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Ponte Olegário
Maciel, que liga
Lagoa da Prata
à Luz, completa
100 anos do início
de sua construção
Em 2017, após a inauguração da
nova ponte, a ponte Olegário Maciel
foi fechada para trânsito, ﬁcando
apenas para visitação turística.
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se debater a inclusão no
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Memórias, desaﬁos e
responsabilidades
marcam o dia do
repórter em Lagoa da
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Ponte Olegário Maciel, que liga
Lagoa da Prata à Luz, completa 100
anos do início de sua construção
O objetivo da sua construção era para para transportar produtos
agropecuários como café, cereais e gado, entre os municípios.
Rhaiane Carvalho

então, aumentar 2,5
metros na altura dos
pilares; até hoje é
possível ver a marca
desse aumento. Em
meados de 1927, houve
uma enchente que
passou da altura
original; se o ajuste não
tivesse sido feito, muito
provavelmente a ponte
teria sido levada pela
água”, contou.
O tempo passou
e o local teve várias
reformas. Em 2009, o

peso dos veículos que
passavam pelo local foi
permitido apenas até 20
toneladas; já em 2011
passou para 3 toneladas.
Em 2014, o peso um
caminhão carregado
com brita fez com que
uma parte da ponte
caísse, ﬁcando por
meses interditada.
Em 2017, após a
inauguração da nova
ponte, a ponte Olegário
Maciel foi fechada para
trânsito, ﬁcando apenas

para visitação turística.
“Enquanto muitas
cidades de Minas Gerais
estavam dissolvendo
com tanta chuva e
enchentes, causando
grandes prejuízos e
calamidades, nós aqui
de Lagoa da Prata
ﬁzemos turismo até a
ponte nova para ver e
admirar a Lagoa Feia
emendada ao rio e ainda
comentamos: que
espetáculo, que bonito”

(Foto: Hemerson Kenedy / Arquivo Pessoal).

Há cem anos,
um dos maiores
monumentos que liga
Lagoa da Prata à Luz era
construído sobre o rio
São Francisco, a ponte
Olegário Maciel. Sua
construção teve início
em 1922, mas só foi
concluída em 1925.
Vinda da Alemanha a
pedido do vereador da
época, Alexandre
Bernardes Primo, que
conseguiu a doação do
presidente Melo Viana.
O objetivo da sua
construção era para
para transportar
produtos agropecuários
como café, cereais e
gado, entre os municípios. A ponte era trecho de

cinco caminhões que
transportavam cerca de
35 mil litros de leite do
distrito de Esteios até a
Embaré.
Construída sob
medida, um alemão veio
até Lagoa da Prata,
pegou todos os dados e
voltou aos seu país para
que fosse dado início ao
projeto. A ponte veio
para o Brasil de navio até
o estado do Rio de
Janeiro e de lá, de trem
até Lagoa da Prata e,
posteriormente, de
carro de boi até o local
onde seria instalada. Sua
estrutura é de aço e o
piso em concreto, com
pilares de cimento e

pedra. Sua extensão é
de 75 metros de comprimento por 3,5 de
largura.
Segundo o
arquiteto e profundo
conhecedor de histórias
do município, Carlos
Brasil Guadalupe, o
Lalinho, a ponte teve e
tem importante papel
nos municípios. “O
Olegário Maciel, amigo e
primo da vovó Tilosa,
esposa de Alexandre
Bernardes Primo, era o
presidente de Minas
Gerais. Ele concordou e
providenciou a ponte na
Alemanha. A obra
começou em 1922 e [foi]
inaugurada em 1925. O
cimento usado [na obra]
foi trazido da Noruega,
em barris. Quando os
dois pilares da ponte
acabaram de ser
construídos, um senhor
local passou por ali e
mostrou ao engenheiro
responsável pela obra
uma marca de enchente
em uma árvore próxima.
O engenheiro resolveu,

Época da construção da ponte.
(Foto: extraída do site lagoadaprata.com).
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Síndrome de Burnout passa a ser
considerada doença ocupacional
Rhaiane Carvalho
João Alves
A síndrome de
Burnout passou a ter
nova classiﬁcação dada
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), o
transtorno, desde 1º de
janeiro, é considerado
uma doença decorrente
do excesso de trabalho ou
um estresse crônico de
trabalho que não foi
administrado com
sucesso. A síndrome de
Burnout, popularmente
conhecida como esgotamento proﬁssional,
obteve maior destaque
com a pandemia,
principalmente em
função das exigências, até
então inéditas, da
modalidade home oﬃce
de trabalho e do medo
crescente do desemprego.
Segundo a
advogada trabalhista,
Marynna Brandão, há
uma distinção entre
doença do trabalho e
doença ocupacional.
“Doença proﬁssional e/ou
ocupacional é aquela
produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a
determinada atividade. Já
a doença do trabalho é
aquela adquirida ou
desencadeada em função
de condições especiais
em que o trabalho é
realizado e com ele se
relacione diretamente. A
Síndrome de Burnout é
uma doença do trabalho,
pois é adquirida a partir
do ambiente no qual
empregado exerce seu
ofício. Haverá muitas
implicações de forma
indireta, mas isso não
signiﬁca dizer que toda
hipótese de burnout será
considerada responsabilidade civil gerando o dever
de indenizar do empregador”, explicou.
Com a nova
classiﬁcação (CID 11),
trabalhadores e empregadores podem ﬁcar
preocupados como a
questão será tratada na
Justiça do Trabalho. Para
entender mais sobre essa
doença, a reportagem do
Jornal Cidade conversou
com o psicólogo Rodrigo
Tavares Mendonça.
Conﬁra:
O que é a Síndrome de
Burnout e quais são os
seus principais sintomas?

estando no seu lazer, por
exemplo jantando ou
assistindo televisão. Esse
excesso de trabalho com a
perda da qualidade do
tempo de lazer pode ser
um fator de vulnerabilidade para a síndrome de
burnout.
Como a síndrome geralmente é diagnosticada e
tratada?

