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Pacientes ﬁcam no relento e estão
passando frio na porta da Policlínica,
diz vereadora
Prefeito Di Gianne rebate informações da vereadora e aﬁrma que o local tem
passado por constantes estudos para que seja avaliado o que realmente funciona.
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Após cancelamento de vários
eventos realizados na Praia de
Lagoa da Prata, população
pede revisão de TAC
PÁG. 02

Amigos fazem campanha para ajudar
mulher que teve a casa incendiada
pela mãe em Lagoa da Prata
A autora tem diversas passagens policiais e está foragida.

Mães que
inspiram
mães
Lagopratenses contam suas
histórias sobre a maternidade.
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Após cancelamento de vários eventos
realizados na Praia de Lagoa da Prata,
população pede revisão de TAC
O tão aguardado 'Praia de Minas' teve que ser cancelado após a denúncia no Ministério Público.
Outros eventos, com formatos similares já ocorreram no local, mas sem ﬁscalização e denúncia não
encontraram diﬁculdades para que fossem realizados.
Bárbara Félix
Rhaiane Carvalho

Tentamos ver a questão
legal, mas não é uma
questão de apenas mudar
a lei, pois poderia até
piorar a situação. Nesse
momento, estamos em
processo de contratação e
elaboração do Plano de
Manejo para fazer algo
bem feito, até porque
precisa ter um georreferenciamento da lagoa. Vale
ressaltar que o objetivo da
contratação e elaboração
do Plano de Manejo é a
demonstração de forma
técnica da compatibilidade
de utilização da praia
pública sem prejuízos e
danos ao meio ambiente”,
explicou o prefeito Di
Gianne Nunes.

A
P r a i a
Municipal de Lagoa da
Prata já foi palco de
diversos eventos na
cidade levando diversão,
esporte e cultura, mas o
que era implícito para
muita gente era a
proibição de algumas
atividades no local
através de um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC). Porém, o que
muita gente também não
sabia era que eventos só
são proibidos se houver
denúncia, caso contrário,
mesmo alguns tipos
sendo proibidos, podem
ocorrer normalmente.
Recentemente,
o ‘Festival Praia de
Minas’, organizado pelo
Sou Mais Lagoa através
da Lei Aldir Blanc,
aconteceria entre os dias
23 e 24 de abril, proporcionando ao público uma
experiência praiana e
única na cidade. No
entanto, no ﬁnal da tarde
do dia 8 de abril [mesma
data em que ocorria um
evento no local, os ‘Jogos
de Verão’], o festival foi
denunciado ao
Ministério Público – a
denúncia feita ao MP
alegou que o formato do
evento seria irregular, de
acordo com o TAC,
existente desde 2006 e
que não permite nenhuma atividade festiva
dentro da Praia
Municipal.
Em 16 de abril, o
Sou Mais Lagoa, juntamente com o Festival
Praia de Minas, comunicou nas redes sociais o
cancelamento do evento

E l e a i n d a
acrescentou que é
interesse da sua gestão a
revisão do TAC.
(Foto: Marcelo Viana /Divulgação).

e explicou a razão –
internautas questionaram, por meio de comentários na publicação, o
porquê da realização dos
‘Jogos de Verão’, evento
similar ao Praia de Minas.
“Mas porque
nunca houve esse tipo de
denúncia antes ??????
Tantos eventos já aconteceram na praia”, questionou
uma internauta.

O Jornal Cidade,
em parceria com o Sou
Mais Lagoa, foi em busca
de mais informações
junto à Prefeitura e
Ministério Público para
saber o que difere este
dos demais eventos já
promovidos no local.

“O próprio TAC
cita que é necessário ter
um Plano de Manejo, então
não adianta a gente ir falar
com a promotora sem
n a d a e m m ã o s .
Simplesmente conversar
com ela para que libere,
isso não vai acontecer.

“É interesse nosso
a reavaliação desse TAC
assinado em 2006, uma
vez que estamos investindo
na praia. Pra esse ano já
estamos empenhando
recursos para as velhas
quadras e pro terminal,
então precisamos da praia
mais viva que nunca,

“Revoltante! Assim como
evento Passado, o qual me
encheu de orgulho ao ver
novamente nossa praia
sendo BEM APROVEITADA e
não destruída, esse evento
tinha tudo para dar
continuidade e mostrar o
que essa cidade linda tem a
mostrar…Bem triste”,
lamentou outro usuário
do Instagram.
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porém experiências em
relação à outros TACs nos
coloca numa posição de
elaborarmos o plano
perfeito para conseguirmos convencer os
representantes do
Ministério Público”.
Já a promotoria
local enviou uma nota
para explicar o fato, leia
na íntegra:
“O Ministério Público
informa que, na função
institucional de tutela do
meio ambiente, age para
garantir que a Praia
Municipal, constituída
como parque municipal,
seja utilizada de acordo
com os ditames da Lei
Federal n.º 9.985/00,
sendo classiﬁcada como
unidade de proteção
integral. Assim, uma vez
que o órgão Ministerial
tome conhecimento da
realização de evento em
dissonância com as
ﬁnalidades do parque
municipal autorizadas
por lei – pesquisas
cientíﬁcas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de
recreação em contato
com a natureza e de
turismo ecológico – agirá
para que haja a readequação dele às ﬁnalidades do parque; caso não
seja possível, a sua não
realização; ou ainda,
agirá repressivamente,
quando realizado evento
que provocou prejuízos
ao ambiente do Parque.
Tal regra, reforçada pelo
TAC ﬁrmado com a
Municipalidade, vale
para todo e qualquer
evento a ser realizado,
que chegue ao conhecimento do Ministério
Público.
jornalcidademg.com.br
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Mães no mercado de trabalho:
a discriminação causada pelo
machismo estrutural
Depoimentos apontam a resistência de empregadores em contratar mulheres com f
ilhos, além da persistência de perguntas invasivas nas entrevistas de emprego.

