JORNAL

CIDADE
Sexta-feira, 31 | JUL | 2020

ANO VIII - EDIÇÃO nº 164

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

Ele é quem
escolhe minhas
roupas, o que
vamos comer, tudo.
Mas não me bate
Entenda mais sobre o que é uma relação
abusiva, seu impacto e suas consequências
na vida das mulheres. PÁGs. 04 e 05

Estudantes e
professores de
Lagoa da Prata
falam sobre o
ensino remoto
e a nova forma
de estudar
PÁG. 06

Conheça a importância da
agricultura familiar em
Lagoa da Prata e Japaraíba
PÁG. 09

Relembre histórias de bandas
que marcaram época e saiba
como é o cenário do Rock N’ Roll
em Lagoa da Prata PÁGs. 02 e 03
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O cenário do Rock N’ Roll de Lagoa da Prata
Os lagopratenses possuem bandas que fortalecem a cena do gênero musical na região e também na cidade.
Karine Pires

fazer parte disso tudo, me
sinto amado assim como
minha banda, e hoje meus
parceiros Hugo, André e
Bell me permitem concretizar a história do rock em
nossa querida cidade!”

Neste mês é
celebrado o dia do rock no
país, gênero musical
símbolo de atitude e até
mesmo rebeldia, que foi
inspiração na vida de
muitas pessoas e também
marcou presença na terra
lacustre. O Jornal Cidade
c o n ve r s o u c o m a l g u n s
músicos para saber como o
gênero impactou as
vivências e experiências de
vida de cada um e também
pa ra d e s co b ri r s o b re a
trajetória do rock no cenário
musical lagopratense.

Após a morte de Alisson
Caetano, um dos integrantes da banda, os músicos
continuaram os projetos,
preservando a vontade de
Alisson, que sempre lutou
contra o ﬁm da banda.

Trajetória do rock em
Lagoa da Prata
(Foto: Reprodução Internet).

Década de 90
O jornalista Juliano
Rossi, contou que participou do início da cena
“rockeira” na cidade em
meados da década de 90.
Na época, ele e os amigos se
re u n i a m pa ra to c a r n o
antigo Centro Cultural Luiz
de Castro, local em que era
palco dos ensaios da jovem
banda. Para Juliano, esta
época foi uma aventura de
adolescente, mas futuramente, o que era um
passatempo se tornou uma
atividade proﬁssional. Após
um tempo praticando e se
divertindo, o grupo que se
inspirava em bandas
consagradas no rock
nacional como Paralamas
do Sucesso, Engenheiros do
Hawaii resolveu investir na
arte proﬁssionalmente e daí
nascia a primeira banda de
rock na cidade.

“O Quinto Elemento
nasceu em 1998 com a
proposta de tocar pop, mas
sempre rolava aquela
pegada de rock. Eu acho
q u e s e n ã o m e fa l h a a
memória, dos anos 90 foi a
primeira banda grande de
rock de Lagoa da Prata.”
Língua de Musquito
A banda também surgiu na
década de 90, além de
reproduzir clássicos de
músicos consagrados como
Tim Maia, The Beatles e
Rolling Stones também
desenvolveu trabalhos
autorais ao longo de sua
trajetória. Em 2015 lançaram
um EP com 4 canções,
sendo elas: Fronteira, Eu sou
Estranho, Se Lembra e Me
deixa. Além das canções
também houve uma faixa
bônus intitulada com o

Na foto estão Juliano Rossi, Fabinho,
Marcelo Braga, Licério Dias e Luckão, integrantes da
banda Obelix. Foto: (Arquivo Pessoal/Juliano Rossi).
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nome da banda. A banda
também já tocou eventos
dentro e fora da cidade, em
2015 participou da 2ª edição
do Pequenas Intervenções
– Especial Dia Mundial do
Rock, na extinta Fundação
Futura. Também se apresentou no Festival de
Comunicação e Artes 2015:
Democracia e Diversidade
Cultural, evento promovido
pelos alunos e professores
do Curso de Comunicação
Social da Pontif ícia
Universidade Católica
(PUC) de Minas Gerais no
campus do Coração
Eucarístico, em Belo
Horizonte.
1999 a 2004
Cabal Tribal
A partir de 2000 o
movimento começou a

crescer e as bandas Vabso e
Cabal Tribal nasciam para
espalhar o som pela cidade.
A Cabal Tribal surgiu em
2004 logo com uma canção
autoral chamada “Conclus ã o ”. Te m p o s d e p o i s a
música seria o título do
primeiro álbum da banda.
Um dos integrantes da
banda, Fábio Júnio Oliveira,
conta que a banda teve
muitas formações até
chegar na atual, mas que
essas mudanças só foram
possíveis graças à variedade
de músicos talentosos na
cidade.
“
A cena do rock em
Lagoa é riquíssima, muitos
músicos de alto escalão, no
entanto, se a Cabal Tribal
existe h oje, é gra ças a
grande quantidade de
músicos que tivemos pra
escolher. Sou muito feliz de

“Em 2016 perdemos um dos
pilares da banda, Alisson
Caetano para Leucemia,
motivo que atrasou um
pouco nossos projetos mas
como era ele quem lutava
para não deixar a banda
acabar, resolvemos dar
continuidade com Bell que
já era integrante na percussão. Então em 2017, voltamos a todo vapor com
gravações de novas canções em um estúdio de
grande por te chamado
Sonastério em Belo
Horizonte. Gravamos sete
músicas autorais e ﬁzemos
alguns clipes de algumas,
também tem outro clipe
em andamento.”
2011 a 2020
Outras experiências no
rock
O músico Daniel
Ribeiro, conhecido também
por Bell, par ticipou de
outras bandas além de
tocar na Cabal Tribal. Ele
também já tocou na banda
“Língua de Musquito”.
Atualmente ele toca na
Bicho Mecânico de Asas
desde 2012. Bell se recorda
como teve o primeiro
contato com o rock e como
acompanhou o movimento
na cidade.
‘’Quando era
criança, lembro de assistir
uns ensaios de uma banda
de “Heavy Metal”, de uns
irmãos que trabalhavam
num posto de combustíveis. Nos anos 1990 e início de
2000, aconteceram duas

