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Derramamento de 
piche próximo à Praia 

Municipal 
deixa banhistas

em alerta 

Veja vencedores 
do prêmio de
fotografia da 
Prefeitura de

Japaraíba

Santo Antônio 
do Monte oferece 
vagas de emprego 

em diversas 
áreas.

BENEFÍCIO PRÓPRIO? 
ABUSO DE PODER? 
Codema aprova às pressas projeto 
que diminui área de preservação 
na nascente da Praia.
Intenção é diminuir a área do Parque Francisco 
de Assis Rezende e redesenhar o traçado de 
pavimentação asfáltica que será realizado 
na região. Suspeita é de que novo traçado 
venha a valorizar lote do prefeito Paulo 
Teodoro, que se encontra em Área de 
Preservação Permanente (APP). 
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Lagoa da Prata comemora 
81 anos com show da dupla 

Fernando e Sorocaba

SHOW 
GRATUITO! 
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Foi sucesso! 3�  Circuito Pharlab Bem-Estar 
promove inclusão social, participação ativa 

dos funcionários e reúne público de todas 
as idades em Lagoa da Prata.

FOI SUCESSO!
o
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Chegou dezembro e, 
com ele comemorações, mesa 
farta, família e amigos reuni-

Rhaiane Carvalho
dos. O ano de 2019 foi e tem 
sido difícil para muitas famíli-
as, mas é preciso olhar para 
frente com a sabedoria de que 
não é por acaso que nós conti-

Reúna sua família e 
amigos, faça uma ceia gostosa 
ou um almoço de Natal, faça 
amigo oculto, brinque, fale as 
qualidades da pessoa com que 
saiu. O mundo está precisan-
do disso, as pessoas estão pre-
cisando ouvir a importância 
que têm para nós. Não deixe 
para depois o abraço, as pala-
vras, os sorrisos, as brincadei-
ras... Aprecie sua mesa cheia! 
Cheia de amor e presença! 

nuamos aqui. 

Faça muitas fotos e 
vídeos, mas viva os momen-

Neste ano, não obstante 
os outros, muitas mães passa-
rão sem seus filhos, muitos 
filhos sem seus pais, irmãos... 

tos! Sim, embarcamos no últi-
mo mês do ano. Muitos acredi-
tam que nada mudará em 
2020, mas que possamos não 
nos apegar a isso. Precisamos 
acreditar! Devemos acreditar! 
Estamos em evolução e não 
faz sentido acreditar que esta-
remos sempre do mesmo 
jeito. Precisamos acreditar 
que teremos mais pessoas 
felizes, solidárias, sem racis-
mo, sem preconceito, sem 
corrupção; acreditar que a 
economia do país irá melho-
rar, que a educação, saúde e 
moradia digna sejam priorida-
des de nossos governantes.

Que neste ano, seu 
melhor presente seja o abraço 

e o sorriso daqueles que você, 
nem por um segundo, se ima-
ginaria sem. Neste ano, faltará 
um em minha mesa, faltará 
um abraço que não daremos, 
será um a menos no amigo 
oculto, será um sorriso que 
não teremos, mas estamos 
extremamente agradecidos a 
Deus pela oportunidade da 
convivência. Que você, ao ler 
essa mensagem, reflita como 
será seu Natal e Ano Novo, e 
que tenha como prioridade os 
sorrisos e abraços daqueles 
que cuidam de ti o ano todo.

Falta um  mesa! em minha

CULTURA

Foto Ilustrativa.

Impressão: Sempre Editora.

No total, 2338 votos foram contabilizados nas 20 fotos escolhidas para votação popular.

A Prefeitura de Japaraí-
ba divulgou os nomes dos 

Na Categoria Adulta

O 1º lugar ficou para o 
fotógrafo Sandro Maílson, 
que recebeu 379 votos, com 
a foto “Flamboyant entre 
cercas”.

O 2º lugar foi a foto “A natu-
reza nos oferece felicidade 
através de lugares magnífi-
cos, é preciso apenas parar 
e olhar”, da fotógrafa Rosi-
meire Aparecida Pereira, 
que recebeu 351 votos.

Já o 3º lugar foi “Por estra-
das extensas caminho em 
busca da felicidade, paisa-
gens de farta beleza me 
cercam pela passagem” por 
Renata Cristina Cardoso 
com 220 votos.

