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Ponte provisória sobre
o Rio Jacaré começa
a ser construída
A expectativa é que a obra seja
ﬁnalizada em poucos dias.
PÁG. 02

LIMPEZA URBANA

Imóveis, terrenos e lotes sujos
geram transtornos aos moradores
de Lagoa da Prata.
PÁG 12

Possível greve na Educação
de Lagoa da Prata
Em paralisação, professores protocolam pedido de revisão salarial e aguardam
resposta do Executivo para entrarem ou não em greve a partir de 30 de março.

PÁG. 14

JORNAL

CIDADE

INFRAESTRUTURA

23 DE MARÇO

02

Ponte provisória sobre o Rio
Jacaré começa a ser construída
A Prefeitura de Lagoa da Prata, em parceria com a Raízen, Embaré e Prefeitura de Moema, conseguiu as
licenças ambientais e a anuência do DER para que uma ponte provisória fosse construída em tempo mínimo.
Rhaiane Carvalho
A ponte sobre o
Rio Jacaré, entre Lagoa
da Prata e Moema,
continua interditada,
causando muitos
transtornos para quem
precisa passar por esse
trecho da MG 170, que
também liga até à
rodovia BR 262.
Inclusive, desde a sua
interdição, no ﬁm de
2021, o local já registrou diversos acidentes, muitas vezes, no
início do bloqueio,
ocasionados por
sinalizações precárias
instaladas pelo
Departamento de
Estradas e Rodagem
(DER) que, às pressas
teve que impedir o
trânsito no local,
conforme explicou o
engenheiro da pasta.
O local já era
um cenário que
merecia atenção do
departamento há um
tempo. Em outubro de
2021, o deputado
professor Wendel
conquistou o projeto
de manutenção da
ponte da MG-170, em
Lagoa da Prata. Na
mesma linha, a
Prefeitura de Lagoa da
Prata também já havia
comunicado o DER
sobre um problema
estrutural na ponte.
“Antes mesmo dela ser
interditada, antes
mesmo das chuvas, já
havíamos comunicado
o problema estrutural
da ponte ao DER” disse
o prefeito de Lagoa da
Prata, Di Gianne
Nunes.

(Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lagoa da Prata / divulgação).

Após a data do
início da obra não ser
comunicada a meses da
interdição, uma comitiva formada pelo
prefeito de Lagoa da
Prata, Di Gianne Nunes,
o prefeito de Moema,
Alaelson Antônio,
representantes da
Raízes e Embaré, além
de outros nomes
políticos, se reunirem
com representantes do
Departamento de
Estradas e Rodagem
(DER), constatando que
a obra da ponte demoraria meses para ser
iniciada e mais um
tempo até ser concluída.
Em razão disso,
a Prefeitura de Lagoa da
Prata, em parceria com
a Raízen, Embaré, e
Prefeitura de Moema,
conseguiu as licenças
ambientais e a anuência
do DER para que uma
ponte provisória fosse
construída em tempo
mínimo.

“Vamos fazer essa ponte
temporária emergencial,
que é muito importante
para a região. A parte
burocrática ﬁcou por
conta da Prefeitura de
Lagoa da e as empresas
e a Prefeitura de Moema
cederam caminhões,
maquinário e material”,
explicou o prefeito Di
Gianne Nunes.

pronta em um curto
espaço de tempo. “A
Prefeitura de Moema,
por meio do prefeito
Alaelson, uniu também
forças com a Prefeitura
de Lagoa da Prata,
cedendo caminhões e
maquinários para que
essa obra saia ainda
mais rápido do que o
planejado”.

A obra da ponte
provisória deve ﬁcar

O prefeito de
Moema, Alaelson

CIDADE

“Essa união é muito
importante para trazer
uma solução para o
nosso povo. Temos
várias pessoas de
Moema que trabalham
em Lagoa da Prata, que
movimentam e depen-

A interdição
A ponte foi
interditada no ﬁm do
ano passado após ter
sua estrutura daniﬁcada pelas fortes chuvas
e excesso de peso.
Segundo o DER, o
projeto de engenharia
para a reforma da
ponte está em fase de
elaboração. Porém,
não foi divulgado
nenhum prazo para o
início.
A gente notou
também que a empresa que ﬁcou por conta
dos projetos tem de 60
a 90 dias para entregar
para o DER. Ou seja,
outro motivo que nos
fez buscar essa saída
emergencial”

A obra só está sendo possível em virtude de uma parceria entre as Prefeituras de
Lagoa da Prata e Moema, e as empresas Raízen e Embaré.
(Foto: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Lagoa da Prata/divulgação).

