JORNAL

CIDADE
Terça-feira, 12 | abr | 2022

ANO X - EDIÇÃO nº 200

Japaraíba elege
Écio José de Sousa
para prefeito PÁG. 09
As eleições aconteceram no dia 3 de abril e, ao lado de
Écio, para o cargo de vice-prefeita, a escolhida foi
Geralda Aparecida Rabelo Ferreira (Cidinha do Turiba).

Jornal Cidade completa
200 edições impressas
PÁG. 02

Esporte Municipal de Lagoa
da Prata volta a engrenar
após investimentos PÁG. 04
Cidade berço de atletas, o município tem esportistas
disputando campeonatos municipais, estaduais,
nacionais e internacionais.
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200 edições impressas
feitas para você!
Lançado em 2013, o Jornal Cidade foi o primeiro jornal impresso de Lagoa da Prata
com distribuição gratuita, impressão com qualidade premium e totalmente colorido.
Rhaiane Carvalho
E s t a m o s
completando com muita
alegria 200 edições
impressas feitas exclusivamente para nossos
leitores e parceiros.
Lançado em 2013, o
Jornal Cidade foi o
primeiro jornal impresso
com distribuição
gratuita, impressão com
qualidade premium e
totalmente colorido, e
um alcance em todos os
bairros e comércios da
cidade de Lagoa da Prata.
Hoje, ainda em expansão, o impresso circula
nas cidades de Lagoa da
Prata, Santo Antônio do
Monte, Moema,
Japaraíba e Arcos.
Para nós, na
época e até mesmo
agora, paradigmas são
quebrados constantemente, principalmente
quando se fala em
acompanhar a notícia em
tempo real. Referência
online em notícias, o
jornal recebe mais de 1,3
milhões de visitas no site
e cerca de quatro
milhões de impressões
nas redes sociais no ano.
O JC se manteve na
liderança como o veículo
mais lido de Lagoa da
Prata e região, de acordo
com o Doxa Instituto de
Pesquisas.
Um jornal de
qualidade em impressão,
conteúdo apurado,
produzido com precisão
e distribuído gratuitamente para a população.
Chegamos até aqui
graças à conﬁança dos
leitores, à parceria dos
comércios que distribuem o jornal aos seus
clientes e, principalmente, à conﬁança de
empresas e instituições
que investem recursos
publicitários no Jornal

Cidade, sem os quais
seria impossível manter
este órgão de imprensa
nesses nove anos de
circulação.
R h a i a n e
Carvalho é diretora do
Jornal Cidade e, muito
antes, atuou como
funcionária conhecendo
todo o processo que
envolve fazer um jornal.
“Fazer jornal impresso é um
desaﬁo, hoje mais do que
nunca, pois temos a
velocidade da internet.
Nosso processo de
produção não parou no
tempo, fomos evoluindo
para que a notícia chegasse
às mãos dos leitores ainda
recente. Nossa premissa é
sempre apresentar
conteúdos relevantes,
apurando fontes, e tendo
como base proﬁssionais
gabaritados, bem como
nosso maior objetivo, ouvir
e ser a voz de nossos
leitores. Além do impresso,
também temos nosso site e
redes sociais que são
abastecidos diariamente.
Ou seja, todos os canais
estão disponíveis para que
nossos leitores estejam e
sejam bem informados
sempre, pois acreditamos
que a informação é poder”.
Laiana Modesto
também é diretora do
Jornal Cidade e há três
anos contribui para o
crescimento do JC.
Conforme ela, o marco da
200ª edição do jornal
impresso só demonstra o
trabalho realizado por
todos os proﬁssionais
que já passaram pelo
veículo.
“Chegar na edição 200
sendo líder em audiência,
desenvolvendo um
jornalismo ético, responsável e transparente para
mais de um milhão de
pessoas é prova de todo o
trabalho construído por as

