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Dia dos pais na quarentena: conheça histórias de
pais que tiveram que se adaptar à rotina dos ﬁlhos
Dessa vez, o Jornal Cidade optou por fazer uma matéria que mostrasse a realidade dos pais durante a quarentena.
Para isso, conversamos com pais que contaram como tem sido passar vinte e quatro horas com seus ﬁlhos,
além de mães solos que também tiveram papel de pai.
Rhaiane Carvalho
Matheus Costa
Neste ano, o dia dos
pais será comemorado de
uma maneira diferente.
Com a chegada do novo
coronavírus no país, as
relações e as comemorações terão que se adaptar.
Pais e ﬁlhos estão tendo
uma convivência tão
intensa quanto a dos ﬁns de
semana, só que com a
obrigação de dividir o
tempo com o trabalho e as
tarefas domésticas, tudo
num mesmo ambiente.
Dessa vez, o Jornal
Cidade optou por fazer uma
matéria que mostrasse a
realidade dos pais durante a
q u a r e n t e n a .
Culturalmente, são eles que
saem de casa cedo e
retornam ao ﬁnal do dia,
participando parcialmente
da rotina semanal de seus
ﬁlhos. Assim, conversamos
com pais para saber o que
esse período tem trazido de
positivo para as relações e
como tem sido essa adaptação em conciliar a parte
idade e trabalho.
Haroldo Aguilar, pai
da pequena Ágata de 5
anos, disse que hoje vê que
a rotina da casa com ﬁlhos
não é nada fácil. “Eu saía e
p e n s a va ‘ q u e s o r te d a
minha esposa poder ﬁcar
em casa’, um pensamento
bem machista até eu
também ﬁcar. A quarentena me proporcionou e tem
proporcionado muitos
momentos com a Ágata,
inclusive, os melhores e
também os mais difíceis.
Toda hora tenho que parar
pra ver se está tudo ok; as
refeições são mais demoradas, pois ela tem o tempo
dela; às vezes tenho que
parar meu trabalho porque
ela quer me mostrar algo
ou quer atenção. Mas em
compensação, estou com
ela o tempo todo, coisa que
só desfrutava aos ﬁnais de
s e m a n a . H o j e , va l o ri zo
muito mais a minha esposa,

Na foto, Haroldo Aguiar e a sua ﬁlha Ágata Aguilar, de 5 anos.
(Foto: Haroldo Aguiar/Arquivo Pessoal). ção Internet).

pois ela vive a maternidade
24 horas, não tem descanso”, contou.
Haroldo ressaltou
que, para ele, esse será o
melhor dia dos pais. “Estarei
com Ágata o tempo todo,
isso é o melhor presente do
mundo pra mim", ﬁnalizou.
Ferdinando Araújo é
pai de Francisco e Théo, e
contou ao JC o desaﬁo que a
quarentena trouxe na
convivência com os ﬁlhos
que sempre foi repartida
com a escola.
“As frases que mais
tenho ouvido e falado são:
‘Pai, você esqueceu de ligar
o notebook? Eu tenho aula
de inglês...’ ‘Façam silêncio,
papai vai entrar em uma
reunião do serviço...’ ‘No
computador, pai? E meu
jogo?’ ‘Alguém pode tirar o
cachorro daqui? Estou em
uma ligação de trabalho!’.
O isolamento social
coloca para nós, famílias,
um grande desaﬁo. De uma
hora para outra, surge a
necessidade de reorganizar
as demandas proﬁssionais,
com os ﬁlhos em casa,
intensiﬁcando uma
convivência que sempre foi
repartida com a escola. Os
conﬂitos podem eclodir
com mais facilidade, uma
vez que o nível de preocupação e pressão sobre nós é
muito forte. Isso também
acontece com as crianças e
adolescentes, que viram sua
rotina absolutamente
modiﬁcada. Mas mesmo
com tudo isso, estou tão
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feliz e realizado como pai.
Esse ano vou comemorar o
dia dos pais mais intenso da
minha vida, pois sempre fui
muito participativo na vida
deles, mas agora estou
entranhado na rotina, e isso
é lindo, é gratiﬁcante
d e m a i s ", c o n to u
Ferdinando.
Mães solo
É importante destacar que
ainda existem muitas
mulheres solos, que
criaram seus ﬁlhos
sozinhas e que de certa
forma, também comemoram o dia dos pais. A Raquel
Pereira é mãe de quatro
ﬁlhos, e três já são maiores
de idade. Ela contou que
não foi nada fácil criar
quatro crianças sozinhas.
“Não foi fácil. Criar
quatro crianças sozinha
não foi fácil. O pior era
quando eu tinha que sair
para trabalhar e deixar
todos eles sob os cuidados
da irmã mais velha que, na
época, ainda era uma
adolescente. Nunca me
casei, e depois que larguei o
pai dos meus ﬁlhos,
conheci outro rapaz, que é
pai da minha caçula.
Moramos juntos por quase
20 anos, e meus ﬁlhos até o
chamavam de pai. Mas por
desentendimento bobo,
também nos separamos, e
mais uma vez segui na
educação sozinha. É
cansativo, e vez ou outra a
gente pensa em desistir
naquele momento de
diﬁculdade. É muita
pressão, aluguel, escola,