Fale com a redação
JORNAL

Antônio, também falou
sobre a importância da
parceria entre as
prefeituras e empresas
para que a obra seja
concluída em breve.

dem muito de Lagoa. O
pessoal de Lagoa
também depende
muito de Moema.
Então, essa parceria é
importantíssima para
trazermos um alívio
para o nosso povo.
Vamos continuar
cedendo caminhões e
maquinários de
segunda a sábado, até
mesmo fora do horário
administrativo para
trazermos em solução
para pessoas que
dependem muito
desse trajeto. Que
Lagoa da Prata continue contando com
nosso apoio para
resolvermos os problemas da nossa região”.
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Limpeza urbana: Imóveis, terrenos e lotes
sujos geram transtornos aos moradores
de Lagoa da Prata
Animais peçonhentos e mato alto, gerando desconforto e ameaçando a segurança de quem reside
nas proximidades, são algumas das consequências do estado de lotes sem manutenção e ﬁscalização.
João Alves
Lotes sujos são
exemplos de problemas
causados por alguns
indivíduos e que atingem
toda uma comunidade.
Seja pelo descuido do
proprietário do terreno,
que deixa acumular
entulho e mato, ou
mesmo por desconhecimento da legislação
municipal, que atribui a
ele responsabilidades
que precisam ser
observadas para o bemestar coletivo, moradores das proximidades
sofrem com o surgimento de animais peçonhentos e com a insegurança
que lotes ‘cara’ de
abandonados acabam
gerando.
Recentemente,
na cidade de Lagoa da
Prata, este problema
ganhou destaque nas
redes sociais através de
depoimentos que
relataram a situação de
desleixo de lotes do
Bairro Américo Silva. Em
um deles, Débora Duarte
denuncia a presença de
escorpião, cobra e lixo
em um terreno próximo
a sua residência. De
acordo com a lagopratense, a situação é
desastrosa - “estão
colocando fogo e aí?”,
indagou questionando o
impacto disso na saúde
das crianças e também
dos adultos.
Procurada pelo
Jornal Cidade, a moradora aﬁrmou que,
recentemente, fez 3
denúncias à Prefeitura,
citando o endereço
completo do lote e
motivo pelo qual ele
representa perigo para a
comunidade, mas o
problema ainda não foi
sanado. Além da
presença dos animais
peçonhentos, Débora
relata que há perigo de
assalto para quem reside
próximo ao local.
A ﬁm de obter
outros relatos sobre o

(Fotos: Débora Duarte. Rua Josafá Bernardes, no Américo Silva).

assunto, o Jornal Cidade
perguntou a seus leitores
se eles sofriam com
imóveis, terrenos e lotes
sujos, e obteve respostas
que conﬁrmavam que o
problema enfrentado por
Débora, também é
enfrentado por diversos
outros moradores.
Um morador,
também do bairro
Américo Silva, comentou
que também já denunciou um caso de animais
peçonhentos em lotes
nas proximidades e não
adiantou.
“No Américo Silva, atrás
da Pharlab, é simplesmente uma localização
esquecida. Todos os anos
sofremos com matos que
praticamente invadem as
nossas casas, bichos
peçonhentos e etc. Nós,
moradores da localidade,
já denunciamos mas não
adiantou nada.
Tremendo descaso
conosco, que pagamos
os impostos municipais e
não vemos retorno.
Lamentável.”, reportou.

Um morador do
Coronel Luciano também
denunciou a situação do
seu bairro.
“Bairro Coronel Luciano,
sempre reclamamos, e
em vão, as pessoas
compram lotes como
investimento, e esquecem da manutenção,
aqui é puro mato, ruas
escuras e sem passeio
para pedestre… para
piorar, essa obra do
loteamento novo nunca

acaba, a rua principal
Rua Das Acácias, foi toda
cortada, está buraco
puro, um perigo”,
relatou.
A l é m d a s
consequências relatadas
pelos moradores, como
infestação de animais e a
ameaça à segurança
pública, o descaso do
Poder Público com as
denúncias feitas também é um motivo de
reclamação frequente:
"Já ﬁz mais de 40
denúncias no site da
prefeitura e nada , os
lotes ao lado da minha
casa e por todo o bairro
Rodolfo Pio estão uma
vergonha, além da falta
de segurança e iluminação”, comentou um dos
leitores.
“Infelizmente, a cidade
está toda suja, na rua
Modesto Gomes no
centro tem mais de um
mês que não é varrida.
Moro na rua São Carlos
está dando vergonha
ruas sujas mato tomando conta,infestação de
barata e ratos. Liguei na
garagem setor responsável pela limpeza diﬁcilmente atende, se atende
sempre o responsável
está almoçando, não sei
se é para rir ou chorar”,
destacou uma leitora.
Relatando a falta
de informação sobre os
canais de atendimento,
uma moradora perguntou. “Há alguma opção
de notiﬁcar através de
autoridades? Pois já
tentamos falar e fomos
tratados indevidamente”.

