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Prefeitura de Arcos
terá que regularizar
transporte público
no município
A Justiça acatou o pedido do Ministério Público,
mas Prefeitura ainda pode recorrer.

PÁG. 02

Lagopratense é vítima
de tentativa de extorsão
Uma quadrilha utilizou a foto do Facebook da vítima para fazer uma falsa montagem acusando-o de pedoﬁlia.

PÁG. 07

Pandemia pode ter
impactado processo
de alfabetização
Tendo em vista que nem todos têm as mesmas oportunidades,
muitas crianças foram prejudicadas pelo ensino virtual.

PÁG. 09

Tudo caro!

Pesquisa do Jornal Cidade aponta que teve produto
que chegou a ter aumento de mais de 200% no valor
de 2019 para 2022. PÁG. 05

Prefeitura esclarece questionamentos
após obras na Praia Municipal de Lagoa
da Prata gerarem polêmica entre
PÁG. 04 esportistas e frequentadores
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Após Justiça acatar pedido do MPMG,
Prefeitura de Arcos terá que regular
transporte público
A reportagem do Jornal Cidade conversou com alguns moradores
da cidade, que mostraram insatisfação com a atual situação.
Rhaiane Carvalho

momento”, explicou.

A Justiça acatou
o pedido do Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG) sobre a questão
da oferta do transporte
público aos moradores
de Arcos. Em caso de
descumprimento da
decisão, a multa está
ﬁxada no valor de R$100
mil reais ao município de
Arcos. Mesmo a favor do
Ministério Público, o
pedido liminar foi
deferido parcialmente.
Com a decisão, o município terá 60 dias após o
deferimento, para
elaborar e apresentar um
estudo sobre a viabilidade técnica do transporte
coletivo no município.

No documento, o
promotor ainda ﬁxou
que, a ﬁm de compelir o
município de Arcos, na
pessoa do Prefeito,
Claudenir José, as
obrigações, sob pena de
multa diária (e pessoal)
no valor de R$ 500,
limitada ao montante
máximo de R$ 100 mil.

O e s t u d o
também deverá levar em
conta o número de
passageiros transportados e as rotas que devem
existir para assegurar um
transporte coletivo de
qualidade; além de
observar todas as
características da malha
de transporte, apresen-

(Fotos: Arquivo Jornal Cidade).

O que diz a população
tar os custos reais e
atender as necessidades
da população.
N o m e s m o
prazo, por meio de
Projeto de Lei, a
Prefeitura terá que
encaminhar o documento
à Câmara. E, até em 90
dias, deverá realizar e
concluir o processo
licitatório para a concessão do serviço de transporte público. Caso não
seja possível ou de
i n t e r e s s e
d a
Administração Municipal
a concessão do serviço, o
Município deverá, no
prazo ﬁxado de 6 meses,

iniciar a prestação do
serviço público de
transporte coletivo
urbano de forma direta,
com forma alternativa. A
decisão ainda cabe
recurso. O Jornal Cidade
procurou a Prefeitura
para saber se entrará
com recurso e como ela
vê essa decisão, mas até
o fechamento da
reportagem não teve
resposta. (Aguardar
resposta até fechamento)
Entenda o caso
O Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG)

entrou com uma ação civil
pública contra o município de Arcos, pela falta de
transporte público na
cidade. De acordo com o
promotor de Justiça,
Rafael Parissoto, é
necessário que exista
uma resposta diante da
situação. “Não é razoável
que o município requerido possa permanecer se
omitindo de forma ilegal
e inconstitucional,
aguardando-se o trânsito
em julgado de uma ação
e, ao ﬁnal, ser compelido
somente a realizar
medidas que lhe deveriam ter sido impostas
desde o primeiro

Parte da população que necessita do
transporte público está
enfrentando diﬁculdades. Muitos deles,
tiveram que adaptar para
conseguir fazer o
necessário, como ir ao
trabalho e estudar. O
Jornal Cidade conversou
com alguns moradores
da cidade, que mostraram insatisfação com a
atual situação. Leia:
“Esses prazos são
longos demais para quem
precisa de transporte
público. É falta de total
respeito com a população

que precisa se locomover,
muitas vezes, para fazer o
básico”, disse Ângela
Maria, secretária.
“É um absurdo,
algo que é primordial, ter
que ser decidido à base de
multas. Isso deveria ser
uma das primeiras coisas
a se fazer”, Rogério Brito,
atendente de farmácia.
“A gente já usa
ônibus é por não ter
dinheiro ou carro. O jeito
foi arrumar uma bicicleta.
Com o ônibus eu vinha
almoçar em casa, mas
agora levo marmita, pois
senão ﬁco só no caminho,
chego suada no trabalho.
Fora que depois eu estudo
a noite, e tem me prejudicado, pois como está o
mundo como que eu vou
ﬁcar saindo a noite
sozinha, atravessando a
cidade a pé ou de bicicleta?
Acho que merecemos
respeito, é o mínimo”,
Valdenice Soares, auxiliar
de serviços gerais.