Ana Isa
João Alves
Não é incomum
ver, diariamente, relatos
de mulheres em
situações constrangedoras vividas em
entrevistas de emprego.
A grande maioria desses
constrangimentos vem
relacionados a uma das
maiores motivações
dessas mulheres para
trabalhar: seus ﬁlhos. E
claro, esse não é um
problema enfrentado
por homens. No Brasil,
85% das mulheres
vivenciam jornada
dupla; a situação é
ambígua, porque
apesar do número alto e
da necessidade trabalhar, a frequência dessa
discriminação faz com
que ele seja menor que
o ideal.
O Sou+Lagoa,
em colaboração com o
Jornal Cidade, buscou
entender como essa
situação se encontra em
Lagoa da Prata. Para
isso, duas mães lagopratenses deram seus
depoimentos e contaram suas experiências,
infelizmente mas não
surpreendentemente,
negativas.
Rayssa Moretto
tem 18 anos e é mãe do
Lucca, de quatro anos
de idade. Ela relatou que
além das perguntas
enfrentadas por ter um
ﬁlho, o julgamento é
ainda maior pela idade.
“ A l g u m a s
empresas não dão
oportunidade para
mulheres que são mães,
principalmente as que
engravidaram cedo. Já
ﬁz não sei quantas
entrevistas e sempre a
mesma coisa, [na]
maioria delas eu tenho
experiência no que
pedem e quando falo

não eram os que
passaram na entrevista.
Peguei covid nesse
trabalho e saí por medo
pegar de novo e passar
pra minha ﬁlha”,
relatou.

(Banco de imagens do Canva / divulgação).

que tenho ﬁlho vejo
perguntas pessoais e
por aí vai”, contou.
A escolha entre
ser mãe e ter uma
carreira não deveria ser
colocada em questão.
Segundo o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE), as
mulheres representam
mais de 54,5% da
população econômica
do país.
“O ﬁm da picada
pra mim foi eu ter feito
entrevista com três
pessoas, ser a única que
tem experiência de um
ano na área não ser
chamada para a segunda etapa. Uma amiga
que fez a entrevista

Rayssa Moretto e o ﬁlho
Lucca. (Foto: arquivo pessoal).

comigo falou que não
entendeu o porque não
fui chamada porque a
vaga se encaixa 100%
pra mim”, disse.
Rayssa ainda
falou sobre o constrangimento em entrevistas
coletivas, por sempre
ser alvo de perguntas
pessoais que não são
feitas aos outros
candidatos. “Chega a ser
humilhante pra mim. Sei
que sou boa mas
sempre perguntam a
mesma coisa, ‘mas ele
não vai te atrapalhar
não? Tem com quem
deixar ele?’”.
Nayara dos
Santos, de 23 anos, mãe
da Maria Alice , de 4
anos, também relatou
passar pela mesma
situação de constrangimento. Ela, que hoje
trabalha no mercado
informal como babá, já
que a proﬁssão lhe
permite levar a ﬁlha
para o local de trabalho,
relatou que em sua
penúltima entrevista de
emprego, perguntaram
com quem ﬁcaria a sua
ﬁlha caso ela adoecesse.
Além disso, ela foi
questionada se teria
alguém para buscar

Maria Alice na escola
quando precisasse ﬁcar
até mais tarde trabalhando.
“Em outra
empresa quando falei
que tinha uma criança a
entrevista acabou por ali
mesmo e não obtive
nem resposta”, comentou.
Mesmo quando
conseguem driblar a
resistência dos empregadores em contratar
mulheres com ﬁlhos,
nota-se que o mercado
de trabalho tem pouca

ou quase nenhuma
sensibilidade com a
realidade das mães que
precisam se desdobrar
para vencer a já mencionada jornada dupla.
Conta Nayara
que após passar por
uma entrevista de
emprego, conseguiu o
trabalho. Contudo, os
horários que lhe foram
passados eram diferentes daqueles combinados na seleção. “Eu
aﬁrmei que tinha [ﬁlha] e
nessa empresa fui
contratada. Fui e os
horários combinados

Nayara e a ﬁlha Maria Alice
(Foto: arquivo pessoal).

O que ﬁca claro
é que o mercado ainda
precisa ser humanizado
para entender que a
mulher pode sim ser
mais que mãe. Aliás, ser
mãe nunca deveria ser
atestado para incompetência ou incapacidade.
Já que quem desempenha a função sabe muito
bem que o que menos
uma mulher faz é ser só
mãe, principalmente em
casa.
Outro fator que
precisa ser considerado
é a necessidade de levar
informações a essas
mulheres. Muitas mães,
por exemplo, não
sabem, que certas
perguntas podem até
mesmo infringir a Lei
Geral de Proteção de
Dados (LGPD), que
protege as informações
dos funcionários nas
empresas, e caso seja
desrespeitada pode
gerar multas de até 2%
do seu faturamento,
segundo matéria do
Jornal Jurid.
Por falta de
visão, as empresas
perdem grandes
proﬁssionais, pois a
mulher que é mãe
desenvolve inúmeras
habilidades além de
requisitos proﬁssionais.
A mulher mãe se torna
mais humana, aprende
o poder da comunicação e resiliência, não
desiste de objetivos
propostos e busca
desempenhar suas
funções com mais
clareza e segurança,
pois tem quem a espera
em casa e precisa ser
exemplo.
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Mãe que colocou fogo na casa da ﬁlha
em Lagoa da Prata passa a ser
considerada foragida da Justiça
Nas redes sociais, amigos iniciaram uma campanha para ajudar a vítima a reformar sua casa e
conseguir eletrodomésticos, pois com o incêndio perdeu tudo que estava dentro da residência.
Da Redação
Desde às 14
horas dessa quarta-feira
(11), Maraísa Aparecida
Oliveira, passou a ser
considerada foragida da
Justiça por atear fogo na
casa da própria ﬁlha e
atentar contra a vida
dela [ﬁlha] e netos na
cidade de Lagoa da
Prata. O Jornal Cidade
conversou com o
delegado de Polícia Civil,
Ivan Lopes, que informou que um inquérito
policial foi instaurado na
segunda-feira (9) e as
vítimas já foram ouvidas. Na tarde desta
quarta-feira (11) autora
receberia uma intimação, mas não foi encon-

receber intimação, está
em local incerto e não
sabido”.

