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ASTRAL?
Os dias não estão
sendo fáceis para
Paulo Teodoro.
Além de perder nas
eleições municipais,
ele também virou
réu em ação da “farra
dos lotes públicos”.
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“No ﬁm das contas, somos nós que
ﬁcamos presos”, aﬁrma empresária
sobre furtos em Lagoa da Prata
Comerciantes da cidade têm sofrido com onda de furtos e roubos nos estabelecimentos. Em busca de solução,
um empresário do município busca ajuda da ACE/CDL para promover ações de segurança para o comércio local.
Karine Pires

mento ostensivo,
especialmente nas
áreas onde há maior
concentração de
pessoas, para prevenir
e evitar ocorrências de
furtos e roubos. A
operação também
aconteceu em outras
cida des do Centro Oeste Mineiro.

Os comerciantes lagopratenses têm
enfrentado o medo e a
insegurança de serem
furtados ou roubados
em Lagoa da Prata. Os
crimes têm sido
recorrentes na cidade,
fator que gera não só
preocupação aos
empresários, mas
também aos funcionários, que buscam
sobreviver com a crise
que a pandemia da
Covid-19 trouxe para a
economia do país.
Um dos casos
mais recentes aconteceu na loja Lupo e, de
acordo com a proprietária Ana Luiza de
Castro Ribeiro, o
prejuízo foi de cerca de
R$1.200. A porta da loja
foi destruída e, até o
momento em que ela
conversou com a nossa
reportagem, foi colocado uma espécie de
tapume no lugar da
porta de vidro — que foi
quebrada com a
invasão dos autores do
furto. A quantia levada
foi de cerca de R$ 200 e,
com a invasão na loja,
um móvel também foi
daniﬁcado. “Percebi
que a criminalidade
aumentou muito
durante esses anos. E a
gente sabe que essas
pessoas que estão
fazendo isso, parecem
ser as mesmas, parece
que já foram presas
uma vez e foram soltos,
então não resolve. No
ﬁm das contas somos
nós que ﬁcamos presos,
e agora sim eu ﬁco
receosa pelas lojas”,

A ç ã o e m co n j u n to
para combater os
crimes

(Foto: Rafael Robatine/ Jornal Cidade).

comenta Ana Luíza.
Há um mês a
loja Mix Varieda des
também teve prejuízos
em dinheiro, além da
porta de vidro ter sido
quebrada, conforme
informado por Talita
Furtado, proprietária do
local e que também foi
testemunha do furto na
loja Lupo. O mesmo
crime também aconteceu recentemente na
loja Seraﬁne, onde o
gerente e vendedor da
loja, Gustavo Antoni
contou que tiveram
produtos e também o
vidro do estabelecimento quebrado.
Ana Luiza,
informou que ao
menos dez lojas da
cidade foram furtadas.
A equipe de reportagem tentou localizar as
lojas e entrar em
contato, no entanto,
algumas como Luiza
Baby, não quiseram se

pronun ciar sobre o
assunto. A loja Real
Magazine, também foi
contatada, mas não se
pronunciou até o
fechamento desta
matéria.
O que diz a Polícia
Militar
O J o r n a l
Cidade conversou com

CIDADE

autor é solto. O tenente
também informou que
a polícia está fazendo
operações para localizar este tipo de crime e
que tem feito as prisões
caso haja necessidade.
Inclusive, na última
semana ocorreu a
operação natalina em
Lagoa da Prata, que
tem o intuito de
aumentar o policia-

Lupo foi uma das lojas furtadas. (Foto: Ana Luíza/Arquivo Pessoal).