Castração gratuita de
cães e gatos está sendo
realizada em Samonte
A Prefeitura de Santo Antônio do Monte, através
da Vigilância Ambiental/Zoonose comunicam à
população que os serviços de castração gratuita
de cães e gatos no município está disponível.Para realizar o agendamento basta entrar em
contato com a Vigilância Ambiental/Zoonose,
após às 13h, pelo 3281-1400, ou através do seu
agente de saúde.A castração contribui com a
redução da reprodução descontrolada de cães e
gatos, e consequentemente com o número de
animais nas ruas. A cirurgia ainda previne
doenças como câncer de mama nas fêmeas e
nos machos evita hiperplasia prostática (aumento da próstata) e hérnia perineal.
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Prefeitura de Lagoa da Prata esclarece obras
que geraram polêmica entre esportistas
e frequentadores da praia municipal
Após receber denúncias sobre possíveis irregularidades em obras na praia de
Lagoa da Prata, nossa equipe foi até o local para apurar as informações.
Mirella Brandão
Certamente a
praia de Lagoa da Prata
é o ponto turístico mais
visitado do município,
mas nas últimas
semanas alguns
esportistas e frequentadores têm questionando algumas obras que
têm sido realizadas no
local. Para entender
melhor a situação, a
reportagem do Jornal
Cidade falou com
exclusividade com o
secretário de Cultura,
Daniel Ribeiro, e com o
secretário de Esportes,
Carlos Henrique.
Alguns atletas
elogiaram a iniciativa da
Prefeitura em construir
novas quadras, mas
assinalaram alguns
defeitos na quadra de
vôlei de areia, como a
utilização de areia
grossa na quadra, o que
diﬁculta a movimentação; a justa acomodação dos postes de
encaixe da rede; o
alambrado baixo, o que
faz com que a bola saia
da quadra diversas
vezes durante a partida,
e a existência de apenas
um portão na quadra, o
que atrasa a busca da
bola.
Questionado
pela nossa equipe
sobre o fundamento
das observações dos
atletas, o secretário
municipal de Esportes,
Carlos Henrique, por
meio da assessoria de
imprensa da prefeitura,
fez os seguintes
apontamentos:

Quadra de vôlei de areia (Foto: Mirella Brandão).

“Todo o material
utilizado na execução das
quadras está de acordo
com o projeto realizado
pela Secretaria de Obras.
A areia ideal para o
espaço seria a areia do
mar, porém ﬁcou
acordado que, para
melhor custo-benefício,
seria utilizada a areia
média ﬁna, como pode
ser visto nas quadras.

Em relação aos
postes e alambrados, o
objetivo era manter a
bola dentro da quadra,
mas isso não quer dizer
que a bola não sairá em
algum momento. Isso
depende muito da
habilidade de quem está
jogando futebol, vôlei ou
futevôlei.”

Com relação aos
postes, já foi repassado
aos responsáveis pela
execução da obra para
que eles façam a remoção
e troca por postes no
padrão ideal.

Cartão-postal
do município, a Praia
Municipal de Lagoa da
Prata foi criada na
década de 60 e muito
frequentada durante as
décadas seguintes,
chegando a receber
diversos ônibus de
turismo nos anos 90.
Considerada um
Parque Ecológico, a
partir do ano 2000, o
Conselho Municipal do
Parque, atual Conselho
do Meio Ambiente, o
CODEMA, passou a
regularizar a frequência
dos visitantes ao local,
como explica Daniel
Ribeiro, secretário
municipal de Cultura e
Turismo.

As quadras têm
suas dimensões oﬁciais.
Entretanto, por questões
de projeto, a área de
escape teve que ser
reduzida devido à
exigência do Corpo de
Bombeiros referente ao
distanciamento e por
questões ambientais. As
medidas são: quadra de
futebol 38m x 28m e
quadra de areia 16m x
8m.

