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Premiação
Na 13ª edição o Prêmio 

Destak Empresarial bate 
recorde de participações

PÁG. 06

Especial
Rap de compromisso! 

Lagopratenses se
encontram na pista de 
skate e compartilham 

paixão pelo rap
PÁG. 08 e 09

QUANTAS VIDAS 
VALEM ESSA BRIGA? 
Enquanto Prefeitura e 
Hospital não se resolvem,
moradores sofrem com o
descaso com a saúde
na cidade.
PÁG. 10 e 11
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Programa de Educação 
Ambiental da PM 2019 é 

lançado em Lagoa da 
Prata

 
Projeto de educação estimula alunos para ações de preservação

do meio ambiente.

RHAIANE CARVALHO

No dia 2 de agosto ocor-
reu o lançamento do Progra-
ma de Educação Ambiental da 
Polícia Militar 2019 (Progea) 
em Lagoa da Prata. O trabalho 
foi iniciado na Escola Munici-
pal Doutor Jacinto Campos e 
contou com os representan-
tes dos apoiadores da causa, 
Polícia do Meio Ambiente, 
Biosev, Pharlab e Sicoob Cre-
diprata.  O objetivo é desen-
volver o pensamento crítico 
e investigativo pautados nos 
textos inseridos no caderno 
do aluno, vinculando-os às 
realidades socioambientais 
da sua escola/comunidade 
identificando o problema, 
analisando, tomando decisão 
e a sua avaliação. Além disso, 
juntamente com os alunos é 
escolhido um “problema am-
biental” para, a partir disso, 

MEIO AMBIENTE

estabelecer as ações a serem 
executadas.

          As atividades são 
desenvolvidas pelo Sargen-
to Leonardo Ribeiro Borges, 
trazendo o tema “Instruir, 
proteger e preservar”. O pro-
jeto também é realizado em 
Moema e Japaraíba. Segundo 
o sargento, os alunos também 
participam de atividade extra-
classe, visitando lugares que 
irão complementar os temas 
trabalhados, bem como ativi-
dades de campo que colabo-
rem nas ações desenvolvidas 
por eles para o cumprimento 
do disposto na terceira ação. 
“Também como forma de ma-
terialização do programa, é 
criado o “Clubinho Ambien-
tal da Escola”, cujo objetivo 
é a manutenção de um gru-
po permanente de alunos, 
que estarão estimulando as 
discussões acerca dos proble-

mas ambientais vivenciados 
no dia a dia em sua escola. O 
Clubinho será o responsável 
pela implementação e execu-
ção das ações propostas para 
minimização ou solução do 
problema escolhido na tercei-
ra ação”, explicou Leonardo. 

         Ao final dos en-
contros, acontece a formatura 
dos alunos, como diz o sar-
gento: “A formatura envolve a 
participação de todos aqueles 
envolvidos no processo (pro-
fessores, mediadores, pais, 
membros da comunidade, vo-
luntários e autoridades). Este 
é um momento de afirmação 
da proposta e, sobretudo, de 
valorização dos alunos, bem 
como a confirmação dos va-
lores e ética compreendidos 
e estimulados durante o pro-
jeto”.
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Tarifa de esgoto será reduzida a partir 
desse mês em Lagoa da Prata

ECONOMIA

RHAIANE CARVALHO

 As contas de água que 
tiverem leitura a partir deste 
mês de agosto já irão chegar 

para os consumidores com 
redução de 25% na tarifa de 
esgoto, e sem a taxa de con-
servação de hidrômetro. Isso 
significa, então, que a conta 

Cidades do Centro-Oeste se 
destacam no Tesouro Nacional

Tesouro Nacional avaliou endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. 
LAIANA MODESTO

Apenas cinco cidades 
do Centro-Oeste de Minas 
Gerais se destacaram na ca-
pacidade de administração do 
Tesouro Nacional, entre elas, 
na nossa região apenas as ci-
dades conhecidas como “terra 
do foguete”, as vizinhas Santo 
Antônio do Monte e Japaraí-
ba.

Lagoa da Prata aparece 
com avaliação média, classifi-
cada com nota B. 

O Tesouro Nacional 
avalia três indicadores: endi-
vidamento, poupança corren-
te e índice de liquidez, em ou-
tras palavras, a relação entre 
receitas e despesa correntes e 
a situação de caixa para fazer 
o diagnóstico da saúde fiscal 
município. É averiguado tam-
bém, o cumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), nos quesitos “Cumpri-
mento da Regra de Ouro” e 
“Despesas com Pessoal”.

As cidades são classifi-
cadas com A, B ou C no levan- Veja no site do Jornal Cidade a lista completa.’ (Foto: Rafael Robatine).

tamento. Segundo os dados 
de 2018, dos 54 municípios 
que compõem o Centro-Oeste 
de Minas Gerais, apenas cin-
co receberam nota A, além 
das cidades conhecidas como 
“terras do foguete”, também 
receberam nota A Perdigão, 
Pitangui e São Sebastião do 
Oeste.

Ainda, conforme infor-
mou o levantamento, 34 ci-
dades receberam avaliação C, 
entre elas, Divinópolis, Itaú-
na e Nova Serrana. O levanta-
mento apura também a situa-
ção fiscal para os municípios 
que querem contrair novos 
empréstimos com a garantia 
da União. Apenas as prefeitu-
ras com notas A, ou B (com o 
indicador poupança corrente 
com nota A) são avalizadas 
pela União.

de uma pessoa que paga a 
tarifa mínima (consumo de 
0 a 15 mil litros) no valor de 
R$ 49,62 passará a ser de R$ 
42,92. A tarifa que correspon-
de ao serviço de coleta e tra-
tamento do esgoto da cidade 
é cobrada sobre o valor do 
consumo da água e, até en-
tão, era de 90%. De agora em 
diante, este percentual passa 
a ser 65%. 