Foto: (Cabal Tribal/Divulgação).
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edições do “Festival
Gênesis”, na Praia
Municipal; um foi incrível, e
o outro um ﬁasco. No ﬁnado
“Master Clube” acontecia,
com incentivo dos proprietários, eventos e festivais de
música, com disputa de
premiação entre as bandas.
Em várias épocas do ano,
bandas organizavam festas
com temáticas diversas
com o intuito de movimentar a cena do rock. Lagoa já
teve uma cena do rock mais
movimentada com mais
grupos musicais mas faz
um tempo que não surgem
novos.”
David Ribeiro que
trilhou seu caminho na
música também na banda
Língua de Musquito,
passando pela Cabal Tribal.
Hoje é fundador do bar
Stone Rock Bar, pub
referência do rock em
Lagoa e também na região
nos últimos 5 anos.
“A ideia era montar
um bar diferente do que
tinha na cidade simples,
prático e objetivo.
Espetinho, cerveja gelada e
rock n” roll! Com o tempo foi
crescendo, evoluindo e a
tribo aumentando. Muita
gente entendeu que rock’ n
roll é mais um estilo de vida
do que a música propriamente dita. Rock é liberdade, é exagero na pinga, é
sinuca com cerveja e
celebrar a vida com os
amigos.”
BIMA
A banda BIMA,
formada por Carol
Shineider, Débora Rezende,
Daniel Ribeiro e Daniel
Santos surgiu de uma
vontade de querer fazer
músicas autorais. A formação da banda passou por
transformações, até a atual,
que também conta com a
participação de Bell no
comando da bateria. Assim
como a Cabal Tribal, a BIMA
é uma banda que produz o
próprio som autoral, através
de um trabalho independente.
Para Débora, o rock
perdeu muito espaço para
outros gêneros como
sertanejo e funk mas ela
acredita que o trabalho
independente está crescendo, fortalecendo a
existência das próprias
bandas que lutam bastante
para tocar nos espaços e
não recebem apoio muitas
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importante não é a quantidade, mas sim a qualidade
de eventos e bares que
privilegiam o gênero. Na
sua visão, a cidade já está
bem representada.

(Foto: Gabriel Barbosa).

vezes do município, pois já
tocaram em outras cidades
em eventos organizados
pelas próprias bandas. A
artista ressalta que é uma
troca bonita este tipo de
iniciativa entre as bandas no
entanto, esta falta de
suporte do poder público é
uma prática recorrente não
só na cidade como em
cidades vizinhas e no
estado.
A importância do rock para
alguns artistas
Para Bell, além de
fazer da sua vocação
p ro ﬁ s s i o n a l , o ro ck l h e
trouxe oportunidades de
conhecer mais pessoas e
mais lugares fora de Lagoa,
suas experiências vieram
em fases onde cada uma
teve sua importância.
“(…) Uma segunda
fase, onde veio o gosto e
dedicação de ter uma
banda, com shows desaﬁnados, mal executados e
falta de organização. E uma
terceira fase, com a melhora
desse universo de shows,
com maior proﬁssionalismo
e qualidade. Claro, sem falar
no contato com muitas
pessoas e festivais pelo o
Mundo afora.”
Já para David
Ribeiro o rock trouxe
amizades e também
inﬂuenciou na sua formação
pessoal.
“O rock foi o que me inﬂuenciou na música, me inﬂuenciou muito como pessoa
também. Posso dizer que
tenho meia vida de rock n”
roll, meia vida vivida rodeado de uma galera muito
massa, gente com ideologi-

as parecidas mas ao
mesmo tempo gente
diferente, cada um com
suas manias.”
Eventos e bares que
privilegiam o rock
A cidade lacustre é
conhecida por ter eventos e
bares atrativos na região
Centro -Oeste. O Moto
Sunset, Pequenas
Inter venções, Rocknic!,
Festival de Cerveja, Festival
de Inverno são alguns dos
eventos que privilegiam o
som alternativo na cidade
de forma gratuita.
Além destes
eve n to s , h á t a m b é m o
Coletivo Nexalgum, uma
organização sem ﬁns
lucrativos composta por
voluntários que promovem
a cultura local e o apoio de
músicos para bandas da
cidade e da região. Assim
como o “Pequenas
Intervenções”, a organização promove outros
eventos de outras vertentes
culturais, através de saraus,
ce l e b ra çõ e s te m á t i c a s ,
festivais de artes integradas, entre outros de forma
gratuita. Já tiveram
também festivais de
música com atrações e
premiações internacionais.
Para alguns músicos, ainda faltam eventos
municipais que priorizem a
presença de bandas da
cidade e principalmente
com o trabalhos autorais.
Segundo Gustavo Silva,
integrante da banda
Metáfora “sem dúvidas,
Lagoa tem muita demanda
para este tipo de ambiente.
Todo evento de rock e

gêneros mais alternativos,
andam lotando aqui em
lagoa, e não atingem o
m ovim ento do bar por
exemplo, que continua
cheio durante os dias que
rolam eventos. Sinal claro
de que há muito espaço pra
quem quer atender esse
tipo de público. E sim, a
quantidade de festivais
neste sentido poderia
aumentar aqui. Vejo muita
gente de fora quando rola, o
alcance é muito grande,
principalmente quando a
Praia Municipal é o palco.
Até na “pracinha Donana”
houve um público enorme
e m f e s t a s d o t i p o. A l ô
produtores, vamos agilizar
isso aí!’
Para Débora
Rezende, há uma carência
de eventos culturais para
abrir espaço para quem
produz arte e que a banda e
o próprio Coletivo
Nexalgum que participa,
tentam proporcionar esse
apoio para os artistas locais.
“A l é m d o S to n e ,
quem também abre espaço
para as bandas é o Coletivo
Nexalgum, que surgiu em
2011 e faço parte também.
Desde essa época a gente
viu essa carência, acho que
junto com o E-cult, a gente
via essa carência de eventos
culturais que abram espaço
de fato pra quem tá produzindo arte. Porque a
Prefeitura não apoia de fato
os artistas locais.Quem está
fazendo seu próprio som,
porque sempre pega
artistas de fora e banda
cover. Nada contra banda
cover, mas tem muita gente
fazendo seu próprio som.”
J á p a r a Fá b i o, o

“A questão de bares
e eventos de rock, creio que
não é necessário muitos , é
necessário o suﬁciente,e
acho que pra montar algo
voltado pro rock, tem que
ter conhecimento e comprometimento com o estilo,
então acho que estamos
bem representado com
Stone Rock Bar, com o
Locomotiva Bar, por se
tratar de donos conhecedores e amantes do estilo,
eventos, creio eu que nos
últimos tempos o Moto
Sunset era a ” exposição”
dos rockeiros, mas acho que
o rock é um estilo de vida
incompreendido pela
sociedade comum, que se
fosse o foco principal, o
Brasil levaria a música mais
a sério e deixaria de ouvir
tanta banalidade musical.’’
História do Rock
O gênero conhecido mundialmente símbolo
de atitude para muitos
jovens, teve uma mulher
negra como precursora do
movimento nos Estados
Unidos. A americana Sister
Rosetta Tharpe, apresentava um programa de rádio na
década de 30 e 40 e na voz,
carregava blues e jazz que
encantou os americanos e
foi inspiração para diversos
cantores considerados os
reis do rock, como Elvis
Presley, BB King, Bob Dylan,
esse em especial deﬁnia
Rosetta como a “essência
do rock and roll”. Apesar da
trajetória de sucesso, seu
talento foi ofuscado pelo
sucesso dos reis do rock, no
entanto, ela quebrou
paradigmas instituídos ao
comportamento de uma
mulher na época e é
considerada a mãe do
gênero musical.
No Brasil não foi
diferente, a pioneira do
movimento também foi
uma mulher. Nora Ney,
cantora conhecida de
samba-canção, gravou a
primeira canção considerada do rock, Rock Around
The Clock. Apesar de não
seguir o cantando músicas
do gênero ela inspirou
a r t i s t a s c o m o R o b e r to
Carlos, Erasmo Carlos, Tim
Maia entre outros.
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“Ele é quem escolhe minhas roupas, o que
vamos comer, tudo. Mas não me bate”, diz
mulher vítima de um relacionamento abusivo
Entenda mais sobre o que é uma relação abusiva, seu impacto e suas consequências na vida das mulheres.
Karine Pires