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

Rodrigo: A síndrome de
Burnout é uma crise de
estresse que pode
desencadear sintomas
depressivos e ansiosos no
indivíduo. A Organização
Mundial de Saúde (OMS),
por meio da CID-10, a
classiﬁcação internacional
de doenças, coloca o
transtorno na sessão de
“problemas relacionados
a diﬁculdades de
gerenciamento da própria
vida” e o deﬁne como
“sensação de estar
‘acabado'”. A pessoa sente
um esgotamento físico e
mental; em outras
palavras, um cansaço
excessivo, uma exaustão.
A síndrome está relacionada ao contexto proﬁssional, por isso é denominada também de síndrome
do esgotamento proﬁssional. Ela acontece quando a
pessoa se percebe incapaz
de alcançar os resultados
esperados e ao mesmo
tempo se esforça exageradamente, sem o tempo
adequado de descanso.
Assim, ela se percebe
tentando, se esforçando e
não conseguindo. O
resultado, naturalmente, é
uma frustração, um
cansaço, um esgotamento, um estresse. E a mente
se estressa da mesma
forma que o corpo: se você
malha os braços todos os
dias na academia seus
músculos se estressam e

Psicólogo Rodrigo Tavares
Mendonça. (Foto Arquivo
pessoal/reprodução)

você sente dor. No dia
seguinte ao estresse, você
pode querer descansar,
mas não conseguirá
porque seus músculos
estão estressados.
Apenas após o estresse
passar você conseguirá
descansar. Assim
também funciona com a
mente. A pessoa estressada não consegue descansar no tempo que tem
para descansar porque
está estressada, então ela
volta no dia seguinte para
trabalhar, novamente de
forma excessiva, e se
estressa ainda mais.
Assim, quando a noite ou
o ﬁm de semana chega ela
está estressada e, mesmo
nessas horas, não
consegue descansar. A
pessoa que desenvolve a
síndrome repete esse
ciclo até entrar em
esgotamento. Para evitála, é preciso um tempo de
descanso, lazer e interação social saudável no dia
a dia para não se estressar excessivamente. Além
do esgotamento, muitos
outros sintomas são
possíveis, especialmente
se a síndrome estiver
associada fortemente a
sintomas depressivos e
ansiosos. Os principais
sintomas físicos são: dor
de cabeça frequente,
alterações no apetite,
insônia, diﬁculdade de
concentração, pressão
alta, dores musculares,
problemas gastrointestinais e alteração nos
batimentos cardíacos. Os
sintomas mentais
incluem: sentimentos de
fracasso e insegurança,
negatividade constante,
sentimentos de derrota,
desesperança e incompetência, isolamento e
fadiga.
Na sua percepção, a
pandemia foi um fator que
contribuiu para que mais
pessoas se vissem numa

situação de esgotamento
proﬁssional? Tanto pelo
home oﬃce, quanto agora,
em um momento no qual
as pessoas se preparam
para o retorno das
atividades presenciais.
Rodrigo: A pandemia
afetou a situação trabalhista da maioria das
pessoas. Muitas perderam o emprego, muitas
diminuíram a sua renda,
muitas passaram para o
home oﬃce. Diante da
perda do emprego,
acredito que muitas
pessoas se dedicaram a
trabalhos informais para
manter a família. A
pressão para sustentar a
família e um esforço
excessivo para conseguir
o dinheiro, associado a
pouco tempo de descanso, podem ser combinações perfeitas para o
surgimento da síndrome
de burnout. Se uma
situação assim perdura
por um tempo excessivo,
o esgotamento físico e
mental é um resultado
natural. Acredito que a
diminuição da renda pode
ter levado muitas pessoas
a também buscarem
trabalhos informais,
aumentando assim a
carga horária de trabalho
e, em consequência,
diminuindo o tempo de
descanso e de lazer. É uma
situação semelhante à de
quem perdeu o emprego
e, certamente, pode levar
a um esgotamento
proﬁssional. O home
oﬃce, que também
aumentou na pandemia,
também pode produzir
um estresse excessivo. A
pessoa pode diminuir a
frequência das suas
relações sociais e acabar
se isolando. Além disso,
pode existir uma ausência
de horário ﬁxo de
trabalho, o que pode levar
a pessoa a trabalhar o
tempo todo, mesmo