várias mãos que já
passaram por este
veículo. Tenho orgulho e
me sinto honrada de hoje
fazer parte do corpo
diretório do Jornal Cidade
e estar tendo a oportunidade de colher os frutos
deste resultado tão
importante na história do
jornal. Ainda, tenho
orgulho de fazer parte
desta conquista em um
momento que o Jornal
Cidade também avança
no digital e se consolida
como o jornal impresso
de maior cobertura da
região. Agradeço aos
nossos leitores pela
conﬁança que nos foi
depositada e aos nossos
parceiros que anunciam
no JC e que são fundamentais para que este
trabalho continue
acontecendo”.
Fundador do
Jornal Cidade, Juliano
Rossi, hoje é um leitor
assíduo de nosso
trabalho, e falou um
pouco sobre a sua
experiência com o jornal
impresso. “É com muita
alegria que vejo o Jornal
Cidade chegar à sua 200ª
edição impressa. É uma
marca muito signiﬁcativa
dadas às atuais formas
como a sociedade
consome informação e as
diﬁculdades impostas
aos veículos impressos
pela ascensão das redes
sociais. Acredito que
quando iniciamos o
projeto, lá em abril de
2013, quebramos um
paradigma. É preciso
contextualizar o ano de
2013. Acredito que
quebramos um paradigma e antevemos o que
estaria por vir. Explico
mais adiante. Naquela
época, os jornais das
cidades do interior, eram
em sua grande maioria
impressos em somente
uma cor, vendidos ao

Fale com a redação
JORNAL

CIDADE

mesmo preço dos
jornalões, e tinham uma
tiragem e alcance muito
restritos, entre 500 e
1000 exemplares por
edição. Era o modelo de
negócio vigente da época,
o que não proporcionava
aos anunciantes o
retorno adequado do seu
investimento em publicidade.
Por outro lado,
dois gigantes da internet
cresciam exponencialmente oferecendo
conteúdo gratuito e em
tempo real. O Google já
estava consolidado na
web e o Facebook já era a
principal rede social no
Brasil. Então veio o
insight. Rompemos
totalmente o paradigma
vigente do modelo de
negócio de jornais
impressos regionais.
Inspirados no case do
Google e Facebook,
criamos o Jornal Cidade,
com distribuição gratuita,
tiragem inicial de 6 mil
exemplares distribuídos
de loja em loja e em todos
os bairros da cidade. Do
Sol Nascente ao bairro
Gomes, do São José ao
Marília, tinha uma
padaria ou comércio que
distribuíam gratuitamente o jornal aos seus
clientes. A cereja do bolo
era a impressão totalmente colorida. Com
esses fatores conseguimos resolver dois
problemas: levar informação de qualidade e
gratuita a milhares de
pessoas e oferecer aos
anunciantes uma alta
visibilidade para os seus
produtos e serviços.
Posteriormente, o JC
também se consolidou
nas redes sociais.
O ano de 2018 foi
outra data marcante para
o Jornal Cidade, conforme
explicou Juliano. “Everton

(meu sócio no JC na
época) e eu já não
estávamos mais totalmente focados no
projeto. O jornal precisava de alguém com sangue
nos olhos, com vontade
de dar sequência e fazer
as mudanças necessárias
para alinhar o produto ao
novo mercado. Mas só
vontade não resolveria o
problema. A pessoa
também precisaria ter
capacidade e competência. Em nossa equipe
desde 2014, nossa ﬁel
colaboradora Rhaiane
Carvalho, aceitou o
desaﬁo de continuar o
trabalho no Jornal Cidade,
mas era preciso encontrar outra pessoa à qual
pudesse se associar nesta
e m p r e i t a d a .
Encontramos na Laiana
Modesto a pessoa ideal
para fazer essa parceria
com a Rhaiane para que o
trabalho do JC tivesse
continuidade. Jornalista
por formação, empreendedora, com brilho nos
olhos e extremamente
competente.
Convite feito e a
resposta foi um sonoro
“SIM”! Desde então, elas
promoveram inúmeras
melhorias no jornal, sem
as quais não seria
possível o Jornal Cidade
se consolidar como o
principal veículo jornalístico impresso da região.
Quem também
contribuiu para este
marco tão importante do
Jornal Cidade, foi a exdiretora Beatriz
Vasconcelos. “Estive à
frente da editoração do
Jornal Cidade de fevereiro
de 2018 a fevereiro de
2019, e fui responsável
pelas edições de número
111 a 134. Foi uma
experiência muito rica
para a minha proﬁssão,
porque eu fui administra-