A redução foi possível 
depois de um estudo de impac-
to econômico, que mostrou 
números positivos da gestão 
com arrecadação e gastos. A 
diretora do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto (SAAE), 
Fátima Tavares, explicou que 
quando foi estipulado os 90%, 
o SAAE estava começando os 
trabalhos da Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE): “Era 
um desafio, uma obra muito 
grande, porque estava come-
çando o tratamento de 100% 
do esgoto da cidade. Ficamos 

mais de dois anos sem ter 
nenhum reajuste na conta, 
obtivemos ótimos resultados 

da ETE, e agora o estudo mos-
trou que era possível baixar o 
valor”, disse a diretora.
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REDAÇÃO

Idealizado pelo empre-
sário Alexandro Silva, o Prê-
mio Destak Empresarial che-
ga à sua 13ª edição em Lagoa 
da Prata. Tradicionalmente 
conhecido pela seriedade e 
transparência em suas pes-
quisas e pela robustez de sua 
estrutura e grandes atrações 
nos eventos ano após ano, 
Alexandro busca sempre ino-
var e trazer personalidades 
de renome nacionais diferen-

Premiação está em sua 13ª edição.. (Foto: Arquivo pessoal)

ciadas.  Buscando colaborar 
com as entidades do municí-
pio, o prêmio tem também 
seu lado filantrópico. “Atra-
vés de nosso site e também 
dos formulários impressos, 
foi possível a participação do 
público por meio da votação, 
que comprova que nosso tra-
balho é feito através de sérias 
pesquisas. Eu, como organi-
zador do evento, fico muito 
feliz, muito agradecido pelo 
comércio da cidade que, ano 
após ano, acredita no nosso 

trabalho e apoia nosso even-
to. E, prova disso, é que to-
dos os anos a gente bate re-
corde de participação, como 
neste ano de 2019”, disse. 
Para este ano, os participan-
tes podem esperar grandes 
atrações como  o “Grupo Te-
atral Taracatum”, de Ipatin-
ga, que já faz trabalhos na 
região do Vale do Aço e pela 
primeira vez estar em Lagoa 
da Prata.  Além disso, serão 
quatro personagens que farão 
a recepção dos convidados,  
prometendo ser uma atração 
bem diferenciada e inovadora 
para o evento. Também esta-
rá presente Scheila Carvalho, 
que é dançarina, apresentado-
ra e atriz, conhecida também 
como a ex-morena do Tchan,  
para a entrega dos troféus.  
Como atração musical, a du-
pla Alexandre e Amanda fará 
a abertura do evento e o show 
de encerramento ficará por 
conta da Banda Voo Livre. 

A PESQUISA E A VISIBILIDA-
DE AO EMPRESARIADO

A pesquisa, como desde 
a primeira edição, é feita por 

voto popular. “Vamos em cam-
po com formulários impres-
sos e também é feita pelo site 
do evento. As pessoas entram, 
fazem um cadastro no site e 
fazem a indicação. Lembran-
do que, no site a pessoa só 
pode votar uma vez e, então 
ela indica a melhor empresa 
ou profissional baseado em 
sua opinião. E a mesma coisa 
é pelo formulário impresso, 
as pessoas preenchem o for-
mulário e entregam aos nos-
sos pesquisadores”, explicou. 
O Prêmio Destak Empresa-
rial é o maior evento de di-
vulgação dos homenageados 
da premiação. “Estamos em 
todos os veículos de comuni-
cação, nas três emissoras de 
rádio da cidade, em carros de 
som, em redes sociais, em jor-
nais... Então, a vantagem dos 
participantes é a visibilidade 
que o Prêmio Destak Empre-
sarial traz aos homenageados. 
Quero agradecer a todos os 
empresários e profissionais 
de Lagoa da Prata que me 
recebem muito bem quando 
faço os convites pessoalmen-
te. A gente sabe que Lagoa 

da Prata é uma cidade muito 
empreendedora, com pessoas 
que fazem o comércio local 
muito forte e diferenciado de 
toda a região. Eu quero mais 
uma vez agradecer a todos 
por toda a recepção e deixar 
votos de muito sucesso a to-
dos os participantes do even-
to e a todos que não puderam 
participar. Muita prosperida-
de e sucesso aos vencedores 
do prêmio 2019”, destacou 
Alexandro.

Na 13ª edição o Prêmio Destak Empresarial 
bate recorde de participações

Alexandro Silva é o idealizador 
da premiação. (Foto: Arquivo 
pessoal)
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REDAÇÃO

 O Grupo Sou+Lagoa e 
a Entretê Eventos promove-
rão nos dias 9 e 10 de agosto 
a primeira edição do Festival 
de Inverno. O evento acon-
tecerá na Praça Capitão José 
Bahia trazendo o tema “Viva 
a magia”.

O festival é aberto ao 
público e tem o objetivo de 
transmitir diversas experiên-
cias culturais e gastronômi-
cas à população por meio da 
magia desta estação. Além de 
muita cultura, comida e mú-
sica boa, o ponto de encontro 
será a praça, que servirá de ce-
nário para “O Bosque”.

Neste local, haverá a 
vila gastronômica, com diver-
sas opções como caldos varia-
dos, comida mineira, feijoa-
da, parrilla argentina, comida 

árabe, espetinhos, diversos 
food trucks, cervejas artesa-
nais e um bar de drinks.

 
ATRAÇÕES CONFIRMADAS

Dentre as atrações 

 Festival do Peixe inicia programação
Rota gastronômica ocorre entre os dias 2 de agosto a 14 de setembro; novidade neste ano 

é que pratos terão preços tabelados.