Na Categoria Estudante

O 2º lugar ficou para Kaike 
Nazareno Reis Alves, com a 
foto “Luz e Cor”, que teve 
121 votos.

vencedores da 4ª edição do 
Concurso Fotográfico “Um 
olhar sobre Japaraíba – subte-
ma Belezas Naturais”. No 

total, 2338 votos foram conta-
bilizados nas 20 fotos escolhi-
das para votação popular. 
Confira os resultados:

Matheus Costa A data da premiação ainda será divulgada. Os ganhado-
res receberão os seguintes prêmios:

O 1º lugar foi para Tainá 
Oliveira Araújo que rece-
beu 194 votos com a foto 
“Água, fonte de vida”.

O concurso, que já está na 
4ª edição, tem como princi-
pal objetivo prestigiar 
fotógrafos e profissionais 
d e  J a p a r a í b a  q u e  a o 
mesmo tempo puderam 
registrar situações, espa-
ços, pessoas e eventos 
cujas imagens retratassem 
as belezas do município.

2º lugar: R$ 800,00
3º lugar: R$ 300,00

Categoria Adulto
1º lugar: R$ 1500,00

2º lugar: R$ 300,00
1º lugar: R$ 500,00

Categoria Estudante

3º lugar: R$ 200,00

Conheça os vencedores da 4� edição do Concurso 
Fotográfico “Um olhar sobre Japaraíba”

a

Homenagem à memória de meu 
filho (a) e de Vilson Carvalho. 
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Conselho Municipal de Meio Ambiente aprova
às pressas projeto que diminui área de 

preservação na nascente da Praia
A intenção é diminuir a área do Parque Francisco de Assis Rezende e redesenhar o traçado  de 

pavimentação asfáltica que será realizado na região. Suspeita é de que novo traçado venha a valorizar 
lote do atual prefeito que se encontra em Área de Preservação Permanente (APP)

No último mês de agos-
to, a Câmara Municipal de 
Lagoa da Prata aprovou um 
empréstimo do Executivo 
Municipal junto ao Banco de 
Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG), para a realiza-
ção de pavimentação asfáltica 
em diversas ruas da cidade. Na 
ocasião, o Jornal Cidade fez 
uma matéria e disponibilizou 
para os leitores o mapa com a 
indicação das ruas que recebe-
rão o asfalto. A então secretá-
ria de Obras do município 
Anita Bessas, pontuou que o 
projeto iria atender uma anti-
ga reivindicação da popula-
ção, para que a Avenida do 
Contorno fosse interligada à 
Avenida Fernão Dias, sem 
comprometer a Área de Pre-
servação Permanente (APP), 
situada aos fundos da lagoa da 
Praia Municipal, no Parque 
Francisco Assis Resende, onde 
se encontra a nascente. 

Porém, em novembro, 
foi apresentado ao Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Codema), um pedi-
do feito pela Secretaria de 
Administração e Governo 
para delimitação do Parque 
Francisco de Assis Resende, 
com a justificativa de facilitar 
a execução de projetos para a 
preservação. Entretanto, ao 
realizar a nova limitação apre-
sentada, a área de APP iria 
perder grande parte do espaço 
e consequentemente mudaria 
o traçado da pavimentação 
asfáltica nos fundos da Praia 
Municipal, nas proximidades 
do Bairro Coronel Luciano e 
Sol Nascente.

O Jor-
nal  Cidade 
c o n v e r s o u 
com o arqui-
teto Carlos 
Brasil Guada-
l u p e  e  e l e 
disse sobre a 
necessidade 
de preservar 
a área de APP 
e salientou 

que o novo traçado de pavi-
mentação asfáltica que irá 
ligar a Avenida do Contorno 
até a Avenida Fernão Dias é 
“ridículo”.

