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Di-Gianne lidera com 52% dos
votos, seguido pelos candidatos
Cabo Nunes e Roberto do Tuim
com 10%, aponta pesquisa
PÁG. 4

Carla Andrade aparece com 3%, Narcízio Naza 2%
e Fabrizio aparece com menos de 1%.
PÁG. 04
64%

OPINIÃO:
NO GERAL, VENCEU
O DEBATE
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0%

Candidato Di-Gianne
também foi apontado
como destaque do
debate “Lagoa Decide”
PÁG. 07

NARCIZIO
NAZA

Lideranças e empresários de Lagoa da Prata
e Moema se reúnem para traçar estratégias
para desenvolvimento dos municípios
PÁG. 02
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Oito municípios do Centro-Oeste de Minas
aderem ao Programa “Conecta Novo Oeste”
O objetivo do programa é sugerir estratégias que foram traçadas aos novos governantes das cidades.
Matheus Costa
Por meio da
parceria com o Sebrae,
oito municípios do CentroOeste de Minas Gerais
aderiram ao projeto
Conecta Novo Oeste. O
objetivo é mobilizar
lideranças dessas cidades,
em um workshop, para
promover uma visão
integrada regional,
identiﬁcar os gargalos nas
cadeias produtivas que
interferem no desenvolvimento econômico,
identiﬁcar novas vocações
e priorizar iniciativas com
potencial de maior impacto no desenvolvimento
local. Todas essas discussões alinhadas à Agenda
do Desenvolvimento
Regional do Novo Oeste.
De acordo com a
analista de comunicação e
marketing do Sicoob
Crediprata e participante
do Programa Lider,
Clarisce Gontijo, o Conecta
Novo Oeste oportuniza
para os oito municípios
uma evolução em termos
d e co n h e c i m e n to p o r
meio de uma série de
palestras on-line sobre
inovação, visando o
desenvolvimento econômico e social da região
Centro-oeste de Minas
Gerais. Ou seja, de novo
com o olhar do território,
regional.
Clarisce ainda
acrescentou que a série
conta com as participa-

(Foto: ACE/CDL/Divulgação).

ções de especialistas de
diversas áreas e empresas
da região que irão falar
sobre avanço tecnológico,
desenvolvimento regional,
inovação nas universidades e nas empresas, cases
de parcerias, dentre outros
assuntos.

candidatos a prefeito
desses municípios e
apresentação do Plano
de Ação Local, desenhado durante o Workshop,

para inserção no Plano de
Governo culminando na
assinatura de um Termo
de Compromisso.

O workshop em
Lagoa da Prata foi realizado no dia 19 de outubro, na
sede da ACE/CDL, localizada na Rua Vinte e Sete de
Dezembro, 136 – Centro. Já
o seminário acontece no
dia 3 de novembro no
mesmo local, às 9h. Em
Moema, o evento foi
realizado no dia 21 de
outubro na Escola
Municipal Professora
Maria de Lourdes Lacerda,
com seminário marcado
para o dia 4 de novembro.

JORNAL CNPJ: 13.591.966/0001-92 T. 3.000 CONTR. 38.845.694/0001-30
VALOR: R$ 800,00

Co m o f o r m a d e
transbordamento da
A g e n d a
d e
Desenvolvimento
Regional, o grupo Novo
Oeste organizado em oito
municípios (Arcos, Carmo
do Cajuru, Formiga,
Iguatama, Lagoa da Prata,
Moema, Perdigão e Santo
Antônio do Monte) o
Conecta Novo Oeste. O
evento é dividido em duas
et apa s. Nu m prim e iro
momento, o workshop
para a construção de um
Plano de Ação Local de
Desenvolvimento
Econômico. E, posteriormente, a realização de um
Seminário promovendo
um debate para conhecimento das propostas dos

Workshop em Moema. (Foto: Clarisce Gontijo/Divulgação).
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Pesquisa aponta Di-Gianne como
favorito na corrida eleitoral
de Lagoa da Prata
Encomendado pelo Jornal Cidade, o Instituto de Pesquisa Doxa realizou uma pesquisa para saber as intenções de votos em
Lagoa da Prata, entre os candidatos majoritários Carla Andrade, Cabo Nunes, Di-Gianne Nunes, Ismar Roberto,
Fabrizio Furtado e Narcízio Naza. A pesquisa foi registrada e está disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A pesquisa foi
feita entre os dias 18 e
19 de outubro com
pessoas acima de 16
anos. Ela foi composta
por 420 entrevistas
realizadas por meio de

um questionário
distribuídos proporcionalmente entre pessoas de diferentes sexos,
idades, escolaridades e
rendas.Quando perguntado aos entrevis-