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

dora, vendedora,
repórter e redatora, e foi
preciso exercer todas
estas funções ao mesmo
tempo. Quanto ao meu
estilo editorial, eu
sempre valorizei as
notícias positivas,
inclusive o que me dava
mais prazer em escrever
eram as minibiograﬁas
para uma seção chamada "perﬁl" que havia
naquela época. Nelas eu
contava sobre várias
pessoas da nossa cidade.
E falando em lembranças, muito bom mesmo é
poder comemorar junto
as 200 edições do Jornal
Cidade e saber que ele
continua tão bem
estruturado. Parabéns a
todos que contribuíram
para este alicerce, desde
os fundadores Juliano
Rossi e Everton Costa,
com quem tive a honra
de trabalhar, parabéns
para Laiana Modesto e
Rhaiane Carvalho que
brilhantemente dão
continuidade a este
nobre trabalho”.
Mariana Maia é
uma das leitoras mais
antigas do Jornal Cidade
e, por diversas vezes,
contribuiu com matérias.
Ela contou à reportagem
a importância que vê no
jornal para a comunidade. “Para mim, enquanto
leitora o Jornal Cidade
tem um papel fundamental para as notícias de
Lagoa da Prata e região,
onde sempre contamos
com a apuração dos
fatos, sejam eles de
interesse público ou
privado. Quando quero
obter notícias da minha
querida cidade Lagoa da
Prata, o primeiro lugar
que procuro é o Jornal
Cidade, pois sei que ali
tem o que realmente o
que se passa, de forma
imparcial e verdadeira.
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Esporte Municipal de Lagoa da Prata
volta a engrenar após investimentos
Investir em estrutura também é importante tanto quanto em projetos, pois só
assim é possível garantir a funcionalidade e continuidade destes.
Rhaiane Carvalho
Lagoa da Prata
tem se destacado
quando se fala em
esportes. Cidade berço
de atletas, o município
tem esportistas disputando campeonatos
municipais, estaduais,
nacionais e internacionais. Porém, só talento não
faria com que esses
meninos e meninas
alçassem voos, pois é
necessário contar com
transporte, hospedagem
e suporte, o que passou a
ser viabilizado nos
últimos tempos pela
Prefeitura do município.
“Temos a consciência da
importância de investir
no Esporte, pois o
investimento no esporte
consequentemente gera
economia na Saúde
pública. O esporte é
preventivo, tanto na
saúde quanto socialmente. E o jovem que pratica
esportes, além de da
questão da saúde, está
menos propenso ao
envolvimento com
drogas e criminalidade.
Um exemplo disso são os
resultados alcançados
no atletismo, natação,
mountain bike, artes
marciais e diversas
outras modalidades que
anteriormente não
tinham o devido suporte
do poder público. Além

adolescentes sendo
reconhecidos e notados,
com certeza isso faz a
diferença na vida deles!",
ﬁnalizou.

não vamos deixar a
peteca cair”, completou o
prefeito.
Programa Geração
Esporte

Natação

do Bolsa Atletas, os
lagopratenses tem apoio
no transporte para
competições, e isso só foi
possível graças ao
empenho e dedicação de
toda a equipe da
Secretaria de Esportes.”,
disse o prefeito Di Gianne
Nunes.