abusador e os impactos
psicológicos nas vítimas

No mês de junho,
pesquisas sobre deﬁnições
de “ relacionamento
abusivo”, “o que é relacionamento abusivo”, “relacionam e n to tóx i c o ” c re s c e u
repentinamente em um
dos maiores sites de buscas
do mundo, o Google, de
acordo com o Google
Trends. Paralelo às buscas,
tem-se um novo contexto
social devido à pandemia
da Covid-19, doença que
durante os últimos meses
fez com que o isolamento
dentro de casa fosse
primordial como medida
de combate ao novo
coronavírus.
O relacionamento
abusivo não tem sempre
mulheres como vítimas,
não ocorre somente em
relacionamentos heterossexuais e também não
a c o n te c e s o m e n te e m
relacionamentos afetivos.
No entanto, elas ainda são
as maiores vítimas deste
tipo de abuso.Segundo o
Ministério da Mulher, da
Fa m í l i a e d o s D i r e i to s
Humanos, houve um
aumento de 40% de
denúncias no mês de abril
contra os crimes de violência doméstica durante a
pandemia, crimes como
este em alguns casos
podem ser consequência
de um relacionamento
abusivo.
Pensando nesta
q u e s t ã o, a re d a ç ã o d o
Jornal Cidade conversou
com duas especialistas, que
explicaram o que é, de fato,
um relacionamento
abusivo, como ele ocorre
dentro das relações e de
que forma as vítimas
podem sair dele.
O que é de fato um
relacionamento abusivo?
De acordo com
Lé c i a Pa i va , P s i có l o g a ,
Especialista em Políticas
públicas sociais e consultor a e m G e s t ã o e
Desenvolvimento de
Pessoas, um relacionamento abusivo é baseado no
controle que uma pessoa
pode exercer sobre a outra.

Camila esclarece
que entre as estratégias
utilizadas pelo abusador há
o de “inversão” que pode
ser entendido como uma
inversão de papéis.

(Foto: Reprodução Internet).

Relacionamento
abusivo é um exercício de
constante controle sobre a
vida de outra pessoa.
Geralmente quando você
inicia uma relação, você não
consegue perceber que
essa relação pode caminhar
para um relacionamento
abusivo, porque no princípio o parceiro te agrada, faz
as suas vontades, é gentil e
educada etc. O abusador
nesse tipo de relacionamento quer a parceira só
para ele, pois ele acredita
que ela não possa ter outros
tipos de relacionamentos,
por exemplo, de amizade ou
mesmo, ter um sucesso
proﬁssional.Nada que seja
do protagonismo dela
interessa para ele.
Camilla Gordiana,
Psicoterapeuta em Terapia
Cognitivo Comportamental
e Especialista em
Neuropsicologia, explica
que esse “controle” acontece de várias formas e em
várias esferas sociais, não
sendo exclusivo de um
relacionamento afetivo.
É um relacionamento afetivo no qual há sofrimento. Um relacionamento
em que o lugar do sentimento do amor, por muitas
ve ze s , é co n f u n d i d o. A
vítima costuma se perguntar com f requência se é

amor ou abuso. Relações
abusivas podem estar
presentes em várias esferas
da nossa vida como:
amorosa, familiar, social e
proﬁssional. E é importante
chamarmos atenção para
isso, uma vez que, hoje falase muito do relacionamento abusivo voltado para as
relações afetivas, inclusive,
uma taxa alta de violência
doméstica contra mulheres, foi registrada nessa
quarentena. A violência é
sempre presente em uma
relação abusiva, seja do
tipo, f ísica popularmente
mais conhecida, mas
também, sexual, verbal,
emocional, psicológica,
ﬁnanceira e tecnológica. A
tecnológica trata-se do
controle das redes sociais,
da insistência em obter as
senhas de uso pessoal e
controle das conversas.
Lécia lembra que
muitas vezes as mulheres
têm resistência em sair
destas relações, pois o
abusador ao mesmo tempo
que é “ruim”, ele também é
“bom”, devido ao jogo de
manipulação emocional
que provoca, isso faz com
que a vítima tenha diﬁculdade para se perceber
numa relação abusiva.
“Outro ponto que
diﬁculta que a vítima tenha

essa percepção é o próprio
envolvimento amoroso,
quanto mais forte for o
vínculo afetivo com seu
agressor mais diﬁculdade
ela vai ter de perceber o
perﬁl de um abusador, ela
sempre tende a pensar que
tudo é por amor, proteção
etc.
A psicóloga também aﬁrma que até chegar
a uma provável violência
física é que a vítima percebe que algo não está certo.
Ressalta também que as
mulheres não são resistentes em permanecer num
relacionamento como este
mas sim que encontram
diﬁculdades em sair dele,
seja por temer as reações
do agressor, por chantagens, ameaças ou pela
dependência ﬁnanceira e
em alguns casos pelo
p r e c o n c e i to q u e te m e
enfrentar ao se separar do
marido..
Qual o perﬁl das vítimas?
Segundo Lécia,
toda mulher independente
de raça, orientação sexual
ou renda, está vulnerável a
desenvolver um relacionamento com um homem
que tenha um perﬁl
abusivo ou tóxico.
Outras estratégias do

O termo “inversão”
no relacionamento abusivo,
pode ilustrar a inversão de
papéis ou em poucas
palavras, no senso comum
seria virar o jogo ao seu
favor. Por exemplo, se é de
minha responsabilidade
pagar a conta de luz, mas
eu esqueço, eu culpabilizo
minha companheira por
não ter deixado a conta no
meu campo de visão ou não
ter me entregado em mãos.
Pode-se dizer que é mais
uma estratégia de manipulação que funciona para
agressão emocional,
porque a partir disso, uma
conta que não foi paga que
era responsabilidade de
um, passa a ser a responsabilidades e as consequências para o outro.
Essa manobra de
inversão é tão rápida e
automática que chega a ser
inconsciente, irracionalizada. Não dá tempo de
questionar a conduta antes
de praticá-la. Todavia, é
importante alertar que
nem sempre essa manobra
acontecerá de forma
automática, ela poderá
ocorrer de forma calculada
e consciente, em prol dos
objetivos do agressor, que
muitas vezes são causar
culpa, sofrimento e dor.
Além dos danos
psicológicos, há dan os
neurológicos acarretados
por doenças como depressão.
“Em outros tipos de
agressões, comumente,
vemos vítimas desenvolverem depressão, a depressão
é uma doença que pode
impactar a funcionalidade
da pessoa, desde não
conseguir trabalhar até
prejuízos nas funções
cognitivas como a atenção,
velocidade de processamento e memória.”
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Co m o b u s c a r a j u d a e
como oferecer ajuda à
vítima?
Ambas as especialistas disseram que buscar
ajuda, denunciar e se
afastar desta relação são
fundamentais para sair de
um relacionamento como
este. A psicóloga Lécia
destaca que em casos em
que o término não seja de
forma amistosa, a vítima
pode buscar os canais de
denúncia para ter medidas
legais que a proteja do
agressor. A presença dos
familiares e amigos também são importantes para
alertar e ajudar a vítima a se
afastar do agressor.
Camila lembra que
é impor tante oferecer
suporte sem julgar a vítima
ou opinar mas sim, acolhê-

