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Levar a verdade so-
bre os fatos não somente é 
a maior responsabilidade de 
um jornalista, mas também 
a maior dificuldade. A inexis-
tência daquela que seria a ver-
dade absoluta, faz com que 
todo e qualquer material seja 
digno de questionamentos. 
Para tanto, o ponto de equilí-
brio entre a narrativa dos fa-
tos e a credibilidade daquele 
que redige a matéria é funda-
mental para se tornar crível 
diante dos olhos atentos dos 
mais diversos leitores. Seja no 
impresso ou no digital, o Jor-
nal Cidade ao longo dos seus 

EDITORIAL

quase 7 anos de existência foi 
construindo na narrativa este 
ponto de equilíbrio.

No entanto, por trás de 
toda reportagem, após aná-
lise de todos os fatos e infor-
mações, existe uma opinião. 
O Jornal Cidade também terá 
opinião! Agora, o nosso veícu-
lo passará a ter voz, por meio 
das publicações de editoriais 
e nos programas especiais de 
podcasts e vídeos.

Juntos, dissertaremos o 
fato, daremos nossa opinião 
e, acima de tudo, honraremos 
a nossa liberdade de impren-
sa. Doa a quem doer.

Da liberdade de 
imprensa, o novo 

Jornal Cidade 

REDAÇÃO

A Prefeitura de Lagoa 
da Prata concluiu as obras 
de pavimentação da estra-
da que dá acesso ao Distrito 
de Martins Guimarães e em 
uma grande festa, inaugurou 
a obra na última sexta-feira 
(6), na praça do distrito.  Até 
a conclusão da obra, o tráfego 
de carros aconteceu pelo tre-
cho conhecido como “Estrada 
do Lixão”.

Foram investidos quase 
R$ 1 milhão pela prefeitura 
para asfaltar este percurso, 
que tem 2,7 quilômetros. O 

traçado original da estrada foi 
mantido, entretanto, houve 
necessidade de um desvio em 
torno de 200 metros devido a 
um fator geológico.

Durante muitos anos 
a população do local esperou 
por essa obra, são cerca de 
mil moradores, mais os fun-
cionários da região que vão 
todos os dias para as duas fá-
bricas instaladas no distrito, e 
diversas pessoas de Lagoa da 
Prata que possuem casas no 
distrito.

 Para Marcelo Máximo, 
empresário e tem residência 
em Martins Guimarães, a obra 

trouxe diversos benefícios. 
“Tem três anos que tenho 
casa em Martins e fui premia-
do, pois tem gente que vive 
lá há 40, 60 anos e estavam 
esperando por essa obra, so-
nhando com esse asfalto. Essa 
semana dei carona para uma 
senhora que também mora lá 
a vida inteira e ela comentou 
que com a estrada está uma 
rapidez para ir e voltar, não 
tem sujeira. É um progresso 
grande demais, fico muito fe-
liz por todos que moram lá. O 
progresso é indiscutível, é um 
conforto e uma segurança”.

Quase 3 quilômetros de pavimentação com recursos próprios do município. (Foto: Prefeitura).

Rodovia de Martins Guimarães 
é inaugurada
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Muito se ouve falar so-
bre os processos criminais de 
improbidade administrativa 
que o prefeito Paulo Teodoro 
responde perante à Justiça. 
Seja em redes sociais ou em 
rodas de conversas pela ci-
dade, o assunto sempre vem 
à tona. Muitas das vezes, as 
informações postadas em gru-
pos de facebook a respeito do 
assunto não têm embasamen-

to jurídico ou relação com a 
veracidade dos fatos. Diante 
disso, o Jornal Cidade conver-
sou com o promotor do Minis-
tério Público, Luis Augusto de 
Resende Pena, para esclarecer 
alguns pontos a respeito des-
se último processo de impro-
bidade administrativa que o 
prefeito vai responder crimi-
nalmente.