Rodrigo: É claro que as
pessoas podem buscar
conhecimentos sobre os
transtornos mentais,
especialmente sobre os
principais sintomas, mas o
diagnóstico deve ser feito
por um proﬁssional da
saúde mental, que em
seguida oferecerá o
tratamento adequado. A
psicoterapia é o tratamento principal, embora a
medicação psiquiátrica
pode ser importante para
reduzir sintomas depressivos e ansiosos mais
rapidamente. No SUS
(Sistema Único de Saúde),
a pessoa primeiro deve
procurar as Unidades
Básicas de Saúde (UBS)
dos seus bairros. Se o
tratamento não puder ser
oferecido no local, o
médico ou enfermeiro da
unidade podem encaminhar a pessoa para um
ambulatório de saúde
mental ou para o CAPS
(Centro de Atenção
Psicossocial). Os dois
serviços existem em
Lagoa da Prata.
Quais são os sinais de
alerta que a população em
geral deve observar em
relação ao esgotamento
proﬁssional?
Rodrigo: O principal sinal
de alerta da síndrome de
burnout é a diﬁculdade de
descansar, causada pelo
estresse excessivo. A
pessoa chega em casa ou
deita para dormir, por
exemplo, e não consegue
descansar. Este é um sinal
claro de estresse. Se a
pessoa percebe que está
irritada, impaciente,
ansiosa, triste, desanimada ou com sintomas
físicos de ansiedade,
como insônia e dores de
cabeça, e que está
trabalhando excessivamente, é importante
associar as duas coisas
também.
Na sua opinião, qual o
papel do empregador e do

empregado na presença
desses sinais de alerta?
Rodrigo: As pessoas são
diferentes umas das
outras e reagem de forma
diferente diante das
pressões do trabalho, por
exemplo. O empregador
precisa compreender que
os empregados não são
robôs, que são seres
humanos com vulnerabilidades, e que as pessoas
não são iguais. Então, a
pressão que uma pessoa
suporta pode ser um fator
de estresse para outra.
Além disso, o excesso de
trabalho, especialmente o
trabalho levado para casa,
pode ser um fator de
vulnerabilidade para
todas as pessoas.
Oferecer pequenos
períodos de descanso e
de lazer, como um café ou
uma conversa breve entre
os funcionários, pode ser
um fator de proteção. Por
ﬁm, aceitar que seus
funcionários, diante do
adoecimento, precisam
se ausentar por um
período para se tratarem
é uma atitude fundamental.
Como proﬁssional da
saúde mental, qual o seu
conselho para conciliar
trabalho e bem estar,
ainda que em situações de
pressão e situações
atípicas como a que
vivemos com a pandemia?
Rodrigo: Uma dica básica
para cuidar da saúde
mental no contexto
proﬁssional é vivenciar
períodos de descanso,
lazer e interação social ao
longo do dia de trabalho,
mesmo que sejam apenas
poucos minutos. Para
quem trabalha em home
oﬃce, uma dica
importante é deﬁnir o
horário de trabalho para
preservar os momentos
de descanso e lazer e
buscar interações sociais
para evitar o isolamento.
Uma dica ﬁnal é conhecer
as suas capacidades e
buscar melhorar sempre.
A ansiedade nasce do
medo, especialmente do
medo de não conseguir. A
pressão adoece mais
quando nos percebemos
incapazes. Então,
encontrar o equilíbrio
entre se dedicar ao
trabalho e preservar
momentos de descanso,
lazer e interação social é
essencial.
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Depoimentos de mulheres trans revelam a
urgência de se debater a inclusão no mercado
de trabalho e o acesso ao nome social
Nenhum país se torna o que mais mata pessoas transsexuais no mundo da
noite para o dia. Antes, é necessário não reconhecê-las, negar empregos e direitos
fundamentais, assediá-las e restringir o seu acesso aos espaços públicos.
João Alves

ordem em seu dia a dia
para superar os obstáculos de uma sociedade
ainda pautada no
preconceito e no ódio ao
diferente..

No dia 29 de
janeiro foi celebrado o Dia
Nacional da Visibilidade
Trans, data de extrema
importância para a luta
de travestis e de transexuais por direitos, pelo
reconhecimento de suas
pautas e de suas identidades.
A i n d a q u e
travestis e transexuais,
aos poucos, venham
conquistando representatividade na mídia e uma
maior atenção da
sociedade civil às suas
demandas, os números
são preocupantes. De
acordo com o Dossiê de
Assassinatos e Violências
Contra Travestis e
Transexuais Brasileiras,
organizado pela
Associação Nacional de
Travestis e Transexuais
(Antra), só em 2021 foram
140 casos de assassinato
de pessoas homens e
mulheres trans.
Para além do
número, outro fator
preocupante é a forma
como essas violências
foram comunicadas pela
mídia. No ano passado,
10% dos casos notiﬁcados não respeitaram a
identidade de gênero das
vítimas e 17% dos casos
expuseram seu nome de
registro - muitos deles
sem sequer mencionar o
nome social.
Além da violência física - ainda muito
comum - outra violência
rotineira no dia a dia de
travestis e transexuais é a
discriminação e o
constrangimento em
locais públicos, como
banheiros e demais
espaços geralmente
separados por gênero.
Em novembro do ano
passado, o Jornal Cidade,
em parceria com o
Sou+Lagoa, denunciou
um caso de transfobia
que aconteceu na festa
Secrets, em Lagoa da
Prata.
Na ocasião, duas
mulheres trans, Dhully
Fantine e Paolla Martins,

Paolla Martins (Foto: arquivo pessoal).