la.
“Não é hora de
opinar, muito menos julgar
e criticar. Essa pessoa
agredida está desabastecida de afeto, e a melhor coisa
a se fazer é dar a ela afeto,
com atenção e respeito. Sei
que muitas famílias podem
encontrar diﬁculdades para
lidar com isso, por isso, é
impor tante também a
família buscar ajuda
proﬁssional para receber
informações precisas.”
Machismo estrutural
O machismo se
trata de um preconceito,
uma forma de oprimir
mulheres no âmbito social.
É um tipo de pensamento
presente em opiniões e
atitudes que não vão de
encontro à igualdade de

direitos entre os gêneros e
sempre privilegia o gênero
masculino de alguma
forma.
U m a p e s s o a
machista nem sempre se
trata de homens, mulheres
também podem reproduzir
machismo por ele estar
presente estruturalmente
na sociedade e serem
considerados como
comportamentos e atitudes “normais”, porém, o
principal alvo sempre são as
mulheres. É o que explica a
psicóloga Marcela de
Oliveira Ortolan ao Folha de
Londrina.
“É uma forma de opressão
de gênero, não é enfocada
em homens em especíﬁco,
mas é a estrutura da
s o c i e d a d e . A o p re s s ã o
aparece de diversas formas:

#ﬁqueemcasa
salário das mulheres,
direitos ainda não conquistados, pesquisas médicas
sobre o corpo feminino que
ainda não foram realizadas.
Nós não enxergamos isso
porque não estamos
treinadas a olhar”
Uma pessoa machista
acredita que homens e
mulheres possuem “papéis” a cumprir na sociedade e que a mulher não deve
e não pode ter os mesmos
direitos que o homem,
além de inferiorizar aspectos intelectuais, f ísicos e
sociais reforçando piadas,
assédio e discriminação em
outros casos mais extremos, até mesmo agressão.
Este tipo de pensamento permeia culturalmente em diversos tipos de
relações e ambientes
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sociais. E é foco de desconstrução do movimento
feminista, que luta pela
igualdade de direitos das
mulheres.Em uma entrevista ao por tal Âmbito
Jurídico, a juíza de Direito
do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Marixa
Fabiane Lopes Rodrigues,
explica como o machismo
normalizou tratar uma
mulher como objeto.
“A subjugação
máxima da mulher por
meio de seu extermínio
tem raízes históricas na
desigualdade de gênero e
sempre foi invisibilizada e,
por consequência, tolerada
pela sociedade. A mulher
sempre foi tratada como
uma coisa que o homem
podia usar, gozar e dispor.”

Depoimentos
Tive dois relacionamentos abusivos, o primeiro eu era muito muito nova, e ele me fazia entender que eu só precisava
dele não podia cortar o cabelo, usar roupa curta ou ter amigos homens, eu vivia só pra ele! E não conseguia entender
isso, depois que terminou eu me senti horrível não tinha amigos, não tinha personalidade e prometi que nunca mais
aconteceria. Até que tive um outro relacionamento onde era dito como libertador, o meu parceiro nesse momento
inicialmente tinha algumas atitudes bem abusivas como não conversar comigo depois que eu ia em alguma festa,
mas eu disse que assim não daria certo e a partir daí ele começou a agir de forma mais sutil. Me controlava no
ﬁnanceiro, utilizava frases como "se você terminar comigo vai sempre se lembrar de mim por tal coisa (que era
importante pra mim)", tinha controle de onde eu estava/ do que eu fazia através dos meus amigos, quando eu estava
pra terminar ele mudava completamente até que eu desistisse, eu não consegui sair desse relacionamento por muito
tempo porque ele me fazia sentir que devia algo pra ele então estava sempre tentando compensar. Os dois eu só notei
que era abusivo quanto terminou, pela experiência do primeiro eu nunca pensei que viveria a mesma coisa, então
veio o segundo e eu nem percebi o que estava acontecendo.
(I.B - Médica Veterinária)

"Eu amo meu marido, temos duas ﬁlhas lindas. Mas ele sempre me menospreza, na cabeça dele, mulher não sabe fazer
nada. Só que estranho o comportamento dele ao admirar outras mulheres que trabalham e são vaidosas. Na verdade,
acho que ele não gosta dessas características em mim. Ele é quem escolhe minhas roupas, o que vamos comer, tudo.
Mas não me bate. Só que isso também é violência e me sinto muito mal. Não adianta falar, ele diz que é assim e ponto,
se eu não quiser é só ir embora. Mas tenho 29 anos e nunca trabalhei na vida, vou fazer o que?"
(E.P.C - dona de casa)

“Quando a gente começa um relacionamento a ideia é que a pessoa do seu lado irá te proteger. Tudo era motivo para
que ele me batesse, um vestido, uma blusa que mostrava os ombros, um sapato de salto, um corte de cabelo… Com
medo e por achar que o amava, eu não denunciei. Quando a gente está em um relacionamento como este sempre
achamos que a pessoa vai mudar. Mero engano! Quem é assim não muda, e não há razões que justiﬁque a atitude.
Sofri muito, pois na época não procurei ajuda e durante anos vivi sob a ameaça daquele ser “nojento”. Só tenho uma
coisa a dizer para quem passa pelo problema: não pense que você é forte para passar por cima de tudo isso sozinha.
Lembre-se: às vezes você vai sair do relacionamento com sequelas físicas, mas há muitas mulheres que não sobrevivem
para contar a sua história. DENUNCIE“.
(R.L.M.A.C.- professora).

