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Japaraíba
terá nova
eleição
para prefeito
e vice
A data já foi marcada e os nomes dos candidatos
já devem ser divulgados oﬁcialmente em breve.

PÁG. 06

Voltas às aulas
e insegurança
em alguns pais
PÁG. 02

Minasprev
comemora 25
anos e premia
clientes com
diversos prêmios
PÁGS. 04 e 05
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Pediatra fala sobre a volta às aulas
e cuidados diários que deverão
ser intensiﬁcados
Ele ainda explicou que o prejuízo é muito maior quando as crianças estão fora da escola. Porém, foi claro
ao enfatizar que algumas coisas devem ser cobradas para garantir a segurança dos ﬁlhos nas escolas.
Rhaiane Carvalho
A volta às salas
de aulas tem deixado
alguns pais inseguros
diante do período
acentuado de contaminação por covid-19
e suas variantes. Por
outro lado, outros pais
aﬁrmam que a volta
irá assegurar boa
parte da sua mental
das crianças e defendem que as escolas
são seguras. Mas o
que dizem os especialistas? O Jornal Cidade
conversou com o
pediatra Geraldo
Thadeu, que explicou
que destacou que há
vários estudos que
apontaram que o
ambiente escolar não
é um ambiente de
“supercontágio” da
covid-19.
“A gente tem
que ressaltar que não
é um local que oferece, vamos dizer, um
bônus no quesito
contágio da covid-19,
mas os pais também
devem entender a
importância de coisas
simples, como é a
vacinação dos ﬁlhos
em dia. Todos já
sabem os cuidados
que devemos tomar,
estamos com dois
anos de pandemia;
quem não faz é por
não querer mesmo.
Lavem as mãos,
ensinem às crianças
que isso é tão importante quanto beber
água, com criança

que questionam a
abertura de bares,
restaurantes e igrejas,
por exemplo, e as
escolas estarem
voltando a pouco
tempo.
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tudo deve ser repetido
até se tornar hábito; e
usem máscara.

doença, a gente sabe
como o vírus se
comporta”, orientou.

Ele ainda
explicou que o prejuízo
é muito maior quando
as crianças estão fora
da escola.

P o r é m , o
médico foi claro ao
enfatizar que algumas
coisas devem ser
cobradas para garantir a segurança dos
ﬁlhos.

“O distanciamento da
sala de aula e dos
amigos trazem outros
grandes e às vezes
permanentes problemas, como a depressão, ansiedade e até
mesmo transtornos
alimentares como a
obesidade. O retorno é
muito importante para
saúde mental e física
das crianças, o tempo
perdido não vai ser
recuperado, mas daqui
para frente vive outro
cenário, não é o
começo da pandemia,
que não tinha vacinação e não conhecia a

“As escolas privadas já
são mais cobradas
naturalmente e a
maioria já está preparada. Já nas públicas
algumas condições
para a voltas das
crianças devem ser
mínimas como a
organização para
manter o distanciamento; garantir que as
crianças com mais de 2
anos estejam de
máscaras; garantir
equipamento de
proteção para os
funcionários da escola.

Fale com a redação

Cobrar a higienização
da escola, das dependências depois de cada
aula, e a higienização
da mão das crianças
com água, sabão e
papel toalha. Isso tem
que ter em todas as
escolas. É um absurdo
pensar que não exista
isso atualmente. Mas,

se garantirmos essas
condições que são
absurdamente básicas,
com organização, dá
para reabrir e fazer
com que essas crianças
tenham um ambiente
escolar para ﬁcar”.

“A resposta embora
pareça complexa, é
simples. Vejamos, são
ambientes diferentes,
as crianças vão para as
escolas quase todos
os dias da semana.
Bar, lanchonete e aﬁns
a gente frequenta,
normalmente, uma
vez por semana. Há
uma espécie de
obrigatoriedade,
então vejo uma
diferença básica entre
a liberdade de decidir
um almoço, uma
saída, e a formação
educacional e o futuro
da criança, uma
decisão mais complexa”, enfatizou.

O médico
ainda falou sobre pais

TERRA MIX CONCRETO LTDA, CNPJ: 31.808.536/0002-42
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atividade C-10-01-4 Usina de Concreto Comum.

37 99806-6100 • 37 98816-6100
contato@jornalcidademg.com.br

jornalcidademg.com.br
jornalcidademg
jornalcidademg

EXPEDIENTE: Editado e Distribuido por CR Comunicação LTDA. CNPJ: 13.591.966/0001-92. EDITORA CHEFE: Rhaiane Carvalho.
DIRETORES: Laiana Modesto e Rhaiane Carvalho. REPORTAGEM: Rhaiane Carvalho, João Alves.
DIAGRAMAÇÃO: umnovomundo.digital. PROJETO GRÁFICO: Raphael Menezes. IMPRESSÃO: Gráﬁca e Editora Vale do Flamboyant.