O secretário de Meio 
Ambiente, Lessandro Gabriel, 
alegou na reunião do Codema, 
que a lei que delimita o par-
que não condiz com a área 
preservada e que a lei se refere 
a três quarteirões, enquanto a 
área atual do parque é de apro-
ximadamente seis quartei-
rões. O conselheiro Carlos 
Brasil Guadalupe, que é arqui-
teto e estudioso do meio ambi-
ente e Plano Diretor do muni-
cípio, participou da reunião 
do conselho e foi enfático ao 
reprovar a mudança da área 
limitada ao parque e também 
ao novo traçado de pavimen-
tação asfáltica na região. O 
jornalista e engenheiro ambi-
ental, Junior Nogueira, foi 
outro membro do conselho 
que foi contra a mudança de 
delimitação na área do parque 
e, na oportunidade, questio-
nou que não houve apresenta-
ção de laudo técnico e mapa 
do traçado da via de delimita-

ção com ante-
c e d ê n c i a 
para os con-
s e l h e i r o s . 
Entretanto, o 
projeto foi 
a p r o v a d o 
pelo Codema 
c o m  d e z 
votos favorá-
veis e dois 
votos contra.

“Antes de qualquer 
coisa, para realizar qualquer 
mudança no Parque Francisco 
de Assis Resende é necessário 
um laudo técnico com ART, 
coisa que não aconteceu. É um 
absurdo o que estão querendo 
fazer. Além de adentrarem na 
área de preservação perma-
nente, querem realizar inter-
venção em área alagada e com 
um traçado ridículo de pavi-
mentação asfáltica para ligar a 
Avenida do Contorno até a 
Fernão Dias. Isso é uma mar-

mota que nenhum arquiteto 
ou urbanista iria aprovar”, 
explicou Carlos. 

 Muchon recebeu a 
reportagem do Jornal Cidade 
na sede da Ambiental Sem 
Limites, empresa na qual é 

 O Ministério Público, 
diante dos fatos, solicitou que 
um técnico responsável reali-
zasse uma análise técnica na 
região e convidou o mestre em 
Ciências Ambientais Carlos 
Frederico Muchon para fazer 
o diagnóstico na área do par-
que e também no lote apre-
sentado pelo prefeito como 
garantia de bloqueio de bens.

No último dia 29 de 
outubro o Jornal Cidade publi-
cou uma matéria onde fez o 
levantamento das dezenas de 
processos criminais que o 
prefeito Paulo Teodoro res-
ponde junto ao Tribunal de 
Justiça. Entre eles, existe um 
em específico, que aponta que 
o gestor municipal apresen-
tou um lote supervalorizado 
ao Ministério Público, como 
garantia de ordem judicial de 
bloqueio de bens. O lote em 
questão é um terreno com 
área de 300 metros quadrados, 
situado no início da Rua Juca 
Mantiba, exatamente na Área 
de Preservação Permanente 
aos fundos da praia. Até então 
o local é área não edificável. 
Porém, com a nova delimita-
ção que o Codema aprovou 
para o Parque Francisco de 
Assis Rezende, e se vier a ser 
concretizado, o lote apresen-
tado pelo prefeito irá ser bene-
ficiado, deixará de ser área 
verde e poderá ser edificado. 
De acordo com o novo traçado 
para pavimentação asfáltica, a 
frente do lote será asfaltada e 
consequentemente valoriza-
do.

Confira o mapa das ruas que serão asfaltadas. (Foto: 
Prefeitura  de Lagoa da Prata/Divulgação). LEGENDA: 

A cor vermelho escuro refere-se as ruas asfaltadas com 
recursos próprios. A cor rosa refere-se as ruas que serão 
asfaltadas através do empréstimo do BDMG. A cor verde 
refere-se a área verde da cidade, e a azul curso d’água.

proprietário, e enfatizou que é 
um erro fazer nova delimita-
ção na área do parque. 

“O secretário afirma 
não ter área alagadiça. Que há 
vinte anos pode ter tido área 
alagadiça, mas hoje a realida-
de é outra. Isso não é verdade. 
É área alagadiça sim e não 
somente em período chuvoso. 
Outra contradição apresenta-
da pelo secretário é quando 
ele diz na reunião do Codema 
que a votação para nova deli-
mitação do parque e novo 
traçado de pavimentação 
asfáltica deve acontecer, pois 
depende da delimitação para 
receber recursos para pavi-
mentação. Mas o empréstimo 
já foi aprovado pela Câmara 
ainda em agosto e foi inclusi-
ve noticiado por vocês da 
imprensa”, apontou Muchon.