Bolsa Atleta
O projeto ‘Bolsa
Atleta’ tem sido um dos
pilares para diversos
jovens lagopratenses
que, muitas vezes
desistiam ou ﬁcam à
beira de desistir do
esporte por falta de
condições ﬁnanceiras
para bancar o necessário,
e até mesmo o básico. A
cidade possui diversos
atletas em potencial e

muitos já consagrados
de alto rendimento. Di
Gianne também falou
sobre a importância do
programa e enfatizou
que a gestão municipal
dobrou o número de
bolsas para 2022.
“Passamos de 30 para 60
atletas comtemplados
com o Programa Bolsa
Atleta Municipal. O valor
passou de 90 para 175
mil reais investidos no
programa para o ano de
2022. Esse dinheiro é
repassado diretamente
para os atletas de maior
idade e para os pais dos
atletas que ainda não
completaram a maior
idade. Esse subsídio é
utilizado para a melhoria
do rendimento do
próprio atleta, uma vez
que os atletas podem
utilizar o recurso para
inscrição em torneios,
hospedagem, alimentação, compra de equipamentos e o que mais for
necessário para melhoria do rendimento. Para
receber a bolsa os atletas
têm que realizar a
inscrição e comprovar
rendimento considerável
na modalidade que
pratica”, explicou.

C l á u d i a
Gonçalves é mãe do
atleta de natação, João
Gonçalves. Ao Jornal
Cidade ela contou como
tem sido a evolução do
ﬁlho com o apoio do
programa 'Bolsa Atleta'.
“João tem 13 anos e
participa da equipe de
natação de Lagoa da
Prata. Neste ano, ele
começou a receber o
Bolsa Atleta, sou inexperiente para falar a fundo
do assunto, mas posso
dizer que só vejo vantagens, pois essa renda que
ele ganha todo mês ajuda
nas compras de roupas,
acessórios para treinos e
competições, ajuda bem
nas despesas, fazendo
com que se dedique mais
nos treinos. João sempre
foi responsável em
relação aos treinos e
competições, mas depois
que passou a receber o
Bolsa Atleta essa responsabilidade aumentou".
Cláudia ainda
falou sobre a importância
de os jovens estarem
sendo incentivados
quanto ao esporte. "E
falando em geral, é ótimo
ver o esporte sendo
valorizado, nossos

No dia 19 de
março, a Prefeitura de
Lagoa da Prata e
Secretaria de Esportes
realizaram uma seletiva
para Equipe de Natação
Municipal. Em 2021, se
sagrando Campeã
Regional e Vice-Campeã
Mineira de Natação, a
equipe foi destaque.
Atualmente, município
conta com 50 atletas
nadadores e, aproveitando dos bons resultados
colhidos no último ano, a
Secretária de Esportes irá
aumentar o número de
atletas a partir do
segundo trimestre de
2022. “Com o esforço e
apoio dos proﬁssionais
da Secretaria de
Esportes, ano passado
nós conseguimos ótimos
resultados em diversas
modalidades e a natação
nos surpreendeu
positivamente. Creio que
estamos colhendo os
frutos do Programa Bolsa
Atleta, que foi uma
prioridade nossa em
2021 e esse ano conseguimos dobrar o número
de contemplados. A
seletiva para a equipe de
natação vem em uma boa
hora e acredito que os
resultados na modalidade esse ano serão ainda
melhores que ano
passado. E os atletas de
Lagoa da Prata podem
continuar acreditando e
apostando no nosso
trabalho, pois no que
depender da nossa
gestão, o apoio ao
Esporte vai continuar e

Atualmente, a
secretaria de Esportes
conta também com o
‘Programa Geração
Esporte’, que atende
atletas de alto rendimento em natação, atletismo,
basquete e inclusão.
Além disso o projeto
‘Vida Ativa’, oferece
hidroginástica para
pessoas acima de 60
anos ou com indicação
médica. Bem como o
projeto ‘Movimento
Saúde Para Melhor
Idade’, que conta com
oito núcleos em diversos
bairros da cidade e
oferece com ginástica
acompanhada para
pessoas acima de 60
anos.