REDAÇÃO

De 2 de Agosto a 14 
de Setembro prepare-se para 
percorrer os bares da cidade e 
degustar a típica culinária do 
peixe.

O Festival do Peixe que 

está na sétima edição, traz 
neste ano uma novidade, to-
dos os pratos e tira-gostos 
concorrentes terão o preço 
único de R$ 29,90. Estão par-
ticipando o Bar do Mizael, Bar 
Original, Cambe’s, Colméia, 
Docha Bar, Kenkô, Quintal, 

Lagoa da Prata recebe 1º Festival
de Inverno

Evento é gratuito e ocorrerá na Praça Capitão José Bahia, com o tema “Viva a magia”.

musicais estão o Grupo Teto 
Preto, que trará clássicos de 
Chico Science e Nação Zum-
bi, Cordel do Fogo Encantado, 
De Pau e Corda e muito mais; 
também “Los Cabrones”, um 

novo projeto dos músicos já 
conhecidos em Minas Gerais 
Zé Guela e Maciel de Brito 
que trarão uma performance 
no meio da plateia; o músico 
Welder Miranda, mais conhe-

cido como “O homem banda” 
também estará presente para 
encantar a população tocando 
ao mesmo tempo 14 instru-
mentos. Welder já foi desta-
que no Programa do Faustão 
e no Mais Você. Haverá ainda, 
a dupla Patrício e Marina, que 
promete levar ao público o 
melhor da música brasileira 
contemporânea, os músicos 
Fão e Bell com baião e um 
som bem gostoso do nordes-
te, além da apresentação da 
orquestra de cordas Acordes 
do Monte de Santo Antônio 
do Monte, intervenções ar-
tísticas, diversas surpresas e 
também o Rocknic, que foi 
sucesso e terá edição especial 
no Festival de Inverno. 

 No local também ha-
verá espaço gourmet com 
queijos e vinhos, espaço kids 
e também espaço pet.

Sabor de Casa, Stone Rock Bar 
e Tropicália.

Durante o período do 
festival, além da promoção 
‘mapa do sabor’ que premia 
em dinheiro todos clientes 
participantes, público e jura-
dos irão até os bares avaliar 

os estabelecimentos nos que-
sitos melhor prato ou melhor 
tira-gosto, cerveja mais gela-
da e melhor atendimento.  

Para facilitar a vida dos 
degustadores, é oferecido ao 
público o ‘’Livro de Bolso’’, 
contendo as informações so-
bre os pratos, os endereços e 
horários de funcionamento.  

A divulgação dos vence-
dores ocorrerá no Baile da Pri-
mavera, dia 14 de setembro, 
no Umuarama Clube, que 
contará também com show 
da banda Mr. Lex.  “Nosso ob-
jetivo é tornar Lagoa da Prata 
uma referência gastronômica, 
promovendo a valorização de 
toda a cadeia produtiva local, 
além de fomentar o respeito 
ao meio-ambiente e o apreço 
pela sustentabilidade’’, afir-
ma a Intercâmbio, realizado-
ra do festival.

A programação do Fes-
tival do Peixe 2019 contempla 
ainda o ‘Torneio Regional de 
Truco’ e o ‘Campeonato de 
Pesca Esportiva’.

TORNEIO DE TRUCO
A Secretaria de Espor-

tes de Lagoa da Prata, em par-
ceria com os organizadores 
do Festival do Peixe, realizará 
no dia 8 de setembro o 6º  Tor-
neio de Truco. As inscrições 
já podem ser feitas através do 
contato (37) 9 9951-9898 com 
o custo de R$ 120.

Os prêmios vão da 1ª a 
4ª colocação, sendo 1º lugar 
R$ 4 mil, 2º lugar R$ 1 mil,  3º 
R$ 350 e 4º R$ 250, além de 
uma bicicleta como prêmio 
para a repescagem.

Este ano, o torneio 
acontece no Umuarama Clu-
be a partir de 10h e conforme 
a organização, o campeonato 
reúne pessoas de 30 cidades 
do Centro-Oeste. “O torneio 
é um campeonato sério e to-
dos podem participar. O tru-
co é uma cultura que muitos 
conhecem, e vem pessoas de 
outras cidades, que muitas ve-
zes são acostumados a jogar 
de sua forma, porém no tor-
neio há regras estabelecidas 
que devem ser seguidas ”, in-
formou a organização.

“Trem Embananado”, um dos pratos do festival (Foto: Reprodução/Festival do Peixe)
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ALAN RUSSEL

De uns tempos pra cá 
o rap vem ganhando cada 
vez mais espaço na cena mu-
sical nacional. Seja nas redes 
sociais, nas plataformas de 
streaming ou em grandes fes-
tivais de músicas. O rap vem 
mostrando sua força e poder 
de expressão.

Belo Horizonte tem 
hoje uma das principais cenas 
do rap nacional. Uma grande 
fatia do rap de qualidade que 
é produzido no país vem da 
capital mineira. Nomes como 
Djonga, Froid, Fabricio FBC, 
Clara Lima e Sidoka compro-
vam a força do rap mineiro 
e fortalece a ideia que BH é a 
Compton brasileira (uma refe-
rência à cidade californiana, 
que colocou o rap americano 
em evidência comercial no 
fim dos anos 80).

Lagoa da Prata não está 
imune a essa febre. Um grupo 
de jovens apaixonados pelas 
rimas e batidas vem se encon-

trando na pista de skate da 
Praça Capitão José Bahia para 
compor canções, promover 
batalhas de rima e fazer um 
intercâmbio de ideias a res-
peito do movimento hip-hop. 
Jhonathan Amaral é um dos 
MC’s mais influentes na cena 
do rap lacustre. Com 23 anos 
de idade, o MC diz que o rap 
sempre esteve presente na 
sua vida e que ouve o estilo 
musical desde criança por in-
fluência da irmã.

