-
cializar qualquer prato da 

culinária regional. De acordo 
com o Departamento Munici-
pal de Cultura, a ação alimen-
ta o sentimento de pertença 
ao valorizar os produtos ca-
seiros e produtores japaraiba-
nos, divulga receitas antigas, 
atrai visitantes e ainda contri-
bui para o turismo local.

O Jornal Cidade conver-
sou com a feirante Lívia Maria 
Lopes Pereira que informou 
que a volta da feira propícia 
a valorização da produção dos 
produtos naturais cultivados 
na cidade e ainda oferece cria 
um local para lazer e encon-
tros entre japaraibanos. 

“Estou muito feliz com 
a volta da feira pois ela en-
grandece os momentos de la-
zer na cidade e mostra nossa 
verdadeira essência. A feira 
será muito importante para o 
reconhecimento do nosso tra-
balho e também é importante 
para o fortalecimento do vín-
culo familiar, uma vez que to-
dos estão envolvidos nas ativi-
dades”, informou Lívia.
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MATHEUS COSTA

Segundo o “Observató-
rio do Crack” divulgado pela 
Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), 32 cida-
des do Centro-Oeste de Minas 
têm índice médio e alto em 
relação a problemas ligados 
ao consumo de crack. Confor-
me a assessoria da CNM, para 
realizar o relatório foram ob-
servados dados das áreas da 
saúde, educação, assistência 
social e segurança. No docu-
mento, Lagoa da Prata apa-
rece com índice considerado 
médio, o que significa que a 
cidade possui problemas com 
a circulação da droga e que 
também enfrenta problemas 
relacionados ao consumo.

Entre as cidades da re-
gião, Arcos entrou com inci-
dência alta do entorpecente, 
Japaraíba se enquadrou no 
nível médio e a cidade de Mo-
ema com índice considerado 
baixo para o crack. Já Santo 
Antônio do Monte não entrou 
no relatório por falta de da-

dos.   
O Jornal Cidade conver-

sou com a secretária de Assis-
tência Social de Lagoa da Pra-
ta, Cali Silva e, de acordo com 
ela, o setor atua através de 
vários serviços de prevenção 
ao uso de drogas. “Nos servi-
ços de convivência são reali-
zadas oficinas específicas com 
palestras e atividades de an-
tidrogas com crianças de 6 a 
15 anos, também é feito traba-
lhos preventivos nos Centros 
de Referência de Assistência 
Social (Cras) com grupos de 
famílias e jovens e adolescen-
tes”, disse. 

Em Lagoa da Prata, 
existem também casas de re-
cuperação para dependentes 
químicos, e entre elas, está 
ativa na cidade há 30 anos a 
Fundação e Associação para 
Reintegração e Assistência 
Social a Viciados e Carentes 
(Farasvec). Nós conversamos 
com o diretor Carlos Castilho, 
que informou que o método 
da entidade é não usar medi-
camentos. Todo o processo de 

reintegração vem por meio 
de terapias, momentos de la-
zer, interação, orações e de 
bons livros. 

Para Carlos, o objetivo 
da casa é ingressar novamen-
te o dependente na sociedade 
e entregá-lo completamente 
diferente à família.

“Eu entendo que a par-
tir do momento que a pessoa 
cai no vício desta droga, não 
só ela sofre, mas a família 
também. E eu sempre digo 
que o álcool é a porta de en-
trada para outras drogas, pois 
um abismo chama o outro”, 
relatou.

A casa conta com 22 
internos e Carlos frisa que 
nenhum deles são involun-
tários, todos estão lá porque 
querem mudar. “As portas es-
tão abertas e eles ficam volun-
tariamente”, disse ele.

COMO FUNCIONA A FARAS-
VEC?

A Farasvec oferece um 
tratamento de nove meses 
ao dependente, em três eta-

Arcos aparece com incidência alta do entorpecente e Japaraíba também entrou com nível considerado médio. (Foto: Reprodução/Internet)

Lagoa da Prata é uma das cidades de 
MG que apontam problemas no 

consumo de crack
Japaraíba e Arcos também entraram no relatório do ‘Observatório do Crack’ com alerta.

pas. Conforme relatou Carlos 
Castilho, o primeiro contato é 
com a família. “Primeiro con-
verso com a família, explico 
como funciona a Fundação 
e logo em seguida converso 
com o dependente. O trata-
mento dentro da casa tem du-
ração de nove meses; são três 
fases de três meses cada. E por 
eu frequentar a igreja evan-
gélica, os levo para os cultos 
todos os domingos com o in-
tuito de os ressocializar com 
a sociedade. Vale ressaltar que 
a Farasvec tem sua diretoria, 
na totalidade religiosa, mas 
é uma entidade que não tem 
vínculo direto com nenhuma 
religião”, comentou.