Como denunciar
Caso você esteja seja vítima de violência e precise de um atendimento urgente, entre em contato com a
Polícia Militar pelo 190 para denunciar as agressões.
Há também o 180, canal da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, um serviço gratuito
e público que preserva o anonimato das vítimas que solicitam algum tipo de atendimento. Além de receber
denúncias e reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher, ele também orienta sobre a
legislação vigente direcionando à outros serviços caso haja necessidade.
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Educação na pandemia: Estudantes
e proﬁssionais de Lagoa da Prata falam sobre
o ensino remoto e a nova forma de estudar
O processo de aulas virtuais envolveu a adaptação de pais, alunos
e dos familiares dos alunos durante a pandemia da Covid-19.
Alan Russel
Karine Pires

Situação de um aluno da
Educação considerada
Especial

A pandemia da
Covid-19 completou 4
meses de duração no Brasil.
Tempo em que hábitos,
rotinas e comportamentos
fo ra m m o d i ﬁ c a d o s e m
função do isolamento
social, não só no país como
no mundo inteiro. Este
cenário impactou a forma
de trabalhar e viver da
população em diversos
segmentos e na educação
não foi diferente. Com a
nova realidade, alunos e
professores tiveram que se
adaptar ao ensino remoto e
para os estudantes o
impacto foi ainda mais
direto, pois as aulas agora só
acontecem no ambiente
on-line.
Na rede estadual, a
Secretaria de Educação de
Minas Gerais, introduziu o
ensino remoto no mês de
maio, dois meses após a
paralisação das atividades
presenciais. Com o novo
cenário, foi adotado uma
uma metodologia baseada
em três ferramentas, são
elas: Apostilas com o
conteúdo das disciplinas
intituladas como Planos de
Estudos Tutorados (PETs), o
programa “Se Liga
Educação” que é transmitido pela emissora Rede
Minas e também o aplicativo “Conexão Escola”, que
auxilia os alunos a acessar
todos os conteúdos ministrados durante a semana.
A comunicação
entre aluno e professor é

(Foto: Reprodução Internet).

feita pelo aplicativo “conexã o e s co l a” d u ra n te o s
horários das aulas. Na rede
municipal, o sistema não é
diferente, assim como na
rede estadual, alunos e
professores se comunicam
pelo aplicativo whatsapp. A
Coordenadora Pedagógica
do Ensino Fundamental
Rede Municipal de Ensino,
Aline dos Santos, aponta
que as atividades são
planejadas pelas próprias
escolas e que os alunos
recebem um roteiro dessas
atividades via WhatsApp. O
aplicativo facilita a comunicação dos alunos e professores no envio e resolução
dos exercícios.Em relação
aos alunos que não tem
acesso à estas ferramentas,
as atividades são entregues
aos pais pelas próprias
escolas.
Pensando nesta
s i t u a ç ã o, a re d a ç ã o d o
Jornal Cidade conversou
com estudantes e proﬁssionais da área de educação de
Lagoa da Prata para compreender como está a
situação dos alunos durante

a pandemia.
Para os irmãos
Bruno Gandra Pires e
Romel Gandra Pires,
estudantes do 3º ano do
ensino médio na Escola
Estadual Nossa Senhora de
Guadalupe. O ensino
remoto não tem sido fácil
para eles, pois além de
enfrentarem as diﬁculdad e s j á e n co n t ra d a s n o
ensino presencial, agora, se
sentem desestimulados até
para perguntar o professor
sobre os assuntos trabalhados nas aulas on-line.
Bruno, aﬁrma que entre os
colegas há um grupo feito
pelos próprios alunos no
aplicativo whatsapp, onde
os alunos trocam respostas
dos exercícios.
A procura por
respostas de outros colegas
acontece por não conseguirem acompanhar as aulas
da Rede Minas e não
sentirem apoio nos professores, segundo Bruno. No
entanto, o aluno reconhece
que falta iniciativa de expor
a situação pois assim está
mais fácil de “estudar”.

Romel é uma
pessoa com deﬁciência
(PCD) e, devido à sua
co n d i ç ã o, e l e e n f re n t a
diﬁculdades no aprendizado escolar. De acordo com
ele, o ensino presencial faz
falta por ter a presença da
professora apoio para
ajudá-lo com as atividades,
agora, ele só recebe as
respostas dos exercícios ao
invés do auxílio da professora.
“Para mim, é muito
melhor o ensino presencial
porque eu tenho a professora apoio, sem ela não
entendo nada!”
Segundo o irmão
de Romel e a mãe do
estudante, Joelma Gandra,
ele não consegue fazer as
atividades e depende da
ajuda de ambos para fazer
os exercícios e quando
precisa tirar dúvidas dos
exercícios com a professora
apoio, ela já envia as
respostas ao invés de
auxiliá-lo. Para a mãe, a
situação de Romel é ainda
pior, pois ela não consegue
ajudá-lo por ter estudado
até a 5ª série e o irmão ajuda
como pode.
“O Romel ﬁca
muito nervoso, em casa ele
não tem a professora apoio,
eu não consigo ensinar e
ajudar, o irmão ajuda no
que pode, mas ﬁca com
medo de passar errado.”
Desgaste também para os
pais dos alunos
A nova realidade
não está desgastante só
para os estudantes, mas
para os pais também, a mãe
de Bruno e Romel, Joelma
Gandra, aﬁrma que é uma
situação complicada para
todos e que ela ajuda como
pode.

Imagem do site da Secretaria de Educação
do Estado de Minas Gerais. (Foto: Reprodução/Internet).

“Está muito dif ícil
pelo tempo, os professores
das aulas on-line falam
muito rápido, os meninos
não conseguem acompanhar, não conseguem
aprender e eles ﬁcam

muito nervosos. Então, um
aluno passa a resposta e
outro passa outra e assim
eles vão fazendo como
podem.”
A mãe aﬁrma que
muitas mães reclamam
que os ﬁlhos não estão
aprendendo nada assim e,
que assim como ela, acha
que isso é em vão. Mas que
ela sempre encaminha as
reclamações dos ﬁlhos à
escola, mas que as outras
mães poderiam se prontiﬁcar de também questionar
à escola sobre o assunto e
que uma solução seria que
pais e professores se
reunissem para debater o
assunto.
A redação do JC
também conversou com
Janaína Luciene Rocha
Fraga, Supervisora da
escola, que diz entender as
reclamações dos alunos,
principalmente, de um
aluno da educação especial. Ela explica que a diﬁculdade realmente vai existir,
pois o ensino remoto não é
o mesmo que o presencial,
principalmente, para
alunos com deﬁciência,
mas que a escola tem se
desdobrado para ajudar os
alunos da melhor forma
possível.
Adaptação dos professores
Esta adaptação não
tem sido desgastante
apenas para os alunos e
suas famílias, mas também
para os professores que
estão se desdobrando cada
vez mais para ajudar os
alunos como podem.
Aline destaca que
os professores da rede
municipal têm buscado se
reinventar neste período e
que tiveram que aprender a
gravar vídeos, editar vídeos,
gravar aulas, montar
conteúdos em slides no
powerpoint, entre outros
recursos. Ela ressalta que
vários professores criaram
canais no Youtube, plataforma de vídeos. Neste
momento em que o virtual
se tornou parte do cotidiano das pessoas, esses
recursos auxiliam muito na
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hora de ensinar os alunos.
Janaína aﬁrma que
os próprios professores
perceberam seu valor neste
momento e que, inclusive,
este período está servido
para os proﬁssionais
reaﬁrmarem sua importância que já estava desacreditada por eles. A supervisora
também reiterou que o
momento é de aprendizado para os professores
também.
Adaptação em instituições privadas e a produtividade dos alunos
Assim como a rede
pública, instituições
privadas de ensino também tiveram que se adequar ao novo cenário.
Ricardo Costa, professor e
diretor do Centro
Educacional Tutores,
cursinho pré-vestibular
com unidades em Lagoa da
Prata e em outras cidades
da região Centro-Oeste
Mineira, aﬁrmou que a
instituição recebeu uma
demanda de matrículas
durante o período.