“Eu cresci ouvindo rap 
em casa. Desde a infância a 
música foi bem presente na 
minha vida. Minha irmã mais 
velha sempre gostou de rap e 
eu cresci ouvindo Racionais, 
RZO, Consciência Humana 
e, querendo ou não, essas 
influências foram moldando 
não só o que eu escrevo como 
também o meu caráter”, con-
fessa o MC.

Jhonathan começou a 
compor em 2011 e desde en-
tão não largou a caneta. Com 
diversas canções e alguns 

clipes postados no youtube e 
redes sociais, o MC é um dos 
precursores do rap em Lagoa 
da Prata e é visto como um 
exemplo pela garotada mais 
nova que acompanha o movi-
mento.

Além dos MC’s e rima-
dores, o rap tem um persona-
gem essencial que é a figura 
do DJ. O DJ é o responsável por 
construir a batida, elaborar a 
base sobre a qual os MC’s vão 
rimar. O DJ da cena rap de La-
goa da Prata é Gabriel Ahnert. 
Com 21 anos, Ahnert é o res-
ponsável por compor e produ-
zir os beats para os MC’s da 
cena lacustre. Formado em 
informática e mecânica pelo 
Instituto Federal de Bambuí, 
Ahnert compõe há três anos 
e é uma figura ativa no rap 
lagopratense. De acordo com 
o DJ, é muito gratificante ver 
o crescimento da cena na ci-
dade, porém nem tudo são 
flores.

“Ainda existe muito 
preconceito contra quem es-

 Jovens se encontram para compor músicas, trocar experiências, promover batalhas de rima e falar 
sobre o movimento hip hop. (Foto: Rafael Robatine)

Lagopratenses se encontram na
pista de skate e compartilham

paixão pelo rap
cuta e faz rap. Desde sempre 
o rap foi associado à crimi-
nalidade. Por mais que todos 
aqui trabalham e têm suas 
responsabilidades, sempre vai 
ter quem diz que rap é música 
de vagabundo e bandido. Mas 
não é esse preconceito que 
vai tirar nosso foco”, enfatiza 
Ahnert.

Outro aspecto que in-
comoda o DJ é a questão da 
falta de apoio do poder públi-
co. “Aqui não temos o acesso 
nem aos banheiros da estação 
ferroviária. Sempre estamos 
aqui fazendo nosso som, a es-
tação ao lado tem toda uma 
estrutura da qual a gente po-
deria fazer uso, mas não nos 
é permitido. A estação está 
sempre fechada”. Mas de acor-
do com o DJ, o poder púbico 
se faz presente de outra for-
ma.

“A polícia tá sempre co-
lando. É o prazo da galera se 
juntar que a viatura chega e 
rola os baculejos. Isso é mais 
um exemplo de preconceito 
que o rap sofre. Mesmo sa-
bendo que a gente está aqui 
fazendo música, é recorren-
te as abordagens policiais. 
Eu entendo que é o trampo 
deles, que eles são pagos pra 
isso e na real nunca ouve ex-
cessos por parte da polícia. Já 
estamos acostumados e não 

vai ser isso que vai acabar 
com o movimento”, completa 
Ahnert .

Outro nome que vem 
ganhando destaque na cena 
do rap local é Guilherme Bor-
ges. O jovem de 19 anos é co-
nhecido como MC GB. Com 
uma pegada mais leve, GB é 
outro rapper que tem diver-
sas composições e sempre 
compartilha suas canções nas 
redes sociais. De acordo com 
GB, o movimento em Lagoa 
vem crescendo gradativa-
mente e tem tudo para tomar 
ainda mais corpo.“Quando eu 
comecei a colar aqui na pista, 
éramos poucos, uns cinco ou 
seis que sempre vinham aqui 
pra ouvir rap e fazer batalhas 
de rima. Hoje em dia têm vin-
te, trinta pessoas que sempre 
estão aqui. E esse número só 
tem a crescer”, completa o 
MC.

MULHERES NO RAP
E se engana quem pen-

sa que só de homens é feito o 
Rap em Lagoa da Prata. A cena 
também tem uma participan-
te forte e que levanta a ban-
deira do feminismo no mo-
vimento. Roberta Maria tem 
16 anos e é apaixonada pelo 
rap. Além de MC, Roberta é 
skatista, já disputou diversos 
campeonatos e é referência 

Foto: Rafael Robatine



09JORNAL CIDADE
06 DE AGOSTOESPECIAL

Três pessoas são presas por 
caça, entre elas, uma da cidade 
de Moema

Durante a operação, foram lavrados nove bole-
tins de ocorrência e dez autos de infração que 
totalizados somam R$ 121.890,67

REDAÇÃO

 Três pessoas foram presas em uma operação de 
combate à caça realizada pela Polícia Militar de Meio Am-
biente no Centro-Oeste de Minas Gerais na última quinta-
feira (25).  Segundo a polícia, a operação foi realizada em 
Pains, Moema e Formiga.

De acordo com os militares, um dos suspeitos preso 
teria matado dois tamanduás-bandeira, espécie ameaçada 
de extinção, com um bastão de madeira.

Durante a operação, foram lavrados nove boletins 
de ocorrência e dez autos de infração que totalizados so-
mam R$ 121.890,67.

Também foram apreendidos nove pássaros silves-
tres, dois animais silvestres de espécie não identificada, 
seis gaiolas, um alçapão, duas redes de emalhar, 10 m³ de 
lenha, duas armas de fogo, munições e dois veículos. Ao 
todo, seis guarnições com 13 militares participaram da 
operação.