Imagem extraída de vídeo do momento em que a
autora saía da residência em que ela havia colocado fogo.
(Arquivo pessoal da vítima /reprodução).

trada. As investigações
seguirão para que
Maraísa seja encontrada
e responda pelo crime.
“Já enviamos à
Justiça o pedido de
Medidas Protetivas de

Urgência em favor das
vítimas. Segue a investigação com a possibilidade
de outras medidas
cautelares. A autora tem
vasta folha com antecedentes criminais. Ela não
foi encontrada para

Nas redes
sociais, amigos iniciaram
uma campanha para
ajudar a vítima a reformar sua casa e conseguir
eletrodomésticos, pois
com o incêndio perdeu
tudo que estava dentro
da residência, veja a lista
dos itens abaixo:
7 sacos de cimento;
3 toneladas de areia de
média para ﬁna;
1 coluna de ferro de 3
metros de 1/4;
3 barras de ferro 5.0;
9 telhas de 244 por 1/0;
3 caibros de 3 metros;
1 peça 6/12 de 4m 50;

14 caibros de 4 metros;
2 peças 6/12 de 4
metros; 12 metros de
cerâmica;
5 argamassa;
450 telhas tipo colonial;
1 tanque;
1 lavatório de banheiro;
40 metros de ripa.
As doações podem ser
feitas na Rua José Lucas,
61 – bairro Mangabeiras
– Lagoa da Prata. Ou
através dos contatos (37)
998267976 – falar com
Thaís ou (37) 998040341
– falar com Natália. Ou
Pix através da chave
10106793683, em nome
de Natália Morgana de
Oliveira.
“Estou precisando muito de ajuda.

Roupas eu já ganhei
muita pra mim e para os
meus meninos graças a
Deus, mas perdi móveis e
eletrodomésticos. O que
mais me conforta é que eu
salvei meus ﬁlhos a gente
conseguiu sair de dentro
de casa a tempo porque
ela jogou álcool em mim e
no meu ﬁlho mais velho”,
disse a vítima.
Nas redes
sociais, a ﬁlha da autora
disse que a motivação
do crime pode ser
porque a mãe roubou
em sua residência e que
também havia levado
outras pessoas para
fazer uso de drogas no
local e que ela (ﬁlha),
não teria aceitado.
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Vereadora faz denúncia sobre a
Policlínica de Lagoa da Prata e
prefeito rebate informações
A vereadora ainda fez críticas sobre a gestão da secretaria. Em resposta à vereadora,
o prefeito Di-Gianne Nunes divulgou um vídeo sobre o assunto.
Rhaiane Carvalho

denúncias direcionadas
à policlínica.

Durante a
reunião da Câmara de
Lagoa da Prata desta
segunda-feira ( 2), a
vereadora Sônia
Antonia Dias Tavares
(MDB) , utilizou o
momento da palavra
livre para falar sobre
alguns problemas que
pacientes e funcionários da Policlínica estariam enfrentando.
“Achei uma
irresponsabilidade,
uma falta de amor ao
próximo e de carinho o
que estão fazendo com
os pacientes da
Policlínica. Terça-feira,
uma funcionária da
limpeza recebeu a
ordem de que na
quarta-feira era para
deixar o portão fechado
e que se ela o abrisse
antes das 7h iriam
trocar ela de setor. Eu
achei isso desumano. O
pessoal me procurou
para perguntar ao
prefeito o motivo disso
agora. Eles estão lá na
porta às 5 horas da
manhã no frio, no
relento, mãe com
criança no colo, adulto,
idosos, tudo sentado lá
de fora no frio. Não
poder abrir um portão?
Que maldade é essa
será?”, indagou ela.
A vereadora
ainda fez críticas sobre
a gestão da secretaria.
“Não foi secretário que

Imagem extraída do Google Street View.

elegeu o prefeito, foi o
povo. E o secretário às
vezes, e os cargos de
conﬁança também, vão
mostrar as coisas só
maquiadas; está tudo
uma beleza, nunca vão
falar as coisas que estão
difíceis ou ruins, mas o
povo está indignado.
Pois quando ela fala que
é para abrir às 7 horas,
pra lavar o posto;
querem que o povo
sente nos bancos
molhados? Jogar água
no cimento grosso e
levantar aquele mau
cheiro, isso é que é
produzir saúde, secretária de Saúde? Um
paciente veio falar
comigo indignado
falando que teve que
levar a mãe dele em casa
três vezes por ela estar
com diarreia na ﬁla e o
portão da Policlínica
fechado. Isso é desumano e tenho certeza de
que o prefeito não
continuará com essa

disparidade. A secretária fala que lá passa 50
pacientes por dia, mas
deve ser 200, pois há
PSF’s sem médicos. A
Policlínica pode ser
comparada à UPA, só
não é aberta 24 horas.
Isso não é um pedido
meu, não, é do povo
que está lá doente”.
Soninha ainda
sugeriu mudanças caso
a situação continue. “Se
o senhor prefeito for
continuar com essa
disparidade de largar
esse portão fechado,
deve colocar um toldo lá
fora enorme, e um
banco de canto a canto
da rua para o povo ﬁcar
sentado lá; e chamar a
GCM para cuidar da
segurança deles, além
de colocar banheiro
para seu povo que está
doente no relento e
frio”.