41,4%

tados sobre voto
espontâneo para
prefeito, 41,4% respondeu que sua intenção
seria o professor DiGianne, 8,3% para
Rober to Tuim, 2,1%

Cabo Nunes, 1,9% Carla
Andrade, 1,4% Narcízio
N a z a , o u t r o s 1 , 4% ,
10,2% nenhum, branco
ou nu lo, 33 ,1% nã o
responderam ou não
sabiam.
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Já para rejeição,
Roberto Tuim aparece
com 13,3%, seguido do
Narcízio Naza com
13,1%, Cabo Nunes com
9,5%, Carla Andrade
com 7,6%, Di-Gianne
c o m 3 , 1 % , Fa b r í z i o
Furtado com 2,9%, 39%
não rejeitam nenhum
e 12% rejeitam todos.
O Jornal Cidade se
preocupa em realizar um
trabalho sério, imparcial e
que leve à população de
Lagoa da Prata segurança.
Portanto, fomos
extremamente criteriosos e
cuidadosos ao buscar a
empresa para a realização
da pesquisa. A escolha do
Instituto Doxa de Pesquisas
se deu, devido o instituto
ser um dos mais
requisitados em Minas
Gerais. Fundado em 1996, o
instituto produz dados com
altíssimo grau de
conﬁabilidade, sua equipe
técnica é especializada em
estatística, avaliação e
análise. A pesquisa é
registrada e está disponível
no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE).
DADOS DA DIVULGAÇÃO
DA PESQUISA

38,8%

13,3%

Já na simulação
para prefeito, o candidato Di-Gianne teria
52% dos votos, Cabo
Nunes com 10%,
Rober to Tuim com
10% , Carla Andrade
com 3%, Narcízio Naza
com 2% , Fabrízio
Furtado menos que
1%, nenhum, branco
ou nulo 9%, não responderam ou não
sabiam 14%.

REJEITA
TODOS

Art. 10 Res 23600/19
I. Período de realização da coleta
de dados: 18 a 19/10/2020;
II. A margem de erro: 5,0%
III. O nível de conﬁança: 95%
IV. O número de entrevistas:400
V. O nome da entidade /empresa
que realizou – Doxa Instituto de
Pesquisa CNPJ 01 269 029 0001
36 e quem contratou – C R
Comunicação Ltda CNPJ 13 591
966/0001 92
VI. O número de registro da
pesquisa TSE : MG 01936/2020
Data divulgação: Conforme
consta no registro – 23/10/2020
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Conﬁra a programação da festa do padroeiro
São Carlos Borromeu em Lagoa da Prata
As missas arrecadarão doações de produtos de higiene pessoal, alimentos e também sorteará prêmios.
Karine Pires
• De 26/10 a 03/11 Dia 26/10 –
Segunda feira – 1º Dia – Santa
Missa na Matriz, às 19h Tema:
Carlos Borromeu – ser de
Deus, desde a infância.
Celebrante: Pe. Joel
Bernardes Gesto Concreto:
Leite
• Dia 27/10 – Terça feira – 2º Dia
– Santa Missa na Matriz, às
19h. Tema: Carlos Borromeu –
uma luz que brilha em meio
as trevas. Celebrante: Pe.
João Paulo Gesto Concreto:
Óleos e Cremes hidratantes
• Dia 28/10 – Quarta feira – 3º
Dia – Santa Missa na Matriz,
às 19h Tema: Carlos
B o r ro m e u – i m i t a n d o a
Cristo, carregando sua cruz.
Celebrante: Pe. Leonardo
Campos Gesto Concreto:
Alimentos não perecíveis
• Dia 29/10 – Quinta feira – 4º
Dia – Santa Missa na Matriz,
às 19h Tema: Carlos

Borromeu – diante da
tribulação; um coração forte
na fé. Celebrante: Pe. Marco
Túlio Gesto Concreto:
Produtos de Limpeza
• Dia 30/10 – Sexta feira – 5º Dia
– Santa Missa na Matriz, às 19h
Tema: Carlos Borromeu – se
fez tudo para todos.
Celebrante: Pe. Edson
Augusto Gesto Concreto:
Produtos de higiene pessoal
• Dia 31/10 – Sábado – 6º Dia –
Santa Missa na Matriz, às 19h
Tema: São Carlos – aonde
mandar eu irei. Celebrante:
Pe. Crisano Gesto Concreto:
Fraldas Dia
• 1º/11 – Domingo – 7º Dia –
Santa Missa na Matriz, às
19:30h. Tema: Carlos
Borromeu – Diante da Cruz:
Oração. Celebrante: Pe. João
Bosco Gesto Concreto:
Sabonete Líquido Dia
• 02/11 – Segunda feira – 8º Dia