Dono de fábrica clandestina 
de fogos em Santo Antônio do 
Monte é preso

O proprietário da fazenda acompanhou os tra-
balhos das autoridades, que constataram a 
produção clandestina de produtos pirotécnicos 
(Sputinik).

REDAÇÃO

A Polícia Militar de Santo Antônio do Monte e de 
Lagoa da Prata, em parceria com o Grupamento de Meio 
Ambiente e oficiais do Exército Brasileiro realizaram a 
apreensão de diversos materiais em uma fábrica de fogos 
na vizinha cidade.

Após denúncias, o mandado de busca e apreensão 
foram cumpridos no local conhecido por Fazenda Bom Su-
cesso. O proprietário da fazenda acompanhou os trabalhos 
das autoridades, que constataram a produção clandestina 
de produtos pirotécnicos (Sputinik).

Foram apreendidos 61,35 kg de pólvora negra, 02 kg 
de pólvora branca, 277,85 kg de composto pirotécnico (pól-
vora misturado a serragem), 15 kg de balada (pólvora em 
forma de esferas), 06,7 kg de espoletas e 0,84 m3 de tubos.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante 
delito, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia de San-
to Antônio do Monte, ele também foi multado no valor 
total de R$13.474,50. Foram retiradas amostras do material 
apreendido e encaminhado à Delegacia, sendo o restante 
incinerado pela polícia e exército.

do skate na região.
Roberta explica que faz 

rap há dois anos e que o skate 
fez com que ela se interessas-
se pelo gênero musical.

“Eu comecei a frequen-
tar a pista e o interesse pelo 
rap foi imediato. Vi os me-
ninos rimarem e aquilo me 
chamou muito a atenção. As 
letras correspondem ao meu 
cotidiano, ao que eu vivo e 
acredito. E desde então eu 
comecei a ouvir, entender e 
escrever rap”.

A jovem MC salienta 
que a participação feminina 
no movimento ainda é bem 
tímida e muito disso se deve 
ao fato de ainda existir muito 
machismo no meio.

“Infelizmente muita 
gente de dentro do movimen-
to parece não compreender o 
sentido real do hip-hop. Tem 
muito machismo e homofo-
bia, principalmente quando 
acontecem as batalhas de 
rima. Muita gente tentar me 
rebaixar pelo simples fato de 

eu ser mulher. Mas isso não 
faz com que eu desista ou 
abaixe a cabeça, muito pelo 
contrário. Eu faço minha mú-
sica justamente pra combater 
isso. Mas infelizmente muitas 
garotas não têm a mesma ma-
turidade e o jogo de cintura 
que eu tenho. E isso acaba 
afastando as meninas do mo-
vimento”, confessa Roberta.

Apesar das adversi-
dades e do preconceito que 
existe até mesmo dentro do 
próprio movimento de rap 
em Lagoa da Prata, Roberta 
tem muito bem definido o 
que quer. Fã da mineira Clara 
Lima, Roberta diz que se es-
pelha na MC de BH para con-
quistar seu espaço na música. 
“Quero seguir os passos da 
Clara Lima, de quem sou fã. 
Uma mina que surgiu nas ba-
talhas de MC’s em BH e hoje 
tem seu espaço no rap nacio-
nal”.

POORLINE
Com o crescimento do 

movimento hip-hop em Lagoa 
da Prata, o DJ e produtor Ga-
briel Ahnert, sentiu a necessi-
dade de criar uma produtora 
para assessorar e produzir os 
artistas da cena. Criada há 
quatro anos, a Poorline auxi-
lia os músicos no que tange 
à produção musical e vídeo-
clips. Ahnert deixa claro que 
as portas da Poorline estão 
abertas para o rap de Lagoa 
da Prata.

“Criamos a marca com 
o intuito de ajudar os artistas 
que estão em desenvolvimen-
to na cena. Eu como DJ, MC, 
beatmaker e videomaker, 
trabalho em prol da cultura 
e do bem estar da minha fa-
mília. Ainda temos poucos 
integrantes pelo fato de estar-
mos aqui para acolher quem 
de fato quer seguir firme na 
área artística. Não fechamos 
compromisso com quem quer 
só lazer”, acrescenta Ahnert.

Gabriel Noronha é um 
dos MC’s que recebem asses-
soria da Poorline. Considera-
do um exemplo de dedicação 
entre os MC’s da cena Lacus-
tre, Noronha diz que suas in-
fluências são os próprios ami-
gos que estão na correria do 
dia a dia pra fazer e produzir 
a música autoral.

“Quem está com a gen-
te aqui na Poorline tá sempre 
procurando levar o rap mui-
to a sério, independente das 
dificuldades. Precisamos nos 
dedicar ainda mais, pois todo 
esforço gera recompensa. 
Nós não podemos parar, por 
mais que vai ter gente que 
vá criticar, temos que ter fé, 
acreditar em nosso potencial 
e nunca querer se comparar 
com ninguém. Temos que nos 
comparar com nós mesmos. 
Olhar para o passado, enxer-
gar a evolução que conquis-
tamos e saber onde podemos 
chegar”, finaliza Noronha.