contas e etc, e sempre
trabalhei como doméstica,
ainda trabalho; o que me
fez vencer e estar aqui hoje
foi o meu amor por eles,
pelos meus ﬁlhos. Hoje sou
grata pelas pessoas que
são. Cresceram bem e são
educados, trabalham e me
ajudam. Eu cuidei deles,
mas hoje eu é quem sou
cuidada por eles. Larissa,
Matheus, Lucas e Fernanda,
eu amo vocês”, ﬁnalizou
Raquel.
O ﬁlho do meio da
Raquel, Matheus Pereira,
disse que sempre viu a luta
da mãe. Ele faz faculdade
de Jornalismo e sempre
contou com o apoio da mãe
para os estudos.
“Mesmo com as
diﬁculdades, minha mãe
sempre me ajudou a
estudar. Ela pagou um
cursinho para mim durante
um ano inteiro para que eu
fosse bem no Enem. Na
época, eu ainda não
trabalhava, e ela teve que
trabalhar dobrado para
pagar as mensalidades.
Agarrei ﬁrme para que
aquele dinheiro não fosse
em vão. Consegui uma nota
boa no Enem e, com isso,
consegui um ﬁnanciamento que me permitiu entrar
para a faculdade. Sempre vi
as lutas dela, as diﬁculdades que passava para não
nos deixar sem luz ou água.
Portanto, nunca passamos
fom e. Hoje m eu maior
objetivo é ser alguém na
vida e dar à minha mãe
uma vida melhor. Acho que
já está na hora dela parar
um pouco, descansar.
Quero ajudá-la a comprar
nossa casa própria, pois é o
seu maior sonho.
Sinceramente, minha mãe
foi tão pai para mim que eu
não senti falta. Sempre foi
eu, meus irmãos e ela e
assim vai ser”, contou.
A Roseli Medeiros
também foi pai/mãe, e
contou como isso criou um
elo forte entre ela e sua
ﬁlha, Rhaiane Medeiros.