No dia 22 de agosto de 
2019, o Tribunal de Justiça de-
cidiu instaurar processo cri-

minal contra o prefeito Paulo 
Teodoro, em decorrência de 
contratação, sem licitação, de 
escritório de advocacia para 
consultoria jurídica. O contra-
to foi assinado com o escritó-
rio “Tibúrcio David – Socieda-
de de Advogados” no dia 24 
de fevereiro de 2017, no valor 
total de R$ 52.000,00. O escri-
tório realizou serviços de con-
sultoria jurídica e administra-
tiva durante quatro meses ao 
município de Lagoa da Prata. 

Ao analisar o contrato, o Mi-
nistério Público do Estado de 
Minas Gerais viu evidências 
suficientes de que a atuação 
do gestor causou danos aos 
cofres públicos. Sendo assim, 
o promotor ajuizou ação pe-
nal contra o prefeito Paulo 
Teodoro e remeteu à Procura-
doria Geral de Justiça.

O processo em questão 
narra que os currículos dos só-
cios do escritório contratado, 
evidenciavam a falta de expe-
riência profissional ou qualifi-
cação acadêmica para realizar 
as atividades mencionadas no 
contrato. O processo ainda 
destaca que o município de-
tém corpo jurídico próprio e 
apto para desempenhar o ob-
jeto do contrato, sendo assim 
desnecessário contratar escri-
tório de advocacia no valor de 
52 mil reais para prestação de 
serviços de consultoria jurídi-
ca por quatro meses.

 Luis Augusto é pro-
motor do Ministério Público, 
atua na comarca de Lagoa da 
Prata há nove anos e explica o 
motivo de ter remetido a acu-
sação à Procuradoria de Jus-
tiça. “Este processo criminal 
foi originário de uma ação de 
improbidade administrativa 
que ajuizei contra o prefeito 
municipal e um ex-secretá-
rio. A promotoria remeteu a 
acusação à Procuradoria de 
Justiça. Isso se dá pelo motivo 
de que o prefeito, para os pro-
cessos de natureza criminal, 
tem foro privilegiado. Então, 
quem pode processar crimi-
nalmente o prefeito é a Procu-
radoria. Nesse sentido, a Pro-
curadoria analisou e ofereceu 
a denúncia criminal contra o 
prefeito”, explicou.

O promotor informou 
que neste processo, apenas o 
prefeito vai continuar como 
o réu e que a Procuradoria 
entendeu que quanto à atua-
ção do também ajuizado ex-
secretário Zezinho Ribeiro, 
houve ausência de justa cau-
sa, e que há evidências sufi-
cientes de que sua atuação no 
procedimento de dispensa de 
licitação foi meramente pro-
tocolar, atendendo a ordem 
do chefe do poder executivo. 
“Foram dois os denunciados, 
o prefeito e um ex-secretário. 
Em relação ao ex-secretário, 
ele não será processado. Vai 

continuar como réu apenas o 
prefeito municipal”, explicou 
o Promotor.

Doutor Luis salientou 
que esse não é o primeiro 
processo criminal que o pre-
feito está respondendo. “Esta 
me parece que é a quarta 
denúncia oferecida contra o 
prefeito e é a terceira já re-
cebida. Essa é só mais uma 
ação de improbidade que eu 
ajuizei e encaminhei cópia 
para a Procuradoria, que está 
sendo recebida e irá virar um 
processo penal”, completou o 
promotor.

Se, por ventura, o chefe 
do executivo municipal vier 
a ser condenado nessa ação 
penal, a pena prevista na le-
gislação (artigo 89) é de três a 
cinco anos de reclusão, mul-
ta, perda de direitos políticos 
se tornando inelegível.

É necessário salientar 
que, até então, o prefeito mu-
nicipal não foi condenado em 
nenhum dos processos pelo 
qual responde criminalmen-
te. O sistema judiciário no 
Brasil é moroso e, provavel-
mente, estas ações criminais 
serão julgadas somente após 
o término do mandato do atu-
al chefe do poder executivo 
municipal.