RAPIDINHAS JC

Jovens reunidos na Pista de Skate de Lagoa da Prata (Foto: Rafael Robatine)

Mulheres ainda são minoria. (Foto: Rafael Robatine)
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ALAN RUSSEL

A Fundação São Carlos 
e Prefeitura Municipal de La-
goa da Prata continuam em 
embate e até então não en-
traram em acordo para que 
a Prefeitura volte a realizar o 
repasse de verbas para auxi-
liar a Fundação São Carlos no 
atendimento de saúde no Mu-
nicípio. A Lei Federal 141/2012 
determina que os municípios 
devam investir o percentual 
mínimo de 15% de sua arre-
cadação em ações de saúde, 
porém 96% das cidades do 
Brasil destinam mais do que 
isso para o financiamento do 
setor. Isso acontece porque na 
maioria das vezes faltam ver-
bas estaduais e federais. Sen-

do assim, o município sente 
na obrigação de efetuar um 
repasse maior na área de saú-
de, para que os serviços não 
sejam precarizados ou inter-
rompidos.

Desde novembro de 
2016 a Prefeitura Municipal 
não vem efetuando o repasse 
para a Fundação São Carlos. 
Em contrapartida, a Prefeitu-
ra Municipal firmou contrato 
com a Instituição de Coopera-
ção Intermunicipal do Médio 
Paraopeba (ICISMEP), com 
sede na cidade de Betim. A 
ICISMEP funciona de seguinte 
forma: O município solicita 
adesão no consórcio e a ade-
são é aprovada em assembleia 
de prefeitos e na respectiva 
Câmara Municipal. O muni-

cípio compra os serviços, de 
acordo com a demanda e com 
a participação no consórcio. A 
ICISMEP disponibiliza agenda 
virtual para as Secretarias de 
Saúde, que agendam para que 
os pacientes compareçam às 
unidades da instituição para 
o atendimento que é presta-
do com estrutura de pessoal 
e equipamentos próprios da 
Instituição. A ICISMEP reali-
za, dentro das especialidades 
atendidas, a linha de cuidados 
completa: da consulta à cirur-
gia, quando necessária.

A Instituição é uma re-
ferência no que tange ao aten-
dimento em saúde no Estado 
de Minas Gerais. Semanal-
mente diversos lagopratenses 
são atendidos em Betim. Con-

forme apurado pelo Jornal 
Cidade, o tratamento oferta-
do aos cidadãos de Lagoa da 
Prata é sempre prestado com 
excelência e a aprovação da 
população que faz uso dos ser-
viços de saúde. Porém muitas 
pessoas defendem a ideia de 
que esses serviços e os recur-
sos deveriam ser destinados 
para Lagoa da Prata. 

Filipe Almeida tem 26 
anos, é consultor de marke-
ting e acompanha diretamen-
te esse embate entre a Prefei-
tura Municipal e Fundação 
São Carlos. O jovem utiliza 
constantemente sua página 
pessoal no Facebook para in-
formar a população sobre os 
atendimentos oferecidos pela 
Fundação São Carlos e tam-

bém para fazer críticas tanto 
a Prefeitura quanto a Funda-
ção, no que tange à queda de 
braços entre as duas partes. 
Recentemente Filipe utilizou 
dos serviços do ICISMEP, uma 
vez que sua esposa estava grá-
vida e não pôde ser atendida 
pela Fundação São Carlos. “O 
que aconteceu comigo é só 
mais um caso entre muitos 
outros que acontecem em 
Lagoa da Prata. Uma simples 
cirurgia de parto que pode-
ria ser realizada aqui em La-
goa é feita agora apenas pela 
ICISMEP em Betim. Isso causa 
um grande desconforto para 
quem precisa desses serviços, 
uma vez que a população per-
de tempo tendo que se deslo-
car, pegar estrada, sem contar 

Moradores comentam consequências 
na saúde, devido embate entre 

Prefeitura e Fundação São Carlos
Saúde em Lagoa da Prata está sendo prejudicada por falta de repasses públicos ao

Hospital; JC ouviu moradores que falaram sobre adesão da Prefeitura na ICISMEP e abaixo 
assinado cobrando auditoria da Fundação. Veja resposta das partes envolvidas.

Embate entre prefeitura e hospital causam transtornos à população

X
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na questão da segurança do 
paciente”, comenta Filipe. O 
consultor de marketing enfa-
tiza que o atendimento reali-
zado pela Instituição em Be-
tim é de primeira qualidade, 
que os equipamentos são de 
última geração e que o ma-
terial humano da ICISMEP é 
muito capacitado. Porém, de-
fende que esse serviço deveria 
ser prestado em Lagoa da Pra-
ta para dar maior comodida-
de e segurança à população. 
“Pelo que apurei a Prefeitura 
destinou mais de cinco mi-
lhões de reais para o convênio 
com a ICISMEP. Todo mundo 
tem acesso a esses valores e 
esses dados estão à disposição 
via portal da transparência. 
Eu acredito que esse dinheiro 
deveria ser investido aqui em 
Lagoa da Prata. Além de dar 
mais segurança e comodidade 
para a população, esse dinhei-
ro iria gerar mais empregos 
e renda no nosso município. 
São mais de cinco milhões 
em gastos diretos. Além desse 
valor, a Prefeitura tem gastos 
com gasolina, alimentação, 
hora extra dos funcionários, 
desgaste dos veículos, seguro 
e indenização em caso de aci-
dentes”, completa Filipe.

Vera Lúcia Nogueira é 
outra cidadã indignada com a 
falta de atendimento do Hos-
pital São Carlos. Vera infor-
ma que recentemente esteve 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) e presenciou 
uma cena que chocou não 
somente ela, mas também os 
usuários da UPA que presen-
ciaram o acontecido. 