" N ã o t i ve m i n h a
ﬁlha fora do casamento,
mas desde os 7 anos dela fui
pai e mãe. Hoje ela tem 31
anos e foi muito bem criada,
graças a Deus. Se formou,
casou, tem um ﬁlho,
trabalha e nunca precisou
do pai para se tornar uma
mulher de bem. Hoje ela
entende a importância de
um pai por ter um ﬁlho, mas
também me valoriza muito
por eu ter essa representatividade na vida dela. Não foi
uma vida fácil, eu ganhava
pouco e ela era uma
criança, tinha vontades e eu
tinha que explicar que às
vezes não podia dar o que
ela queria. Mas isso passou.
Sou a pãe dela como ela diz,
a mãe que também é pai.
Nós, mulheres, somos
muito fortes, principalmente, quando se trata de ﬁlho.
A gente vai à luta, não
abandona a cria por qualquer coisa. E eu sou uma
mãe/pai muito feliz por ter
dois papéis na vida dela.
Aprendemos muito e
c r i a m o s u m e l o m u i to
forte", disse Roseli.
Rhaiane conta que
sua mãe foi uma guerreira e
que nem se tivesse tido o
pai do lado teria dado tão
certo. “Eu queria um pai
presente, que me desse
limites e dividisse as
responsabilidades com
minha mãe. Mas não sentia
falta do meu pai em si,
ninguém sente falta de
ausência de afeto. Por mais
d i f í c i l q u e te n h a s i d o,
minha mãe nunca me
deixou e hoje sou uma
mulher que estudou, casou,
tem um ﬁlho e tem uma
empresa. Será que minha
mãe conseguiu fazer a
parte dela e do meu pai?
Óbvio que sim! E sou muito
grata à ela por tudo. Toda
diﬁculdade que passamos
nos ﬁzeram entender que a
mulher tem uma força
absurda. Ela sempre será
meu pai e mãe!”.
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Denúncias, julgamento e conﬂito:
a triste situação da Câmara Municipal
de Lagoa da Prata em ano eleitoral
Após julgamento histórico que cassou o mandato da vereadora Josiane Lúcia, Câmara Municipal respira novos
ares enquanto aguarda eleições municipais de novembro. Expectativa da população é na reformulação dos atuais vereadores.

Alan Russel

reformular o legislativo
municipal de Lagoa da
Prata. Gabriel Ferreira é
empresário e acredita que a
atual situação em que se
encontra a Câmara
Municipal, é reﬂexo de
como os vereadores vem
atuando.

O tão esperado
julgamento da vereadora
Josiane Lúcia se estendeu
de 7h da manhã até o meio
da tarde da última sextafeira (7). Na ocasião, seis dos
nove vereadores votaram
para a cassação do mandato da vereadora e presidente da Câmara Municipal de
Lagoa da Prata. A vereadora
protetora dos animais era
investigada desde março,
após denúncias de concussão, abuso de autoridade e
assédio moral. As denúncias foram apresentadas
pelas então assessoras
parlamentares ao corpo
jurídico da Câmara
Municipal e também ao
Ministério Público.
Na última eleição
municipal, a vereadora, que
foi cassada teve 601 votos e
estava em seu primeiro
mandato. Eleita com a
bandeira da proteção
animal, Josiane Lúcia foi a
primeira vereadora da
história de Lagoa da Prata a
ter o mandato cassado.
A sessão de julgamento não teve participação da população, tampouco a imprensa pode acompanhar a reunião extraordinária na Câmara Municipal
de Lagoa da Prata. Após o
julgamento, que selou a
cassação do seu mandato,
Josiane Lúcia, juntamente
com alguns apoiadores e
seu ex-companheiro, Edson
Tadeu, promoveram cenas
lamentáveis na porta da
casa legislativa. Na ocasião,
a agora ex-vereadora,
causou tumulto insultando
e agredindo verbalmente
os vereadores que votaram
à favor da cassação. O excompanheiro de Josiane
Lúcia, fez um “espetáculo” à
parte. Não demorou muito
e os vídeos com a atuação
de Edson Tadeu na porta da
Câmara ganharam redes
sociais e grupos de
WhatsApp. O que já era
previsível se tornou meme e
pauta da semana em Lagoa
da Prata
Co n s t a n te m e n te
envolvida em polêmicas,
Josiane foi alvo de críticas
por par te de todos os

(Foto: Reprodução Internet).