Mais investimentos
Investir em
estrutura também é
importante tanto quanto
em projetos, pois só
assim é possível garantir
a funcionalidade e
continuidade destes.
“Desde o início da nossa
gestão, a preocupação
com o esporte no
município é uma
p r i o r i d a d e .
Conseguimos realizar a
reforma completa da
quadra do bairro Gomes,
quadra do conjunto
habitacional Chico
Rezende, reforma da
quadra Vereador
Totonho na Isabel de
Castro, além da reforma
completa e cobertura da
quadra do bairro Santa
Helena”, explicou.
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Laboratório Minasprev investe
mais de 300 mil reais em novos
equipamentos e tecnologia
Empresa é a única na região a disponibilizar essa tecnologia, que vai oferecer
aos clientes análise com mais precisão, agilidade e exatidão aos exames.
PUBLIEDITORIAL
Quando se fala
em análises laboratoriais, o quesito conﬁança é,
sem dúvidas, o primeiro
a ser considerado por
clientes. Por isso, há
quase dez anos o
Laboratório Minasprev
está no mercado
proporcionando um
trabalho de excelência,
precisão e agilidade nos
serviços prestados, o
que fez com que obtivesse logo seu reconhecimento, aumentando a
conﬁança e a certeza
que o trabalho da equipe
proporcionaria benefícios e mais valores à vida
das pessoas.
Segundo o
biomédico e diretor do
Laboratório Minasprev,
Leonardo Muriel, o que
diferencia o laboratório
dos demais, é que, além
de contar com automatização, o que proporciona rotinizar o trabalho,
obter uma padronização
de metodologia e
erradicar a probabilidade de erros pela ação
humana, o Laboratório
Minasprev busca
constantemente a
excelência em atendimentos e execução das
análises clínicas propriamente ditas. “Estamos
permanentemente
atentos às mudanças e
tendências de mercado,
procurando ouvir e
atender as necessidades
dos nossos associados e
clientes. Por isso,
ﬁzemos um alto
investimento no início
deste ano”.
E l e a i n d a
complementou explicando sobre as funções
dos novos aparelhos
adquiridos pelo laboratório para proporcionar
mais qualidade no
atendimento e nas
análises. “Adquirimos 3
aparelhos de última
geração, ultramodernos,
com intuito de proporci-

possuem diﬁculdade de
locomoção, idade
avançada, que estão
acamados ou com
problemas de saúde
diversos podem solicitar
a coleta forma domiciliar
gratuitamente.
EXAMES GRATUITOS

onar resultados ﬁdedignos à clínica do paciente,
agilidade e precisão na
execução dos exames,
erradicação de erros pela
ação humana.
Aparelhos adquiridos:
• Gts 3800GT
• Count 860 Al
Aparelhos que o laboratório já possui:
• Labmax 240
• Huma clot júnior •
Labquest.

E estamos
negociando aparelho de
íons seletivo.’’
Trabalhando
com exames de baixa,
média e alta complexidade, uma equipe altamente preparada compõe o
quadro de proﬁssionais
com comprometimento
e a responsabilidade de
assegurar a qualidade
dos serviços prestados.
“Atualmente, o laboratório conta em sua equipe

com 3 biomédicos, 1
técnico em enfermagem,
1 técnica em patologia
clínica, 4 recepcionistas e
1 auxiliar de serviços
gerais. Todos os proﬁssionais são gabaritados e
competentes, e buscam a
cada dia se aprimorar”,
explicou.
Vantagens
O Laboratório
Minasprev oferece várias
facilidades para seus

clientes e associados,
sendo uma delas a forma
de pagamento, que pode
ser em dinheiro, cheque
(prazo de 30 dias e nas
compras acima de R$ 100
é possível pagar com
cheque para até 60 dias),
cartões de crédito,
aceitando todas as
principais bandeiras,
podendo parcelar em até
3 vezes sem juros nos
exames acima de R$
50.Clientes e associados
do Plano Minasprev que

O Laboratório
Minasprev também é o
único da região que
oferece gratuitamente
exames laboratoriais
aos associados e
dependentes do Plano
Minasprev. Todos os
meses são disponibilizados de 5 a 10 exames
gratuitos.
O Laboratório
Minasprev está localizado na Rua Olegário
Maciel - 569 – Centro –
Lagoa da Prata.
Telefone: (37) 32619944.
w w w . i n s t a g r a m .com/minasprev
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Páscoa: Consumidores
do Centro-Oeste MG optam por
versões de ovos mais econômicas
O Jornal Cidade fez um levantamento dos preços de alguns ovos de Páscoa, comparando com
o ano de 2021 para saber quanto a mais ou a menos o consumidor irá desembolsar para
comemorar a data com os tradicionais ovos e chocolates.