#ﬁqueemcasa
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Ta m b é m c o n t o u
que os professores gravam
as videoaulas para os alunos
na instituição. Em relação
ao ensino on-line, ele
também destacou que esse
tipo de ensino obriga o
aluno a ter uma autonomia
sobre os próprios estudos e
alertou sobre o excesso de
produtividade que os
estudantes possam adquirir.
“O aluno tem que
tomar cuidado junto com às
instituições para dosarem,
senão o ensino ﬁca muito
massante, e aí veremos
alunos e pais esgotados
mentalmente”.
Em relação ao
esgotamento, Núbya
Miranda, aluna do 3º ano do
ensino médio na Escola
Estadual Virgínio Perillo e
d o Ce n t ro Ed u c a c i o n a l
Tutores, relatou ter encontrado diﬁculdades e que vê
pontos positivos e negativos
na nova forma de estudar.
“Não está sendo
fácil, pois em casa a distração e a procrastinação é

(Foto: Reprodução Internet).

bem maior. Já passei por
momentos bons, como
também por momentos
ruins em que a angústia e a
ansiedade vieram, e
quando isso ocorreu me
permiti fazer uma pausa, e
tirar o dia para ﬁcar bem!
Estou com algumas
matérias atrasadas porque
é cada vez mais difícil ser
produtiva em casa. Pensei
várias vezes em desistir, a
pressão cresce cada vez
mais. Mas estou focada no
meu objetivo e no meu
maior sonho, e isso me
mantém tentando estudar
mesmo nesse período
incerto”.
Assim como a
Tutores, a Pontif ícia
Universidade Católica
(PUC) também modiﬁcou o
ensino, é o que aﬁrma
Gustavo Silva, aluno do
primeiro período do curso
de Direito da instituição.
Em relação às mensalidades da instituição, a faculdade ofereceu possibilidades para parcelar o período.

Na opinião de Gustavo, o
ensino continua com
qualidade e não se transformou em Ensino à Distância
(EAD) e a instituição precisa
manter os próprios gastos.
“Algumas pessoas
estão comentando que
deveria ser cobrado o valor
de EAD, só que não estamos tendo ensino EAD,
estamos tendo aula de um
curso presencial por
videoconferência com os
professores.”
Solidariedade nos estudos
Gustavo criou um
projeto para venda e
compra de livros usados,
pela necessidade de não
encontrar algum local que
tenha esse ser viço na
cidade. Há livros didáticos
das escolas que podem ser
encontrados nesse espaço
que ele criou.

“Tenho Dúvida”, um perﬁl
no Instagram que recebe
dúvidas de estudantes que
estão se preparando para o
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). O projeto
também está disponível
nas redes sociais e por lá os
membros do projeto, além
de responder às dúvidas
dos alunos também
indicam conteúdos para
fortalecer o repertório dos
estudantes para o exame.
Para saber mais informações sobre o projeto ou
também tirar alguma
dúvida basta procurar pelo
perﬁl “tenho dúvida lp” na
plataforma.
Não há previsão do
retorno das aulas presenciais até o momento na rede
pública e privada, mas os
professores da rede pública
reforçam que estão à
disposição dos alunos e das
suas famílias para o que
precisarem.

O universitário se
uniu à outros amigos e
juntos criaram o projeto

(Foto: Arquivo Jornal Cidade).

Nós acreditamos na importância
da informação com credibilidade,
por causa disso, estamos cada
vez mais próximos de você!
O Jornal Cidade intensiﬁcou o campo de cobertura e a cada
dia está mais digital, moderno e agora também, de cara nova!

Alcance online mensal de mais de
150 mil visualizações
Novos quadros informativos nas
plataformas on-line
Primeiro podcast informativo
do Centro-Oeste de MG
Jornal de distribuição
gratuita e totalmente colorido
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Considerando que a AGO/2020, convocada para o dia 20/03/2020, foi suspensa pelos Conselhos de Administração e Fiscal em cumprimento a resolução do
COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E MONITORAMENTO AO COVID-19 e considerando que a Cooperativa Agropecuária de Lagoa da Prata Ltda.,
observará integralmente todas as recomendações e medidas sanitárias exigidas para realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020 para o cumprimento de suas
obrigações legais e estatutárias, visando a realização da referida assembleia, bem como para realização da eleição do conselho ﬁscal.
O presidente da Cooperativa Agropecuária de Lagoa da Prata Ltda., usando das atribuições que lhe confere o art. 23 do estatuto social, convoca os associados para
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 07 de agosto de 2020 às 17:00 horas no CENTRO CATEQUÉTICO à Rua Alexandre
Bernardes Primo, 240, Américo Silva, nesta cidade, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação às
18:00 horas com a presença da metade mais 01 (um) dos associados ou ainda em terceira convocação às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados,
para deliberarem sobre o seguinte:
a) Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: Relatório da diretoria, balanço, demonstração da conta sobras ou perdas e parece do
conselho ﬁscal;
b) Deliberar sobre as verbas do fundo FATES e Reserva Legal;
c) Deliberar sobre sobras ou perdas;
d) Resultado da eleição e posso dos componentes do Conselho Fiscal;
e) Fixação dos honorários e cédulas de presença para os componentes do conselho de administração e do conselho ﬁscal;
f) Outros assuntos de interesse dos associados
Para efeito de ‘‘quórum’’ o número de associados nesta data, com direito a voto é de 886 (Oitocentos e Oitenta e Seis), sendo que, não poderão votar
aqueles que estiverem enquadrado no parágrafo 3º do artigo 23 do estatuto social, conforme lista entrega ao COMITÊ ELEITORAL.