Fale com a redação
JORNAL

a Polícia Militar por
meio do tenente Harley
Costa, que aﬁrmou que
nos últimos três meses
foram feitas sete
prisões de autores de
furto, mas aﬁrmou que
o que diﬁculta que os
autores continuem
presos é a legislação
brasileira, que caso falte
um requisito dentre os
necessários da prisão, o
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A ACE/CDL de
Lagoa da Prata tentou
promover o projeto de
segurança dos comerciantes da cidade. A
instituição informou
que foram colhidas
várias assinaturas e que
foram entregues ao
C o n s e l h o d e
Segurança Pública
(Consep) da cidade,
mas não tiveram
retorno sobre o assunto. Até o fechamento
desta reportagem o
órgão não se manifestou a respeito. O
presidente da
ACE/CDL, José
Raimundo de Rezende,
se reuniu com representantes da Polícia
Militar e Polícia Civil
para solicitar um
reforço na vigilância.
Ana Luíza de Castro
R i b e i ro i n f o r m o u à
redação que ela e o
sócio e marido, Vinícius
César Silva, proprietários da loja Lupo e
associados da
ACE/CDL, entraram em
contato com associação para que haja uma
reunião com os lojistas
da cidade sobre o
assunto.
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Prefeito Paulo Teodoro vira réu
em ação ‘da farra’ dos lotes
públicos em Lagoa da Prata
Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público e prefeito vai responder por mais um processo, desta vez, por desvios
de bens públicos. O advogado Cláudio Machado, o Cacau, que seria beneﬁciado com a barganha, também irá responder a ação penal.

Alan Russel
O atual prefeito
d e L a g oa d a Pra t a ,
Paulo Teodoro, parece
estar vivendo o seu
inferno astral. Após ano
conturbado, onde foi
indiciado em diversas
ações nas esferas civil e
criminal, Paulinho
Despachante viu sua
popularidade desmoronar, e dias antes das
derrotas nas urnas,
recebeu mais um duro
golpe do Tribunal de
Justiça do Estado de
Minas Gerais. Após
d e n ú n c i a r ea l i z a d a
ainda em 2017 pelo
Ministério Público (MP),
o Tribunal de Justiça
abriu processo contra o
atual prefeito. No
processo consta que a
Prefeitura de Lagoa da
Prata tentou realizar a
troca de lotes públicos
com o advogado
Cláudio Machado, o
Cacau. Troca esta que
iria causar prejuízos
milionários ao município de Lagoa da Prata.
Entenda o caso:
Em 2017, o
prefeito Paulo Teodoro
fez um acordo com o
advogado Cláudio
Machado, onde propôs
a permuta de 33 lotes
públicos do município
de Lagoa da Prata. Em
contrapartida, o
advogado iria ceder
cinco lotes ao município. Analisando apenas
a quantidade de lotes
envolvidos na troca, é
notável que a permuta
não seria interessante
para o município,

Prefeitura Municipal
de Lagoa da Prata,
entretanto, até a
publicação deste
material, não recebemos nenhum retorno
ou resposta.
Triste ﬁm de Paulo
Teodoro

(Foto: Asscom/PMLP).

porém, os prejuízos ao
erário público não
pararam por aí. Os
cinco lotes do advogado estariam supervalorizados e em área de
preservação permanente no Parque dos
Buritis. Os lotes em
área verde foram
adquiridos pelo
advogado em 2015 pelo
valor de R$ 542 mil e
em 2017 entraram na
troca com a Prefeitura,
avaliados em 4,7
milhões de reais.
Valorização de quase
900% em um período
de pouco mais de dois
anos.
Prefeito tentou troca
de lotes públicos em
outras ocasiões
De acordo com
a publicação no portal

oﬁcial do Ministério
Público do Estado de
Minas Gerais, de 11 de
novembro, não foi a
única vez que o atual
prefeito de Lagoa da
Prata tentou realizar
permutas duvidosas
com o advogado
Cláudio Cacau. “Conforme a denúncia, há
cinco anos, o prefeito e
o advogado têm
tentado negociar os
imóveis. Primeiro com
o Projeto de Lei (PL) nº
092 de 2015, que previa
a troca de dois imóveis
urbanos do município
com dois imóveis do
advogado no Parque
dos Buritis. O PL foi
aprovado pela Câmara
e sancionado pelo
prefeito, mas o MPMG
conseguiu na Justiça o
cancelamento dos
efeitos da medida.

Mas, antes
mesmo da decisão
judicial, o prefeito
encaminhou à Câmara
outro PL, o de nº 116 de
2015, que previa a troca
d e t rê s i m óve i s d o
município com quatro
imóveis do advogado
no Parque dos Buritis.
Como no caso anterior,
o MPMG conseguiu
decisão judicial suspendendo os efeitos da
norma”.
Pro c u r a d o r i a
de Justiça acusam
prefeito e advogado de
desviarem bens
públicos.
“Se o município
quisesse o Parque dos
Buritis, poderia ter se
valido, por exemplo, da
desapropriação por
utilidade pública ou
por interesse social,