vereadores, inclusive, os que
votaram contra a cassação
do seu mandato. A população também usou com
frequência as redes sociais
para expressar a falta de
postura e decoro por parte
da ex-vereadora. As principais reclamações na
internet eram relativas ao
deboche e desdém, características da ex-vereadora,
inclusive em função como
parlamentar.
A reportagem do Jornal
Cidade tentou contato com
Josiane Lúcia, que não
atendeu nossas ligações. O
advogado da ex-vereadora,
João Vitor Santos, disse que
ainda esta semana entrará
com uma a çã o judicial
pedindo anulação do
julgamento da sua cliente.
Janeany Almeida assume
a va g a d e J o s i a n e n o
legislativo municipal.
Conforme abordamos na entrevista exclusiva
que Josiane Lúcia deu ao
quadro “Café com Política”,
um importante voto e que
talvez poderia ser o voto
decisivo contra a presidente
da Câmara, partiu da então
suplente, Janeany Almeida.
De acordo com sor teio
realizado para deﬁnir
ordem da votação, Janeany
foi a primeira a apresentar
seu voto. Contrariando a
base aliada do prefeito,
Janeany decidiu votar
favorável à cassação, pois

acredita que as provas das
denunciantes eram muito
contundentes.
“Em relação às
provas apresentados ﬁcou
claro que os fatos eram
verdadeiros. E, diante disso,
votei para a cassação do
mandato da presidente”.
Janeany deve
assumir a cadeira de
vereadora de Lagoa da
Prata já na próxima reunião
ordinária. Em contato com
a reportagem do JC,
Janeany diz que acredita
que todo processo envolvendo a ex-vereadora
Josiane Lúcia, vai abrir os
olhos da população para a
responsabilidade política
que tem o voto.
“Foi um processo
democrático que mostrou
transparência à população.
Depois disso tudo, espero
que todos os vereadores
repensem suas ações
dentro da Câmara
Municipal”.
Vereadora Quelli Cássia
assume a cadeira de
presidente da Câmara
A então vicepresidente da casa e
responsável pela Comissão
que investigou Josiane,
Quelli Cássia, assume a
presidência da Câmara
Municipal de Lagoa da
Prata. Quelli acredita que
após todo esse processo

envolvendo o legislativo
municipal, a Câmara vai
estar mais preparada para
atender a população e
acredita que haverá uma
reformulação nos nomes
da casa nas próximas
eleições.
“Estamos no último
ano do nosso mandato. Ano
que vem pode e deve
chegar muitos outros
vereadores novos. Mas que
a Câmara continue sendo a
casa do povo, zelando pela
justiça e pelos princípios
que nos é passado, independente de qual vereador
esteja ocupando o cargo”,
explicou Quelli.
População acredita na
reformulação da Câmara
Todo o processo envolvendo a cassação do mandato
de Josiane Lúcia, inclusive
as cenas lamentáveis na
porta da Câmara ao ﬁm do
julgamento, não serviu
apenas para propagar
piadas na internet, mas,
principalmente, para a
população se atinar para a
importância do voto
consciente na escolha dos
representantes do legislativo municipal. Aﬁnal,
estamos em ano eleitoral e
praticam ente a quatro
meses das eleições municipais.
De acordo com a
população, a eleição de
novembro deve servir para