um
novo
mundo

Em resposta à

vereadora, o prefeito DiGianne Nunes divulgou
um vídeo sobre o
assunto.
“A vereadora
deu uma declaração
que merece uma
explicação da minha
parte. Vereaora, o
Auxílio Emergencial em
que ajudamos mais de 2
mil famílias, inclusive foi
elogiado e reconhecido
pelo Sebrae, é virar as
costas para o povo? A
Casa de Apoio de
Divinópolis, onde o
pessoal ﬁcava lá o dia
inteiro, hoje tem
conforto e alimentação,
pois o povo merece. Isso
é virar as costas para a
população? O arco
cirúrgico que colocamos
no hospital para realizar
cirurgias que não se
faziam no Hospital São
Carlos e hoje faz; de
agosto pra cá mais de
mil cirurgias foram
feitas, entre catarata,

ortopedia e outras. De
agosto pra cá, foram
quase 300 partos, onde,
inclusive, pela primeira
vez na história de Lagoa
da Prata, elas têm
médico 24 horas se
passarem mal. Fizemos
um convênio para
atender essa falha que
sempre aconteceu. Isso
é virar as costas para a
população? Isso sem
contar a questão do
Centro de Testagem e
nosso enfrentamento
muito ﬁrme em relação
à covid. Em relação à
ressonância magnética
era 50 no ano e acabamos de comprar 380. E
mais diversas consultas,
ou seja, um aumento
signiﬁcativo, inclusive
na Policlínica para dar
mais conforto para a
população”, explicou ele
sobre alguns investimentos.
O prefeito também
falou sobre algumas

Trabalhos integrados em
Design Gráﬁco on e ofﬂine
e Criação de conteúdo
para Redes Sociais,

“Recebemos
algumas denúncias
relacionadas a alguns
certos privilégios em
relação à marcação pré
agendada de consultas,
e estamos apurando,
pois todos devem ter o
mesmo tratamento.
Além do aumento de
faltas em consultas e
exames especializados,
o que também estamos
apurando.Para melhorar a condução, somar e
ajudar na Policlínica
colocamos a Michele,
que quem conhece o
trabalho dela lá do
C e n t r o
d e
Especialidades sabe o
quanto ela é competente, o quanto vai somar e
ajudar ali na Policlínica
devido ao ﬂuxo. Todas
essas ações passam por
reavaliação, o que deu
certo ou não, o que
pode funcionar, e qual o
caminho que a gente
pode chegar”.
Nesta segunda-feira
(16), a reportagem do
Jornal Cidade conversou com a vereadora,
que informou que as
mudanças ainda não
ocorreram. “Nesta
segunda (16), eles
conseguiram entrar
mais cedo porque
choveu, os outros dias
quando eu chego às
6h40 mais ou menos
eles já entraram depois
que joga água e limpa”,
disse.

Faça seu
orçamento:
37 99913-3829
_umnovomundo
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Aderi Costa lança livro em
Santo Antônio do Monte
Premiado fotógrafo santoantoniense reúne 130 personalidades brasileiras construindo
um mapa de suas atividades artísticas em mais de 50 anos de carreira.
Rhaiane Carvalho

Após o lançamento no Rio de Janeiro
e São Paulo, o fotógrafo
e diretor de um dos
mais importantes
estúdios no setor de
publicidade e cinema
do país, o Studio do
Cais, Aderi Costa lança
no dia 27 de maio, às
19h30, o livro de
retratos Cais em Santo
Antônio do Monte, sua
cidade natal, pela
Editora ArteEnsaio.
Premiado pelo
mercado publicitário,
prêmio fotógrafo do
ano, concedido pela
Associação Brasileira de
Propaganda (ABP) nos
anos de 2002, 2009 e
2014, Aderi é reconhecido por usar uma luz
única, capaz de explorar
a percepção, pautando
emoções, ideias e
criatividade.
Nesta 1ª edição,
o artista selecionou
quase 300 páginas em
que traduzem, numa
linguagem artística,
fotos em preto e branco
e cinza de diversas
personalidades brasileiras retratadas nos
galpões e ruas do Cais
do Porto – Rio de
Janeiro. A edição e
design são assinadas
pelo renomado artista
gráﬁco Gringo Cardia.
A fotograﬁa é
uma forma de expressão, presente no dia a
dia de todos. Sob o
olhar do fotógrafo, as
fotos destacam-se por
sua beleza, melancolia e
drama retratados em
cada situação. Como
disse Ilze Scamparini no
prefácio:
“As fotos de Aderi Costa
são puro drama. Com
movimentos inesperados, as suas cenas nem
parecem retratos. Em
mais uma ilusão do
espectro ótico, as

Foto: (Aderi Costa /Divulgação).

páginas escorrem como
um ﬁlme animado
diante das nossas
retinas.”
Ao longo de
mais de 50 anos de
trabalho, Aderi clicou
famosos de vários
segmentos e aﬁrma que
não foi fácil selecionar,
entre tantos, os retratos
que compõem este
projeto. As imagens
falam por si, mas saltam
em relevância diante da
costura destes ensaios
inéditos onde o leitor
poderá conferir as fotos
de Ruth de Souza, Vera
Fischer, Claudia Ohana,
Isis Valverde, Alinne
Moraes, Carmo Dalla
Vecchia, Sergio Marone
e Bruno Cabrerizo, entre
outros; há também
cliques dos músicos
Gilberto Gil e Hermeto
Pascoal, além das
modelos Gisele
Bündchen, Shirley
Mallmann, Cintia Dicker
e Fernanda Tavares. As
jornalistas Gloria Maria
e Patrícia Poeta também
posaram para a lente de
Aderi Costa.
“Desde o começo, a minha
intenção nesse projeto foi
fotografar artistas e
personalidades da
mesma maneira como eu
clicava pessoas simples
na roça, da região onde
eu nasci, no início da
minha carreira.
Utilizando apenas a luz
da janela.
Fotografei 130
personalidades (atrizes e
atores, músicos, modelos,
jornalistas e esportistas),
são 300 imagens em tons

de preto, branco e cinza.
A obra tem um elemento
de ligação na união das
fotograﬁas que é a busca
pelo interior da alma dos
fotografados, retratando
o sentimento presente
em cada personalidade.”
conta Aderi Costa.
Na capa, a
imagem da atriz Paola
Oliveira já ressalta toda
a poesia de Aderi Costa:
“O Aderi faz parte da
história da fotograﬁa no
Rio de Janeiro. Dono de
um olhar muito atento,
sempre tive prazer em
fotografar com ele e no
seu estúdio, um ponto de
encontro de artistas. É
uma honra estar na capa
deste livro tão importante pra fotograﬁa.” – Paola
Oliveira.
Para a atriz e
cantora Claudia Ohana,
o proﬁssionalismo e o
olhar apurado de Costa
são um aprendizado.