Além dos 22 internos 
da fundação, a diretoria da 
Farasvec também ajuda ou-
tros 12 internos que se enqua-
dram na cota social do Gover-
no Federal e por causa disso, 
precisam sempre de doações. 
“Vivemos de doações. Não co-
bramos nada de ninguém. To-
dos lá dentro estão comendo 
e se vestindo do mesmo jeito. 

Tudo é feito através de doa-
ções da sociedade”.

Os interessados em 
ajudar a Farasvec podem 
contatar o local, por meio 
do telefone (37) 3261-2547, ou 
no endereço do escritório na 
Avenida Brasil, 904 (em fren-
te ao supermercado ABC).

CIDADES DO CENTRO-OESTE 
QUE TAMBÉM ENTRARAM 
NO ÍNDICE

Formiga, Pains, Itapece-
rica, Cláudio, Carmo da Mata, 
Piumhi, Bambuí, Medeiros, 
São Roque de Minas, Bom 
Despacho, Martinho Campos, 
Leandro Ferreira, Conceição 
do Pará, Maravilhas, Onça de 
Pitangui, Pará de Minas, Itaú-
na e Carmo do Cajuru, Pitan-
gui, Divinópolis, São Gonçalo 
do Pará, Nova Serrana, Arcos, 
Japaraíba, Luz, Abaeté, Cedro 
do Abaeté, Pompéu, Carmó-
polis de Minas, Oliveira e Ca-
macho.
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Cadastro Positivo Automático entra 
em vigor com novas regras

COTIDIANO & CULTURA

MATHEUS COSTA

Entrou em vigor no dia 
9 de julho as novas regras do 
Cadastro Positivo Automáti-
co. Segundo o SPC Brasil, o 
Cadastro Positivo reúne de 
forma segura, as informações 
de pagamentos que o consu-
midor já fez ou está fazendo e 
a partir disso, os dados ficam 

Confira o que falou a responsável do SPC Brasil em Lagoa da Prata e o advogado especializado em 
Direito do Consumidor. (Foto: Reprodução/Internet)

guardados num histórico que 
leva em conta não apenas o 
momento atual, mas toda a 
vida financeira recente.

A nova lei que foi san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro em abril, prevê a 
inclusão automática de con-
sumidores e transferência de 
informações sobre crédito e 
traz como benefício maior 

poder de compra, menos bu-
rocracia, mais crédito, me-
nos juros e ajuda a melhorar 
o score, que é a pontuação 
que mede a confiança que o 
mercado tem na capacidade 
do consumidor de honrar os 
compromissos nos próximos 
doze meses, e que ajuda os 
bancos e empresas a aprovar 
financiamentos.

O Jornal Cidade con-
versou com a Ana Carolina 
do departamento SPC Brasil 
na ACE/CDL de Lagoa da Prata 
para saber sobre as mudanças 
e ela informou que os dados 
não estarão disponíveis para 
todos.  

“O sigilo bancário e do 
consumidor serão mantidas. 
O histórico não estará dispo-
nível para todos acessarem, 
apenas as operações de crédi-
to serão liberadas para acesso. 
Sem falar que antes de tudo, o 
consumidor passará por uma 
análise”, informou. 

No entanto, o advoga-
do, especialista em Direito do 
Consumidor Leandro Correia 
Gomes, afirmou que o Cadas-
tro Positivo, de certa forma, 
é uma quebra de privacidade 
do consumidor.

“Apesar de eu aderir 
ao Cadastro Positivo para me-
lhorar o score, ele é sim uma 
quebra de privacidade do con-
sumidor, pois ao aceitar os 
termos na hora do cadastro, o 
consumidor fornecerá infor-

mações pessoais para o órgão 
e a partir disso dará essa cota 
para o Governo Federal, para 
conciliar dados do imposto de 
renda com dados do Cadastro 
Positivo”, disse o advogado.

De acordo com Ana 
Carolina, no dia 9 de agosto 
os consumidores começarão 
a ser notificados de que seus 
nomes já estão inclusos no 
banco de dados. E, a partir 
disso, será encaminhado um 
login e senha para acesso no 
site do SPC para acompanha-
mento. Em setembro, o Ca-
dastro Positivo será liberado.

 “Todos os consumido-
res que já estiverem cadas-
trados ou vinculados com o 
SPC Brasil, Serasa, bancos e 
empresas que tem relações de 
consumo (água, luz, internet, 
plano de saúde e odontológi-
co) terão as informações com-
piladas”, finalizou Ana.