“Um senhor de 64 anos 
estava com muita dor em de-
corrência de uma apendicite. 
Na ocasião o dr. Saulo pron-
tamente o atendeu e viu a 
necessidade de realizar uma 
cirurgia em caráter de ur-
gência. O senhor estava mui-
to debilitado, sem nenhum 
acompanhante e a Fundação 
São Carlos não pôde aten-
dê-lo. Isso me comoveu bas-
tante. Uma cirurgia simples, 
que durante muitos anos foi 
realizada aqui em Lagoa, hoje 
não é mais possível. O senhor 
teve que sair às pressas numa 
ambulância, sem nenhum 
familiar presente para acom-
panhar o procedimento cirúr-
gico que só poderia ser rea-
lizado em outra cidade. Isso 
é inadmissível”, completa. 
Diante disso Vera Lucia deci-
diu recolher assinaturas para 
um abaixo assinado em que 
pede uma auditoria na Funda-
ção São Carlos com o intuito 
de averiguar possíveis irregu-
laridades, fazendo com que 
seja resolvido o embate entre 
Fundação e Prefeitura. 

“A partir do momento 
que eu presenciei a cena desu-
mana com o senhor na UPA, 
eu me senti tocada a fazer 

algo para mudar essa realida-
de. Conversei com algumas 
pessoas e resolvemos recolher 
assinaturas em um abaixo as-
sinado para pedir uma audi-
toria na Fundação São Carlos. 
A Prefeitura diz que só volta 
a repassar os recursos para a 
Fundação a partir do momen-
to que houver uma auditoria 
e prestação de contas precisa 
sobre o que acontece lá den-
tro. E a Fundação por sua vez, 
mesmo vivendo um momen-
to delicado, parece não estar 
preocupada ou querer apre-
sentar uma auditoria para re-
solver essas pendências. Esta-
mos tendo um apelo popular 
grande, muita gente interes-
sada em assinar o abaixo as-
sinado. Assim que conseguir-
mos mil assinaturas, vamos 
levar até o Ministério Público 
e consequentemente pedir a 
palavra na Câmara Municipal 
para apresentarmos o pedido 
de auditoria na Fundação São 
Carlos”, completa Vera Lucia.

FUNDAÇÃO SÃO CARLOS
A Fundação São Carlos 

é registrada como pessoa ju-
rídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, com autono-
mia administrativa e financei-
ra, regendo-se pelo estatuto 
que foi aprovado em janeiro 
de 2012. A diretoria é eleita 
para mandato de quatro anos 
e é permitido reeleições para 
períodos consecutivos. A atu-
al diretoria foi empossada em 
2012 e houve reeleição em 
2016 para mandato até fim de 
2019. A assessoria de comuni-
cação da Fundação São Carlos 
recebeu a reportagem do Jor-
nal Cidade para esclarecer as-
pectos relativos à atual admi-
nistração, repasses de verbas 
e funcionalidades do hospital. 

Conforme a assessoria, 
a Fundação São Carlos realiza 
anualmente auditorias inde-
pendentes que avalia diversos 
aspectos da gestão. Todos os 
relatórios e prestações de con-
tas encontram-se disponíveis 
para toda a população e au-
toridades interessadas no site 
www.saocarlos.org.br, no por-
tal da transparência. No site 
também encontram-se todas 
as prestações de contas refe-
rentes aos repasses de verbas 
efetuados pela Prefeitura Mu-
nicipal. 

“É importante ressal-
tar que a Fundação São Car-
los preza pela qualidade na 
prestação dos seus serviços, 
por isso, todo ano realiza au-
ditorias independentes, onde 
uma equipe externa indepen-
dente avalia diversos aspectos 
da nossa gestão”. 

A assessoria também 
destacou que a Fundação São 
Carlos sempre prestou contas 
para o município, em relação 
ao convênio que recebia. “Du-
rante toda a primeira gestão 

do prefeito Paulo Teodoro, 
durante todos os meses fo-
ram realizadas as prestações 
de contas, até porque, para 
receber o recurso do mês 
seguinte, a Fundação tinha 
como obrigação prestar con-
ta do repasse do mês vigente. 
Isso está tudo documentado e 
disponível no site do Hospital 
São Carlos. Mas o prefeito exi-
ge uma prestação de contas 
da qual a Fundação não é obri-
gada juridicamente a prestar 
e que não cabe à Prefeitura. 
A Fundação São Carlos é uma 
instituição privada, filantrópi-
ca e não tem obrigação jurídi-
ca de prestar contas de bens 
que não cabem à Prefeitura”, 
informou. 

A comunicação da Fun-
dação São Carlos finalizou 
informando sobre o cresci-
mento do Hospital no Centro
-Oeste de Minas. “Com base 
em documentos e relatórios 
disponíveis no site do Hospi-
tal, a instituição apresentou 
um crescimento muito signi-
ficativo. Se antes o Hospital 
São Carlos era tido como uma 
instituição que não servia 
nem para tratar procedimen-
tos simples, hoje, é referência 
para mais de 56 municípios 
da região. Aqui realizamos 
quase três mil procedimentos 
cirúrgicos anuais: vesícula, 
apêndice, hérnia, cirurgias 
estéticas, com equipamentos 
de última geração, inclusive 
laparoscopia - cirurgia por 
vídeo, além de vários exames 
de diversas complexidade”.