Rhaiane Carvalho

Não é incomum
circular pelas ruas da
cidade e ouvir alguém
dizer que está enxugando o orçamento para
dar conta das despesas
da casa. Apesar disso, o
consumidor não deixa
de gastar, mesmo que
pouco, para celebrar a
Páscoa e agradar as
crianças com os
famosos ovos. Porém,
ao caminhar pelos
supermercados já é
possível ver cenários
bem diferentes do que
nos últimos anos, onde
a oferta passou a ser
menor e os consumidores passaram a analisar
mais a possibilidade de
gastar apenas com
caixas de bombons ou
barras.
De acordo com
Amanda Gomes, que é
mãe de três ﬁlhos e
dona de casa, esse ano
a Páscoa será celebrada
de modo mais econômico.

pois as famílias voltaram
a se reunir. Então, é
natural que queiram
comemorar e presentear.
Estou muito otimista!”.
Segundo a
Associação Mineira de
Supermercados (Amis),
a indústria está atenta
às mudanças no perﬁl
dos consumidores que,
nos últimos anos,
migraram para os
produtos mais em
conta, deixando de
lado, em especial, os
ovos de Páscoa de
tamanho grande.
Consumidores estão tendo que fazer várias manobras ﬁnanceiras para
fazer o ovo de páscoa caber no orçamento. (Foto: Jornal Cidade)

“Não podemos é deixar de
celebrar e ensinar o
verdadeiro signiﬁcado. As
crianças estão deixando
cada vez mais de acreditar em coelhinho da
Páscoa, então, temos que
fazer com que isso não se
perca. Em contrapartida,
precisamos não extrapolar o orçamento. Está
tudo muito caro, e o jeito é
apertar o cinto para

PRODUTO

proporcionar esse
momento de alegria”.
Marcilene Vidal,
que é mãe e acaba ser
avó, também está de
olho nas ofertas para
garantir a Páscoa sem
gastar muito.
“Meu ﬁlho, João Vitor,
acaba de ser pai, mas
ainda é uma criança para

mim, e agora com a
chegada do José Miguel,
temos muito a comemorar. Esta Páscoa será de
muita alegria e economia
também. Já estou aqui de
olho, pois teremos que
optar por ovos mais
baratos mesmo, ou até
partir para a caixinha de
bombom. O importante é
que não vamos deixar de
comemorar”, avisa.

M a r i a n a
Rodarte trabalha com
bolos e vê na Páscoa
uma oportunidade para
melhorar a renda da
família no período.
“Foram dois com as
vendas lá embaixo. Esse
ano a minha expectativa
é que será bem melhor, ﬁz
até alguns investimentos,

O Jornal Cidade
fez um levantamento
dos preços de alguns
ovos de Páscoa, comparando com o ano de
2021 para saber quanto
a mais ou a menos o
consumidor irá desembolsar para comemorar
a data com os tradicionais ovos e chocolates.
Conﬁra:

VALOR EM 2021

VALOR EM 2022

AUMENTO (%)