foram impedidas de
usarem o banheiro
feminino por uma
segurança que as seguiu
até o local. A situação
adquiriu uma camada
extra de violência quando
as duas foram orientadas
a usarem o banheiro
masculino.
“Aquele momento foi muito
constrangedor e de tristeza
por estar passando aquela
situação, [nos] expondo na
frente de muitas mulheres”, falaram Dhully e
Paolla ao Sou+Lagoa e ao
Jornal Cidade.
A organização da
festa se disse surpresa
com o ocorrido e comentou que a segurança do
evento é terceirizada. No
entanto, até o momento
da publicação da reportagem, Dhully e Paolla
comentaram que não
foram contactadas pelos
responsáveis para
esclarecimentos ou até
mesmo um pedido de
desculpas pelo ocorrido.
Mercado de trabalho
Outra questão
que merece destaque ao
comentarmos sobre as
pautas da comunidade de
transexuais e travestis é a
política discriminatória do
mercado de trabalho,
constantemente validada
pelos setores mais
conservadores da
sociedade. Conforme
estimativa da Antra, 90%
das travestis e transexuais
brasileiras são obrigadas

a se prostituírem por não
conseguirem uma vaga
formal e apenas 6% delas
estão inseridas no
mercado de trabalho com
carteira assinada. Em
outro relatório da
Associação, 88% dos
entrevistados responderam que as empresas não
estão preparadas para
contratar ou garantir a
permanência de pessoas
trans em seus quadros.
O Jornal Cidade,
em parceria com o
Sou+Lagoa, conversou
com Paolla Martins sobre
as diﬁculdades enfrentadas por ela e outras
muitas mulheres transexuais no mercado de
trabalho de Lagoa da
Prata.

“Ser trans é transcender a
si mesmo, é encarar o
espelho com amor e o
mundo com coragem. Ser
trans é entender que não é
errado ser diferente, e que
ser diferente signiﬁca que
você é forte o suﬁciente
para não ter que ser igual.
Ser trans é conviver com o
medo, sair de casa sem
saber se vou voltar. Sou
trans com ousadia de não
deixar que a transfobia
que me assola lá fora seja
as grades da minha prisão
dentro de mim mesmo. Ser
trans é resistir", ﬁnalizou.
Nome social
Ao contrário do
nome de registro, dado
logo após o nascimento e
de acordo com o sexo
biológico, o nome social é
aquele que travestis e
transexuais adotam e
com o qual elas se
identiﬁcam em razão do
gênero ao qual pertencem. De acordo com o
advogado e ativista
LGBTQIA+, Caio
Benevides Pedra, o nome

social é um direito de
pessoas transexuais,
travestis e não-binárias, e
uma política pública que
existe, atualmente, na
forma de decretos. Por
isso mesmo, este direito
ainda é precário, já que
falta uma lei federal para
regulamentar o nome
social em todas esferas de
forma deﬁnitiva.

Desaﬁos
Dhully Santos,
em contato com o Jornal
Cidade e o Sou+Lagoa,
contou à reportagem
sobre o longo processo
que enfrentou para
reivindicar o seu nome
social - foram quase 11
anos de espera.
“Sou Dhully Santos, sou
mulher trans e moro em
Lagoa da Prata. Por
coincidência no mês de
janeiro, mês da visibilidade
trans, estive em processo
de retiﬁcação do meu
nome, para mudar todos
os documentos com nome
e sexo feminino, por direito
nosso. Foram muitos anos
para chegar até aqui para
mudar e esse é um grande
passo para mim e todas
trans que querem retiﬁcar
o nome. Não eram todos
lugares que aceitavam
nome social e éramos,
algumas vezes, expostas e

“Ser trans no interior e
enfrentar a transfobia e o
preconceito diário... É não
conseguir alugar uma
casa para morar só por
ser trans; quantas e
quantas portas batidas na
cara procurando emprego
simplesmente por chegar
na entrevista e ser quem
eu sou. As pessoas olham
sua aparência e sexualidade, não o seu caráter e o
seu proﬁssionalismo… O
que falta é oportunidade,
porque talento todos nós
temos! Espero que um dia
mude e que as pessoas
comecem a nos enxergar
que somos como todos”,
respondeu Paolla.
Além disso,
Paolla ressaltou que
resistir é a palavra de

voltava tudo novamente.
Mas agora, com os
documentos arrumados, a
vida vai ser mais digna!
Detalhes que mudam uma
vida inteira . Foram mais
de 13 certidões atualizadas para conseguir e
tenho 11 anos de transição, e agora que vai sair”,
comentou ela.

Para além dos
temas listados e comentados pelas entrevistadas, o caminho das
pessoas transexuais e
travestis rumo à equidade de direitos ainda é
longo. Tão importante
quanto - ou mais importante até - que validar leis
que garantam a essa
população acesso aos
serviços básicos, atenção
integral à saúde, segurança, emprego e dignidade,
é garantir que a sociedade se despregue dos seus
preconceitos e noções de
gênero advindos de uma
visão determinista,
ultrapassada e totalmente desligada da realidade,
e passe a acolher essas
pessoas da forma que ela
merecem e necessitam.
O papel da
família neste processo é
indispensável. São muitos
os relatos de pessoas
LGBTQIA+ que vivem
reclusas da sociedade e,
por isso, desenvolvem
ansiedade, depressão e
dependência de substâncias químicas, exatamente pela não aceitação de
familiares da identidade,
expressão e relacionamentos amorosos delas.
Respeitar e conviver com
as diferenças é não só o
caminho para uma
sociedade sem violências,
como também o caminho
para uma sociedade mais
harmônica, justa e
igualitária.
“Faltará tinta
No dia que o céu for livre
Pra todos serem o que são
Cobertos pelo sol, sem
nenhum tipo de opressão”
Colorir
Poema de Virgínia Guitzel

Dhully Santos (Foto: arquivo pessoal).
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Obra de recuperação da ponte sobre o
rio Jacaré ainda não tem data deﬁnida
Acidentes, trânsito interditado e sinalização são alvos de reclamações de motoristas.
Prefeituras, políticos e empresários se unem para construir ponte provisória.
Rhaiane Carvalho
João Alves

acontecer da forma mais
rápida possível. Placas de
sinalização já estão sendo
providenciadas para uma
melhor sinalização”.