José Leandro Valete Paiva, Roberta Bardania
da Silva Valete e ﬁlhos (Foto: Mirella Brandão).

A praia

Prática de slackline
(Foto: Mirella Brandão).

Segundo Daniel,
a praia foi durante anos
palco de pequenos
eventos, como atrações
culturais, esportivas,
literárias e gastronômicas: “A praia foi ganhando paisagismo, foi
ganhando iluminação
nova e hoje, com o
Terminal Turístico, ela
conta com um teatro,
salas administrativas,
banheiros, salas do
Corpo de Bombeiros e
Guarda Municipal,
almoxarifado e cozinha”, explica o secretário.
Daniel conta
que a praia é muito
frequentada por
esportistas, que utilizam
as quadras existentes
no local: vôlei, peteca,
futevôlei, futebol de
areia, vôlei de areia,
além da natação e do
slackline.
Novo morador
de Lagoa, o professor
José Leandro Valete
Nunes Paiva veio da
Bahia com a família, que
recebeu com entusiasmo a notícia de ter uma
“praia” na cidade: “Nós
morávamos a 300
metros da praia. Chegar
a Lagoa da Prata e
encontrar uma praia tão
bonita e tão bem
cuidada é uma satisfação muito grande. Vi
que tem um bom

calendário de esportes e
isso foi motivo para
trazer toda a família e
motivar as crianças com
a proposta de vir morar
aqui. Está sendo uma
excelente experiência”,
revela José Leandro.
Para a esposa dele,
Roberta Bardania da
Silva Valete, o encanto
pela cidade foi imediato,
tanto para ela quanto
para as crianças: “A
inclusão de cadeirantes
é impressionante, algo
que não vi em outras
cidades em que morei
ou visitei”, pontua.
Para a comerciante Divina Maria
Miranda, moradora de
Divinópolis, a praia é um
local muito especial
porque traz recordações da sua juventude.
Divina saiu de Lagoa da
Prata aos 15 anos de
idade: “Eu sempre vou à
Lagoa da Prata e sempre
faço questão, nem que
seja um pouquinho, de
ir à praia. Eu gosto muito
da praia, ela está linda,
bem cuidada, mas
acredito que poderia ser
mais policiada, pois
diversas vezes notei que
alguns jovens estavam
fumando algo ilícito.
Fora isso, quem admi-

nistra o local está de
parabéns”, elogia.
Na opinião do
praticante de slackline –
esporte em que o atleta
realiza práticas de
movimentação e
equilíbrio em uma ﬁta
presa em dois pontos
ﬁxos – Kallyfer
Nascimento, o espaço
da praia deveria ser
mais bem aproveitado,
com mais eventos
esportivos, mais
iluminação e ter o
horário de funcionamento esticado para a
prática de esportes
noturnos: “Minha meta
é ter um espaço para os
jovens se ocuparem,
como a prática de
slackline, o que evitaria
o uso de entorpecentes.
Por isso, acho uma falha
essa falta de iluminação
na praia”, comenta.
A
P r a i a
Municipal de Lagoa da
Prata é aberta ao
público, diariamente,
das 8h às 18h, e está
localizada na Rua
Doutor Rômulo
Amorim, nº 5, junto ao
Terminal Turístico e
Praça de Eventos –
b a i r r o S a n t a
Alexandrina – Telefone:
(37) 3261-7250.

Quadra de vôlei de areia (Foto: Mirella Brandão).

Kallyfer Nascimento e equipe de slackline
(Foto: Mirella Brandão).
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Aumento nos preços de produtos básicos
de consumo preocupa comerciantes e
consumidores na região Centro-Oeste MG
Teve produto que chegou a ter um aumento de 252% de 2019 para 2022, como é o caso do óleo de soja; o
produto que teve menos alta de lá para cá foi o feijão que, mesmo assim, teve um aumento de 43 %.