O PREFEITO NÃO QUIS SE 
MANIFESTAR A RESPEITO 
DOS PROCESSOS CRIMINAIS 
EM QUE É RÉU

O Jornal Cidade en-
trou em contato com o gestor 
para que ele pudesse comen-
tar a respeito da ação penal. 
Indagamos ao prefeito qual 
a necessidade de contratar, 
sem licitação, empresa de 
consultoria jurídica, uma vez 
que o município detém corpo 
jurídico próprio. Na ocasião, 
também perguntamos se o 
prefeito tinha conhecimento 
da falta de experiência profis-
sional por parte do escritório 
contratado. 

O prefeito não quis res-
ponder e só deve se manifes-
tar nos autos do processo.

Mais uma denúncia na conta do 
prefeito Paulo Teodoro...

O Tribunal de Justiça recebeu mais uma denúncia do Ministério Público contra o prefeito 
municipal. Desta vez, o gestor contratou, sem licitação, escritório de advocacia sem

experiência profissional para consultoria jurídica

Promotor informou que três denúncias contra o prefeito já foram recebidas pelo TJ. 
(Foto: Jornal O Papel).



Academia: 
Estação Training

Açougue/Casa de Carne: 
Shopping da Carne

Agência de Turismo: 
CVC Lagoa da Prata

Alinhamento e Balanceamento: 
Boavia Auto Center

Aluguel de Vestidos de Noiva e 
Afins: Edvani Noivas

Artigos para Festas:
Festa Mix

Auto Peças Leve: 
Leandro Auto Peças

Autoescola: 
Auto Escola Central

Boutique de Moda Feminina:
½ Expediente

Buffet: 
Divina Gula Buffet

Cerveja Artesanal Local: 
Cervejaria Leiva

Churrasquinho/Espeteria:
Rei do Espetinho

Clínica de Odontologia:
Clínica Saúde e Vida

Clínica Veterinária:
Clínica Vet Center

Comércio de Bebidas:
Temmax

Confecção de Cama, Mesa e 
Banho: Lisse Enxovais

Confecção de Uniformes: 
Spenceer

Confeiteira: 
Juliana Marques

Corretora de Seguros: 
Ludmila Seguros

Cursos Pré-Vestibular: 
Tutores

Decoração de Festas em Geral: 
Adelia Coutinho

Cursos Profissionalizantes: 
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Decorações Especiais: 
Amor em Cena

Delivery Foods: 
Nabrasa Hambúrguer

Design de Sobrancelha: 
Lidiane Santos

Despachante: 
Despachante Tavares
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Distribuidor de Produtos para 
Rifa: ZF Atacadista

Divulgação Móvel: 
Wender Silva Produções

Drogaria: 
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Emissora de Rádio: 
Rádio Veredas FM

Empresa de Cerimonial: 
Madu Braga Cerimonial

Empresa de Certificação Digi-
tal: Simplifica Certificação

Empresa de Climatização: 
Ar Terapia

Empresa de Comunicação 
Visual: F5 Gráfica Digital

Empresa de Energia Solar 
Fotovoltaica: 

JRE Energia Fotovoltaica

Empresa de Sonorização e 
Estruturas para Eventos: 

Alexandre Couto (Pavane)

Empresário do Ano: 
Marcelo Lacerda (Boavia)

Engenheiro Civil: 
Antônio Aparecido dos Santos

Ensino a Distância: 
Unopar Lagoa da Prata

Escola de Futebol: 
Escola de Futebol Lanos

Escola de Idiomas: 
CCAA

Escola Particular de Ensino 
Infantil: IMAM

Escola Particular do Ensino 
Fundamental  ao  Ensino Médio: 