O que diz a Prefeitura
A reportagem
entrou em contato com a
Secretaria de Meio
Ambiente e a Secretaria
de Transportes e
Limpeza Urbana, por
meio da Assessoria de
Comunicação. Conﬁra na
íntegra os questionamentos e respostas da
entrevista com os
responsáveis pelas
pastas, Anderson
Rodrigues Andrade e
Ivanir Junior Rezende.
Jornal Cidade: Quais as
leis municipais que
regulamentam a situação, especialmente
relacionada à limpeza,
dos lotes vagos?
Prefeitura: Lei complementar 043/2002, Art: 32
e 33.
Jornal Cidade: É feita a
ﬁscalização desses lotes?
Se sim, como e com qual
frequência é realizada?
Ela acontece somente
mediante denúncia?
Prefeitura: Sim, regularmente. Na maioria das
vezes a ﬁscalização é
feita após denúncias,
mas também é feita por
iniciativa do corpo ﬁscal.

Jornal Cidade:
Responsáveis por lotes
sujos e com matagais,
que representam um
perigo à saúde pública,
são penalizados de
alguma forma? O que
acontece quando o dono
se recusa a limpar o
local? A prefeitura
intervém de alguma
forma?
Prefeitura: Sim. É
lavrado uma notiﬁcação
para o munícipe dando
um prazo para que ele
efetue a limpeza do lote.
Caso não seja feita essa
limpeza, é emitida uma
multa de acordo com o
tamanho do terreno.
Nesse momento, a
Prefeitura pode promover a intervenção e a
despesa é lançada para o
proprietário.
Jornal Cidade: Há
alguma medida educacional que promova a
conscientização sobre a
limpeza de lotes e a
limpeza urbana de forma
geral?
Prefeitura: A Prefeitura
mantém em seus canais
de comunicação com a
população campanhas
de conscientização nesse
sentido.
Jornal Cidade: Esses
lotes são visitados pela
equipe de zoonoses? É
feito algum controle
desse tipo?
Prefeitura: Esses lotes
são monitorados pelas
equipes da Vigilância
Epidemiológica regularmente e, quando são
identiﬁcados focos de
vetores de doenças, os
proprietários são

(Fotos: Débora Duarte. Rua Josafá Bernardes,
no Américo Silva).

notiﬁcados imediatamente.
Jornal Cidade: Vocês
poderiam especiﬁcar
quais as responsabilidades dos donos de lotes e
quais as responsabilidades da prefeitura com
respeito a isso? Em
outras palavras, o que
ela pode fazer e o que é
obrigação do dono
fazer?
Prefeitura: Os responsáveis por imóveis não
ediﬁcados deverão
mantê-los limpos,
capinados, desinfetados
e drenados. A Prefeitura
cabe a ﬁscalização,
notiﬁcação e autuação
dos infratores.
Jornal Cidade: Como
uma denúncia de
irregularidade pode ser
feita? Moradores que
ﬁzeram denúncias de
lotes que representam
perigo, se queixaram
que nada foi feito. Como
funciona a apuração
dessas denúncias?
Prefeitura: No site da
prefeitura existe um
canal (Lote limpo e
Cidade Limpa) no qual o
cidadão poderá fazer sua
denúncia, mas ele pode
ligar diretamente na
Secretaria de Meio
Ambiente para esse ﬁm
(3261-4563).
Jornal Cidade: A limpeza
e manutenção dos lotes
da prefeitura é feita? Se
sim, com que frequência?
Prefeitura: Sim, sempre
que se faz necessário.
Jornal Cidade: Qual a
atuação da Prefeitura
quando o matagal de
lotes vagos privados
invade o passeio,
atrapalhando os
pedestres, ou tapam a
visão das ruas e esquinas, atrapalhando o
trânsito?
Prefeitura: Os proprietários são notiﬁcados e
convocados a promover
a limpeza do lote.