“Este fato ocorrido
nos mostrou claramente o
total despreparo dos
nossos vereadores, principalmente está vereadora
Josiane. A atuação partidária atua diretamente no
nosso legislativo.
Grupinhos partidários
querem tomar e se manter
no poder a todo custo. Eu
espero que nas próximas
eleições ocorram mudanças, até porquê a política
está muito presente em
nossas vidas. Hoje, com as
redes sociais, a política está
a u m to q u e d e n o s s a s
mãos. E, mesmo sem
querer, notícias e informações sobre política chegam
com muita facilidade ao
cidadão”, explica Gabriel.
Já o representante
comercial, Arthur
Francisco, além de acreditar que novos nomes vão
surgir no legislativo municipal, evidencia os interesses
pessoais dos atuais vereadores.
“Não sei se é só eu,
mais como cidadão e
morador de Lagoa da Prata,
espero por mudanças
positivas nas próximas
eleições. Que venha uma
nova Câmara, com ideias
novas, caras diferentes e
pensamentos positivos. É o
mínimo que merecemos! É
essa esperança que nos
move até às urnas. Porque
do jeito que está num dá
pra ﬁcar não, são muito
pouco preparados, não
querem o bem maior para a
população, se preocupam
cada um com seu "umbigo"
perante a vida política. E
infelizmente o povo ﬁca
jogado às traças. A mudança, querendo eles ou não,
vai acontecer. Agora cabe a
nós enquanto eleitores
termos responsabilidade
na hora de votar. A população não merece mais
quatro anos dessa forma”.
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Condições de rodovias no entorno de Lagoa
da Prata preocupa motoristas e passageiros
Samu informou que houveram 32 ocorrências de acidentes na região; 26 delas foram em Lagoa da Prata.
Karine Pires
A entidade reiterou
que os usuários das
rodovias podem entrar em
contato com o departamento para enviar solicitações ou pedir informações
pelos canais disponíveis
a t r a v é s d o s i t e :
http://www.deer.mg.gov.br/
atendimento/fale-com-odeer
Acidentes na região
O caso mais recente
ocorreu na rodovia que liga
Lagoa da Prata à Luz na

MG-429, em que Passos
Fernandes dos Santos, de 51
anos, morreu atropelado
por um caminhão da
empresa Biosev, que
informou que aguarda a
conclusão da perícia para
tomar as atitudes necessárias.
No mês de julho
também houve um acidente na MG- 070, que liga
Japaraíba à Lagoa da Prata.
Na ocasião um homem
ﬁcou ferido.

Foto: (OAB de Lagoa da Prata/ Divulgação).

Atualmente, o
número de acidentes e
condições de tráfego nas
rodovias que ligam Lagoa
da Prata às cidades de
Moema, Santo Antônio do
Monte, Japaraíba, Arcos e
Luz tem preocupado
motoristas e passageiros.
De acordo com o Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), de
janeiro a julho de 2020
houveram 32 ocorrências
de acidentes na região,
sendo: duas ocorrências em
Moema, duas ocorrências
em Santo Antônio do
Monte, duas ocorrências
em Japaraíba e 26 ocorrências em Lagoa da Prata.
Já o Corpo de
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Bombeiros, informou por
meio de sua assessoria, que
houveram dez ocorrências
entre os meses de janeiro e
junho, sendo: quatro em
janeiro, três em março, uma
em abril, uma em maio e
uma em junho.
Em comparação às
cidades vizinhas, Lagoa da
Prata possui mais ocorrências, no entanto, a entidade
responsável pela condição
das rodovias, informou à
redação do Jornal Cidade,
que a manutenção “rotineira” está sendo feita, com
exceção dos serviços de
capina e roçada, que
aconteceu durante o mês
de abril deste ano.

“

Na MG-429, nos
trechos entre Santo
Antônio do Monte e
Lagoa da Prata, e
entre Lagoa da
Prata e Luz (que
também inclui um
segmento da
Rodovia MG-176), os
serviços de roçada
foram concluídos
na segunda quinzena de julho deste
ano. Outros serviços de manutenção de rotina,
como tapa-buraco
e sinalização, estão
sendo realizados
por demanda.

“

Trecho da rodovia MG-170, próximo à Moema.
Foto: (OAB de Lagoa da Prata/ Divulgação)

SANTO ANTÔNIO DO MONTE

jornalcidademg.com.br

Prefeitura adquire nova UTI móvel
Publieditorial
A Prefeitura de
Santo Antônio do Monte
adquiriu uma nova UTI
Móvel. O veículo custou R$
259 mil, e foi entregue pelo
prefeito Dinho do Braz, e a
secretária municipal de
saúde Carla Santos, à
Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24H) na
tarde dessa quarta-feira, 5.
De acordo com Carla, o
ser viço já é ofer tado à
população, mas com o

veículo novo ele será
melhorado.
“Este era um desejo
dos proﬁssionais de saúde, e
também dos motoristas.
Apesar de o serviço já ser

ofertado pelo Município, a
nova UTI Móvel traz mais
qualidade para o transporte
do paciente. Esta UTI Móvel
s u b s t i t u i rá a n t i g a q u e
também ﬁcava na UPA”,
detalha a secretária.