CÂMARA MUNICIPAL
Os vereadores da Câma-

ra Municipal de Lagoa da Pra-
ta estão divididos com relação 
aos problemas que assolam a 
saúde pública municipal. A si-
tuação, como é de se esperar, 
está do lado do prefeito Paulo 
Teodoro e cobra uma presta-
ção de contas da Fundação no 
que tange aos bens e imóveis 
negociados pela atual direto-
ria. A vereadora Cida Marce-
lino, que durantes anos tra-
balhou na área de saúde, foi 
eleita em 2011 e reeleita em 
2015. Cida da Saúde, como é 
conhecida pela população de 
Lagoa da Prata, acredita que a 
queda de braços entre Prefei-
tura e Fundação São Carlos é 
desnecessária e quem perde 
com esse embate é a popu-
lação. Cida da Saúde destaca 
que o recurso da Prefeitura 
para a população não deveria 
ser interrompido, uma vez 
que esses recursos sempre 
passaram pelo crivo do Con-
selho Municipal de Saúde e 
nunca houve questionamen-
tos referentes ao repasse para 
a Fundação. “Na verdade não 
tinha nada de errado nos re-
passes. O recurso foi repas-
sado e utilizado em favor da 
população por meio dos servi-

ços prestados. A prestação de 
contas sempre foi aprovada. 
Na verdade, o que ocorre é 
um embate político e pesso-
al, que vem prejudicando o 
povo mais pobre da nossa ci-
dade”.  A vereadora enfatiza 
que vêm recebendo inúmeras 
reclamações da população em 
relação a esta situação. “As 
pessoas me procuram porque 
não entendem o motivo desse 
embate. Eu sugiro que tanto 
hospital quanto nosso ges-
tor municipal possam sentar 
para discutir o que é melhor 
para a população, uma vez 
que quem está sendo preju-
dicado é o povo que precisa 
sair de Lagoa, enfrentar as 
madrugadas em rodovias pe-
rigosas para buscar tratamen-
to fora do município, exceto 
em casos de alta complexida-
de que não se pode resolver 
em Lagoa da Prata. Trabalhei 
muitos anos na saúde munici-
pal e me recordo que muitos 
casos como cataratas, ortope-
dia e partos eram resolvidos 
aqui. Vejo que está faltando 
diálogo entre as partes envol-
vidas. Observo que há muita 
desconfiança das partes men-
cionadas e que o diálogo é a 
melhor maneira de resolver 
esse conflito”, acrescenta a 
vereadora. 

Cida também enfati-
za que pessoas influentes da 
cidade poderiam incentivar 
e promover esse diálogo em 
favor do povo. “Representan-
tes de igrejas, clubes de servi-
ços, OAB, Ministério Público, 
Poder Judiciário, Defensoria 
Pública e nós vereadores tam-
bém temos a obrigação de 
tentar promover esse diálogo. 
Temos que nos unir para o 
bem estar e saúde, em busca 
de um bem comum para a po-
pulação”, completa a vereado-
ra.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE

O secretário de Saúde 
Geraldo Almeida recebeu a 
reportagem do Jornal Cidade 
e esclareceu algumas ques-
tões referentes ao contrato 
com a ICISMEP e sobre o cor-
te do repasse de recursos da 
Prefeitura Municipal para a 
Fundação São Carlos. Geraldo 
evidencia que o contrato com 
o consórcio ICISMEP foi reali-
zado único e exclusivamente 
com o intuito de melhor aten-
der a população da cidade e 
também economizar recursos 
públicos da pasta da saúde. “A 
adesão do município ao con-
sórcio é algo previsto em lei. 
A partir do momento que o 
município faz adesão ao con-
sórcio, temos a disposição da 
população um conjunto de 
serviços completos como car-
diologia, oftalmologia, orto-
pedia, otorrino, gastro, angio-
logia e demais especialidades. 

Serviços esses que a Fundação 
São Carlos não dispõe à popu-
lação. O Hospital São Carlos 
oferece um ou outro serviço, 
mas até então nunca foi apre-
sentado pela Fundação São 
Carlos uma carteira completa 
de serviços para ser oferecido 
ao município. A Prefeitura 
continua comprando um ou 
outro serviço do Hospital São 
Carlos, como é o caso das to-
mografias. Em contrapartida, 
o custo dos gastos de saúde 
em um modelo de consorcia-
mento é bem mais econômi-
co para a gestão. A ICISMEP 
hoje tem adesão de quase 50 
municípios. Fazer a compra 
de produtos e serviços para 
um município é um preço. A 
compra para 50 munícipios 
em volume, é muito mais ba-
rato. Por isso a opção de fazer 
parte do consórcio ICISMEP”, 
explica o Secretário de Saúde.

Com relação ao corte 
de recurso da Prefeitura para 
a Fundação São Carlos, o se-
cretário de Saúde adverte que 
é preciso estudar todo o con-
texto. “Em 2016 a gestão mu-
nicipal inaugurou a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
e foi realizado um plano de 
trabalho para continuar a re-
passar os recursos à fundação 
mesmo após a inauguração da 
UPA. Alguns fatores contribuí-
ram para que a gestão suspen-
desse esses repasses. O prefei-
to solicitou à Fundação São 
Carlos através de oficio, um 
demonstrativo da situação fi-
nanceira da fundação. Muito 
se fala que a fundação sempre 
prestou contas dos recursos 
repassados pela prefeitura, e 
é verdade. Porém essa presta-
ção é feita apenas do repasse 
municipal. O que queremos 
saber é o quanto a fundação 
arrecada de recursos públi-
cos, das esferas municipais, 
estaduais, federais e também 
dos recursos privados; uni-
med, plantomed, promed e 
particular. Queremos esse 
demonstrativo em números 
e que a fundação comprove 
que a arrecadação não é sufi-
ciente para suprir as despesas 
do hospital. Já que se trata de 
uma instituição filantrópica, 
é obrigação da fundação pres-
tar conta disso. Nós da gestão 
entendemos que não há ne-
cessidade de esconder isso. 
Porque pode ser que a arre-
cadação do SUS, juntamente 
com a arrecadação privada, 
seja suficiente para atender 
as necessidades da Fundação 
São Carlos. Acreditamos que 
uma instituição filantrópica, 
que não tem a obrigação de 
prestar contas, não pode ter 
o direito de exigir recursos”, 
completa o secretário.