O lançamento
em Santo Antônio do
Monte conta com o
patrocínio do Sicoob
Credimonte e apoio
cultural da Prefeitura
Municipal. De acordo
com Antenógenes
Antônio da Silva Junior,
Presidente do Sicoob
Credimonte, o Aderi
Costa é o mago deﬁnitivo e incontestável da
fotograﬁa e demonstra
este dom divino, aliado
ao incansável estudo
nesta obra, já icônica,
“Cais”, reproduzindo ali
a mais pura e bruta
essência dos retratados.
“Este cidadão do mundo,
nascido em nosso
município, nos transcende em orgulho, ultrapassa por completo em sua
genialidade, o senso
médio. Adjetivos não
faltam para este verdadeiro Merlin da fotograﬁa,
que une em “Cais”, seu
talento, sua alma,
promovendo uma
egrégora para nossos
sentidos”, aﬁrma.
Para o secretário de cultura Ismael
Henrique Costa, os
fotógrafos são os
biógrafos da vida,
capazes de traduzir,
registrar e imortalizar o
humano.
“Compartilhar do olhar

“Conheço o Aderi há
muitos anos, desde o
início da minha carreira.
É um fotógrafo que sabe
estimular quem está
sendo fotografado e me
ensinou muito como
posar para uma câmera
e me sentir à vontade. Há
uma diferença grande
entre ser ﬁlmada e ser
fotografada. Em um ﬁlme
você tem uma personagem. Na foto, é você
através da visão do
fotógrafo. E Aderi tem
uma visão única e sua luz
é linda. Sem dúvida, é um
fotógrafo que tem
personalidade e sensibilidade.” – Elogia Claudia

único de Aderi Costa, é
um privilégio. Sua arte é a
alquimia surpreendente e
reveladora entre luz e
sombras, técnica e
paixão, imagem e poesia.
Tudo sob a originalidade
de quem atinge a máxima
soﬁsticação sem
subterfúgios e com a
simplicidade genuína das
suas raízes. Para Santo
Antônio do Monte é um
orgulho reverenciar seu
dom, sua obra e seu
sucesso, sediando
também um dos lançamentos de Cais”. reitera.
Aderi Costa
Nascido em
Santo Antônio do
Monte, interior mineiro,
a proximidade com a
fotograﬁa se estabeleceu na adolescência. Já
no Rio de Janeiro, em
1978, teve sua paixão
pela fotograﬁa consolidada. Fez still para
ﬁlmes como “Amante
Latino” (1979), de Pedro
Rovai e “Menino do Rio”
(1982), de Antonio
Calmon. Ingressou na
publicidade trabalhando no estúdio da DPZ,
onde aprendeu a
trabalhar com equipamentos mais soﬁsticados.
A s s i n o u
editoriais de moda para
importantes marcas e
capas de discos, além de

Foto: (Aderi Costa /Divulgação).

mais de 10 mil fotos
produzidas em backstages durante as semanas
de moda no Brasil que
cobriu durante dez
anos. Um dos ensaios
com Gisele foi publicado no livro da modelo,
lançado em 2015. Nele,
Aderi aparece ao lado
dos maiores nomes da
fotograﬁa mundial
como Irving Penn, Peter
Lindberg, Steven Meisel
e David LaChapelle.
Abriu seu primeiro
estúdio em 1989, no Rio
de Janeiro, o Studio do
Cais – considerado hoje,
o maior estúdio de
fotograﬁa e locação do
estado que conta com
dois espaços voltados
exclusivamente para
fotograﬁa, desde 2010
passou a ter um estúdio
de cinema.
“Eu me lembro como se
fosse hoje do dia em que
fotografei com Aderi lá no
galpão no centro da
cidade. Foi um dia
mágico porque ele me
transformou em muitas.
Fui Sarah Bernhardt com
suas caras teatrais num
clima solene, fui Eleonora
Dulce mais sonhadora e
fui até a divina Ingrid
Bergman, que amo!!!
Fizemos fotos rememorando momentos da
minha vida, ora agradáveis, ora dramáticos. Ele,
um gentleman, me
oferecendo a mão para
subir em caixotes…rs…
tirou de mim uma gama
de caras e corpos que
deixamos ali registrados.
Entreguei a ele a mulher
poderosa que sou! A
palavra fotograﬁa vem
do grego φ ς [fós] (“luz”) e
γραφίς [graﬁs] “desenhar
com luz”. Aderi Costa é
um desenhista maravilhoso e brilhante! Eu
amei trabalhar com ele.
Agradeço e sinto muito
orgulho do que ﬁzemos
juntos”, Vera Fischer.
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Mães que inspiram mães:
Lagopratenses contam suas
histórias sobre a maternidade
O Jornal Cidade conversou com algumas mães que contaram sobre as dores e delícias
da maternidade e como foram modiﬁcadas com o nascimento dos ﬁlhos.