– Santa Missa na Matriz, às
19h. Tema: Carlos Borromeu –
o testemunho que convence
e arrasta. Celebrante: Pe.
Pimenta Gesto Concreto:
Luvas descartáveis
• Dia 03/11 – Terça feira – 9º Dia
– Santa Missa na Matriz, às
19h. Tema: Carlos Borromeu –
a Misericórdia de Deus é
maior que nossas transgressões. Celebrante: Pe. Douglas
Xavier Gesto Concreto:
Roupa de Cama
• 04/11 – Dia de São Carlos
Borromeu Padroeiro
Paroquial e Municipal de
Lagoa da Prata Ø Horário de
Missas na Matriz: 7h; 9h
(Missa especial com unção
dos Enfermos); 12h e 19h
Segundo a entidade, o
sorteio do show de prêmios;
irá acontecer às 17h, na Igreja
Matriz e será transmitido
pelas redes sociais da
paróquia.

vote vote vote
MEU
vote vote vote
VOTO
vote vote
vote
vote
ÉÉÉÉÉÉ...
vote vote vote
vote vote vote
vote vote vote
vote votevote
vote vote vote
NNE
GIA
DI
GIA
DI
vote vote vote
vote
voteBOSCO
vote
JOANES

JORNAL CNPJ: 13.591.966/0001-92 T. 3.000 CONTR. 38.685.971/0001-95
VALOR: R$ 700,00
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População avalia Di-Gianne Professor como
destaque do “Lagoa Decide”, debate
eleitoral promovido pela ACE/CDL
O resultado da avaliação é baseado nos dados da pesquisa realizada pelo Doxa Instituto de Pesquisas de Belo Horizonte, que mostra
opiniões da população a cerca do debate promovido pela ACE/CDL em parceria com órgãos de imprensa, realizado no dia 17 de outubro.

Matheus Costa
No último sábado
(17), aconteceu o ‘Lagoa
Decide’, debate eleitoral de
Lagoa da Prata, que foi
organizado pela ACE/CDL e
contou com a presença de
todos os veículos de
imprensa da cidade, com
exceção do Conexão
Revista Interativa.
O debate começou
às 9h e todos os seis candidatos majoritários: Carla
Andrade Direita Minas
(PRTB), Di-Gianne
Pr o f e s s o r ( C i d a d a n i a ) ,
Roberto Tuim (MDB),
Fabrizio Furtado (Patriota),
Narcizio Naza (PSD) e Cabo
Nunes (Avante) estiveram
presentes. O evento foi
transmitido simultaneamente por todos os veículos de imprensa participantes, o que proporcionou
engajamento nas redes
sociais e também nas
emissoras de rádio, e fez
com que mais pessoas
pudessem assistir.
Na pesquisa
encomendada pelo Jornal
Cidade e realizada pelo
Doxa Instituto de
Pesquisas, dados mostram
a opinião da população em
relação ao debate. Entre os
questionamentos, os
entrevistados foram
perguntados sobre qual
candidato demonstrou
saber mais da cidade, teve
mais ﬁrmeza nas respostas,
apresentou melhores
propostas e no geral, quem
foi o vencedor do debate.
O objetivo da
pesquisa foi medir a
audiência do debate
‘Lagoa Decide’ e as respectivas performances dos
candidatos à Prefeitura de
Lagoa da Prata. Foi também inserido no questionário a avaliação do cenário
político e a análise da mídia
local. A coleta dos dados
ocorreu nos dias 18 e 19 de
outubro, composta por 420
entrevistas domiciliares,
realizadas através de um
questionário padrão
estruturado, para pessoas
a c i m a d e 1 6 a n o s . Fo i
distribuída proporcionalmente pelos setores
ce n s i t á ri o s e m q u e s e
divide a cidade, posterior-

mente agrupadas em
quatro regiões, além de
cotas por sexo, idade,
escolaridade e renda,
conforme o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE).

ouviu o debate.
Quando perguntados sobre se o debate
ajudou na escolha do
candidato a prefeito, 64%
da população responderam que já tinha um
candidato e manteve, 0%
mudou de candidato, 7%
relataram que não tinha
candidato e passou a ter
após o debate, e 29% da
população continua não
tendo candidato.