“O projeto enviado ao 
BDMG para empréstimo rela-
tivo à pavimentação asfáltica 
está correto no que tange a 
preservação do parque, da 
nascente, da lagoa e das áreas 
alagadas. Porém, analisando 
esse novo projeto aprovado na 
reunião do Codema, é notável 
que foi feito uma alteração 
total no traçado, onde esse 
traçado proposto, não está 
apenas em área de APP como 
também em área encharca-
da”, explicou Muchon.

Analisando a ata da 
reunião do Codema, Muchon 
aponta que o secretário de 
Meio Ambiente, Lessandro 
Gabriel, está equivocado ao 
fazer análise da área e discor-
da das afirmações do secretá-
rio.

 Outro aspecto que o 
mestre em Ciências Ambien-
tais aponta é que, com o proje-
to aprovado pela Câmara e 
enviado ao BDMG, o lote que o 
prefeito apresentou como 
garantia ao Ministério Público 
está dentro do parque e em 

Alan Russel 

Lote do prefeito Paulinho 
que está em APP será 
supervalorizado

área de APP. 
“Na planta que foi apro-

vada pela Câmara e enviada ao 
BDMG, o lote em que há os 
questionamentos está em APP 
e dentro do limite do Parque. 
Está planta está correta e res-
peita os limites do parque. 
Porém, se houver modificação 
na delimitação do Parque, a 
área de preservação será redu-
zida e consequentemente o 
lote apresentado pelo prefeito 
como garantia sai da APP”, 
completou Muchon.

 Após tentar contato 
telefônico sem sucesso, a 
reportagem do Jornal Cidade 
foi até a Secretaria de Meio 
Ambiente na tarde desta 
segunda-feira (2) para tentar 
ouvir o secretário Lessandro, 
porém ele não se encontrava 
nas dependências da secreta-
ria. Uma das colaboradoras da 
pasta, após solicitarmos docu-
mentos e mapas com mais 
informações sobre a nova 
delimitação da área do Parque 
para ilustrar a matéria, alegou 
que não dispunha do material 
e que os mesmo estão passan-
do por adequações.

Conforme já noticiado 
pelo Jornal Cidade, o atual 
prefeito de Lagoa da Prata 
responde processo, juntamen-
te com o corretor de imóveis, 
Bruno Mascarenhas, por cri-
mes contra fé pública e falsifi-
cação de documentos. Trata-se 
de supervalorização do imó-
vel apresentado como garan-
tia ao Ministério Público, que 
se encontra na Área de Preser-
vação Permanente no Parque 
Francisco de Assis Resende, na 
Rua Juca Mantiba. Na última 
semana de novembro estava 
marcada uma audiência no 
Fórum Municipal de Lagoa da 
Prata para tratar do processo 
em questão. Porém, por falhas 
na rede de comunicação do 
sistema forense, não foi possí-
vel realizar a audiência e a 
mesma foi remarcada para o 
dia 15 de abril de 2020. Para 
quem se interessar em acom-
panhar o andamento do pro-
cesso é só entrar no site do 
Tribunal de Justiça pelo ende-
reço eletrônico tjmg.jus.br e 
informar o numero do proces-
so em questão (1ª Instância): 
0028038-72.2019.8.13.0372

Falsificação de documentos 
por parte do Prefeito Paulo 
Teodoro para supervalorização 
do lote em área de APP  

O Jornal Cidade teve acesso ao mapa do novo traçado de pavimentação 
asfáltica. Mapa faz parte do projeto apresentado pela Secretaria de Meio 
Ambiente ao Codema. Projeto que foi aprovado às pressas diminui a área 
do Parque Francisco de Assis Rezende e poderá supervalorizar o lote do 

atual prefeito Paulo Teodoro.
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Lagoa da Prata comemora 81 anos com 
show da dupla Fernando e Sorocaba

CULTURA JORNAL CIDADE
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Dupla sertaneja comandará festa que acontecerá no dia 27 de dezembro, a partir 
das 21h, na Praça de Eventos.

A Prefeitura de Lagoa 
da Prata divulgou o show de 
comemoração do aniversário 
de 81 anos do município. A 
dupla Fernando e Sorocaba 

Matheus Costa comandará a festa, que acon-
tecerá no dia 27 de dezembro, 
a partir das 21h, na Praça de 
Eventos, aberto ao público.