IMAM

Escritório de Advocacia: 
Dr. Wantuil Cândido de Almeida

Escritório de Contabilidade: 
Contabilidade Scoreli

Estúdio de Ioga: 
Namastê Yoga Studio

Estúdio de Treinamento Fun-
cional: Studio Êxito

Estúdio Fotográfico: 
Lindomar Fotógrafo

Fábrica de Calhas: 
Fabricalhas

Filmagem: 
Lindomar Fotógrafo

Farmácia de Manipulação: 
Biofarma

Fisioterapeuta: 
Mariana Bernardes

Floricultura: 
Maria FLor

Fonoaudiólogo(a): 
Heliomar Carvalhaes
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Cacau Show
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Gráfica Digital/Rápida: 
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Hotel: 
Solar Hotel

Imobiliária: 
RCA Imóveis

Instituição Financeira: 
Sicoob Lagoacred Gerais

Jornal: 
Jornal Cidade

Jovem Empreendedor: 
Ronier Fonseca



Jovem Empreendedora: 
Isabella Robatine

Laboratório de Análises 
Clínicas: Laborclin

Lanternagem e Pintura de 
Veículos: Auto Car

Locação de Container: 
Loca Fort Container

Locação de Máquinas e Equi-
pamentos: Lagoa Máquinas

Locutor de Rádio: 
Wender Silva

Loja de Acessórios e Bijuterias: 
Entre Folhas Acessórios

Loja de Calçados: 
Cláudia Calçados

Loja de Consertos de Geladeiras e 
Refrigeração: 

Eletromaq Refrigeração

Loja de Cortinas e Persianas: 
Pratinha Cortinas e Persianas

Loja de Cosméticos: 
Love Me Makeup

Loja de Ferragens: 
Sefer

Loja de Ferramentas: 
Lagoa Ferramentas

Loja de Material Esportivo: 
Cláudia Esportes

Loja de Moda Feminina: 
Cravo e Canela

Loja de Moda Infantil: 
Luiza Baby

Loja de Moda Masculina: 
Serafine

Loja de Móveis: 
Jackson Móveis

Loja de Presentes e Dec-
orações: Ma Presentes

Loja de Produtos Naturais: 
Temperale

Loja de Suplementos Alimen-
tares: Robson Suplementos

Loja de Som e Acessórios Auto-
motivos: Monster Sound

Manutenção de Ar Condiciona-
do Automotivo: Check-up

Manutenção em Balanças: 
Comave Balanças

Maquiador(a): 
Thais Serapião

Marcenaria/Móveis Planeja-
dos: Design Móveis

Moto Peças: 
Motomatos

Novos Empreendimentos: 
Mercatto Empório

Oficina de Motos: 
Motomatos

Oficina Mecânica Leve: 
Boavia Auto Center

Ótica: 
Ótica Lagoa da Prata

Personal Trainer: 
Graciene Lacerda

Petshop: 
Pelos e Patas

Pilates: 
Mariana Bernardes

Pizzaria: 
Pizzaria Rezende



Prestação de Serviços em 
Gesso: AD Gesso

Produtos de Limpeza: 
Prata Limp

Provedor de Internet: 
Netwise Internet

Quiropraxista: 
Ana Cláudia Oliveira

Relojoaria: 
Relojoaria Omega

Restaurante: 
Restaurante do Taioba

Revenda de Veículos Semino-
vos (Motos): R2 Motos

Sacoleira: 
Andréia Santos

Salão de Beleza Feminino: 
Tamara Valadares

Salão de Beleza Infantil: 
Star Kids

Salão de Corte Masculino e 
Barbearia: 

Broklyn/Salão da Rosalva

Salão de Festas: 
Fuzuê

Segurança Eletrônica: 
Lagoa Alarmes

Serralheria/Estruturas Metáli-
cas: Serralheria Imperial

Sistema para Automação: 
World System

Site de Entretenimento e Infor-
mação: Sou + Lagoa

Supermercado de Rede: 
Super ABC

Supermercado Local: 
Prado e Miranda

Vendedor(a) de Balcão: 
Wagner Pousa

Veterinário(a): 
Dra. Fernanda Cardoso
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MATHEUS COSTA E LAIANA 
MODESTO