Rhaiane Carvalho

No dia 8 de maio
é comemorado o Dia das
Mães que, assim como o
Dia Internacional da
Mulher, é preciso muito
mais do que uma simples
comemoração ou
declaração, pois mãe é
mãe todos os dias. Ser
mãe é uma dádiva, um
amor inigualável e
imensurável, impossível
ser deﬁnido em
adjetivos, porém não é
fácil criar e educar ﬁlhos.
O Jornal Cidade conversou com algumas mães
que contaram sobre as
dores e delícias da
maternidade e como
foram modiﬁcadas pelos
ﬁlhos.
Juliana Marques, mãe
de Davi, Ana Clara e
Sara, falou como vê a
maternidade e como
foi transformada por
ela.
“Vejo a maternidade como uma forma
de aprendizado! Onde
cada dia aprendo a ser
uma pessoa melhor! Eu
tenho 3 ﬁlhos com
personalidades diferentes e idades diferentes!
Passo perrengue pra dar
conta. Antes eu pensava
individual, pensava em
realizar meus sonhos!
Hoje penso no coletivo
em fazer as coisas para
os meus ﬁlhos e o bem
estar deles. A maior
diﬁculdade é a educação
para criar cidadãos de
bem. A graça de gerar
um ﬁlho já é umas das
melhores coisas da vida!
São diamantes a serem
lapidados. Vejo meus
ﬁlhos como um presente
de Deus! Graças a Deus
estou conseguindo fazer
deles cidadãos de bem”,
disse ela.
Tamires Sousa, mãe do
pequeno Heitor, disse à
reportagem que a
maternidade é um

Fotos: Arquivo pessoal das entrevistadas / reprodução.

verdadeiro desaﬁo para
ela.
“A maternidade
para mim é um grande
desaﬁo, cheio de amor,
com momentos de muita
alegria, e até mesmo
inexplicável. É muito
difícil explicar a maternidade em si, é um amor
que não se explica, não se
mede, e que a gente
aprende vivendo. A
maternidade na prática é
completamente diferente da teoria, a teoria faz
muito sentido, norteia e
direciona. Antes de ser
mãe eu era só a Tamires,
esposa, ﬁlha, amiga,
proﬁssional e que tinha o
tempo quase que todo
para essas funções; eu
não tinha que me
preocupar com o tempo,
os compromissos eram
longos, podiam ser
demorados. A Tamires de
agora tem uma prioridade, que é o Heitor, e é
com ele que ela precisa se
preocupar 24 horas por
dia. O Heitor é um
menino lindo, amoroso,
alegre, de personalidade
forte. Eu me pergunto o
tempo todo se eu estou
fazendo o certo e o
melhor; o nível de
informações que temos
hoje é muito grande. O
que há de melhor na
maternidade para mim é
o meu ﬁlho, apesar dos
desaﬁos, diﬁculdades e
medos, o que há de
melhor é ele, é olhar para
ele e ver crescendo, Deus

é muito perfeito. Quando
uma mulher descobre
que ser vai ser mãe, não
adianta a gente querer
explicar todas as
experiências que ela
viverá ali; ela está se
abrindo para o novo e é
impossível a gente
explicar o que é uma
experiência única,
diferente de qualquer
experiência que qualquer ser humano possa a
vir a ter. O Heitor é um
menino lindo, amoroso,
alegre, de personalidade
forte”.
Thalita Magno, mãe de
Thaíssa, diz que é difícil
deﬁnir a maternidade.
“Só se entende o
que é ser mãe, após
passar por essa experiência, é algo inimaginável, mesmo para mim
que sempre fui uma
pessoa mais razão, eu
nunca imaginei a
maternidade como eu
vejo agora, o amor de
mãe é algo que vai além
da compreensão.
Entendo também que a
maternidade hoje se
tornou mais uma escolha
da mulher que quer
experimentar essa
experiencia quase que
sublime, e concordo que
precisa ser uma decisão
muito acertada principalmente pela grande
responsabilidade que é
muito maior que
imaginei antes de me
tornar mãe. A maternida-

de é muito diferente da
teoria, principalmente
porque os ﬁlhos não são
iguais, cada ser humano
é único, e precisamos
aceitar isso, inclusive que
os pais não vão tratar os
ﬁlhos de maneira
igualitária, apesar de
tentarem. O que eu
sempre tentei fazer foi,
entender a personalidade da minha ﬁlha, e
colocar em prática tudo
aquilo que eu aprendi
com meu convívio com
outras mães, principalmente na minha família.
Lembro de um episodio
cômico com a Thaissa,
onde ela me contava que
um coleguinha de sala
bateu nela, eu muito
coruja e protetora logo
aconselhei, “bate
também, ﬁlha; se alguém
te empurrar você
empurra de volta, se
alguém te der um tapa
você dá um tapa também”, e foi ai que
comecei a enxergar o
quanto ela tinha personalidade formada e que
tinha muito a me ensinar,
ela me respondeu “não,
mãe, eu não vou bater, eu
não sou assim”. Às vezes
na maternidade mais
aprendemos, do que
ensinamos, e precisamos
ser sensíveis a isso,
porque não podemos
deixar de exercer nosso
papel e posição hierárquica na família”.
Thalita também
falou sobre como era

antes de ser mãe.

gostaria”.

“Antes de ser mãe,
qualquer decisão que eu
precisava tomar eu
pensava se condizia com
os princípios que aprendi
com meus pais, e não me
importava quando as
consequências seriam
apenas minhas, na
verdade não me importava com as consequências
das minhas escolhas.
Depois do nascimento da
Thaissa, veio um choque
de responsabilidade,
principalmente porque
acredito que a melhor
forma de educar é pelo
exemplo, por isso tento
ser o melhor e mais
verdadeira que consigo
ser, pois nossos ﬁlhos as
vezes nos ouvem, e
Thaissa me ouve muito,
mas principalmente eles
seguem nossos exemplos. Então posso dizer
que sou uma versão
muito melhor agora,
mãe. Pra mim, que sou
mãe solo, minha maior
diﬁculdade sempre foi o
medo de errar de
fracassar com minha
ﬁlha, eu vejo uma linha
muito tênue, entre o ser
liberal demais e não
colocar limites, entre dar
o que o ﬁlho precisa e
mimar demais, porque
nossos ﬁlhos estão o
tempo todo nos testando, e tentando nos
convencer que podem
tudo, e isso nos confunde, não é verdade? E só
pode opinar quem tem
ﬁlhos, risos. Porém, na
faculdade ouvi uma frase
de uma professora que
trago sempre comigo, “o
que pode, pode e o que
não pode, não pode”,
dessa forma evitei me
contradizer perante os
questionamentos feitos
pela Thaissa, quando ela
me pedia um motivo eu
sempre tinha uma razão
para dizer não, isso criou
uma relação de conﬁança
forte, mas é logico isso
não quer dizer que ela faz
tudo do jeito que eu