pagando-se a indenização pela área após a
venda, em concorrência pública, dos imóveis
de sua propriedade,
conseguindo assim,
sem artimanhas e de
forma transparente,
alcançar, com a venda
de um número bem
menor de imóveis, o
valor da desapropriação”, aﬁrmou o
procurador de Justiça,
C ri s tova m J oa q u i m
Ramos Filho.
Advogado
alega perseguição
política e assessoria da
Prefeitura não se
pronunciou sobre o
caso.
A reportagem do JC
também tentou
contato com a
A s s e s s o r i a d e
Comunicação da
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Não é necessário ser astrólogo para
entender que o inferno
astral do atual prefeito
vai demorar a passar.
No dia 1° de janeiro,
Paulinho Despachante
será obrigado a passar
a faixa de prefeito para
seu desafeto político,
Di-Gianne Nunes,
vencedor das eleições
com mais de 50% dos
votos válidos. Paulinho
acompanhou de perto
a derrota de seu grupo
político nas urnas e
deve ter percebido que
a população de Lagoa
da Prata não aprovou a
sua maneira de fazer
política e gerir a
cidade. Nem mesmo
os mais ﬁéis parceiros
políticos conseguiram
sequer uma cadeira na
Câmara. Além de
amargar a derrota e o
ﬁm do seu ciclo
político, Paulinho
Despachante ainda
terá muita dor de
cabeça com os diversos processos que
responde junto à
Justiça. O certo é que o
atual prefeito de Lagoa
da Prata sai do cenário
político, mas ainda vai
continuar uma ﬁgura
presente nos tribunais
de Justiça.
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Árvore que corre o risco de
desaparecer é objeto de pesquisa
em Lagoa da Prata
Uma espécie de faveiro ameaçado de extinção é monitorado em mata do município. Pesquisador que catalogou as
árvores ainda em 2004, volta à região após 16 anos para coletar sementes e realizar monitoramento dos raros faveiros.
Alan Russel

era conhecido, o ﬁlho,
Henrique Rocha,
engenheiro ﬂorestal
f o r m a d o p e l a
Universidade Federal
de Diamantina, segue
o trabalho iniciado pelo
pai na mata do urubu.

Na última
semana, Lagoa da
Prata recebeu a visita
de um importante
pesquisador do meio
ambiente e conservação da ﬂora, que veio
para a região à procura
de uma espécie de
árvore que se encontra
ameaçada de extinção.
A árvore rara é conhecida como faveiro da
mata, encontrada
quase que exclusivamente na região
central de Minas, onde
os biomas da mata
atlântica e cerrado se
encontram.
F e r n a n d o
Fernandes, engenheiro
ﬂorestal formado pela
Universidade Federal
de Viçosa, trabalhou
por 26 anos no Jardim
Botânico de BH. O
pesquisador, que já
havia catalogado as
espécies de faveiro em
Lagoa da Prata ainda
no ano de 2004, voltou
ao município para
acompanhar a evolução dos raros faveiros.
Raros faveiros
Desde 2003
Fernando pesquisa e
trabalha com o intuito
de proteger e propagar
três espécies de
faveiros raros: o faveiro
da mata (Dimorphandra exaltata), espécie
encontrada no município de Lagoa da Prata; o
faveiro de Wilson
(Dimorphandra
wilsonii) e o faveiro do
campo (Dimorphandra
mollis). Fernando
explica sobre a necessidade de estudar e,
consequentemente,
preservar as espécies
de faveiros raros.
“O primeiro
passo para proteger
qualquer espécie é
conhecê-la bem. Por
isso, muitas pesquisas
vêm sendo feitas com
essas espécies de

Momento em que Henrique descobriu um
novo exemplar do faveiro raro na mata
do urubu. (Foto: Alan Russel/Jornal Cidade).

faveiros: para descobrir
seus segredinhos, ou
seja, ambiente onde
vivem, do que necessitam para sobreviver e
quais são suas características biológicas.
Estive aqui há 16 anos
quando cataloguei dois
faveiros. A visita agora é
para analisar a atual
situação destes faveiros, monitorar as
árvores já catalogadas,
tirar as medidas para
ver o crescimento,
analisar o ambiente,
detectar se não há risco
para a árvore, além de
manter contato com o
proprietário das terras”.