Quem precisa
trafegar pela rodovia MG
170, no trecho que liga
Lagoa da Prata à Moema,
tem sofrido. Além dos
buracos na rodovia, o
trecho sobre a ponte do
rio Jacaré, que está
interditado e ainda sem
previsão para o início da
obra pelo Departamento
de Estradas e Rodagem
(DER), segue prejudicando muitas pessoas,
inclusive, em um curto
espaço de tempo, 5
acidentes já foram
registrados.
A reportagem do
Jornal Cidade entrou em
c o n t a t o c o m o
Departamento de
Estradas e Rodagens,
para saber sobre a atual
situação da ponte e
quando a obra deverá ser
iniciada. “Aquela ponte foi
interditada por um
colapso estrutural na
fundação. Ela está sendo
observada por especialistas, inclusive, no dia 10 de
fevereiro, foi um engenheiro especialista em
pontes lá. O projeto de
recuperação já está
pronto, agora haverá
uma licitação”.
O engenheiro
ainda alertou sobre os
riscos para quem não
obedece a sinalização. “A
gente pede que as pessoas
não desobedeçam a
sinalização, se a ponte cair,
mata. Colocaram uma
máquina lá e abriram, já
pedimos até a atenção da
polícia quanto a isso”.
Sobre a importância da agilidade da
obra para as pessoas que
precisam utilizar a
rodovia, ele falou que o
processo é burocrático e
exige paciência.
“Sabemos da importância
da rodovia para a região,
estamos correndo atrás
para que isso tenha uma
solução mais rápida, mas
são processos que não
tem como correr. No dia
10 de fevereiro, já foram
colocadas mais sinaliza-

Procurada pelo Jornal
Cidade, a Prefeitura de
Moema também se
manifestou sobre a
interdição da ponte e
comunicou que está em
contato contínuo com o
DER-MG. Leia a nota na
íntegra:

(Foto: João Alves/ Jornal Cidade).

ções, principalmente, pra
quem vem de Moema.
Também foi feita a roçada
pra dar mais visibilidade
aos motoristas. Ainda não
existe uma data para o
início da obra. Ela não será
demolida, mas sim
recuperada. Quando a
obra começar, deve
demorar, em média, 70 a
75 dias para ser concluída.
Antigamente, as pontes
eram construídas com
trem trilho para 24
toneladas, e lá passava 50
toneladas; já pegamos
caminhão com 80
toneladas”.
N a ú l t i m a
entrevista ao Jornal
Cidade, 6 de janeiro, José
Tadeu disse que além da
recuperação da ponte
também será feita
operação para tapar os
buracos da rodovia. Já
nessa entrevista do dia 10
de fevereiro, ele aﬁrmou
também que as balanças
da região voltarão a
operar. “Inclusive, haverá
a licitação para as balanças de Arcos, Córrego
Fundo e Pedra do Indaiá,
para que voltem a
funcionar e a gente tenha
maior controle desses
veículos pesados, que
acabam prejudicando até
as estradas por excesso
de peso”, disse o engenheiro do DER-MG.
A reportagem
entrou em contato com as
prefeituras de Lagoa da

Prata e Moema para
saber se está sendo feito
algum alinhamento entre
as prefeituras e o órgão
para acelerar o processo
de recuperação. A
A s s e s s o r i a d e
Comunicação da
Prefeitura de Lagoa da
Prata informou por meio
de nota que está dando
todo o suporte possível
para amenizar os
impactos da interdição.
“Desde a interdição da
ponte do sobre o Rio
Jacaré na MG 170 os
esforços da Secretaria
Municipal têm sido
diários. Máquinas da
Prefeitura quanto da
Raízen procuram dar
todo o suporte necessário
enquanto que a Embaré
entrou com doação de
britas e a Siderúrgica com
Escória Peneirada
procurando amenizar a
situação. Nos últimos dias
também ﬁzemos uma
compra emergencial
dessa mesma escória que
irá fazer com que
diminuímos tais impactos. Importante frisar que
apesar de todo o trabalho
tal estrada não tem
estrutura para tamanho
movimento de veículos
mesmo com atuação
quase que diária tanto no
tempo de chuva quanto
de sol. No dia 26 de
janeiro de 2022, foi
realizada uma reunião na
sede do DER com o
diretor geral, sr. Robson
Santana, onde compare-

ceram os senhores Joanes
Bosco, vice prefeito,
Anderson Rodrigues,
secretario de meio
ambiente, Ivanir Junior,
secretário de transportes
e limpeza urbana,
Douglas Lima, chefe de
setor da secretaria de
cultura, José Antônio
Bernardes, representante
da empresa Embaré e
Karleone Vilaça, representando a empresa Raizen,
onde fomos recebidos
prontamente e conversamos buscando junto ao
órgão agilidade na
reforma da ponte,
demonstrando grande
preocupação com a
população de Lagoa da
Prata e municípios
adjacentes. Bem como
com o impacto causado
nas empresas da região,
que não conseguem
escoar sua produção,
causando um impacto
gigantesco na economia.
Estamos em fase
adiantada de um processo de cooperação junto a
essas empresas para
construção de ponte
lateral à ponte interditada
para que possamos
melhorar o ﬂuxo de
veículos.
Contatos quase
que diários são realizados
entre nós e as empresas
para que tanto situações
de melhoria quanto do
processo de construção
de tais pontes possam