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

23 DE MARÇO

13

JORNAL

CIDADE

POLÍTICA

23 DE MARÇO

14

Em paralisação, professores de Lagoa da Prata
protocolam pedido de revisão salarial e
aguardam resposta do Executivo para
entrarem ou não em greve
Segundo a classe, não existe objetivo de fazer uma greve, mas solicitam um posicionamento do Executivo
perante reajuste do piso salarial que, segundo os proﬁssionais, deve ser feito com a verba do Fundeb.
João Alves
Em negociação
desde fevereiro deste
ano, professores da rede
municipal de Lagoa da
Prata ﬁzeram uma
paralisação nesta terçafeira (22), para obter uma
resposta do executivo
com relação às demandas
da classe. De acordo com
Fernanda Macedo Camilo,
uma das professoras à
frente da mobilização, a
reivindicação é pelo
reajuste do salário base
com base no piso salarial,
deﬁnido pela Lei 11.738,
utilizando a verba do
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos
Proﬁssionais da Educação
(Fundeb).
No início do ano,
os servidores do município receberam um
reajuste de 12%, equivalente à correção da
inﬂação com base no
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(Ipca), de 10,06%, mais um
aumento de 1,86%.
Contudo, Fernanda
comenta que este
reajuste não pode ser
considerado para balizar
o piso salarial nacional,
por ser oriundo de uma
verba distinta.
"Este reajuste não pode ser
para igualar o piso
nacional nosso, porque o
piso é um dinheiro do
Fundeb, e o reajuste que
ele deu vem de outra
verba. São verbas
distintas. Então, ele
deveria ter dado 12%,
para igualar o piso,
proporcional às 26 horas
semanais”, aﬁrma.

professoras, que perguntou se o reajuste salarial
da Guarda Civil Municipal
e das enfermeiras havia
sido previsto no mesmo
orçamento.
Frustrada essa
tentativa de negociação, a
categoria decidiu protocolar um documento, no
qual consta que o prefeito
deve apresentar uma
proposta até a próxima
quarta-feira (30). Caso isso
não aconteça, a classe
decide por entrar em
greve. Até a data da
próxima negociação com
a prefeitura, as aulas da
rede municipal seguem
normalmente.
(Fotos: Arquivo pessoal das professoras de Lagoa da Prata / divulgação).

da CLT [Consolidação de
Leis do Trabalho] para
isso, e são verbas distintas,
e 10% dessas perdas
referentes aos anos que
estamos sem a avaliação
de desempenho do
servidor, totalizando 22%”,
resumiu a professora.
Ela ainda fala que
desde que entrou na
Prefeitura, há 6 anos, não
passou por esta avaliação.
“Eu teria que ter já
incorporado ao meu
salário base 12%. Esses 3
mil e poucos que ele [o
prefeito] disse que
ganhamos, é com as
vantagens, e o que precisa
ser melhorado é o saláriobase”.
De acordo com
Fernanda, no texto-base
do Plano de Carreira, que
está sendo elaborado pela
Prefeitura, esse aumento
de 22% é contemplado.
“Nós queremos que
antecipem esses 22%.
Porque fazendo as contas,
daria um reajuste justo,
tanto para eles quanto
para nós”, explica.

Além disso, as
professoras reclamam
que a categoria não tem
plano de carreira. A
avaliação de desempenho
do servidor, que prevê um
aumento de 2% ao ano, no
caso de um resultado
favorável, não é aplicada
há dez anos.

A professora
também argumenta que a
classe está tentando uma
negociação com a
Prefeitura desde o dia 22
de fevereiro.

“Então nós estamos
pedindo 12% para igualar
ao piso salarial, porque
ele [o prefeito] usou verba

“No dia 22 de fevereiro nós
pedimos esta reunião e no
dia 7 de março nós
passamos essas deman-

das para ele. No dia 16 ele
marcou outra reunião,
mas não ofereceu
nenhuma proposta. Este
foi o motivo da reivindicação nesta terça-feira (22).
Como é ano político, ele
não pode demorar muito
a dar uma resposta”,
completa.
Através de suas
redes pessoais, o prefeito
Di-Gianne contraargumentou as pautas
das professoras municipais explicando que o
valor atualmente recebido por elas é, na verdade,
10% superior ao piso
salarial nacional.
“A professora de Lagoa da
Prata ganha hoje R$
2.773,46 reais mais R$
554,62 de gratiﬁcação,
totalizando um salário de
R$ 3.328,08. Este valor
equivale à nossa carga
horária de 26 horas
semanais”, disse.
O prefeito ainda
ressalta que a portaria
que elevou o piso salarial
para R$ 3.846 é referente
à carga horária de 40
horas, que é superior à
carga horária atual dos
servidores municipais.
Para Di Gianne, a própria
lei cita que o piso deve ser
pago de forma proporcional às horas trabalhadas e
que, neste sentido, a
prefeitura paga 10% a
mais do que o instituído
por direito”.