o u t ra s e s p é c i e s n a
reserva ﬂorestal. Foi
em 2004, após se
informar por um cartaz
do Instituto Estadual
de Florestas (IEF), que
Roberto entrou em
contato com o pesquisador do Jardim
Botânico, para informar que havia descoberto a existência dos
raros faveiros na mata
que margeia o Rio São
Francisco em Lagoa da
Prata.
Após o falecimento do senhor
Roberto da praia,
como popularmente

“ M e u p a i
herdou esse rancho de
um tio avó, e como
gostava muito de
pescar, se estabeleceu
aqui. Durante muitos
anos ele produziu
mudas que foram
plantadas em diversos
pontos de Lagoa da
Prata e também na
conservação aqui da
mata do urubu. Eu
cresci vendo esse
contato do meu pai
com a botânica, acabei
tomando gosto,
estudei engenharia
ﬂorestal e hoje trabalho
com intuito de preservar este fragmento de
mata”, explicou
Henrique.
Q u e m t a mbém participou da
expedição na mata do
u r u b u fo i S a u l o d e
Castro. O ambientalista
participou da descoberta dos faveiros,
juntamente com
Roberto da praia, ainda
em 2004. Saulo salienta o interesse na
reprodução das
espécies em viveiros,
para que a população
tenha a oportunidade
de replantar e consequentemente preser-

Guardiões da ﬂoresta
A mata do
urubu é um fragmento
de mata ciliar localizada na região noroeste
do município de Lagoa
da Prata. Proprietário
de um sítio na borda da
mata, o senhor Roberto
Rocha, morou e
preservou a mata por
muitas décadas. De
forma empírica,
Roberto estudou as
espécies existentes na
mata e foi responsável
por inserir diversas

Na foto, o ambientalista Saulo de Castro,
juntamente com Fernando Moreira e
Henrique Rocha. (Foto: Alan Russel/Jornal Cidade).

var os faveiros.
“Desde 2004
m a n te m o s c o n t a to
com Fernando no
intuito de preservar
essa espécie tão
importante para a
fauna e ﬂora. Estamos
bastante empenhados,
na cer teza de que
vamos conseguir
preservar esta espécie
na mata do urubu.
Também temos
interesse na reprodução dos faveiros em
viveiros, para que
possamos replanta-las
nas praças da cidade e
em áreas de recuperação. A intenção é que
essa espécie possa se
perpetuar e não se
perder”, explica Saulo.
N o
c a s o
especíﬁco de Lagoa da
Prata, o pesquisador
Fernando Fernandes,
avalia que mesmo
sendo um município
afetado pela monocultura de cana-deaçúcar, ainda existem
muitos fragmentos de
mata preservados, e
que grande parcela
disso se deve ao
trabalho de pessoas
que tem a preocupação em preservar o
meio ambiente.
“Não é um
movimento de hoje, é
um movimento antigo
de pessoas com um
propósito, com o
intuito de preservar
esses f ragmentos de
ﬂoresta. O caso da
mata do urubu é um
exemplo. Durante
muitos anos o seu
Roberto foi responsável
por preservar essa
mata, e hoje em dia é o
engenheiro ﬂorestal,
Henrique, ﬁlho do seu
Roberto, que herdou a
responsabilidade de
preservar esse santuário”, completa o
pesquisador.
Um novo exemplar de
faveiro da mata é
catalogado em Lagoa

Enquanto o
pesquisador Fernando
Moreira media e
coletava dados dos
faveiros já catalogados
em 2004 , Henrique
Rocha em observação
pela mata, descobriu
outra árvore da mesma
espécie. Agora são três
faveiros da espécie
Dimorphandra exaltata catalogadas na
mata do urubu em
Lagoa da Prata. O novo
faveiro catalogado tem
aproximadamente oito
metros de altura,
enquanto os faveiros
catalogados em 2004
tem em torno de
quinze metros. O nove
exemplar encontrado
na mata do urubu ﬁca
a aproximadamente 15
metros de distância
dos faveiros catalogados 16 anos atrás.
Estima-se que existam
apenas 500 faveiros da
mata no planeta, todos
na região do sudeste
do Brasil e a grande
maioria na área central
do estado de Minas
Gerais.
O pesquisador
Fernando acredita que
existam mais faveiros
da mata a serem
catalogados no
município de Lagoa da
Prata. O engenheiro
ambiental Henrique
Rocha, que conhece
bem a região, garante
que vai continuar
atento para possível
catalogação de novos
faveiros.
“Depois de
conhecer e conversar
com o Fernando eu
passei a conhecer
melhor a espécie e
agora ﬁca mais fácil
para procurar outros
possíveis faveiros da
mata, não só aqui na
mata do urubu, mas
em todo o município
de Lagoa da Prata”,
ﬁnalizou Henrique.
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Câmara de Lagoa da Prata
vem 100% renovada para 2021
População mostrou nas urnas a rejeição com atual legislatura e nenhum vereador conseguiu reeleição.
Os nove novos vereadores começam o mandato após um ano conturbado no legislativo municipal.
Alan Russel