Rhaiane Carvalho
O brasileiro tem
enfrentado sérios
problemas quando se
fala em manter o
orçamento doméstico.
Em um mês que se teve
alta em diversos produtos alimentícios, também
subiram os valores da
gasolina, diesel, etanol e
do gás de cozinha.
Segundo o site da
Organização das Nações
Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), o
preço dos alimentos
entre fevereiro e março
deste ano é o mais alto
em cerca de 100 anos,
sendo superado apenas
pelo preço dos alimentos
na época da 1ª Guerra
Mundial e da pandemia
da Inﬂuenza, no
quinquênio 1915-1920.
O aumento do preço dos
alimentos já vinha
subindo em decorrência
do rompimento das
cadeias produtivas
ocorrido na pandemia da
covid-19 e, especialmente, em função da crise
climática e ambiental
que tem diﬁcultado a
produção de alimentos
devido às secas, enchentes, erosão e acidiﬁcação
dos solos e das águas etc.
Mas o aumento dos
meses de fevereiro e

(Fotos: Arquivo do Jornal Cidade / Divulgação).

março já reﬂete o
impacto da invasão russa
da Ucrânia, embora os
efeitos estejam sendo
mais sentidos em março
de 2022. A Ucrânia e a
Rússia são os principais
exportadores de alguns
dos alimentos mais
básicos do mundo,
representando juntos
cerca de 29% das exportações globais de trigo,
19% da oferta mundial de
milho e 80% das exportações mundiais de óleo de
girassol. Mas a Rússia
também exporta nutrientes agrícolas, bem como
gás natural, que é
fundamental para a
produção de fertilizantes
à base de nitrogênio.
Cerca de 25% do suprimento europeu dos
principais nutrientes das
culturas, nitrogênio,

potássio e fosfato, vêm
da Rússia.
Portanto, com as
condições geopolíticas
desarticuladas, as
maiores fontes de
matéria-prima para a
produção de alimentos
estão sujeitas a limitações e não há alternativas de curto prazo.
Para entender
um pouco mais sobre o
assunto e como isso tem
sido enfrentado na
região, o Jornal Cidade
conversou com proprietários de mercados e
supermercados locais.
Darah Miranda
Vital, está à frente do
Supermercado JM,
localizado em Lagoa da
Prata, desde 2006,
assumindo a responsabilidade de negócio em
2013. Segundo ela, antes
mesmo dos produtos
chegarem aos supermercados, existe um longo
caminho que faz com
que gere o impacto nos
preços dos produtos. “O
supermercado é a ponta
ﬁnal depois de uma
longa cadeia de produ

ção e logística, e pelo
contato direto com o
consumidor é a que mais
sofre o impacto do
aumento de preços,
situação que não é
iniciativa do setor
supermercadista. Nosso
setor acaba sendo
apontado equivocadamente como responsável
pelo aumento nos
preços. Mais os supermercados não têm
aumentado seus lucros,
pelo contrário as margens estão cada vez mais
apertadas, sobretudo,
nos itens de cesta básica”,
explicou.
Darah ainda
falou sobre o que a
empresa tem feito para
em feito para minimizar
esse repasse aos consumidores. “Os atuais
desaﬁos de aumento de
preços exigem esforços
de fornecedores,
supermercadistas e dos
governos para garantir à
população o menor
preço possível, especialmente de produtos de
cesta básica. Aqui no JM
supermercado para
minimizar esse repasse
para os clientes temos
trabalhado com as
menores margens
possíveis, e fazendo
promoções diárias”.
Ela também
falou sobre a prática
adotada por alguns
supermercados que
estão limitando itens de
consumo por pessoa. “O
aumento das exportações e a diminuição das
importações de itens da
cesta básica, motivado
pela valorização do dólar

frente ao real, somado a
um crescimento da
demanda, são os principais fatores que provocam a redução da oferta
no mercado interno; o
que elevaria ainda mais
os preços. O comportamento do consumidor
inﬂuencia muito nesse
momento, uma demanda
desnecessária prejudicaria os estoques e a
política de preços das
empresas. Sendo assim
limitar os produtos por
clientes é uma prática
legal, que visa a assegurar a todos os consumidores, especialmente os
de menor renda, o acesso
a esses itens básicos. Isso
é de cada empresa de
forma individual para
melhor atender o cliente.
Aqui no JM o único item
que está limitado é o óleo
de soja”.
Segundo a
gerente, para a inﬂação
desacelerar há ainda
alguns fatores. “Ouvi
alguns economistas
dizendo que a perspectiva é a inﬂação desacelerar, mas isso depende de
uma série de fatores, e
mesmo que as previsões
se conﬁrmem, isso não
quer dizer que os preços
de produtos e serviços do
dia a dia das pessoas vão
cair. A tendência é que
eles apenas subam
menos ou, no melhor dos
cenários, se estabilizem
no atuar patamar”.
Edinei Leal tem
um minimercado na
cidade de Arcos e contou
à reportagem que tem
enfrentado diﬁculdades
até para abastecer o local