Para ela, o amor de mãe
é incondicional e,
somente após o nascimento da ﬁlha entendeu
a dimensão do amor
incondicional.
“Nossa poderia
citar tantas coisas
maravilhosas da maternidade, amei tudo desde
a gestação, mas preciso
ressaltar algumas coisas
especiais, amamentar é
uma delas, amamentei
pouco tempo, mas foi
mágico, inexplicável.
Mas o mais impactante é
conhecer o real signiﬁcado do amor incondicional, algo que ouvimos
outras pessoas dizerem,
“você só vai entender o
amor de mãe depois de
ser”, eu duvidei disso,
pensava, mas eu amo
meu pai, minha mãe e
meu irmão, porém nada
se compara ao amor de
uma mãe para o ﬁlho. Ela
é uma menina que já
nasceu apaixonante,
pensa ela dormiu a noite
toda desde o dia que
nasceu, quem não se
apaixonaria logo à
primeira vista?! Me
lembro das pessoas
brigarem entre si para
trocarem até a fralda
dela, de tanto que ela era
uma bebê cativante e
alegre, foi musa inspiradora para livro de
poesias, a companheirinha do saudoso vovô
Magno, uma menina
independente desde de
pequena, generosa,
simpática, sempre
sonhou em ser cantora,
gosta muito de aprender,
uma vez foi eleita a
prefeita da escola, em
disputa com alunos mais
velhos, sempre foi
popular, eleita miss
Lagoa da Prata mirim
tamanha sua beleza, é a
menina mais linda que já
vi, por fora e principalmente por dentro, e foi
com essa menina que eu
mais aprendi”.
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Sicredi inaugura sua primeira
agência em Lagoa da Prata
Segundo o presidente, o objetivo do Sicredi é, de fato, trazer o cooperativismo, onde se
capta os recursos, reinveste no próprio município gerando a economia e bem-estar da população.
A Sicredi Sul
Minas RS/MG inaugurou
nesta sexta-feira (6), sua
pr im eir a a gência em
Lagoa da Prata. O evento
contou com a participação de diversas autoridades do município,
associados e da comunidade. De acordo com o
presidente da Sicredi Sul
Minas, Euzébio
Rodigheiro, Lagoa da
Prata é uma cidade com
uma economia pujante e
a cooperativa chega com
o objetivo de contribuir
para com esse desenvolvimento.

promoção ao lazer. Mas o
atendimento e olhar
humanizado é que talvez
nos diferencie no
mercado ﬁnanceiro.
Temos o objetivo de ver e
trazer o melhor atendimento dentro da nossa
sociedade e comunidade
como um todo.”

Agência Sicredi Lagoa da Prata

“O Sicredi
nasceu do agronegócio e
depois expandiu para
todos os seguimentos da
sociedade. A nossa visão
e percepção aqui em
Minas é que tem várias
regiões com um potencial
enorme; e aqui em Lagoa
da Prata, em especial,
existe um equilíbrio
econômico muito
grande, talvez um
potencial ainda não visto
pela sociedade. O Sicredi
vem com este objetivo de
contribuir com este
desenvolvimento, seja no

agronegócio como a canade-açúcar, a soja que está
chegando, o leite, mas
podemos falar da
grandiosidade que tem
aqui as indústrias, as
fábricas que aqui existem
e que geram esse trabalho fantástico dos
vendedores autônomos,
rifeiros, e assim por
diante. Então, temos um
comércio forte, uma
indústria forte, o serviço
público é enorme e
desaﬁador. Lagoa da
Prata é uma cidade que

está crescendo muito
rapidamente; temos uma
pessoa que nos chamou e
temos que nos orgulhar,
que é o Gilberto Silva, que
nos convidou para a
primeira reunião. Lagoa
da Prata está no centro, é
um polo e o Sicredi veio
para contribuir em todos
os seguimentos, tanto
em empréstimo como
em captar recursos e aqui
fazer a economia girar”.
Segundo o
presidente, o objetivo do

Sicredi é, de fato, trazer o
cooperativismo, onde se
capta os recursos,
reinveste no próprio
município gerando a
economia e bem-estar a
população.
“Temos um olhar
muito forte sobre a
educação, saúde,
segurança e manutenção
do meio ambiente para a
sustentabilidade.
Também apoiamos e
somos parceiros nas
ações culturais e de

Larissa Carolina
Miranda Santana é
gerente de pessoa física e
também falou sobre a
importância do Sicredi
para o município. - “Já
venho do mercado
ﬁnanceiro, atuei muito
tempo em outra instituição e vim para uma
cooperativa, que tem um
sistema um pouco
diferente, sendo mais
próximo do associado,
trazendo uma segurança
maior e um contato
direto, prezamos pelo
relacionamento, pelo
bem estar e melhores
condições. Acredito que
nós do Sicredi temos
muito a acrescentar para
a nossa cidade e estamos
de portas abertas para
receber todo mundo bem
e trazer o melhor atendimento dentro da nossa