Segundo o secretário de 
Cultura e Turismo, Vilmar 
Pereira, a secretaria recebeu 

muitos pedidos ano passado 
para que o show de 80 anos 
fosse com a dupla Fernando e 
Sorocaba, mas devido a agen-
da, não foi possível.

“É nada mais que ges-
tão profissional e uma equipe 
altamente técnica em suas 
áreas, e claro a população 
pagando seus impostos. Pesso-
as simples que não têm condi-
ções de ir aos shows nacionais, 
tem no aniversário de Lagoa 
da Prata a oportunidade de ver 
de perto e de graça”, ele ainda 
completou que “é preciso 
pensar na saúde, educação, 
segurança, esportes, qualida-
de de vida, geração de empre-
gos e festa no fim de ano para 
brindar este povo que sabe 
que Lagoa da Prata está em 
boas mãos”, contou.

Conforme o secretário, 
estima-se que a Praça de Even-
tos receba neste dia o público 

Apesar de outros muni-
cípios estarem enfrentado 
dificuldades financeiras, 
Lagoa da Prata promoverá um 
show de alto custo. De acordo 
com Vilmar, isso se dá pela 
administração atual.

de 8 mil pessoas. E que por 
isso, a segurança do evento 
está sendo pensada com cui-
dado e organização.  

 “A Secretaria de Cultu-
ra e Turismo tem sempre uma 
preocupação muito grande 
com a segurança do povo nos 
eventos. Tudo está sendo pla-
nejado com muito cuidado. 
Além do show, antes, durante 
e depois tem muitos profissio-
nais trabalhando para que 
tudo dê certo. Nós da secreta-
ria, administração e organiza-
ção esperamos que seja uma 
grande festa. Não é todo dia 
que temos um Fernando e 
Sorocaba ao vivo em praça 
pública. No passado bem pró-
ximo, os lagopratenses cobra-
vam por shows assim desta 
qualidade. Muitos tinham que 
viajar para cidades vizinhas. 
Agora é aqui e para todos 
vocês”, finalizou ele.

A dupla mistura músi-
ca, entretenimento e muita 
diversão em um show que já 
percorreu o país inteiro, além 

Secretário estima 8 mil pessoas na Praça de Eventos. 
(Foto: Fernando e Sorocaba/Divulgação).

Fernando e Sorocaba

Fernando e Sorocaba 
somam mais de dois mil 
shows ao longo da carreira. As 
apresentações da dupla con-
tam com painéis de leds que 
envolvem o cenário e ilustram 
a floresta (cenário do mais 
recente projeto). Destaque 
espelho que se abre no meio 
do show, refletindo luzes e 
imagens na plateia. Além, 
claro, do teletransporte, a 
bolha e o disco voador que 
ganharam repercussão nacio-
nal quando estavam em turnê. 
A dupla também inovou quan-
do colocou alguns músicos 
para tocar fora do palco, o que 
foi visto pela primeira vez no 
Brasil.

dos Estados Unidos, Europa e 
América Latina. Uma apresen-
tação composta por um reper-
tório autoral repleto de hits 
aliado a muita tecnologia, 
ilusionismo e efeitos especia-
is.

Em seus shows, Fernan-
do e Sorocaba atingem direta-
mente mais de vinte milhões 
de pessoas e geram um grande 
impacto no mercado da músi-
ca brasileira.

EMPREGOS

A Prefeitura de Santo 
Antônio do Monte lançou dois 
editais de concursos públicos 
para a criação da Guarda Muni-
cipal, e também para diversos 
cargos na administração 
pública. Os editais Nº 02 e 
03/2019 já estão disponíveis 
no site: www.exameconsulto-
res.com.br.

As vagas disponíveis no 
Edital Nº 02/2019 são para 
advogado, auxiliar de secreta-

Redação ria de educação básica, biblio-
tecária, educador de educação 
infantil, engenheiro civil, 
fonoaudiólogo, nutricionista, 
operador de máquinas leves, 
psicólogo e técnico em enfer-
magem.

Ao todo, serão ofereci-
das 15 vagas, e os salários vari-
am entre R$ 1070 e R$ 2473. As 
taxas de inscrições vão de R$ 
54 a R$ 124. Já as vagas dispo-
níveis no Edital Nº 03/2019 são 
para guarda municipal. São 12 
vagas a serem preenchidas; o 

Prefeitura de Santo Antônio do Monte 
abre vagas para diversas áreas

Prefeitura de Santo Antônio do Monte abre vagas para 
diversas áreas

Ao todo, serão oferecidas 15 vagas, e os salários variam entre R$ 1070 e R$ 2473. 
As taxas de inscrições vão de R$ 54 a R$ 124.