com produtos. “Não vou
dizer que está em falta,
pois ainda não está, mas
está bem mais caro para
repor estoque. A gente
não quer repassar isso
para nossos clientes,
mas acaba que ﬁcamos
no prejuízo, pois aqui é
pequeno, então não faço
um estoque grande”.
O empreendedor disse que tem
buscado uma maneira
para que seus clientes
não sofram tanto com o
impacto. “A gente pensa
é o quanto está difícil até
para manter o básico,
hoje as pessoas não
estendo para onde fugir;
arroz e feijão estão caros,
carne também, verduras
nem se fala. A gente está
ﬁcando sem ter como
vender e as pessoas sem
ter como comprar. Estou
estudando fazer promoções, mas se continuar
assim vai chegar uma
hora que a gente não vai
ter o que vender. O
brasileiro não está tendo
para onde correr, pra
comer está caro, para
abastecer está caro, pra
fazer comida o gás está
um absurdo. Em 2019, a
gente pagava R$ 60 no
botijão de gás, o que já
era caro; hoje um botijão
está custando, em
média, R$ 135, podendo
ser vendido em até R$
150. Ou seja, em 3 anos,
teve um aumento de
40%. Está errado, gente!
E quem ganha um
salário? Está tendo que
escolher se compra a
comida e cozinha, se
paga aluguel ou se sai de
casa. Aonde vamos parar
com isso?”.

O Jornal Cidade vem acompanhando os preços de alguns produtos de consumação
básica desde 2019. Conﬁra como tem sido a evolução ao longo dos anos:

Cada vez mais os consumidores enchem menos os carrinhos
nos supermercados (Foto: Jornal Cidade/divulgação).

*Valores de 2022 pesquisados até o dia 26 de abril de 2022, em fontes distintas dos entrevistados da matéria.

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

25 DE ABRIL

06

ELEIÇÕES

JORNAL

CIDADE

25 DE ABRIL

07

Eleitores têm até 4 de maio para
solicitar ou regularizar título
A reportagem do Jornal Cidade conversou com Amauri Eduardo Silva, chefe do
Cartório Eleitoral de Lagoa da Prata e Japaraíba, para saber mais detalhes.
Rhaiane Carvalho
E l e i t o r e s
brasileiros têm até 4 de
maio para solicitar ou
regularizar o título para
participarem das
eleições 2022. A reportagem do Jornal Cidade
conversou com Amauri
Eduardo Silva, chefe do
Cartório Eleitoral de
Lagoa da Prata e
Japaraíba, para saber
mais detalhes. O atendimento no município já
está sendo feito presencialmente, na avenida
Getúlio Vargas, 526, loja
B, das 13 às 18 horas, de
segunda à sexta.
“Esse ano, por ser
eleitoral, o cadastro
Eleitoral fechará no dia 4
de maio, então todo o
atendimento relacionado
a alistamento, transferência e revisão de dados
serão feitos até essa
data”.
Para fazer a
primeira via do Título
Eleitoral é necessário:
• Documento de identiﬁcação com foto ou

JORNAL
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registrada por empregador do município,
Certidão de propriedade
de bem imóvel registrado
no município e atual,
declaração escolar que
conste que o ﬁlho está
matriculado e frequente
em escola do município
etc.

Cartório Eleitoral de Lagoa da Prata. (Amauri Eduardo Silva / divulgação).
.

Certidão de Nascimento,
ou Carteira de Trabalho;

de trabalho;
• CPF;

Carteira de trabalho;
• CPF;

• CPF;

• Comprovante de
endereço.

• Título Eleitoral anterior
(se tiver);

Transferência de
Domicílio Eleitoral:

Para fazer essa
transferência, a pessoa
precisa comprovar
através de documentação, vínculo de pelo
menos 3 meses com o
município como, por
exemplo, conta de água,
luz, telefone, internet,
contrato de locação ou
compra e venda de
imóveis no município;
contrato de trabalho;
carteira de trabalho

• Comprovante de
endereço;
- Homens que já tenham
completado 18 anos, o
alistamento militar.
Para fazer a
regularização (revisão
dos dados cadastrais):

A p e s s o a
interessada em transferir
o Domicílio Eleitoral para
Lagoa da Prata e
Japaraíba deve apresentar:

• Documento de identiﬁcação com foto ou
Certidão de Nacimento
ou casamento ou Carteira