O assunto mais comen-
tado nos últimos dias tem 
sido a crescente onda de quei-
madas no Brasil, principal-
mente na Amazônia. As flo-
restas queimam como nunca 
nos últimos cinco anos, e de 
janeiro até agosto deste ano, 
houve um aumento de 83% 
das queimadas em relação 
ao mesmo período de 2018. O 
desmatamento está matando 
a fauna e a flora brasileira e 
a situação assusta o mundo 
todo. O Brasil já sente no bol-
so e na saúde de milhares de 
pessoas.

Em Lagoa da Prata tam-
bém tem sido possível sentir 
os efeitos das queimadas. Esse 
ato criminoso tem interferido 
na saúde dos moradores. Por 
aqui, houve um aumento nos 
atendimentos na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
em relação a dificuldade res-
piratória, principalmente em 
crianças e idosos que sofrem 
de doenças como asma, bron-
quite e renite, como contou a 
enfermeira Iasca Reginalda. 
Ela atende casos diários de 
pessoas que sofrem com a fu-

maça.
O Jornal Cidade conver-

sou com o secretário de Meio 
Ambiente Lessandro Gabriel, 
que informou que a maior 
parte destes crimes ocorrem 
em terrenos baldios, onde o 
fogo se alastra. Mesmo com 
a existência de leis que proí-
bam atos como este de qual-
quer forma, sejam em canas, 
lotes vagos ou folhas em quin-
tais, muitas pessoas não res-
peitam. Porém, conforme ele, 
é muito complexo encontrar 
os criminosos.

“As queimadas nas ci-
dades ou são cometidas por 
infratores não identificados 
ou devido a cultura de igno-
rância por parte de alguns 
moradores”, informou o se-
cretário.

CRIME AMBIENTAL
Provocar incêndio em 

mata ou floresta é crime am-
biental definido no artigo 41 
da Lei de Crimes Ambientais, 
com previsão de pena de re-
clusão de dois a quatro anos, 
assim como causar incêndio 
expondo a vida, integridade 
física ou patrimônio de outro 
a perigo sujeita o infrator à 
reclusão de três a seis anos 

 A penalidade para 
quem coloca fogo de modo 
indiscriminado é grave. Além 
da possibilidade de responder 
a processos criminais, o crimi-
noso pode sofrer multa admi-
nistrativa de R$ 1 mil por hec-
tare, bem como ser chamado 
a reparar os danos causados, 
e aí se incluem danos morais 
em prol da coletividade, que 
fica tolhida de fruir do patri-
mônio ecológico degradado.

Um exemplo claro é da 
empresa Biosev de Lagoa da 
Prata. Tempos atrás a empre-
sa colhia a plantação de cana 
e o que sobrava nos terrenos 
eram eliminados através de 
queimadas. Todavia, depois do 
surgimento da Lei da Queima 
da Cana (Lei nº 11.241/2002), 
a Biosev precisou se adequar. 
Começaram a reduzir a taxa 
de queimadas gradativamen-
te, ano após ano. Atualmente, 
toda a colheita é feita através 
de maquinários, e a empresa 
ainda ajuda em causas crian-
do campanhas ao combate à 
incêndios.

CAMPANHA CONTRA INCÊN-
DIOS

Hoje, a Biosev é muito 
atuante contra os incêndios 

em Lagoa da Prata, 20% da 
equipe é treinada para comba-
ter estes atos. Inclusive, a bri-
gada de incêndios da unidade 
é também uma forte aliada 
no combate de fogo dentro da 
cidade, seja em lotes vagos, 
quintais e em propriedades 
privadas rurais. Em agosto a 
empresa lançou a campanha 
“Gestão de prevenção de in-
cêndios” informando sobre 
os trabalhos que desenvolve 
para prevenir e combater este 
crime e chama a atenção para 
que a população denuncie. A 
campanha está ocorrendo em 
todas as mídias dos municí-
pios que faz parte e também 
dentro da unidade.  