O programa já existe 
desde 2011 e está ativo desde 
2013, mas sempre teve pouca 
adesão.

O rock acabou? Músico e proprietário 
de bar do gênero responde

ALAN RUSSEL

No dia 13 de julho foi 
comemorando o Dia Mundial 
do Rock. O estilo musical que 

 Cabal Tribal foi atração principal do primeiro ‘Rocknic’ (Foto: 
Rafael Robatine).

surgiu nos Estados Unidos no 
início da década de 50 já ves-
tiu diversas roupagens de lá 
pra cá e desde então embala 
principalmente os jovens ao 

redor do mundo. Esse tal Rock 
n Roll tem paternidade desco-
nhecida. Alguns arriscam di-
zer que o rock surgiu com Bill 
Haley, outros afirmam que 
o pai do rock é Chuck Berry, 
mas a grande maioria enxer-
ga na figura de Elvis Presley o 
verdadeiro nome que popula-
rizou o rock mundo afora, re-
cebendo assim a paternidade 
e coroa de rei do rock.

The Beatles, Rolling 
Stones, Janis Joplin e tantas 
outras bandas surgiram na 
época áurea do Rock n Roll. O 
antológico festival Woodsto-
ck, que aconteceu em agosto 
de 1969, é lembrado até hoje 
pelos amantes do estilo mu-
sical e endossa a tese de que 
a década de 60 foi o período 
mais importante da história 
do Rock.

O Brasil não ficou imu-
ne à febre do Rock n Roll. Ain-
da na década de 60, Roberto 
Carlos e a turma da Jovem 
Guarda já eram influenciados 
pelo som que vinha dos Esta-
dos Unidos. Um tempo depois 
foi a vez dos Mutantes, banda 

que fazia parte do movimen-
to tropicalista apresentar seu 
Rock n Roll psicodélico para o 
público nacional. Raul Seixas 
é outro importante nome da 
cena brazuca que representa 
bem o estilo. Mas foi no inicio 
da década de 80, com diversas 
bandas vindas de Brasília, que 
o rock se popularizou de vez 
no Brasil. Nomes como Para-
lamas do Sucesso, Legião Ur-
bana e Capital Inicial empla-
caram diversas canções nas 
rádios fizeram com que Bra-
sília ficasse conhecida como 
capital do rock nacional.

Diante de inúmeros ou-
tros estilos e tendências musi-
cais que dominam a cena atu-
al, muitas pessoas se arriscam 
a dizer que o rock flopou. É 
bem verdade que hoje em dia 
o rock não tem a mesma força 
e a mesma vendagem que em 
outros tempos. Mas a historia 
nos mostra que não é bem as-
sim. Estilos vêm e vão, mas o 
que é bom permanece. 

David Ribeiro, além de 
baixista da banda lagopraten-
se Volta Elétrica e proprietá-

rio do Stone Rock Bar, espa-
ço voltado ao público Rock 
n Roll. David não comunga 
da ideia de que o rock per-
deu sua força. “Eu comecei a 
gostar de rock ainda na ado-
lescência. Hoje em dia a cena 
em Lagoa da Prata é muito 
mais quente que naquela épo-
ca. Atualmente temos muito 
mais bandas em atividade. A 
quantidade de pessoas que 
curte e consome músicas e 
produtos ligados ao rock são 
bem maiores que quando 
comecei a ouvir e tocar”, ex-
plica David.  Para o baixista, 
por mais que outros estilos 
musicais ocupam maiores es-
paços nas rádios e serviços de 
streaming na internet, o rock 
está longe de morrer. “O pú-
blico do Rock e fiel. Diferen-
te de muitos estilos musicais 
que são modinhas, o rock fica. 
Sempre vai haver um jovem 
que vai enxergar nas musicas 
e na atitude do rock n roll um 
sentindo para o que ele esta 
vivendo”, completa David.
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ALAN RUSSEL

A Escola Estadual Virgí-
nio Perillo realizou no primei-
ro fim de semana do mês de 
julho a oitava edição da Feira 
de Cultura. O evento movi-
mentou alunos, professores 
e funcionários da escola. A 
festa começou na quarta-feira 
3, no Poliesportivo Francelino 
Pereira. A fila que rodeava o 
quarteirão do ginásio não 
afastou o público que lotou as 
arquibancadas para acompa-
nhar a apresentação dos tra-
balhos. Já na sexta-feira, 5, a 
escola abriu as portas para a 
comunidade acompanhar de 
perto os trabalhos apresenta-
dos pelos alunos.

Marcelino Lazaro, vi-
ce-diretor da Escola Estadual 
Virgínio Perillo, explicou que 
há quatro anos mudaram o 
formato da feira. O que an-
tes era feira de ciências se 
transformou numa feira cul-
tural. “Essa mudança se deu 
pelo fato de atrair mais aten-
ção dos alunos e também de 
quem acompanha a feira”, 
enfatizou.