“A equipe da Prefeitura
Municipal de Moema,
acompanhada por seu
gestor municipal, foi ao DER
/MG diversas vezes solicitar
o conserto da ponte.
Também estiveram
presentes nessa cobrança,
alguns deputados que se
sensibilizaram com a
causa, o presidente da AMM
Julvan Lacerda, representando os municípios e
também o gestor municipal
de Lagoa da Prata.
Inclusive, até mesmo
empresas como Usina e
Embaré também marcaram presença nessa
solicitação, uma vez que, o
problema da ponte gera um
caos para todos os
municípios da região e
interfere drasticamente no
trabalho de várias empresas.
D i a n t e d a
situação, O DER/MG
informou que o prazo
estimado para o conserto
da ponte é de 6 meses,
lembrando que, quando
aconteceu algo parecido
com a ponte Santa Luzia,
foram necessários 4 meses.
Na urgência de
uma solução, a Embaré
juntamente com a Usina, se
disponibilizaram a fazer
uma ponte provisória,
semelhante a que ﬁzeram
no Rio São Francisco, com
estrutura segura o bastante
para que até mesmo
carretas possam transitar.
Porém, para
colocar a ideia em prática,
era necessário que algum
órgão público solicitasse a
licença ambiental. A
Prefeitura de Moema não
pôde realizar este pedido,
uma vez que a ponte não se
encontra em nosso

município, mas o gestor
municipal de Lagoa da
Prata realizou este
requerimento, acionou o
Sérgio e toda equipe do
Meio Ambiente para
mobilizar este feito e
conseguiram requerer a
licença, inclusive a Usina já
está ciente de que o
documento está pronto e
em breve deve iniciar as
obras dessa ponte
provisória, que solucionará
temporariamente até que o
DER/MG ﬁnalize a ponte
deﬁnitiva.”
O ex-prefeito de
Moema, Presidente da
Associação Mineira dos
Municípios (AMM) e vicep r e s i d e n t e d a
Confederação Nacional
de Municípios (CNM),
Julvan Lacerda, informou
que houve uma junção de
esforços para cobrar o
conserto da ponte entre
os prefeitos de Moema e
Lagoa da Prata, representantes da Raízen e
Embaré, deputados, e o
Julvan Lacerda.
“Aquilo está um caos para
todo mundo. O DER nos
falou que leva seis meses
para arrumar aquela
ponte. Mas nós não
podemos esperar esse
tempo. Então, a usina
junto com a Embaré se
disponibilizaram a fazer
uma ponte, como ﬁzeram
sobre o rio São Francisco;
eles têm capacidade
técnica para isso. Uma
ponte provisória que eles
fazem em poucos dias,
mas que pode ser
utilizada com segurança.
Entretanto, esbarrou na
questão de licença
ambiental e burocracia
que o Estado tem; e aí tem
que ser um órgão público
para pedir essa licença
ambiental. O DER não quis
pedir; a Prefeitura de
Moema não pode pedir
por não ser no município
de Moema; então o
prefeito de Lagoa da Prata
se prontiﬁcou. Inclusive,
estão dispostos a fazer
duas, uma de cada lado
para ter ﬂuxo constante.
Acreditamos que nas
próximas estaremos com
ﬂuxo estabelecido lá até
que o DER arrume a ponte
deﬁnitiva”.

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

22 DE FEVEREIRO

12

JORNAL

CIDADE

ESPECIAL

22 DE FEVEREIRO

13

Memórias, desaﬁos e responsabilidades
marcam o dia do repórter em
Lagoa da Prata e região
O Jornal Cidade conversou com os jornalistas Bárbara Félix, Júnior Nogueira, Laiana Modesto e
Rhaiane Carvalho sobre a importância deste proﬁssional em um contexto no qual a informação,
mais do que nunca, é alvo de disputa e faz a diferença no dia a dia das pessoas.
João Alves
Se engana
quem pensa que o
trabalho do repórter se
resume a narrar determinada história ou fato
de forma técnica e
impessoal. Muito além
disto, o esforço de um
bom repórter é evidenciado quando ele emprega toda a sorte de
recursos disponíveis
para encontrar a
verdade – muitas vezes
escondida por detrás da
superﬁcialidade e
daquilo que, à primeira
vista, nos parece óbvio –
e se vale da sua sensibilidade para transmiti-la
de forma precisa e
humana.
Não importa
qual a temática ou
dimensão social da
notícia: de um problema
na calçada a uma
discussão no Congresso
de Brasília, o repórter vai
atrás da informação e
garante que a população
se inteire acerca do
problema, seja através
de impressos, portais de
internet, rádios, emissoras de televisão e redes
sociais. Por isso mesmo,
em uma sociedade
plural e complexa, com
problemas sociais
enraizados e que se
estendem por mais de
quatro séculos, o
repórter é um proﬁssional cuja responsabilidade engloba a participação popular sobre as
decisões que farão a
diferença tanto localmente quanto globalmente – para inferir na
realidade, é necessário,
antes, conhecê-la em
suas múltiplas facetas, e
de que forma isso seria
possível sem o trabalho
de investigação do
jornalismo?
Com isso em
mente, nesta quartafeira, 16 de fevereiro, é
comemorado nacional-