Os editais com todas as 
informações estão disponíveis 
no site www.exameconsulto-
res.com.br.

salário é de R$ 1910, e o valor 
da inscrição é de R$ 95.

As  inscr ições  para 
ambos os concursos serão de 3 
de fevereiro a 3 de março. O 
local, a data, e o horário da 
realização das provas serão 
divulgados no dia 30 de mar-
ço. As provas serão aplicadas 
no dia 5 de abril.



Confira os investimentos feitos em Moema neste
ano de 2019!

Neste ano de 2019, a Prefeitura de Moema 
repassou para Fundação Moemense de Saúde

mais de 1 ,5  M ilh ã o  d e  R e a is

A Prefeitura Municipal, neste ano de 2019, 
implantou a Lotação Pública Social.  - Serviço 
de lotação grátis, com grande capacidade de 
passageiros, equipado para atender também 
aos que têm necessidades especiais.  Esse novo 
transporte foi colocado em circulação no dia 4 
de fevereiro de 2019.

A Prefeitura Municipal de Moema, através da 
Secretaria de Obras, realizou obras de drenagem. 
O objetivo dessa obra é que a água que escoa da 
chuva não cause transtornos aos cidadãos 
Moemenses.

A Prefeitura Municipal de Moema adquiriu um veículo AirCross, que atenderá demandas do CRAS, 
uma Saveiro para Secretaria de Obras, e mais um Gol para Secretaria de Assistência Social, além 

de um ônibus escolar zero km e uma escavadeira hidráulica.

A Prefeitura de Moema investiu mais de R $  3  M ilh o e s  em obras de Pavimentação Asfáltica.



A Prefeitura de Moema fez obras de recuperação de estradas rurais. Todas as principais estradas do município foram submetidas a esse trabalho de 
recuperação. É um trabalho bem feito, que envolve primeiro revolve o solo, faz a conformação, compactação com o rolo compactador, aplicação de cascalho c
om uma camada bem espessa, compactação novamente, para podermos proporcionar mais qualidade de vida para o produtor rural escoar sua produção.

A Prefeitura de Moema adquiriu diversos livros para reforçar as bibliotecas das Escolas 
Municipais.  Um trabalho de incentivo à leitura, com o objetivo de aprimorar a qualidade da 
educação e despertar nas crianças o interesse pelo fantástico mundo da leitura.

A Prefeitura de Moema construiu uma quadra coberta 
na Escola Municipal Maria de Luordes Lacerda para 
atender nossas crianças.

O prefeito de Moema viabilizou, através de Emenda 
Parlamentar, uma viatura Fiat Pálio Weekend, 1.8, 
completo, ZERO KM para Polícia Militar.

Mesmo diante de todas as 
dificuldades enfrentadas pelos 
municípios mineiros nesse 
momento de crise financeira 
aguda, a Prefeitura de Moema 
adiantou 50% do 13� para o dia 
20 de agosto.

A Prefeitura de Moema, através da Secretaria de Educação, realizou no dia 07 de setembro, a 2� Feira do Empreendedorismo Escolar de Moema. Uma trabalho 
realizado pelos servidores da educação, com importante parceria do SEBRAE-MG e apoio do SICOOB Crediprata.

a
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Lagopratense conquista dois ouros em 
Brasileiro de atletismo

Campeonato ocorreu entre os dias 22 e 25 de novembro em Blumenau, Santa Catarina.

Entre os dias 22 e 25 de 
novembro, sete atletas do 
'Projeto Correndo para o Futu-
ro' participaram dos Jogos 

Matheus Costa Escolares da Juventude, a 
maior competição escolar do 
Brasil, em Blumenau, Santa 
Catarina.

De acordo com Christi-
an Freitas, coordenador da 

Ele ainda disse que já 
esperava o resultado, devido 
ao desempenho durante as 
rotinas de treino. Mas o que o 
deixou surpreso foi ter ganho 
as duas medalhas de ouro e 
atingindo melhor marca nas 

Secretaria de Esportes, o gran-
de destaque da delegação foi o 
atleta Adrian Cristian, que 
conquistou duas medalhas de 
ouro. Adrian foi ouro no lança-
mento de disco com uma 
marca de 50,08 metros, e ouro 
no arremesso de peso com a 
marca de 14,96 metros.