DADOS PREOCUPAM
Em coletiva de impren-

sa, a Biosev informou que este 
ano a situação é preocupante, 
principalmente por estarmos 
há um longo período sem 
chuvas e ainda, estarmos em 
um período de seca. Somente 
no primeiro semestre foram 
queimados 1423,66 hectares, 
quase o mesmo número quei-
mado no ano todo de 2018, 
que foi de 1465,14 hectares.

A situação é ainda mais 
preocupante, pois recente-

mente, os colaboradores da 
empresa receberam ameaças 
de anônimos por meio de 
placa no canavial informan-
do que haveria queimadas na 
região, caso a usina não jogas-
se água nas estradas rurais e 
ainda, houve queimadas em 
área onde estava expostos ou-
tdoors da campanha. O que 
torna ainda mais difícil o tra-
balho de conscientização da 
empresa. 

Em Lagoa da Prata, a 
Secretaria de Meio Ambiente 
está sempre monitorando os 
possíveis infratores por meio 
de câmeras de vigilância ou 
mesmo por denúncias, o que 
é mais difícil. Por isso, campa-
nhas de conscientização sem-
pre são realizadas em ruas e 
escolas do município.

Nesta temática, alguns 
programas existem com o 
objetivo de conscientizar a 
população desde os primeiros 
anos escolares, como é o caso 
do Programa de Educação 
Ambiental (Progea) da Polícia 
Militar Ambiental. O progra-
ma já está no quarto ano de 
funcionamento e é desenvol-
vido em diversas escolas de 
Lagoa da Prata, Japaraíba, Mo-
ema e Luz

Efeitos das queimadas em Lagoa da 
Prata já causam danos à saúde da 

população, diz enfermeira
Ato criminoso tem interferido na saúde dos moradores, principalmente em 

crianças e idosos.

Foto: Divulgação/Internet
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As ruas de Lagoa da 
Prata começaram a receber 
na última semana de agosto 
as guardas de congado que 
fazem os festejos de Nossa 
Senhora do Rosário. Os devo-
tos do “Grupo Dois” fizeram a 
festa na Praça dos Congadei-
ros no Bairro Marília. E neste 
último final de semana foi a 
vez do “Grupo Um” colocar 
as guardas nas ruas e coman-
dar o festejo na Igreja Nossa 
Senhora do Rosário no Bairro 
Américo Silva.

Pode se dizer que a Fes-
ta do Congado é a celebração 
religiosa e cultural mais im-
portante e antiga de Lagoa 
da Prata. São 106 anos de ce-
lebrações que começaram an-
tes mesmo da emancipação 
do município. A festividade 
de Nossa Senhora do Rosário 
começou em 1913, quando 
Lagoa da Prata ainda era o pe-
queno vilarejo de São Carlos 
do Pântano. O casal Antônio e 
Ana Pereira foram os patriar-
cas da festa, trazida de Santo 
Antônio do Monte e que há 
mais de 100 anos é realizada 
em Lagoa da Prata.

A origem das festivi-
dades de congado no Brasil 
se deu em meados do século 
XVIII. A história oral conta 
que o responsável pelas pri-
meiras festividades foi Chico 
Rei, um monarca africano, 
nascido no reino do Congo e 
trazido ao Brasil por comer-
ciantes portugueses trafican-
tes de escravos em 1740. 

César Aparecido da Sil-
va é o Rei de São Benedito na 
Festividade de Congado em 
Lagoa da Prata. César, que 
também é secretário da As-
sociação dos Congadeiros, re-
cebeu a coroa como herança 
de seu bisavô Zé Albino, que 
também era Rei de Congo. 
Desde então, é entusiasta e 
trabalha para que a festa e as 
tradições sejam preservadas. 
“Muito se ouve de diversas 
pessoas a respeito da histó-
ria e da festividade de Nossa 
Senhora do Rosário. Como é 
uma festa muito antiga, mui-
ta coisa se perdeu durante os 
anos e outras histórias foram 
criadas. Eu tenho todo um 
cuidado para que a história e 

costumes sejam preservados”, 
salientou César. 