O prefeito Dinho do
Braz destaca a importância
do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU),
pois o veículo foi adquirido
como recurso próprio.
Segundo Dinho, a aquisiç ã o d a UT I M óve l e s t á
dentro do cronograma de
melhorias da saúde pública
do município.
“Nós sabemos que
a saúde pública de Santo
Antônio do Monte hoje é
referência na região. Mas,

n ó s b u s c a m o s s e m p re
melhorar. Os proﬁssionais
da saúde, e os motoristas
reivindicavam esta UTI
Móvel, e nós atendemos a
este pedido, pois sabemos
que qualquer investimento
que e feito na saúde ainda é
pouco. O nosso transporte
será prestado com mais
qualidade à partir de agora.
É o dinheiro do povo
voltando para o povo”,
reforça.
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Municípios da região Centro-Oeste MG
aderem ao “Minas Consciente”
O programa tem o objetivo de reabrir o comércio nas cidades de
maneira gradual em decorrência da pandemia da Covid-19.

Karine Pires

cidade está classiﬁcada na
onda amarela, na qual
alguns serviços não essenciais puderam ser reabertos. Entre eles estão bares,
onde o consumo no local
está permitido, salão de
beleza, autoescola, entre
outros ser viços podem
f u n c i o n a r. N o e n t a n to,
serviços como os de
academias não poderão
funcionar.

Conﬁra outros municípios que estão
classiﬁcados na onda amarela:
Leandro Ferreira

Araújos
Bambuí

Luz

Bom Despacho

Martinho Campos

Carmo da Mata

Medeiros
Nova Serrana

Carmo do Cajuru

Oliveira

Carmópolis de Minas

Onça de Pitangui

Cláudio

Pains

Conceição do Pará

Pará de Minas

Córrego Danta

Ondas

Passa Tempo

Córrego Fundo

Pedra do Indaiá

Divinópolis
Municípios estão classiﬁcados na onda amarela
desde o último sábado (8). Foto: (Governo de Minas/Divulgação).

Após o aumento
f requente de casos de
Covid-19, o Estado de Minas
Gerais introduziu na última
semana, o programa Minas
Consciente. O programa se
trata de uma estratégia que
o governo introduziu para
retoma da do com ércio
local nas cidades do interior
do estado de forma gradual. Alguns municípios da
região Centro-Oeste MG
aderiram ao plano recentemente.
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Na região, Santo Antônio do
Monte aderiu ao plano no
início do mês de março, de
acordo com a assessoria de
comunicação da Prefeitura
Municipal. Japaraíba, Arcos
e Moema também estão
seguindo as normas do
plano, após enquadrarem
na onda amarela.
Lagoa da Prata
instituiu um novo decreto
no município aderindo ao
plano Minas Consciente. A

O plano possui
ondas que classiﬁcam os
serviços de acordo com o
estado que o município
apresenta. A onda vermelha indica a 1ª fase, onde só
serviços essenciais poderão
funcionar, já a 2ª fase é
indicada pela onda amarela, nesta fase serviços não
essenciais poderão funcionar também e por ﬁm, a
onda verde, onde serviços
não essenciais e com alto
risco de contágio poderão
funcionar.