As matérias assinadas e o conteúdo dos anúncios publicitários são de responsabilidade de seus respectivos autores.
O Jornal Cidade tem tiragem de 3.000 exemplares e é distribuído gratuitamente em Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte,
Arcos, Moema e Japaraíba.

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

10 DE FEVEREIRO

03

PUBLIEDITORIAL

10 DE FEVEREIRO

04

PUBLIEDITORIAL

10 DE FEVEREIRO

05

POLÍTICA

10 DE FEVEREIRO

06

Japaraíba já tem data para
eleição para prefeito e vice
Processo acontece há mais de um ano após Rogério Lacerda, prefeito
eleito, ter tido a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral.
João Alves

matéria será atualizada.

O Tribunal
Regional Eleitoral
marcou para o dia 3 de
Abril as eleições suplementares para prefeito e
vice em Japaraíba. A
decisão aconteceu na
sessão de julgamento do
dia primeiro de fevereiro. As eleições foram
marcadas após aprovação pela Corte da
resolução contendo
calendário e as demais
resoluções que devem
reger o pleito no município.

Entre os dias 22
e 27 de fevereiro, os
órgãos partidários já
poderão se reunir em
convenções para decidir
sobre a escolha de
candidatos.Em caso de
inelegibilidade, o nome
deve se afastar no prazo
de 24 horas. O término
do prazo para entrega
dos pedidos de registros
de candidatura será no
dia 3 de março. No dia
seguinte, 4 de março, os
candidatos podem
iniciar a propaganda
eleitoral.

A decisão da
cidade de Japaraíba
passar por novas
eleições aconteceu após
o recurso do indeferimento da candidatura de
Rogério Lacerda ser
rejeitado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Em linhas gerais, o
candidato mais bem
votado da cidade foi
barrado pela Lei da Ficha
Limpa, dispositivo de
iniciativa popular que
impede a eleição de
pessoas com condenação transitada em
julgado.
Entenda o caso
Rogério tem
uma condenação
criminal na Justiça por
apropriação indébita, ou
seja, quando a pessoa se
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apropria de algo que não
é dela, sem o consentimento do real proprietário. Ele foi condenado em
2017 e cumpriu a pena
(nove meses de serviço
social, mais pagamento
de multa). A condenação
transitou em julgado
(quando todo o processo
se encerra) em 5/2019.
Em virtude deste
fato, a candidatura do
candidato mais bem
votado de Japaraíba foi
impugnada pela Justiça
Eleitoral. Ou seja, os
votos recebidos por ele
foram anulados em
decorrência desta

condenação. Por conta
disso, Rogério não pôde
ocupar a cadeira de
prefeito, que precisou
ser assumida interinamente pelo então
presidente da Câmara,
Écio Veloso.
O prefeito eleito
chegou a recorrer da
decisão, mas o Tribunal
Superior Eleitoral, que é
a principal corte eleitoral
do país, decidiu manter o
indeferimento da
candidatura no dia 30 de
agosto de 2021. O
candidato ainda, nos
últimos meses, tentou
apresentar contrarra-

zões para a impugnação
de sua candidatura em
u m
R e c u r s o
Extraordinário. Contudo,
conforme publicado pelo
TSE no dia 24 de novembro, a ação não foi aceita.
Com isso, o processo
transitou em julgado –
isto é, tornou-se algo
deﬁnitivo, impassível se
sofrer qualquer outro
recurso. O candidato
Rogério, após este
trâmite, não ocupará o
cargo de prefeito da
cidade de Japaraíba.
O que esperar das
novas eleições?

A reportagem
entrou em contato com
Écio Veloso, vereador que
assumiu a Prefeitura
interinamente, para
comentar sobre o novo
processo eleitoral e o que
a cidade de Japaraíba
pode esperar dele.
Dentre os questionamentos, foi perguntado se ele
pretende se candidatar
ao cargo de prefeito,
após passar praticamente um ano à frente do
poder executivo municipal. Até a conclusão desta
matéria o Jornal Cidade
não obteve retorno.
Contudo, no caso de
novas informações esta

Segundo o
Cartório Eleitoral de
Lagoa da Prata, que
também organiza as
eleições da cidade de
Japaraíba, os partidos
ainda não divulgaram os
nomes devido o processo ainda não ter iniciado
e que neste momento
esses ainda devem estar
estudando os nomes
para concorrerem à
eleição. Por enquanto, o
que se tem é especulação da população dos
nomes que podem
ocupar a cadeira do
Executivo Municipal.
Dentre os nomes mais
citados nas redes sociais
estão estão o do atual e
interino prefeito, José
Écio de Souza (PCdoB) e o
ex-prefeito de Japaraíba,
José Antônio Miranda.

O Hospital São Carlos (HSC), de Lagoa da Prata precisa com urgência de doadores de sangue
do tipo O-. De acordo com a nota, o banco de sangue do hemocentro de Divinópolis, que atende
o HSC, está com estoque baixo de sangue O Negativo, considerado o doador universal.
Interessados em doar sangue devem entrar em contato com a enfermeira Lorena no hospital
ou ligar no telefone (37) 3261-9100.
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