eu escolhi o jornalismo
para me ajudar nisso.
Sempre comento que
depois da fase escolar, as
pessoas tem a oportunidade de aprender
através do jornalismo. O
jornalismo é uma
proﬁssão que se levada a
sério, pode ajudar a
formar pessoas, e a
partir disso, tornar o
mundo, um lugar melhor
pra se viver. E desde o
dia que eu entendi que
poderia fazer parte disso,
ﬁquei encantada”,
comenta Laiana.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

mente o dia do repórter.
Para homenagear este
proﬁssional, e também
abordar os principais
desaﬁos que o cercam
neste momento especíﬁco da sociedade contemporânea, O Jornal Cidade
conversou com os
jornalistas Bárbara Félix,
Júnior Nogueira, Laiana
Modesto e Rhaiane
Carvalho, de diferentes
veículos de comunicação
de Lagoa da Prata e da
região Centro-Oeste de
Minas Gerais.
Bárbara Félix,
repórter e editora-chefe
do Sou+Lagoa, desde a
infância é apaixonada
por escrita e leitura. De
acordo com a jornalista,
sob a inﬂuência de sua
mãe, Nízia, que lhe
apresentou o universo
dos livros e lhe transmitiu o hábito de escrever
um diário, ela buscou
uma proﬁssão que
dialogasse com essa sua
paixão. Não deu outra.
Aos 18 anos, Bárbara
ingressou no curso de
jornalismo e, já nos
primeiros períodos,
tratou de “pôr a mão na
massa”.
“Em 2017, quando
comecei o curso, fui
chamada para participar

da produção da revista
comemorativa de 79
anos de Lagoa da Prata,
realizada, inclusive, pelo
Jornal Cidade. Foi a
minha primeira experiência no jornalismo e me
marcou muito. Conheci
muita gente, entrevistei
muitas pessoas e conheci
muito da história de
Lagoa da Prata. No ano
seguinte, em 2018, iniciei
um estágio no
Sou+Lagoa. Hoje, sou
repórter e editora-chefe
do veículo, atuando na
produção de reportagens
artísticas e culturais, na
cobertura dos eventos
que acontecem na
cidade, e também
produzo conteúdo para
as plataformas digitais
do Sou+Lagoa”, comenta
Bárbara Félix.
Júnior Nogueira,
do Jornal O Papel,
começou no jornalismo
por curiosidade. Conta o
jornalista que, por
gostar de escrever, se
inscreveu em um
concurso na Rádio
Tropical durante a
década de 90 e, após ser
aprovado, começou a
realizar reportagens
para a emissora. De lá
para cá, editou um jornal
de classiﬁcados
chamado “Negócios e

Negócios” e criou um
jornal de notícias
chamado “Folha”,
inspirado no jornal
paulista “Folha de São
Paulo”. Depois disso,
criou “O Papel”, que
reunia o trabalho de
reportagens da “Folha”
com os classiﬁcados da
“Negócios e Negócios”. O
Jornal “O Papel”, que
existe desde 1994, é um
dos veículos de comunicação mais respeitados e
tradicionais de Lagoa da
Prata. Formado em
Engenharia Ambiental,
ele acrescenta que a
prática e paixão pela
proﬁssão lhe tornaram
jornalista, ainda que o
seu curso de formação
seja de outra área.
A paixão pela
reportagem, aliás, nem
sempre surge imediatamente e, muitas vezes,
acontece depois da
experiência em outras
proﬁssões e da passagem em outros cursos
acadêmicos. Este é o
caso de Rhaiane
Carvalho, uma das
diretoras do Jornal
Cidade.
“O jornalismo entrou na
minha vida de forma
muito inesperada. Eu
queria e precisava

trabalhar. Então, fui
indicada para a vaga de
auxiliar administrativo do
Jornal Cidade. Sou
formada em Letras, não
em jornalismo. Mas aos
poucos fui me apaixonando pela proﬁssão, que me
dá a oportunidade de ser
a voz das pessoas, e acho
isso muito gratiﬁcante.
Hoje, de auxiliar administrativo, me tornei uma
das prioritárias do Jornal
Cidade, e faço jornalismo
da hora que acordo até
quando durmo. E tenho
como premissas fazer
com amor e responsabilidade, sempre.”, aﬁrma
Rhaiane Carvalho.
Amor e responsabilidade também são
as palavras-chave da
jornalista Laiana
Modesto quando
questionada sobre o que
a levou a se interessar
pela proﬁssão.
“Sempre me interessei
pela comunicação e o
quanto a informação
pode abrir portas para a
sociedade. Dar transparência, conhecimento e
ser “remédio” em muitos
momentos da vida. Com
sonhos bem ousados de
poder fazer alguma
diferença nos lugares
onde eu pudesse passar,

A jornalista, que
atualmente é diretora
do Sou+Lagoa e do
Jornal Cidade, acumula
passagens por diferentes setores da comunicação social. Trabalhou
nas assessorias de
comunicação das
Prefeituras de Arcos,
Japaraíba e Lagoa da
Prata, foi repórter do
portal de Notícias G1,
produtora de TV da TV
Integração, em
Divinópolis, além de
participar da revista
Oﬃcial Chic e do Jornal O
Papel. Paralelo ao
trabalho de jornalista,
Laiana atua na produção
cultural de diferentes
eventos: “Através do
Sou+Lagoa criamos o
Rocknic Festival, Festival
de Cerveja Artesanal de
Lagoa da Prata, Festival
de Inverno e estamos
criando o Praia de Minas
Festival”.
Desaﬁos do repórter
nos dias atuais
Em um momento no qual a imprensa é
continuamente atacada
e em que se nota um
esforço para que o
trabalho do jornalista
seja desacreditado, ora
em um função da
autopromoção de
personagens especíﬁcos
da vida pública e ora por
um contexto tecnológico
que tornou a informa-
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enfrenta é combater a
desinformação.“Daí,
vem a nossa responsabilidade: correr atrás da
verdade. Informar todo
mundo de forma muito
clara”, reﬂete.