Perdigão

Dores do Indaiá

Pimenta

Estrela do Indaiá

Pitangui

Formiga

São Francisco de Paula

Igaratinga

São Gonçalo do Pará

Iguatama

São José da Varginha

Itapecerica

São Sebastião do Oeste

Itaúna

Serra da Saudade

Reformulação no plano
O plano passou por
reformulação no ﬁnal do
mês de julho para atender
melhor a realidade das
cidades do estado. O

SANTO ANTÔNIO DO MONTE

avanço da ﬂexibilização no
estado acontecerá independentemente da situação das macros ou microrregiões nas quais os
municípios pertencem.

jornalcidademg.com.br

Prefeitura distribui kits de
EPI para instituições de Samonte
Publieditorial
A Prefeitura de Santo
Antônio do Monte por meio
da Secretaria Municipal de
Assistência Social distribuiu
na última semana kits de
Equipamentos de Proteção
I n d i v i d u a l ( E PI ’s ) , p a ra
instituições da cidade. Cada

kit continha um protetor
facial acrílico, um jaleco de
tecido, máscaras, luvas,
frascos de álcool em gel e
papel toalha.
Os kits foram entregues
para o Abrigo Casa da
Restauração, para a

Associação de Pais e
A m i g o s
d o s
Excepcionais (Apae), para
o L a Vi ce n t i n o, p a ra a
Comunidade Terapêutica
São Francisco de Assis, e
para a Feira do Agricultor.
Além dos kits de EPI, a
Prefeitura repassou também para o Lar Vicentino o
crédito extraordinário de R$
28.980,00 para aquisição de
alimentos para os idosos
acolhidos na instituição.
O Executivo encaminhou
ainda, kits de EPI’s para os
proﬁssionais dos Centros
de Referência de
Assistência Social (CRAS),
do Centro de Referência
Especializado de
Assistência Social (Creas),
do Conselho Tutelar, dos
programas Bolsa Família e
Criança Feliz, e para o Sine.
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Moemense Ivair Gontijo participa
de missão da NASA em Marte
A Nasa sempre foi uma de suas maiores ambições proﬁssionais. Bateu várias vezes à porta
da agência até, ﬁnalmente conseguir uma vaga.
Rhaiane Carvalho
Matheus Costa
O moemense Ivair
Gontijo tem sido reconhecido nacionalmente e
internacionalmente pelos
seus trabalhos na National
Aeronautics and Space
Administration ou
Administração Nacional da
Aeronáutica e Espaço
(Nasa). No ﬁnal do mês de
julho, Ivair, juntamente com
uma equipe, iniciou mais
uma missão, que leva um
drone pra explorar a
superf ície do planeta
vermelho, Marte.
Ivair coordena uma
equipe de diversos engenheiros, de várias partes do
mundo, que integra essa
missão de levar o drone até
Marte. O foguete com novo
r o b ô c h a m a d o
Perseverance foi para o
planeta a bordo do foguete
Atlas V541, no dia 30 de
julho, direto da Estação da
Força Aérea em Cabo
Carnaveral, na Flórida. A
previsão é que ele chegue a
Marte em fevereiro de 2021.
Filho de uma
família numerosa e simples,
viu uma televisão pela
primeira vez em 1969, ainda
criança, durante a transmissão da chegada do homem
à Lua – fato que, mal sabia
ele, marcaria a sua vida e
seria sua grande inspiração.
Estudante de escola
pública até a 8ª série morou
em Moema, mudou-se com
a família para Divinópolis,
formou-se num colégio
agrícola em Bambuí, e
exerceu a função em uma
fa ze n d a p o r t rê s a n o s .
Decidiu que estudaria física
na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG).
Terminado o curso, emendou um mestrado na
mesma instituição. A partir
daí, construiu uma promis-