Sobre o plano de
carreira, o prefeito alega
que este é um problema
que persiste há anos e que
a correção deveria ser
feita para todos os
servidores do município,
pauta que a gestão já
estuda com setores
jurídicos e contábeis.
“Esse é a maneira de
valorização que o proﬁssional da Prefeitura
Municipal de Lagoa da
Prata merece e abraça
todos os setores”,
complementou o prefeito.

A manifestação
As professoras,
reunidas com cartazes e
de camisa branca em
frente à sede da
Prefeitura, tiveram
oportunidade de conversar com o prefeito, que as
ouviu na entrada do
prédio no dia 22 de março.
Contudo, o executivo
ainda não apresentou
nenhuma proposta, com
justiﬁcativa de que o
orçamento do município
para o ano de 2022 já
havia sido fechado e
aprovado pela Câmara.
Diante da ameaça de
greve, o prefeito solicitou
que as professoras
aguardassem até o dia 30
para que ele pudesse
oferecer uma resposta.
O prefeito, após
essa explicação, foi
questionado por uma das

"Nós vamos abrir a
negociação com o prefeito
mais uma vez, que pediu
até o dia 30, primeira data
que nós combinamos com
ele, mas devido ao ano
político nós viemos aqui
hoje (22) para ele dar uma
resposta para nós. Nós
vamos fazer um documento agora, para protocolar
que ele tem até terça-feira
(30) para ele nos conceder
uma resposta de porcentagem. Até esta data as
aulas vão permanecer
normalmente. Não é o
nosso intuito prejudicar os
alunos. Dia 30 nós teremos
outra paralisação e mais
uma reunião com o
prefeito para receber essa
resposta”, explicou a
professora Fernanda
Macedo.
O prefeito ouviu
os questionamentos e
pediu calma para a classe
para que tentem resolver
sem prejudicar o orçamento do município.
“Estamos desde o ano
passado tentando fazer de
tudo para organizar essa
questão do orçamento.
Infelizmente, essa situação
não é simples assim, tem
que ter uma análise geral
orçamentária. E estamos
batalhando para isso.
Cada município tem uma
particularidade, não
podemos comparar.Vamos
manter a data do dia 30 de
março para podermos
novamente mostrar o que
estudamos”, ﬁnalizou o
prefeito.

Desabafo
Uma professora, que
não quis se identiﬁcar,
contou à reportagem
como tem sido vivenciar
a proﬁssão e buscar
seus direitos, veja:
"Os professores da Rede
Municipal de Lagoa da
Prata, já vem se unindo
em um movimento de
valorização proﬁssional.
Lagoa da Prata, no
passado foi a cidade do
desejo de todo professor
trabalhar, portanto
muitos vieram de outras
cidades para prestar
concurso aqui. No
decorrer das últimas
gestões, não foi feito
nada com o objetivo de
valorizar o proﬁssional
professor. Dentro da
prefeitura, muitos
tiveram redução de
carga horária e outros
benefícios, e para o
professor nada. Um
professor que entra no
serviço público hoje, tem
o mesmo salário de um
que já trabalha há anos.
A verba para pagar o
professor vem do
Fundeb, que foi
reajustado em 33%, daí
o desejo do professor de
receber uma proposta de
uma melhoria salarial.
Melhoria esta que foi
realizada em muitas
cidades da região que
hoje, tem um salário
melhor que o pago em
nosso município.
Infelizmente, hoje, não
recebemos proposta
favorável do Prefeito. É
importante que a
população tenha a
consciência que, o
professor é um
proﬁssional que precisa
cursar faculdade, faz pós
graduação e estuda
muito para estar à frente
de uma sala de aula. O
nosso gabarito é o
mesmo de vários
proﬁssionais tais como:
arquitetos, engenheiros,
advogados, enfermeiros... portanto, comparar
nosso trabalho com
outras escalas de
proﬁssionais menos
favorecidas é negar
nosso valor enquanto
formadores de base para
alçar vôo à construção
de conhecimento em
busca de uma melhor
realidade social e
política".
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