• Documento de identiﬁcação com foto ou
Certidão de Nacimento
ou casamento ou

POLICIAL
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“Ou seja, tem que
apresentar através de
documentação, vínculo
residencial ou patrimonial
ou proﬁssional com o
município há mais de 3
meses. Então, esse
documento, a exemplo,
deve ser de agosto de
2021 a janeiro de 2021,
valendo apenas para
vínculo residencial. O
documento tem que estar
no nome do interessado
ou cônjuge, companheiro
(a), ou pais e ﬁlhos”,
explicou Amauri.
Para quaisquer
dúvidas, entre em
contato com o Cartório
Eleitoral através do
telefone ou WhatsApp
(37) 3261-2855 ou e-mail:
zona156@tre-mg.jus.br
2ª via

jornalcidademg

É possível
adquirir de forma virtual,
baixando o aplicativo eTítulo, lançar os dados e
ter a via digital do Título
Eleitoral. Também é
possível ir até o Cartório
Eleitoral munido dos
seguintes documentos:
• Documento de identiﬁcação com foto ou
Certidão de Nacimento
ou casamento ou
Carteira de trabalho;
• CPF;
• Comprovante de
endereço.
“É muito prático o
título virtual pelo aplicativo. Também, por esse
mesmo aplicativo, é
possível tirar a Certidão de
Quitação Eleitoral,
Certidão de Crimes
eleitorais, e emitir guias de
multas, caso deva alguma
eleição. Esses mesmos
serviços também são
obtidos nos sites da Justiça
Eleitoral, Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) e Tribunal
Regional Eleitoral de Minas
Gerais (TRE)“, explicou
Amauri.

jornalcidademg

Lagopratense sofre tentativa de
extorsão por falsa montagem de fotos
A vítima, que já registrou boletim de ocorrência, contou ao
Jornal Cidade a situação lamentável que está enfrentando.
Rhaiane Carvalho
Um morador de
Lagoa da Prata, que
preferiu não se identiﬁcar, está sendo vítima
de diversas tentativas
de extorsão após uma
quadrilha de Santa
Catarina pegar uma
foto sua no Facebook e
fazer uma falsa montagem de cunho sexual
dizendo que ele seria
pedóﬁlo.
A vítima, que já

(Banco de imagens do Canva / divulgação).

registrou boletim de
ocorrência, contou ao
Jornal Cidade a situação

lamentável que está
enfrentando.

“Pegaram uma
foto do meu Facebook e
pagaram R$ 150 para
uma mulher fazer a
montagem. Isso é o que já
sabemos. A montagem
está muito mal feita. Falei
com o delegado e agora
estou tomando todas as
providências cabíveis.
Agora, eles estão me
mandando mensagens
pedindo depósitos em
dinheiro para que a ‘arte’
não seja publicada. Claro,
eu não paguei”.

O Jornal Cidade
entrou em contato com
o delegado de Lagoa da
Prata, Ivan Lopes, que
informou que, infelizmente tem sido um tipo
de crime muito comum.
“Trata-se de investigação acerca de possível
crime de estelionato ou
extorsão. Golpe muito
comum, infelizmente,
conhecido por Golpe do
Nudes de Facebook”,
explicou.

Ele ainda falou
sobre as ameaças que
está recebendo da
quadrilha.
“Eles falaram que se eu
mandar mil reais, eles
tiram essa montagem
do Facebook. A polícia
rastreou meu celular e
viu que não tem menor
e que está tudo tranquilo. Então, foi uma
montagem mal feita e
bem feita, na verdade”.
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Professores aﬁrmam que
pandemia pode ter impactado
na alfabetização das crianças
Será que todas as crianças tiveram oportunidades iguais e estrutura
para continuarem sendo alfabetizadas nesse período de distanciamento?
Rhaiane Carvalho
A pandemia
trouxe a necessidade do
isolamento e, junto com
ela, novas formas de
tentar garantir o aprendizado das crianças.
Escolas de portas
fechadas, uma nova
realidade se instalou na
maioria das residências.
Mais sensíveis às
diﬁculdades devido à
faixa etária, de 5 a 10
anos de idade, o ensino à
distância foi um desaﬁo
em termos de aprendizado e estrutura. Essa fase
é crucial para o desenvolvimento escolar da
criança, por ser o período
da alfabetização e
consolidação da leitura,
da escrita e dos fundamentos matemáticos. E
porque, nessa idade, elas
têm pouca autonomia no
ensino remoto e,
portanto, o contato
próximo aos professores
fez muita falta.
Uma pesquisa
divulgada pelo Fundo
Internacional de
Emergência das Nações
Unidas para a Infância
(Unicef) – braço da
Organização das Nações
Unidas para a infância- e
o Centro de Estudos e
Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação
Comunitária (Cenpec) –
Educação – apontou que
a faixa etária correspondente ao ensino funda-