Nascido em uma família humilde, Ivair não tinha nem a pretensão de conseguir fazer o Ensino Médio. C
om muita dedicação, hoje lidera uma equipe de engenheiros na missão a Marte. (Foto: Gizmodo Brasil)

sora carreira acadêmica: fez
doutorado na Escócia e dois
p ó s - d o c s : u m n a
Universidade Heriot-Watt,
em Edimburgo, e outro na
UCLA, a Universidade da
Califórnia em Los Angeles. A
Nasa sempre foi uma de
suas maiores ambições
proﬁssionais. Bateu várias
vezes à porta da agência
até, ﬁnalmente conseguir
uma vaga no Jet Propulsion
Laboratory para trabalhar
na construção do veículo
d e s t i n a d o a ex p l o ra r a
superf ície do Planeta
Vermelho.
O primeiro robô
construído com a ajuda de
Ivair foi lançado para Marte
há seis anos, onde ainda
permanece. Curiosity, esse é
o nome dele. Ivair fez o radar
que controlou os últimos
4km de descida. “Ele
descobriu que dentro da
cratera onde desceu houve
água líquida estável, que
durou milhões de anos”.

Essa missão bem
sucedida foi o que garantiu
seu trabalho no robô
Pe r s e ve r a n c e . “A i d e i a
agora é que vamos procurar por sinais de vida
microbiana no passado de
Marte”, disse Ivair.
Ao Jornal Cidade,
Ivair contou como está
sendo sua experiência. “Eu
trabalhei em um dos
instrumentos do
Pe r s e ve r a n c e , q u e é a
cabeça do veículo. E é
muito bacana trabalhar
com o grupo internacional.
Tem sido cinco anos que
nós trabalhamos nessa área
e saber que o instrumento
foi todo testado na Terra,
t u d o p e r fe i to. Ag o ra o
instrumento está montado
no veículo se movendo a
mais de 20.000 km/h se
afastando da Terra em
direção a Marte”.
Apesar de todo o

processo bem-sucedido
até a agora, não foi fácil,
principalmente por causa
da pandemia da Covid-19,
que, segundo Ivair, interferiu bastante nos trabalhos.
“Desde o dia 18 de março as
pessoas que trabalham no
projeto começaram a
trabalhar de casa, inclusive
eu. E o pessoal que estava
trabalhando na Flórida
precisou montar um
esquema extraordinário
para garantir que ninguém
fosse contaminado. Foi
montado três grupos
diferentes, cada um com
uma função, com medidas
super rígidas para garantir
que ninguém pegasse o
vírus. O lançamento foi feito
praticamente todo de casa
com pouca gente no local,
então não pudemos ver o
lançamento ao vivo”,
contou.
De cidade pequena, de família humilde e
com poucos recursos, Ivair

co n s e g u i u rea l i z a r s e u
sonho; por causa disso,
acabou por virar inspiração
de muitas pessoas, principalmente crianças e
adolescentes que também
sonham grande, e ver Ivair
tão longe, deu-lhes esperança.
“Eu sempre gosto
de falar com as pessoas do
Brasil que não importa o
tamanho dos desaﬁos, a
gente é que tem que
construir o nosso próprio
futuro. É muito bom saber
que as pessoas ﬁcam
interessadas em melhorar
suas vidas, e só existe uma
maneira para isso de
qualquer pessoa e qualquer lugar do mundo:
educação. Este é o grande
segredo. E trabalhar muito
também, estudar, ter foco,
paciência e planos de longo
prazo. Com isso, acho que
qualquer um consegue ir
longe na vida”, ﬁnalizou ele.

#ﬁqueemcasa
um
novo
Conte com a gente!
mundo
37 99913-3829
mas continue trabalhando pela internet!

_umnovomundo
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MOEMA
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Publieditorial

MOEMA CADA DIA MELHOR!
Nossa administração mantém o ritmo de sempre.
Conseguiu, sem custo para os cofres municipais, 7 (sete) conjuntos
de academias ao ar livre para, quando a pandemia passar,
nossos cidadãos usufruírem com qualidade e segurança.

As obras em Moema continuam a todo vapor!
Estamos restaurando a pracinha João de Souza.
Mais do que fazer, é fazer bem feito!

As obras em Moema continuam a todo vapor!
Hoje estamos dando sequência à pavimentação asfáltica
na praça do Santuário. Mais do que fazer, é fazer bem feito!
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