Ovo Laka - 196g

R$ 39,80

R$ 52,82

33%

Ovo Diamante Negro - 500g

R$ 62,50

R$ 97,65

56%

Ovo Sonho de Valsa - 330g

R$ 54,80

R$ 78,90

44%

Caixa de Bis - 126g

R$ 3,99

R$ 4,99

25%

Caixa de Bombom Lacta - 250g

R$ 7,49

R$ 12,99

73%

Caixa de Bombom Nestlé - 251g

R$ 8,49

R$ 10,99

29%

Caixa de Bombom Garoto - 250g

R$ 6,89

R$ 9,90

44%

Pacote de Bombom Sonho de Valsa
ou Ouro Branco - 1kg

R$ 38,90

R$ 50,40

30%

Barra de Laka - 90g

R$ 4,49

R$ 5,49

22%

Barra de Chocolate ao Leite - 90g

R$ 4,89

R$ 6,96

42%
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Écio José de Sousa é eleito
prefeito de Japaraíba
Ao lado de Écio, para o cargo de vice-prefeita, a escolhida foi
Geralda Aparecida Rabelo Ferreira (Cidinha do Turiba).
Rhaiane Carvalho
• Alexandre (Cidadania): 40,04% – 1.124
votos;
No dia 3 de
abril, aconteceu a
eleição para prefeito
de Japaraíba. Os
eleitores tiveram até
ás 17 horas para
deﬁnir os nomes de
prefeito e vice para
gerir o município. Écio
José de Sousa, do PC
do B, foi eleito em
uma eleição suplementar e
recebeu
1.408 votos (50,16%).
No total, Japaraíba
registrou 2.807 votos
válidos.
Vereador
eleito em 2020,
ocupava o posto de
presidente da
Câmara e era o atual
prefeito interino da

JORNAL
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• Noeli Teixeira (PT):
9,80% – 275 votos;
• Votos nulos: 65 –
2,25%;
• Votos brancos: 23 –
0,79%;
Entenda os próximos passos

(Foto: Roberta de Oliveira/reprodução).

cidade, após Rogério
Lacerda ser indeferido
judicialmente para
governar a cidade. Em
linhas gerais, o candidato mais bem votado
da cidade em 2020 foi

barrado pela Lei da
Ficha Limpa, dispositivo de iniciativa
popular que impede a
eleição de pessoas
com condenação
transitada em julgado.

Ao lado de
Écio, para o cargo de
vice-prefeita, a
escolhida foi Geralda
Aparecida Rabelo
Ferreira (Cidinha do
Turiba).

jornalcidademg.com.br

Conﬁra a porcentagem de votos de
cada candidato:
• Écio José de Sousa
(PC do B): 50,16% –
1.408 votos;

jornalcidademg

- 29/4/2022 – data
limite para a diplomação dos eleitos (data
da posse é de responsabilidade do
Legislativo municipal);
- 2/06/2022 – prazo
ﬁnal para eleitor
faltoso justiﬁcar o
voto.

jornalcidademg
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Grupo de Teatro Pandora se une a
compositor moemense para o
curta-metragem 'Um Poema a Gael'
No dia 21 de
abril de 2022, será
lançado o curtametragem “Um Poema a
Gael”, escrito e dirigido
por Cristian Felipe. Nossa
equipe conversou com
alguns integrantes do
elenco e descobriu com
exclusividade alguns
detalhes da música tema
da obra, que se chama
“Sempre Estarei
Contigo”composta e
interpretada por Maurílio
Júnior, com co-produção
de Tiago Oliveira.
Maurílio relatou
à equipe do jornal a sua
experiência. “Entrei no
Grupo de Teatro Pandora
em 2017, concluí o curso
técnico e recebi o
certiﬁcado. Desde
criança sempre desenvolvi atividades artísticas
e culturais, tanto na área
da música quanto do
teatro, onde sempre
gostei de criar e dar vida
às novas ideias, criar
roteiros e interpretar.
Sinto que é uma forma de
olhar a vida por outro
ângulo e convidar o
público a novas percepções. Fiz o teste de elenco

JORNAL
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(Fotos: Arquivo do Jornal Cidade / divulgação).