Observações:
• A Assembleia será realizada fora da Sede Social tendo em vista que as dependências da CALP não comportam o grande número de associados respeitando o
plano de contingência apresentado para o COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E MONITORAMENTO AO COVID-19;
• Cada chapa deverá indica, por escrito, o nome de um associado para exercer a função de ﬁscal ao processo eleitoral, não podendo o indicado ser candidato ao
pleito;
• O processo de votação será no mesmo local da AGO e terá duração de 5:00 (Cinco) horas, iniciando-se às 13:00 horas e encerrando-se às 18:00 horas, podendo
extrapolar, até a votação de todos os associados presentes e com direito a voto;
• No ato da votação deverão apresentar um documento oﬁcial de identiﬁcação com foto. Após exercer o direito do voto deverão deixar o local imediatamente;
• Para o cumprimento das normas sanitárias impostas pelas autoridades competentes e para a segurança da saúde de todos os participantes, somente terá acesso
ao local da assembleia o associado em condições de exercer o direito de voto, com uso de máscara, após higienização das mãos com álcool em gel e que não esteja
com a temperatura corporal alterada e nem com sintomas de gripe, o que será aferido na entrada do salão;
• Durante a assembleia será exigido o distanciamento mínimo entre os presentes, conforme as normas sanitárias vigentes, bem como seráproibido qualquer
aglomeração;
• Conforme plano de contingência apresentado para o COMITÊ MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E MONITORAMENTO AO COVID-19 a duração da
AGO será no máximo 1:30h (Uma hora e meia).
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Leia também em...

jornalcidademg.com.br

UTI completa um mês de funcionamento
Publieditorial
A U n i d a d e d e
Tratamento Intensivo (UTI)
completa hoje, 23, um mês em
funcionamento. A Unidade já
recebeu 22 pacientes – tanto
residentes em Santo Antônio
do Monte, quanto em outras
cidades da região.
A Prefeitura investiu

quase R$ 2 milhões na reforma
do sexto andar da Santa Casa
de Misericórdia, e na aquisição
dos equipamentos, para a
instalação dos 10 leitos. O
custeio da UTI é feito pelo
Município e pelo Ministério da
Saúde. A Prefeitura repassa
mensalmente de recurso
próprio, para a Santa Casa R$
175 mil.

“Ver a UTI em pleno
funcionamento é muito
gratiﬁcante. O nosso trabalho
não terminou quando entregamos a Unidade montada,
com equipamentos de ponta.
O custeio da UTI ﬁca em torno
de R$ 400 mil mensal. Logo
após a inauguração eu fui
pessoalmente a Brasília, para
levar a solicitação de habilitação dos leitos no Ministério da
Saúde, e garantir o repasse da
União para a Santa Casa. No dia
18 de junho, foi publicada a
Portaria habilitando os leitos, e
garantindo este repasse. Hoje o
Ministério da Saúde repassa R$
219 mil, e a Prefeitura R$ 175 mil,
para manter a UTI funcionando. É um sonho realizado, e o
trabalho é contínuo”, destaca o
prefeito, Dinho do Braz.
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A importância da agricultura familiar
em Lagoa da Prata e Japaraíba
O Jornal Cidade conversou com pequenos produtores da agricultura familiar, visitou hortas comunitárias e ouviu
representante do poder público para entender melhor a importância dos desaﬁos da agricultura familiar na região
Alan Russel
Na data de 28 de
julho é comemorado o dia
da agricultura e o Jornal
Cidade preparou um
material com o foco voltado
à agricultura familiar e aos
pequenos produtores de
Lagoa da Prata e região. De
acordo com o censo
agropecuário de 2017 do
Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatísticas
(IBGE), a agricultura familiar
no país é responsável por
empregar 10,1 milhões de
pessoas e corresponde a
23% da área de todos os
estabelecimentos agropecuários. Porém, em Lagoa
da Prata, a atuação da
agricultura familiar é bem
mais modesta, uma vez que
a grande maioria das terras
cultiváveis estão nas mãos
dos grandes latifundiários
da monocultura de cana de
açúcar.
O órgão municipal
responsável por assessorar
os pequenos produtores
em Lagoa da Prata é a
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento
Econômico. O responsável
pela pasta é Carlos
Henrique Rezende, que
também já foi responsável
pelo sindicato dos produtores rurais. Carlão disse à
reportagem que a maior
demanda dos produtores
rurais é com relação a
maquinário agrícola e que a
S e c r e t a r i a
d e
Desenvolvimento
Econômico consegue, a
medida do possível, atender as solicitações dos
pequenos produtores.
“A maioria das solicitações
dos agricultores é com
relação à maquinário e
implementos agrícolas.
Mas o que complica um
pouco é que as solicitações
acontecem praticamente

na mesma época, até
porque o calendário de
plantio, principalmente de
grãos, é o mesmo para todo
mundo. Agora, por exemplo,
praticamente não temos
solicitações. Mas pouco
antes do período chuvoso é
que praticamente todos os
pequenos produtores
precisam do maquinário
para preparar a terra para o
plantio. Daí a gente se
desdobra como pode para
atender todo mundo”,
explica Carlão.
O Secretário de
Desenvolvimento Social
salienta também que
atualmente os pequenos
produtores da agricultura
familiar tem a assessoria do
técnico da Emater (Empresa Mineira de Assistência
Técnica e Extensão Rural)
que vem à Lagoa duas vezes
por semana para atender a
demanda dos pequenos
produtores.
“O técnico agrícola
da Emater era uma solicitação antiga dos produtores
rurais de Lagoa da Prata. A
cerca de um ano conseguimos ﬁrmar um convênio
com o estado para poder ter
e s s e té c n i co a q u i p a ra
atender a necessidade dos
produtores da agricultura
familiar. O técnico vem duas
vezes por semana e vai ao
campo e da todo o suporte
aos produtores. Quem tiver
interesse de receber a visita
do técnico é só entrar em
contato com a Secretária de
Desenvolvimento
Econômico que agendamos a visita do técnico”,
explica Carlão.
Hortas Comunitárias.
Um exemplo de
sucesso relacionado à
agricultura familiar em
Lagoa da Prata são as hortas

Lázara Aparecida (Foto: Alan Russel / Jornal Cidade).

comercializarem os produtos. A feira de Lagoa da
Prata, que antes acontecia
na rodoviária municipal,
recentemente ganhou um
espaço maior e agora
funciona na Praça de
Eventos. A feira tem sido
um sucesso, porém, anda
preocupando as autoridades médicas, uma vez que
está havendo muita
aglomeração de pessoas
durante a feira.
Foto: Alan Russel / Jornal Cidade.