(Banco de imagens do Canva / divulgação).

mental 1 foi a mais
afetada pela exclusão
escolar durante a
pandemia. Segundo a
pesquisa, das mais de 5
milhões de crianças e
adolescentes que
estavam sem acesso à
educação no Brasil em
novembro de 2021, cerca
de 40% tinham entre 6 e
10 anos de idade. Agora,
uma preocupação de
especialistas e educadores é que as lacunas na
alfabetização durante a
pandemia, caso não
sejam enfrentadas, virem
uma bola de neve que
prejudique o desempenho das crianças nas
etapas seguintes de
ensino.

com professoras que
trabalham diretamente
com a alfabetização para
saber como elas têm visto
essa volta das crianças
em sala de aula e o
impacto que a pandemia,
no período de isolamento
integral, causou no
aprendizado dos alunos.
Soleina de Castro e
Cardoso é professora e
supervisora escolar, ela
conta que com certeza
muitas crianças foram
prejudicas, o que ainda
pode ser reversível, mas
que também não se pode
negar a questão de como
a falta de estrutura
prejudica muito mais do
que aquele que tem todo
suporte em casa.

Agora, de volta às
salas de aula, uma nova
realidade bate à porta das
crianças e professores.
Será que todas as crianças
tiveram oportunidades
iguais e estrutura para
continuarem sendo
alfabetizadas nesse
período de distanciamento? A reportagem do
Jornal Cidade conversou

“A urgência é que
essa fase do aprendizado
é fundamental: as
competências de leitura e
escrita que a criança
desenvolve ali são cruciais
para seguir com a
aprendizagem. E para
aprender a ler e escrever
elas precisam de experiências pedagógicas intencionais e de interações (com

adultos e entre si) que não
aconteceram na quantidade necessária durante a
pandemia. Mas isso não
signiﬁca que essas
crianças estejam “fadadas
a arrastar esse fracasso”
ao longo de sua vida,
sobretudo porque elas
ainda têm bastante tempo
de anos escolares pela
frente. Trabalho também
com crianças carentes e,
algumas não tinham nem
condições de ir buscar na
escola a cesta básica que
foi oferecida, imagina
então ter internet para
fazer aula online”, explica.
Já a pedagoga
Helenice Freitas diz que a
fase da alfabetização bem
feita é crucial para o
restante da vida escolar
dos alunos.
“O impacto que
isso tem para a trajetória
escolar é muito grande. Se
o aluno não se alfabetiza
na idade certa, é muito
difícil você imaginar que
ele consegue acompanhar,
consegue aprender os
diferentes componentes
curriculares ao longo da
vida escolar que ele vai
ter. Todos os alunos
teriam que estar lendo, e
não é a realidade.
Percebemos que há uma
carência nesse retorno às
aulas e que a alfabetização foi muito afetada pela
pandemia”.
Vivian Maia é
professora desde 2007,

formada em pedagogia e
com especialização em
Neurociência e neuropsicopedagogia iniciou na
Educação Escolar antes
mesmo de concluir a
graduação, atuando,
atualmente, como
professora na Escola
Estadual Neca Quirino e
bibliotecária Escola
Estadual Abraão Lincoln,
ambas no sul de Minas, na
cidade de Passos.
“Durante o ensino remoto
desenvolvi meu trabalho
através das redes sociais,
utilizei o material disponibilizado pela Secretaria
de Educação de Minas
Gerais e o Plano de
Estudo Tutorado (PET);
também utilizei as aulas
ministradas pela Tv Rede
Minas e acesso ao
aplicativo Conexão”.
A pedagoga
ainda falou sobre as
diﬁculdades encontradas
durante o período.
“A maior delas foi
a impossibilidade do
contato visual, aquele em
que nos acostumamos e
que nos faz reconhecer as
diﬁculdades das crianças.
Nem todos os alunos
possuíam recursos
adequados ou acesso à
internet, o que pedia de
mim novas saídas e
diferentes estratégias para
manter o nível de aprendizagem”.
A volta às aulas