ção passível de ser
produzida por qualquer
pessoa, através das
várias redes sociais e até
mesmo do whatsapp, o
trabalho do repórter
revela-se, além de
importante para uma
comunicação transparente e pautada em
fontes conﬁáveis,
corajoso. Além disso, as
fakes news, cada vez
mais presente no dia a
dia dos brasileiros – e de
qualquer outra pessoa
no mundo, diga-se de
passagem – são um
outro desaﬁo que este
proﬁssional do
jornalismo precisa
combater.
Sobre esses
obstáculos e o papel do
repórter como um
proﬁssional responsável na apuração das
informações, os entrevistados se manifestaram da seguinte forma.
Para Rhaiane Carvalho,
trabalhar com o jornalismo, principalmente nos
últimos tempos, tem
sido um enorme
desaﬁo:
“A gente tem que fazer o
nosso trabalho e ainda
desmentir notícias que,
muitas vezes, não são
verdadeiras e não fazem
sentido algum. Com a
internet, muita gente que
não apura nada acha
que sabe tudo. Mas fazer
jornalismo ultrapassa o
achar. Por exemplo, tem
muitas coisas que como
pessoa não vou concor-
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Júnior Nogueira
também acredita que o
principal desaﬁo da
reportagem no contexto
atual é se contrapor às
fakes news, ou seja, à
divulgação sem critério e
sem checagem que se
propaga muito rapidamente na internet.

De cima para baixo em sentido horário: Bárbara Félix. (Foto: Sou+Lagoa/Divulgação),
Júnior Nogueira (Foto: Arquivo pessoal), Rhaiane Carvalho (Foto: Arquivo pessoal),
Laiana Modesto (Foto: Arquivo pessoal).

dar, mas não é a Rhaiane
que está falando, é a
proﬁssional. Só quem faz
jornalismo sabe o quão
difícil é fazer bem feito.
Claro que tem a ala
sensacionalista, mas a
maioria não é. A gente só
quer levar informação,
pois ela é poder. E quem
discorda disso está
assinando a sentença
para que outras pessoas
falem e pensem por elas.
Que a gente saiba
separar as coisas e

entender, de fato, a
importância da informação. A informação é
importante para você
saber discutir e discorrer
sobre quaisquer assuntos. Sem a informação,
além de te deixar numa
bolha, você não passará
em vestibulares e muito
menos concursos. Que as
pessoas saiam da bolha
de que a imprensa é
inimiga, é bem óbvio o
motivo de estar sendo
tratada assim nos

últimos tempos, pois um
povo bem informado
exige seus direitos e não
aceita qualquer coisa.”,
desabafa a repórter.
Bárbara Félix
comenta que, nesta era
em que o compartilhamento de fake news é
como um “miojo”,
instantâneo, fácil e
rápido, e em que muitos
desacreditam no
jornalismo, o principal
desaﬁo que o repórter

“Para mim, a maior
diﬁculdade é continuar
trabalhando com
responsabilidade e
alcançar o público, ao
passo que as fakes news,
que são publicações sem
esse trabalho de conferência e de veriﬁcação,
são muito mais rápidas e
conseguem alcançar o
público com mais
facilidade”, comenta o
jornalista.
Laiana Modesto
aﬁrma que brigar o
tempo todo pela
verdade é, hoje, a
principal diﬁculdade que
o repórter enfrenta.
“Fazendo uma analogia
esdrúxula, porém
necessária e até cansativa, as fake news são um
câncer no jornalismo.”,
adverte.
“O nosso trabalho
principal é dar a informação com responsabili-

O Jornal Cidade é o mais lido de
Lagoa da Prata e região, conforme
pesquisa realizada pelo Doxa Instituto
de Pesquisa
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dade. Na hora da
apuração dos fatos
existe a preocupação em
garantir a transparência
ao leitor, ouvindo todos
os lados e de diferentes
fontes. É realmente um
trabalho de reportagem!
No entanto, com a
ascensão das redes
sociais e a velocidade na
qual o “boato” chega e é
espalhado para milhares
de pessoas, sem passar
por nenhum crivo,
diﬁculta muito este
trabalho de lapidação da
informação que é feito
através do jornalismo”,
aﬁrma a repórter.
Ainda, Laiana
fala que muitas vezes as
fake news enganam
com facilidade se
tornam, quase que de
forma automática,
“verdades”.
“Portanto, o nosso
trabalho tem sido muitas
vezes desmentir estes
boatos. O que mais me
deixa triste é saber que
as fakes news são
criadas propositalmente
para enganar e manipular a sociedade, muito
diferente do que me
encantou no jornalismo,
que tem o objetivo de
formar pessoas oferecendo conhecimento e
oferecendo a oportunidade das pessoas
reﬂetirem, aprenderem e
formarem suas próprias
opiniões e pensamentos”,
ﬁnaliza a jornalista.
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