Indagado se existe algu-
ma relação entre as festivida-
des de congado com religiões 
de matriz africana, o Rei de 
São Benedito é enfático. “As 
festas de congado são uma 
representação dos cortejos de 
reinados africanos. Mas posso 
dizer com propriedade que 
aqui em Lagoa da Prata não 
há relação alguma com religi-
ões de matriz africana. Nosso 
festejo é totalmente cristão e, 
baseado na doutrina católica. 
Em algumas cidades já é um 
pouco diferente e pode ser 
que haja algumas misturas. 
Em uma ou outra cidade, al-
guns cortes de Moçambique 
apresentam certas semelhan-
ças com religiões de matriz 
africana. Mas em Lagoa da 
Prata posso garantir que nun-
ca houve essa mistura”, afir-
mou César.

Padre Cristiano Caeta-
no tem 37 anos, é pároco da 
Paróquia de São Carlos Borro-
meu em Lagoa da Prata e co-
mentou sobre a força destas 
festividades na cidade e em 
cidades da região, como Japa-
raíba, Santo Antônio do Mon-
te, Moema, Bom Despacho e 

Dores do Indaiá. Ele também 
enfatizou sobre a busca em 
fazer um trabalho de cons-
cientização no sentido de pre-
servar os costumes e raízes do 
congado. 

“Recentemente reuni 
com a corte, congo e capitães 
de Moçambique numa tenta-
tiva de tentar salvaguardar a 
história e tradição. Às vezes 
o congo ou as guardas caem 
na tentação de querer inovar 
e a tradição acaba esquecida. 
Existem muitas músicas e 
cantigas que os negros can-
tavam em senzalas e isso não 
pode ser esquecido. Fiz um 
apelo a eles que retomassem 
e mantivessem essa tradição 
para que não se perca o cos-
tume e a raiz histórica dos 
festejos de congado em Lagoa 
da Prata”, completou o padre.

O Senhor Valdote tem 
83 anos e dança congado des-
de os seis anos de idade. Val-
dote é uma das figuras mais 
importantes nas festividades 
de Lagoa da Prata. Ele rece-
beu o título de capitão-mor, 
uma vez que é o mais antigo 
capitão de guarda de reinado 
na cidade. A guarda do capi-
tão Valdote tem atualmente 
em torno de 60 congadeiros 

que dançam embalados por 
cantigas tocadas por sanfona, 
violão cavaquinho, caixa e 
pandeiro. Valdote deixa cla-
ro que sua guarda mantém 
as mesmas cantigas e danças 
do século passado. “Não mu-
dei nada na minha guarda. 
As músicas e as danças são as 
mesmas que aprendi quando 
criança. Enquanto eu estiver 
vivo minha guarda vai man-
ter as mesmas tradições, cos-
tumes, cantigas e danças”, fi-
nalizou o capitão-mor.

GUARDA DE MOÇAMBIQUE
A guarda do Moçambi-

que é a mais emblemática nas 
festividades de Nossa Senhora 
do Rosário. Vestidos todos de 
branco, com chocalhos nas 
pernas, a guarda de Moçambi-
que é composta quase que em 
sua totalidade por negros e é 
a última guarda a se apresen-
tar no cortejo. De acordo com 
César Aparecido, Rei de Con-
go, o Moçambique é essencial 
para a festa de reinado e sem 
o Moçambique não existe fes-
ta.

‘Tradição e fé’: Festa de Congado há 
106 anos encanta fiéis e devotos em 

Lagoa da Prata
Festa religiosa é a mais tradicional de Lagoa da Prata e cidades circunvizinhas. 

Foto: Thiago Martins

Foto: Thiago Martins