Conforme a pesquisa, apenas 3% da população
e n t r e v i s t a d a a s s i s t ir a m /o u v i r a m t o d o o
d e b a t e , 2 % a s s i s t iram/ouviram a maior parte,
8% uma pequena parte e
86% não assistiu e nem

64%

Foi perguntado
também sobre qual
candidato demonstrou
conhecer mais a cidade,
sendo que 62% responderam Di-Gianne Professor,

OPINIÃO:
NO GERAL, VENCEU
O DEBATE
16%

DI-GIANNE
PROFESSOR

Em relação à
ﬁrmeza das respostas, DiGianne saiu na frente com
57% dos votos, seguido de
Roberto Tuim com 16%,
Carla Andrade 14%, Cabo
Nunes com 7%, Fabrizio
Furtado com 7% e Narcízio
Naza com 0%.
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Quando perguntados sobre as melhores
propostas apresentadas no
debate organizado pela
ACE/CDL em parceria com
órgãos de imprensa, 69%
aﬁrmaram que a proposta
do professor Di-Gianne
Nunes eram melhores em
relação às dos seus candidatos, seguido de Roberto
Tuim com 14% , Carla
Andrade 7%, Cabo Nunes
5%, Fabrízio Furtado 5% e
Narcizio Naza com 0%.
Por ﬁm, àqueles
que assistiram ou ouviram
o debate, foi perguntado
quem venceu o debate no
geral e segundo a população foi o Di-Gianne
Professor com 64% ,
seguido por Roberto Tuim
com 16%, Carla Andrade
Direita Minas com 10%,
Cabo Nunes com 5%,
seguido de Fabrizio
Furtado 5% e Narcizio Naza
por último com 0%.

0%

57%

69%

19% disseram ser Roberto
Tuim, 9% disseram Carla
Andrade Direita Minas, 7%
responderam Cabo Nunes,
3% disseram ser Fabrizio
Furtado e 0% em relação a
Narcizio Naza.
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O DEBATE PROMOVIDO
PELA ACE/CDL?
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PARTE

8%
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PEQUENA
PARTE

NÃO
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Consórcio do Sicoob Crediprata,
sempre uma história de sucesso
Contando com grande variedade e excelentes condições, o Consórcio do Sicoob
Crediprata tem alto índice de contemplação
PUBLIEDITORIAL
Todo mundo tem um
sonho. Seja comprar uma casa,
uma bike, trocar de carro, fazer
uma viagem ou até mesmo
aquela tão sonhada cirurgia
plástica.
Pensando na possibilidade de auxiliar as pessoas a realizare m s e u s s o n h o s , o S i c o o b
Crediprata lançou a Campanha
de comunicação com o slogan:
“Quer realizar seus sonhos?
Pergunte-me como!” apresentando o produto e estimulando os
interessados a realizarem seus
sonhos de forma planejada,
mostrando a variedade de
opções para atender todos os
perﬁs, seus diferenciais e
vantagens na comercialização. E
o mais importante, tudo isso sem
incidência de juros e com alto
índice de contemplação.

Isso é possível graças a
expertise da equipe do Sicoob
Crediprata que está preparada
para estudar cada perﬁl e buscar
o grupo adequado as suas necessidades, bem como apresentar os
d i f e r e n c i a i s i m p e r d í ve i s d o
consórcio que são:
• Menor taxa de administração do
mercado
• Parcelas acessíveis
• Co n te m p l a ç ã o c o m l a n c e
embutido
• Alto índice de contemplação
• Atendimento personalizado e
diferenciado
• Pós-venda eﬁciente e ágil
• Variedade de produtos que
adequam a todos os perﬁs.
Segundo Michele Farnese,
gerente de Negócios do Sicoob
Crediprata, o que tem estimulado
as vendas de consórcios são as
vantagens e benefícios do produ-

to que atende a todos os perﬁs:
empresários, autônomos, pessoas físicas, produtores rurais.
Modalidades de Consórcios:
- Automóveis nacionais: veículos
leves, motos, máquinas e implementos agrícolas.
- Motocicletas: motocicletas,
ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos, motos de trilha
com chassi.
- Veículos pesados: caminhões,
implementos rodoviários, máquinas e equipamentos agrícolas,
veículos destinados ao transporte coletivo (ônibus, van, microônibus).
- Serviços: cursos, viagens, festas,
procedimento de estética, entre
outros.

- Imóveis: Novo ou usado; construção, lote urbano/rural (com ou
sem benfeitoria); na planta; e
quitação de ﬁnanciamento de
mesma titularidade ou de
terceiro com quitação e aquisição
- Bens Duráveis: kit solar, geradores, motores de popa, motos de
trilha, equipamentos e máquinas comerciais ou industriais,
eletrodomésticos, eletrônicos,
servidores, embarcações, bicicletas elétricas, gado, entre outros.
Faça seu sonho acontecer
com tranquilidade e segurança.
Conta c te h oje m esm o uma
agência do Sicoob Crediprata em
Lagoa da Prata, Moema,
Japaraíba ou Esteios e contrate o
seu consórcio.
Sicoob Crediprata. Faça parte.