comunitárias. Esse modelo
de cultivo onde a população divide espaços em
comum já existe a muitos
a n o s n a c i d a d e .
Atualmente, a principal
horta se encontra no bairro
Marília, onde aproximadamente 25 pessoas plantam
diversos tipos de vegetais. E
o melhor: sem o uso de
agrotóxicos.
Dona Lázara é uma
das moradoras do Marília
que tem canteiros na horta
do bairro, onde cultiva
diversos tipos de vegetais,
hortaliças e ervas medicinais. Lázara nos conta que
há cinco anos vai diariamente à horta e que
começou a cultivar como
forma de terapia ocupacional.
“Eu fazia terapia na
Casa da Família, mas
infelizmente o espaço
fechou. Nisso, uma amiga
que tinha um espaço de
terra aqui me convidou
para conhecer. Eu vim,
consegui um espa ço e
acabou que a horta virou
minha paixão. Eu venho
aqui diariamente cuidar
das minhas plantinhas e
funciona como uma terapia
pra mim”, confessa Dona
Lázara.
O benef ícios da
horta comunitária se
estendem à toda comunidade. A jovem Vitória
Campos, que também é
moradora do bairro Marília,
disse que os alimentos
advindos da horta comunitária estão sendo de grande
valia para ela no momento.
Vitória recentemente
decidiu mudar os hábitos
alimentares e, segundo ela,
se não fosse a horta comunitária, a transição alimentar seria muito mais difícil.
“Há alguns meses

eu decidi mudar minha
a l i m e n t a ç ã o, d e i xe i d e
comer carne e a horta está
sendo essencial neste
processo. Aqui eu consigo
muitas variedades de
verduras, legumes, hortaliças e tudo com preço bem
acessível, e o melhor: sem
agrotóxicos. Venho aqui
pelo menos três vezes por
semana. E além de me
ajudar com uma melhor
alimentação, eu ﬁz amigos
aqui na horta”, confessa
Vitória.
“A dona Lázara
mesmo é uma pessoa que
eu considero como amiga.
Sempre que venho aqui
procuro conversar e
aprender muita coisa com
ela. Essa senhora é um poço
de sabedoria. E não apenas
ela mas a grande maioria
das pessoas que cultivam
aqui na horta. Já deu pra
perceber que aqui todos
são amigos, existe uma
troca muito grande de
saberes estre as pessoas
que tem os canteiros aqui. E
eu acho isso muito bonito. A
dona Lázara mesmo, ela
cultiva diversos ervas
medicinais. E um detalhe:
ela não cobra nada por
essas ervas medicinais. Se
qualquer pessoa tiver
necessitando de alguma
erva especíﬁca para um chá
ou um tratamento especíﬁco, pode vir aqui que ela não
cobra de ninguém. Eu acho
isso muito bonito”, ﬁnaliza
Vitória.
Feiras dos produtores
rurais
Um espaço importante para a comercialização dos produtores advindos da agricultura familiar
são as feiras dos produtores
rurais. Em Lagoa da Prata e
Japaraiba existem espaços
especíﬁcos para os
p r o d u to r e s ex p o r e m e

Em Japaraiba, a
feira que era sucesso e
trazia pessoas de toda
região para comprar os
produtos advindos da
agricultura familiar, deixou
de acontecer desde o início
da pandemia. Enilda
Fernandes é de Japaraiba e
expõe na feira da pequena
cidade desde o início da
projeto. Enilda explica que a
paralisação da feira não
atrapalhou suas vendas
porque ela já tinha o
costume de fazer entrega
dos produtos diretamente
na casa dos clientes, mas
mesmo assim ﬁca triste
com a situação, porque a
feira já tinha se tornado
referência na cidade. A
produtora também explica
que a grande maioria dos
expositores fazem uma
avaliação muito positiva da
feira, mas que poderia ser
ainda melhor.
“Falta um pouco
mais de boa vontade da
gestão pública com relação
ao espaço, principalmente
porque o espaço ainda não
é coberto e em períodos
chuvosos muito feirantes
deixam de ir. Mas fora isso a
feira é muito boa, tem uma
participação grande de
moradores de Japaraiba,
Lagoa da Prata e Arcos. A
feira meio que se tornou
u m p o n to t u r í s t i c o d e
Japaraiba e isso nos orgulha muito”, explica Enilda
Os interessados em
adquirir um espaço tanto
nas hortas comunitárias ou
para expor na feira de
produtores rurais de Lagoa
da Prata devem procurar a
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento
Econômico. A Secretaria
ﬁca na rua Benedito
Valadares 331, de frente ao
prédio da Rádio Tropical.
Para mais informações os
interessados podem ligar
no telefone 3261-2991.
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SICOOB CREDIPRATA AGORA É DIGITAL
Uma experiência que une os benefícios do cooperativismo à tecnologia.

Publieditorial
O Sicoob Crediprata está com 30 anos de
atuação na região de Lagoa da Prata e tem uma
proposta de atendimento diferenciado baseado
na economia compartilhada e na cooperação.
Agora um importante salto estratégico está
sendo dado, o que demonstra sua sintonia com
as tendências do mercado. Conﬁra a entrevista
com o responsável pelo atendimento digital,
Pedro Henrique Miranda Veloso e acompanhe a
grande novidade.
JC: O Cooperativismo ﬁnanceiro é considerado
uma excelente alternativa de inclusão ﬁnanceira. O Sicoob Crediprata conﬁrma esta tendência?
Pedro: Sim. Realmente o cooperativismo ﬁnanceiro vem atingindo mais pessoas a cada dia,
principalmente, em função da visibilidade
alcançada nas grandes mídias que possibilita
maior entendimento sobre as vantagens do
modelo de negócio das cooperativas de crédito.
O Sicoob Crediprata, em seus 30 anos de atuação,
conﬁrma a ação virtuosa do cooperativismo
ﬁnanceiro, atendendo todos os segmentos da
economia por meio da disponibilização de
produtos e serviços ﬁnanceiros em condições
mais justas e acessíveis, com o propósito de
promover o progresso das pessoas e de suas
comunidades.
JC: Com relação ao atendimento digital, qual é
a estratégica do Sicoob Crediprata?

Pedro: O Sicoob Crediprata entende que a
tecnologia é a grande aliada para estender os
benefícios do modelo cooperativo ﬁnanceiro a
mais pessoas, na medida em que oferece facilidade e comodidade de associação, aliada a um
atendimento acolhedor e justiça ﬁnanceira. O
Sicoob Crediprata evoluiu e hoje tem a solidez,
credibilidade e tecnologia necessárias para dar
esse salto digital e oferecer a tão sonhada agilidade do mundo online com toda a segurança
possível, alinhados aos benefícios do cooperativismo.

relacionamento 100% digital com o Sicoob
Crediprata. Logo ao abrir sua conta, o associado
digital terá a possibilidade de ter um cartão de
débito e crédito sem anuidade, limite de cheque
especial, acesso a inúmeros serviços ﬁnanceiros,
descontos nas mensalidades de instituições de
ensino da região e tudo isso, com um gerente
especializado e apto para fazer o atendimento
100% online.

JC: Como as pessoas interessadas podem ser
um associado digital?
Pedro: A facilidade de abertura da conta digital é
real. Basta baixar o app Sicoob Faça Parte no
Google Play ou na App Store e seguir o passo a
passo. Em poucos cliques, o interessado será um
associado digital e contará com todos os benefícios oferecidos pela cooperativa.
JC: Fale um pouco das vantagens de ser
um associado digital do Sicoob
Crediprata.
Pedro: As vantagens ultrapassam a comodidade e agilidade
na administração do dia a dia
da vida ﬁnanceira, porque na
verdade, ao abrir uma conta
digital pelo app Sicoob Faça
Parte, a pessoa torna-se
um associado e inicia um
Pedro Henrique Miranda Veloso - Atendimento Digital