O tema da Feira de 
Cultura em 2019 trabalhou a 

Feiras culturais movimentam
escolas de Lagoa da Prata 

Alunos da Escola Estadual Virgínio Perillo apresentaram cidades turísticas de todo o mundo. (Foto: Reprodução/Internet). 

temática de cidades e pontos 
turísticos mundiais. “Cada 
turma apresentou uma cida-
de e seus pontos turísticos. 
A intenção foi mostrar os 
principais do mundo e seus 
costumes, culturas e curiosi-
dades. Muita gente não tem 
oportunidade de sair do Bra-
sil e conhecer outros lugares, 
com isso, a ideia foi trazer 
essas cidades para o público 
da Feira de Cultura”, explicou 
Marcelino. Aproximadamen-
te 1200 alunos, da sexta série 
do ensino fundamental ao ter-
ceiro ano do ensino médio se 
envolveram na Feira Cultural 
da Virgínio Perillo.

      A Escola Estadual 
Chico Rezende também re-
alizou sua feira, porém, no 
primeiro semestre, ainda no 
mês de maio. Com o formato 
de Feira Literária, cada turma 
escolheu uma obra e o recor-
te para abordagem.  Lúcia 
Aparecida Mota é professora 
de português, leciona no Chi-
co Resende desde 2004, e é 
uma entusiasta do modelo de 
feiras literárias. “Esse tipo de 
trabalho é muito importante, 
pois promove uma participa-
ção efetiva de todos os alunos. 

Eles se envolvem em pesqui-
sas e buscam o melhor para 
apresentação na feira. É tra-
balhoso, porém, é tudo feito 
com muito cuidado e prazer 
por partes dos alunos”, expli-
cou.

ELEIÇÕES DA DIRETORIA 
NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Na primeira semana 
de julho os diretores eleitos 
para o triênio 2019-2021 tam-
bém tomaram posse nas esco-
las estaduais. As eleições que 
ocorreram no mês de maio 
foram abertas à comunidade 
escolar, com exceção da Es-
cola Estadual Nossa Senhora 
de Guadalupe, que na ocasião 
não teve candidatos inscritos 
para chapa. Em todas as esco-
las estaduais que apresenta-
ram chapas houve reeleição 
dos diretores e nenhuma es-
cola teve mais de uma chapa 
concorrendo na eleição. Nas 
escolas Chico Rezende e Vir-
gínio Perillo a atual diretoria 
foi eleita pela terceira vez nos 
mandatos de diretores e vice-
diretores.

Para apresentar chapa 
e concorrer ao cargo de di-

reção, tanto diretores como 
vice-diretores, devem ser 
aprovados em provas de cer-
tificação ocupacional para o 
cargo de direção. A prova é 
aplicada pela Secretaria de 
Educação do Estado de Minas 
Gerais. Após a aprovação nes-
se processo de certificação, os 
professores que almejam o 
cargo de direção devem apre-
sentar documentação com-
pleta onde não pode constar 
qualquer pendência judicial, 
criminal nem registro de an-
tecedentes que impossibili-
tam a candidatura. O número 
de vice-diretores é relativo a 
quantidade de alunos de cada 
escola.

Confira abaixo os dire-
tores e vice-diretores empos-
sados nas escolas estaduais de 
Lagoa da Prata:

Monsenhor Alfredo Dohr
Diretor: Rodrigo Vaz Pereira
Vice-diretores: Salin Handan; 
Maria Aparecida da Silva; Fer-
nanda Isabela Borges

Virgínio Perillo
Diretor: Roberto Vagner
Vice-diretor: Marcelino Láza-
ro

Chico Resende
Diretor: Geraldo Eugênio
Vice-diretora: Suzineide Fer-
reira da Silva Bernardes

Teotônio de Castro:
Diretora: Marcia Aparecida 
Meireles Ribeiro
Vice-diretores: Gilberto Alvim 
Gil; Lidiane Maria Gonçalves 
de Melo

Arnaldo de Farias Tavares
Diretor: Roberto José de Melo
Vice-diretora: Cibele de Cas-
tro

Nossa Senhora de Guadalupe 
Diretora: Marta Aparecida de 
Morais Menezes
Vice diretores: Itamar Teixei-
ra Rabelo; Claudiana Valéria 
Gonzaga

Dona Tilosa
Diretora: Fernanda de Paula 
Rodrigues Santos
Vice-Diretora: Cristina Helena 
Pereira 

Apae
Diretor: Ney Cabral de Souza