eleições e estão fora da
Câmara Municipal de
O resultado das Lagoa da Prata.
eleições para vereadoNove novos
res em Lagoa da Prata
nomes
irão compor o
aponta uma reformulação total na Câmara quadro de vereadores
M u n i c i p a l . A a t u a l de Lagoa da Prata.
legislatura foi pulverizada. O único atual • Sargento
vereador que teve êxito Washington
nas urnas foi Joanes
B o s c o , e l e i t o v i c e - • Carol Castro
prefeito na chapa com
Di-Gianne Nunes. Os • Leandro Bibiano
demais eleitos em
2 0 1 6 , a m a r g a m a • Soninha
derrota nas urnas de
• Cici
2020.

A atual legisla- • Toninho da Laje
tura chegou fragilizada às eleições. Ainda • Lisa da Saúde
em agosto deste ano,
J o s i a n e L ú c i a , q u e • Hermano Fofão
ocupava a cadeira de
presidente da Câmara, • Pavio
teve seu mandato
A votação mais
cassado. No processo
de amarrações políti- e x p r e s s i v a f o i d o
cas para as eleições sargento Washington,
municipais, o vereador que teve 767 votos.
Cabo Nunes se lançou Washington foi rescandidato a prefeito, ponsável direto pela
enquanto os vereado- d e r r o t a d o a t u a l
r e s P r e t o e Q u e l l i vereador Lalinho, que
Cássia, ﬁguraram em o b t e v e 7 5 1 v o t o s
candidaturas de vice. ( s e g u n d a m a i o r
Todos saíram derrota- votação das eleições).
d o s d a e l e i ç ã o à O Avante, partido do
Prefeitura. Os demais sargento Washington
vereadores tentaram e Lalinho, conseguiu
r e e l e i ç ã o . L a l i n h o , fazer votos suﬁcientes
Adriano Moreira, Elias para eleger apenas um
Isaías, Cida Marcelino e vereador; sendo assim,
Janeany; nenhum dos Washington assume a
atuais verea dores, cadeira, e Lalinho,
conseguiu êxito nas apesar de ter a segun-

da votação mais
expressiva para
vereador, está fora da
Câmara Municipal em
2021.
A reportagem
do Jornal Cidade
conversou com o
vereador eleito,
sargento Washington.
O novo vereador
agradeceu o apoio
recebido e enfatizou a
responsabilidade dos
nove novos vereadores.
“Fico muito
feliz pela eleição. Um
resultado justo,
disputado voto a voto
e que demonstra o
desejo de mudança
que Lagoa da Prata
tem. Eu pretendo
colocar em prática
tudo que expus na
minha campanha,
abrir a caixa do diálogo
e da democracia para
ouvir todos. Quero
fa ze r u m m a n d a to
participativo e coerente com aquilo que a
gente sempre preg o u ”, ﬁ n a l i z a
Washington.
Três mulheres eleitas
vereadores em Lagoa
da Prata
As m u l h e re s
vão ocupar em 2021
três cadeiras na
Câ m a ra M u n i c i pa l ,
mesmo número da

atual legislatura.
Enquanto saem Quelli
Cassia, Cida Marcelino
e J a n ea ny ; e n t ra m
Carol Castro, Soninha e
Lisa da Saúde.
O JC conversou
com a assistente social
Carol Castro, vereadora
eleita com maior
votação entre as
mulheres, 680 votos.
Carol agradeceu a
votação expressiva e
disse estar pronta para
assumir a cadeira no
legislativo.
“ Te n h o u m a
vivência grande na
política pública, são 19
anos atuando na
Assistência Social.
Então, a gente tem
uma visão geral das
necessidades da
comunidade de Lagoa
da Prata. Quero
trabalhar pela representatividade da
mulher, pela assistência social, idosos,
pessoas com deﬁciência, adolescentes,
crianças e família;
apontando os desaﬁos
do Executivo”, salienta
Carol.
Política do assistencialismo continua
elegendo vereadores
em LP
Mais uma vez a
política do assistencialismo obteve sucesso