Em uma conversa com 
Adrian, ele contou ao Jornal 
Cidade que foi uma sensação 
incrível ter ganho dois ouros 
“Foi uma competição a nível 
brasileiro. Consegui mostrar 
100% do meu potencial, e tam-
bém mostrei para muita gente 
que, quem treina consegue 
muito mais do que imagina”.

“Isso me deixou surpre-
so sim, e também pelo nível 
da competição. Ouro em uma 
prova secundária é muito 
difícil e eu consegui mesmo 
assim, porque sempre tem 
uma prova que fica para trás e 
eu consegui igualar o nível 
nas duas”, comentou.

duas provas.

Além dos esportistas de 
atletismo, a atleta de natação 
Ana Luíza também está repre-
sentando Lagoa da Prata nos 
Jogos Escolares da Juventude. 
Ela é do projeto 'Escola de 
Esportes' e competirá nos 
próximos dias.

Conforme o coordena-
dor Freitas, os sete atletas do 
projeto conquistaram a vaga 
nos Jogos da Juventude, no 
mês de Agosto, na Etapa Esta-
dual dos Jogos Escolares de 
Minas Gerais (Jemg) na cidade 
de Uberlândia.

Resultados de Lagoa da Prata

Adrian Cristian: 
Ouro no arremesso de peso e ouro 
no lançamento de disco módulo I.

Julia Ferreira: 
Prata no lançamento de dardo 

módulo I.
Carolina Rios: 

9ª colocada no arremesso peso e 
9ª colocada no lançamento de 

disco módulo II.
Miguel Elias: 

11º colocado no lançamento de 
dardo.

Sofhia Antônio: 9ª colocada nos
 250m rasos módulo II.

Pedro Lucas: 
9º colocado no arremesso de peso 

e décimo lançamento disco
módulo I.

Aline Morais: 7ª colocada no 
lançamento dardo módulo I.

Atleta afirmou que já esperava resultado. 
(Foto: Adrian Cristian/Arquivo pessoal).
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Derramamento de piche próximo à Praia 
Municipal deixa banhistas em alerta
Problema foi solucionado pela Prefeitura; segundo secretário de Meio Ambiente, 

Lessandro Costa, a água da praia não foi atingida.

Segundo a secretária de 

Um derramamento de 
uma substância semelhante a 
óleo no entorno da Praia Muni-
cipal de Lagoa da Prata deixou 
diversas pessoas preocupadas, 
com dúvidas se o produto 
chegaria até a água, podendo 
causar problemas para os 
banhistas. Após tomar conhe-
cimento do fato, a Polícia de 
Meio Ambiente foi até o local, 
onde a gestão municipal atra-
vés de uma empresa terceiri-
zada, estaria realizando a 
pavimentação de ruas do Bair-
ro Coronel Luciano.

Obras, Anita Bessas, foi feita a 
imprimação (aplicação de 
camada de material betumi-
noso sobre a superfície da 
base concluída) que é parte do 
processo de asfaltamento, 
mas choveu. E o piche, popu-
larmente conhecido, desceu 
com a enxurrada e adentrou 
no parque da praia.

O secretário de Meio 
Ambiente, Lessandro Gabriel, 

No mesmo dia, secretá-
rios de Meio Ambiente e 
Obras, juntamente com a 
Polícia Ambiental e a empresa 
responsável compareceram 
ao local com a intenção de 
minimizar o ocorrido.

“Caso chovesse mais, o 
piche poderia ter sido levado 
para dentro da lagoa e causa-
ria danos ambientais. Mas o 
produto não teve contato 
direto com a água”, relatou 
ele.