Grupo de Teatro Pandora

no ano passado para
interpretar o Jorge, pai do
Gael na obra. Fiquei feliz e
ao mesmo tempo bem
surpreso quando soube
que fui escolhido para o
papel, porque fazia algum
tempo que eu estava
focado apenas na área
musical. Foi uma responsabilidade imensa e um
grande desaﬁo, uma vez
que muitas pessoas
estavam interessadas em
fazer o personagem, e de
repente eu tinha passado,
fui escolhido para ser o
Jorge e ﬁquei mega feliz”.
E l e

a i n d a

completou falando sobre
sua composição.
“Quando fui convidado
para compor e cantar a
música tema do ﬁlme, me
senti completamente
realizado ao unir essas
duas áreas culturais que
gosto tanto. A música
será lançada na semana
de estreia do ﬁlme e
muito além de somente
retratar os temas
abordados na história, a
canção oferece uma
visão complementar ao
roteiro e nos convida a
reﬂetir as decisões dos
personagens sem
julgamentos, acredito

que as pessoas que
assistirem vão voltar pra
casa com a sensação de: Nossa, depois de ter
passado por tudo que ele
passou, será como eu
agiria? Acredito que esse
tipo de debate é o que
torna a obra tão grande e
transformadora”.
O e l e n c o
recebeu aulas e oﬁcinas
práticas com a professora
de artes cênicas, Millenny
Cristina, diretora do
grupo de Teatro Pandora.
Ela desenvolveu um
material e didática
exclusivas para os alunos

jornalcidademg.com.br

aprimorarem as técnicas
de atuação e conseguirem ter o melhor aproveitamento no menor
tempo possível, uma vez
que o processo de
gravação já estava préagendado, fazendo-se
necessário muita
agilidade e eﬁciência no
processo. A professora
acompanhou de perto a
produção do curta, desde
os primeiros ensaios até
o último dia de gravação,
ela relatou à equipe
“Tenho 24 anos e trabalho com teatro proﬁssionalmente há 10 anos. Em
Lagoa da Prata, coordeno
o grupo de teatro
Pandora desde 2016.
Quando recebi o convite
para dirigir o elenco do
Curta Metragem 'Um
poema a Gael" foi um
surpresa e tanto ainda
mais vindo de uma
indicação de um ex aluno
que hoje além de
Jornalista é um incrível
escritor! Foi desaﬁador
pois ainda não havia tido
a oportunidade para
dirigir algo cinematográﬁco, apesar do elenco já
contar com alguns atores
proﬁssionais vindo do

jornalcidademg

Teatro Pandora, havia
muito trabalho a ser feito
com os atores e atrizes de
primeira viagem”.
Uma das protagonistas
da trama, Marlyana
Roberta que interpreta a
personagem Clara
contou à reportagem a
sua experiência. “Sou
suspeita para falar...A
Clara é um máximo,
atrapalhada ,aventureira,
positiva ,engraçada,
sempre vê o lado positivo
das coisas ,acho que isso
é interessante poder
passar isso para o
público "positividade"
em tempos de desaﬁos e
lutas que estamos
enfrentando, reaﬁrmo
"Clara foi um grande
presente da arte para
mim" ! Fiquem atentos às
nossas redes sociais e
conﬁram o lançamento
dessa obra que promete”.
Fiquem atentos às redes
sociais do grupo e
conﬁram o lançamento
dessa obra que promete
agregar e muito no setor
audiovisual do interior de
Minas.

jornalcidademg

Estão abertas inscrições para
cursos técnicos gratuitos na
região Centro-Oeste de
MinasEstão abertas inscrições
para cursos técnicos para diversas
áreas na região Centro-Oeste de
Minas através do "Trilhas de
Futuro", um projeto do Governo
do Estado de Minas Gerais para a
oferta gratuita de cursos técnicos
aos estudantes e egressos do
ensino médio. Na região, há vagas
para Lagoa da Prata (Instituto
Tutores), Santo Antônio do Monte
(Instituto Tutores) e Arcos (Senai,
Ifmg e Dominus Educação).As
inscrições seguem até dia 25 de
abril e os inscritos terão auxílio
alimentação e transporte no valor
de R$ 18 ao dia. Acesse o site do
Jornal Cidade (www.jornalcidademg.com.br) veja o catálogo de
cursos e saiba como se inscrever.

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

11

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

12

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

13

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

14

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

15

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

16

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

17

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

18

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

19

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

12 DE ABRIL

20