na eleição para vereadores em Lagoa da
Prata. Dos nove
ve rea d o re s e l e i to s ,
quatro atuam na área
de assistência à saúde:
Liza, Soninha, Pavio,
além do motorista de
ambulância, Cici.
A área de
assistencialismo social
também elegeu seus
representantes. Além
da assistente social por
formação, Carol Castro,
outro vereador eleito
com um histórico de
atividades relacionadas à assistência social
na cidade é o senhor
Leandro Bibiano. Eleito
com 676 votos, Bibiano
carrega a alcunha de
João de Barro; batizado assim por contribuir
durante muitos anos
na Feira do Amor,
instituição que auxilia
na construção de
moradias para a
população carente da
cidade.
Eleição aponta novas
lideranças no cenário
político municipal
Alguns candidatos não foram
eleitos, mas tiveram
grande representatividade nas urnas. Alguns
só não conseguiram a
eleição devido o
desempenho do
partido.

Lalinho, Fabão
da limpeza, Elias
motorista, Lauro
Júnior e os atuais
vereadores, Adriano
Moreira e Janeany;
candidatos que
tiveram mais de 500
votos, ﬁcaram de fora
da Câmara, mas
mostraram força no
cenário político
municipal.
Outros dois
nomes que tiveram
votação expressiva na
primeira tentativa de
pleitear uma vaga no
legislativo são Marcos
Guerra e Daniel do
Bell, que tiveram 492 e
463 votos respectivamente, e saíram das
eleições com boa
representatividade.
E por ﬁm, a
tentativa do candidato
a prefeito, Narcísio
Naza, em emplacar o
nome do Gonino
como forma de
protesto para a eleição
de vereadores, não
deu muito certo. Além
de sair derrotado da
eleição majoritária,
Naza viu sua aposta
nauf ragar para
vereador. Gonino teve
435 votos e não
conseguiu nem a
suplência na Câmara
Municipal de Lagoa da
Prata.

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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Prefeitos eleitos de cidades do
Centro-Oeste MG falam sobre
propostas para os municípios
O JC acompanhou alguns processos eleitorais da região. Em Japaraíba a posse do
candidato eleito Rogério Lacerda continua incerta, já que consta sub judice no TSE.
Karine Pires
Matheus Costa
As eleições
municipais aconteceram no dia 15 de
novembro e muitas
cidades tiveram o
executivo municipal
completamente
modiﬁcado. No dia das
eleições, o Jornal
Cidade acompanhou
as movimentações dos
eleitores e candidatos
nas cidades de Arcos,
Lagoa da Prata, Santo
Antônio do Monte,
Japaraíba e Moema.
Em Lagoa da
Prata, com 52,86% dos
votos, o candidato Di
Gianne Nunes, venceu
as eleições e cravou o
resultado da pesquisa
realizado pelo Jornal
Cidade. Segundo o
candidato, sua campanha foi muito justa,
honesta e “pé no chão”.
Di Gianne reforça a
premissa de que com
grandes poderes, vêm
grandes responsabilidades.
“O meu agradecimento ao pessoal de Lagoa
da Prata. O que aconteceu na segunda-feira
(16), foi simplesmente
inesquecível pra gente.
Nossa campanha foi
muito justa, honesta e
pé no chão, então a
emoção que sentimos
depois da eleição foi
muito importante e

carinhosa, mas também nos mostra a
responsabilidade que a
gente tem de fazer um
mandato para todos, e
vamos trabalhar muito
para isso. Gosto de
desaﬁos, sempre
gostei e tenho esse
desaﬁo agora que é
administrar a cidade
por quatro anos”.
Além de relembrar o
momento da sua
eleição, o futuro
prefeito de Lagoa da
Prata aﬁrmou que a
atual gestão cumpriu a
missão deles e que
melhoraram a cidade
em alguns pontos, mas
há outros que precisam
ser ajustado.
Já Arcos, com 59,64%
dos votos, o candidato
Claudenir José de Melo
(Baiano), venceu as
eleições, deixando em
segundo lugar o
candidato e atual
prefeito Denilson
Teixeira com 40,36%
dos votos.
O JC tentou
contato com o prefeito
eleito e com sua
equipe, mas até o
momento da publicação da matéria, não
obtivemos resposta.
Em suas redes sociais, o
candidato derrotado,
Denilson agradeceu à
população de Arcos.
“As palavras hoje são:

gratidão e compromisso. A gente se compromete em fazer valer
cada um dos votos que
nos foram conﬁados! A
disputa acabou, agora
somos Arcos! O nosso
muito obrigado a
quem caminhou
conosco e acreditou
em nosso projeto
desde o início. Aos que
caminharam do outro
lado, ﬁca o nosso
respeito. Daqui para a
frente, a gente convida
a todos a caminharem
na mesma direção, na
direção do progresso
de Arcos!”.
Na cidade de
Santo Antônio do
Monte, com 56,16% dos
votos, o candidato Léo
Camilo, venceu as
eleições, deixando em
segundo lugar o
c a n d i d a to J u n i n h o
advogado com 43,84%
dos votos. Léo Camilo
contou à nossa redação que deseja melhorar ainda mais os
serviços públicos do
município.
“Então, o nosso
propósito é esse: fazer
muito para a cidade
em todas as áreas. É
valorizar o cidadão que
paga imposto, o
cidadão que conﬁou
no Léo Camilo e
aqueles que, porventura, não votaram na
gente, vão ter a mesma

atenção e o mesmo
valor a partir do dia
primeiro de janeiro de
2021”.
Em Japaraíba,
com 62% dos votos, o
candidato Rogério
Ribeiro venceu as
eleições. O candidato
Léo Fernandes ﬁcou
com 38% dos votos.
Porém, no site do
Tribuna Superior
Eleitoral (TSE), Rogério
Ribeiro não aparece
como eleito e sim
como anulado sub
judice. Conforme o site,
a palavra sub judice
quer dizer em julgamento.
O TSE também informou por meio de nota
que o julgamento da
defesa do candidato
ainda não tem data
deﬁnida. Se a decisão
for mantida e chegar
ao ponto de que não
cabe mais recursos,
nova eleição será
realizada.
A assessoria de
Rogério também falou
sobre a situação.
“Rogério e Joaquim
são os prefeitos e vice
de Japaraíba eleitos
pelo povo e vão assumir o cargo. Em relação
à suposta inelegibilidade, esclareço que
recebemos com
tranquilidade o pedido
do ilustre representan-

te do Ministério
Público, que está no
ﬁel cumprimento das
suas prerrogativas
legais. Esclareço
outrossim que os
efeitos da impugnação
estão suspensos pelo
fato de ter sido interposto recurso junto ao
Tribunal Regional
Eleitoral, acreditando
que após a análise pela
Justiça, restará comprovado que não
houve qualquer
irregularidade que
possa interferir na
vontade soberana do
povo. Os direitos
políticos continuam
vigentes, não havendo
qualquer razão para o
acolhimento da
pretensão de impugnação apresentada. Ou
seja, Rogério é o
prefeito do município
de Japaraíba”, aﬁrma
nota.
E, em Moema,
com 63,79% dos votos,
o candidato Alaelson
O l i ve i ra , ve n ce u a s
eleições, deixando em
segundo lugar o
candidato Breno com
30,01% dos votos.
Alaelson Oliveira além
de agradecer a oportunidade de comandar a
cidade pelos próximos
4 anos, também
ressaltou que a população já tem conhecimento da sua trajetória
política.

“ M o e m a
escolheu um caminho
no qual nós já havíamos trilhado oito anos
atrás, e com dedicação
eu e Julvan trabalhamos com intensidade
para trazer à Moema
um certo equilíbrio, e o
povo está conﬁante é
nessa prosperidade e
sequência de trabalho”.
Instabilidade no TSE
No dia da
eleição, o site do TSE
e n f re n to u d i ve r s a s
instabilidades a nível
n a c i o n a l , o m o t i vo
informado pelo
Tribunal seria uma
lentidão no processo
de soma dos votos.
Diferente de outros
anos, os candidatos
eleitos seriam informados pelo site. Em
algumas cidades da
região Centro-Oeste
Mineira, como por
exemplo Lagoa da
Prata, o resultado saiu
no ﬁm da noite, no
entanto, o candidato
eleito Di Gianne
Nunes, já havia começado sua comemoração com apoiadores.
Em Arcos, apoiadores
chegaram a estender
um tapete vermelho
em um local da cidade
na comemoração da
vitória de Baiano.
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