O sargento Fernando 
Lopes informou que não foi 
possível avaliar a quantidade 

afirmou que o piche não 
chegou a atingir a água da 
praia, portanto, não houve 
danos ambientais. Conforme 
ele, a área que foi afetada refe-
re-se a uma drenagem locali-
zada no parque ecológico da 
praia, e na avenida. 

de “óleo” que adentrou o par-
que. Mas, para impedir que 
chegasse à lagoa, foi jogado 
areia no local. Outra medida 
adotada pela polícia, foi fisca-
lizar a empresa responsável 

pelo asfaltamento. “Fizemos 
contato com a empresa tercei-
rizada para verificar licencia-
mentos ambientais para as 
obras que estão sendo feitas”, 
concluiu Fernando Lopes.

Matheus Costa

Praia Municipal de Lagoa da Prata

CULTURA

Lagoa da Prata recebeu 
nos dias 30 de novembro e 1º 
de dezembro, o 3º Circuito 
Pharlab Bem Estar. Foram dois 
dias inteiros de programação 
para os atletas e amantes de 
esportes na Praia Municipal. 

Nas duas edições anteri-
ores, o evento promovido pela 
Pharlab Indústria Farmacêuti-
ca S/A, teve na programação 
apenas a corrida de rua, que 
na época foi a maior já ocorri-
da na cidade, com circuitos de 
5 e 10 km. Mas neste ano, a 
indústria inovou novamente e 
desta vez, trouxe um evento 
mais completo, com diversas 
atividades esportivas e focado 
na inclusão social. 

Além da corrida tradici-
onal, houve também a modali-
dade pedal urbano com per-
curso de 10 km, que teve a 
participação de alguns atletas 
com deficiência. Ainda, ocor-
reram aulões de yoga e zumba 

para todas as idades, spin-
ning, corrida kids e caminha-
da de 3,5 km. 

O Jornal Cidade esteve 
presente no evento, e conver-
sou com algumas senhoras do 
Projeto Melhor Idade que 
compareceram para o aulão 

Segundo a consultora 
interna da Pharlab e responsá-
vel pelo evento, Camila Dias, 
esta edição foi realizada com 
sucesso, e atingiram os princi-
pais objetivos. “Tivemos mais 
de 900 pessoas inscritas em 
todas as atividades de sábado e 
domingo e conseguimos 
alcançar os nossos principais 
objetivos que foram promo-
ver a inclusão social com ativi-
dades para pessoas com defi-
ciência e melhor idade, ter a 
participação ativa de funcio-
nários da Pharlab com ativida-
des e premiações exclusivas e 
envolver o público da cidade 
de todas as idades e faixa etá-
ria”, afirmou.  

de zumba.
Lucimeire Aparecida de 

Castro Xavier, de 59 anos, 
disse que é a segunda vez que 
participa no evento. Ela con-
tou que faz exercícios todos os 
dias juntamente com as parti-
cipantes do Movimento Saúde 
para a Melhor Idade. “O Proje-
to tem quase quatrocentas 
mulheres, e destas, onze cria-
ram um projeto de dança, 
inclusive estivemos em Lam-
bari representando Lagoa da 
Prata e fomos condecorados, 
protagonistas da dança da 
melhor idade”.

Lucimeire  também 
enfatizou que zumba é muito 
importante para movimentar 
o corpo. “Você se libera, se 
adapta aos exercícios, te faz 
livre, você expressa de dentro 
para fora o sentimento e faz 
bem ao psicológico e, é claro, 
para o físico”, finalizou ela.

Já Ivone Batista de Oli-
veira Machado, também de 59 

Por fim, a consultora 
interna da Pharlab, Camila 

anos, disse que foi a primeira 
vez participando do evento. 
Mas que sempre realiza ativi-
dades físicas. “Achei tudo 
muito legal e organizado, é a 
minha primeira vez fazendo 
zumba porque tenho um pro-
blema no joelho, mas fiquei 
animada”, contou.

Dias, garantiu a 4ª edição do 
evento e comentou sobre as 
ideias para o próximo ano. 
“Para a próxima edição vamos 
abrir mais vagas na corrida, 
pois as inscrições esse ano 
foram esgotadas faltando 2 
semanas para o evento. Esta-
mos cogitando também trazer 
a primeira meia maratona 
para a cidade”, concluiu.

Matheus Costa

Foto: Divulgação Pharlab.

Foi sucesso! 3  Circuito Pharlab Bem-Estar
promove inclusão social, participação ativa 
dos funcionários e reúne público de todas as 

idades em Lagoa da Prata

o

4� edição já está confirmada e organização cogita trazer meia maratona para cidade.  a
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