exigiu de Vivian um olhar
extrassala de aula para
ajudar os alunos no
processo de aprendizagem.
“À medida que os
alunos foram retornando
presencialmente,
apresentavam diversas
diﬁculdades, inclusive
socialmente falando.
Vendo que os alunos
estavam com vários
níveis de déﬁcit, criei
estratégias de ensino e,
através da melhora do
quadro de aprendizagem
e participação, recebemos o prêmio do
Governo Estadual,
“Transforma Minas”,
deixando a uma das
escolas que já lecionei em
7º lugar em todo o
Estado. Através da
experiência do ensino
remoto e do retorno
presencial nesse contexto pandêmico, percebi
que a falta do trabalho
concreto, o contato
presencial e o olhar
atento do educador é o
que mais afeta a
Educação; a falta da
convivência com o erro,
com o acerto e a vivência
real do que é a escola e do
ambiente físico educador
tornam os educandos
apáticos e sem vontade.
Mesmo ciente que não
escolhemos a pandemia,
sabemos que a distância
física é causadora dos
males da Educação”.
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Lpcitycrew tem colorido Lagoa da
Prata com obras de graﬁte
Uma das últimas obras aconteceu no bairro Marília, que é um memorial
dedicado às pessoas que infelizmente não estão mais aqui.
Rhaiane Carvalho

Lagoa da Prata
tem sido tela para
trabalhos artísticos de
graﬁte em diversos
locais da cidade. Com o
objetivo de dar mais cor
e vida aos muros
lagopratenses através
da arte, um grupo de
amigos, o Lpcitycrew,
que implantou projetos
de oﬁcinas em escolas

do município, onde
usam o graﬁte como
ferramenta para a
revitalização do local
que é feita pelos
próprios alunos.
O
g r u p o
Lpcitycrew conta com
sete integrantes, são
eles: Caracolito, Gleen,
Ratonheiro, Biko, Riso,
Lulu e Leoa, todos eles
envolvidos com a arte e
cultura de rua.

Segundo Diego
Alves, mais conhecido
como Biko, há muitos
talentos para serem
descobertos, mas ainda
falta muito investimento para que que as
oﬁcinas tenham
continuidade.
“Buscamos
implantar projetos de
oﬁcinas em escolas do
município, onde iremos
usar o graﬁte como

ferramenta para uma
ocupação em contra
turno, onde os artistas da
crew serão os orientadores das oﬁcinas, e com
elas, a revitalização das
escolas pelos próprios
alunos. Temos disposição
e pessoal, agora, faltam
investimentos ﬁnanceiros
para a realização das
oﬁcinas”.
U m a d a s
últimas obras aconte-

ceu no bairro Marília,
que é um memorial
dedicado às pessoas
que infelizmente não
estão mais aqui.
“É uma homenagem às pessoas que se
foram e que sempre vão
ser lembradas, como o
Caxeta, Pé de Pato, e
Tigui. Acredito que
sempre iremos realizar,
painéis com o intuito sim
de passar alguma

mensagem, seja ela um
memorial, ou até mesmo
uma situação do
momento, ou lembrança
de algum fato histórico
de nossa cidade, sempre
com o objetivo de dar
vida aos muros”.
Conheça mais sobre o
trabalho do grupo em
@lpcity.crew

Lpcitycrew (Arquivo Pessoal).
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Estão abertas inscrições para o concurso
de fotograﬁa 'Belezas de Japaraíba’
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Japaraíba realizará até o dia 14 de maio
o concurso fotográﬁco para exposição de fotograﬁas na noite cultural de Japaraíba.
Rhaiane Carvalho

O concurso é
voltado para todas
as pessoas que tem
um carinho especial por Japaraíba e
que gostam ou tem
como hobby fotografar. Os participantes poderão
enviar as fotos
evidenciando seus

locais históricos,
culturais ou turísticos que despertam
memórias afetivas,
as fotos escolhidas
serão expostas na
Noite Cultural de
Japaraíba, que
acontecerá em 14
de maio na praça da
matriz e, futuramente exposta na
g a l e r i a
d a

S e c r e t a r i a
Municipal de
educação, Cultura e
Esporte, site e
redes sociais
o ﬁ c i a i s d a
P r e f e i t u r a
Municipal de
Japaraíba.Para
saber como participar acesse o site da
Prefeitura.
“Flamboyant entre cercas” para um dos Concursos de
Fotograﬁa de Japaraíba.(Foto: Sandro Maílson/divulgação
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