sociedade e comunidade
como um todo”.
O prefeito DiGianne Nunes também
esteve na inauguração e
falou como o Sicredi tem
impactado positivamente
no município. “O Sicredi é
uma cooperativa com
ampla experiência em
grandes trabalhos com a
comunidade e parceria
com municípios o qual
está inserido, o que é um
ponto positivo que pode
melhorar a nossa cidade.
O Sicredi apoia muito os
projetos ambientais,
culturais e esportivos, e o
melhor, nós estamos com
um laço muito bom com
eles. A primeira vez que
eles estiveram em Lagoa
da Prata eu estava
presente, nem era
prefeito ainda, então já
estavam estudando a
implantação da cooperativa aqui para gerar mais
empregos e contribuir
para com a economia da
cidade”, disse ele.
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Em Lagoa da Prata, Marina Alves lança
o livro ‘Às Margens do Córrego Alheio’
Sua paixão pela escrita vem de muito cedo. Assim que descobriu as primeiras letras
começou a se interessar pela leitura e pela escrita, e nunca mais parou de ler e escrever.
Rhaiane Carvalho
Professora
aposenta, escritora e
uma eterna apaixonada
por livros, essas
características tem
nome, a lagopratense
M a r i n a A l v e s .
Recentemente, ela
lançou o livro ‘Às
Margens do Córrego
Alheio’, que surgiu de
um antigo desejo que
ela tinha em colocar no
papel as muitas histórias que ouvia sua mãe
contar.
“O enredo trata
de registros das coisas
que ouvi desde muito
cedo de minha mãe, não
só sobre a própria
história da dela, como
também sobre o modo de
viver, em termos de
trabalho, vida em
família, conviver social,
usos e costumes, a partir
da década de 1930.
Minha mãe tem um jeito
de narrar muito interessante. É calma, detalhista

uma leitora voraz e
quisesse também
produzir meus trabalhos”.

(Marina Alves/Arquivo Pessoal).

e aos quase 90 anos,
mantém uma memória
admirável. Julguei
importante registrar suas
narrativas porque
retratam, além das
vivências dela, também as
de um outro tempo,
agregando valor histórico
e cultural de outras
gerações”, explicou.
Sua paixão pela
escrita vem de muito
cedo. Assim que descobriu as primeiras letras
começou a se interessar
pela leitura e pela

escrita, e nunca mais
parou de ler e escrever.
“Convivo com
muita gente que gosta de
escrever. Creio que esse
gosto tem sido bastante
incentivado em nossa
cidade. A partir do
surgimento da ACADELP,
a
A c a d e m i a
Lagopratense de Letras,
da qual sou integrante,
vimos crescer o número
de escritores que vêm
publicando seus livros.
Esse incentivo tem papel
fundamental para que

cada vez mais, novas
inspirações aﬂorem e
rendam bons frutos na
área da Literatura. Minha
paixão pelos livros, como
já contei, começou lá nos
primeiros anos escolares.
Tive a sorte de contar com
excelentes professores
que sempre me incentivaram e posso dizer que,
num tempo em que o
acesso aos livros não era
tão fácil, fui frequentadora assídua da Biblioteca
Pública de nossa cidade.
Tudo isso, concorreu
para que eu me tornasse

A escritora
também falou sobre
outros trabalhos
publicados. “Em 2007,
publiquei Sombras e
Assombrações, republicado em 2013, em
edição contemplada
pelo Microprojeto Mais
Cultura promovido pelo
Mec e Funarte. Às
Margens do Córrego
Alheio (2022). No
formato Ebook são 15
crônicas+ e 15contos+,
respectivamente

(Marina Alves/Arquivo Pessoal).

crônicas e minicontos.
Publiquei também nas
Antologias Gandavos,
os Contadores de
Histórias e Lagoa da
Prata em Prosa e Verso.
Já na editora, está Nos
Trilhos da Memória —
Do Bom Sucesso a
Martins Guimarães.
Desses títulos, tenho
disponível Sombras e
Assombrações e
coletâneas, que podem
ser adquiridos diretamente comigo. Publico
nos sites Recanto das
Letras e BVIW Mais, e
nas redes Sociais”.
Conheça um pouco
mais do trabalho de
Marina Alves:
•https://www.recantod
asletras.com.br/
•https://www.bviwmais.
com/
• m a l v e s . g o n t ijo@yahoo.com.br
•@malves.gontijo
• f a c e b o o k .com/malves.gontijo

Escritores de Lagoa da Prata e Arcos
participam da ‘Bienal Mineira do Livro
A Bienal acontecerá de 13 a 22 de maio no BH Shopping, em Belo Horizonte.
Rhaiane Carvalho
Escritores de
Lagoa da Prata e Arcos
levarão suas obras
literárias para a capital
mineira. De 13 a 22 de
maio, será realizada em
Belo Horizonte, a ‘Bienal
Mineira do Livro’, no BH
Shopping.
Maria de Fátima
Amorim Santos, Marina
Alves, Cássia Caryne,
Adircilene Batista,
Sebastião Camilo, de
Lagoa da Prata e
membros da Academia
Lagopratense de Letras
(Acadelp), e Rosana Silva
e Vagna de Oliveira, de

Arcos, estarão lançando
seus livros no evento, no
dia 21 de maio, de 13h às
15h, no stand da Páginas
Editora [o stand 31].
S e g u n d o
Adircilene, a Bienal
Mineira do Livro está
vindo com tudo, aﬁnal,
durante os anos da
pandemia, o evento não
ocorreu. Ela ainda
destacou que para ir à
Bienal, é preciso adquirir
o ingresso.
“Terão grandes
escritores fazendo
palestras, apresentações
musicais com grandes
compositores mineiros,

bem legal de participar”,
falou.
A escritora de
Lagoa da Prata, Marina
Alves também falou
sobre a sua expectativa.
“O evento é algo muito
grande, o maior evento
literário, que reúne
grandes nomes da
literatura mineira, e tudo
que tem de novidade no
mercado editorial. Para
nós, [participar] é algo
muito importante, levar
o nome de Lagoa da
Prata, com os nossos
escritores, para participar de um evento
assim”, ﬁnalizou.

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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