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População questiona iluminação
pública em Lagoa da Prata. Iluminação
em LED está mais perto da realidade.

PÁG. 02

Érico Matucuma recebe Moção de Aplauso
na Câmara de Lagoa da Prata. PÁG. 05
Presidente do Grupo Minasprev foi reconhecido pelo relevante serviço prestado
por suas empresas em benefício das famílias lagopratenses.

Prefeitura e Polícia Civil fazem parceria e realizam
mutirão para emissão de Carteira de Identidade
em Lagoa da Prata Conﬁra os documentos necessários, data e horários do mutirão.
PÁG. 02

Campanha de
vacinação contra
gripe e sarampo é
prorrogada
até 24 de junho
Fique atento aos grupos
prioritários.

PÁG. 07

Guilherme Santos
tem pré-candidatura
a Deputado PÁG. 04
Estadual lançada
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Ruas largas e escuras: população
questiona iluminação pública
em Lagoa da Prata
Projeto de iluminação prevê troca de lâmpadas tradicionais por LED em Lagoa da Prata.
Rhaiane Carvalho

“Postes nos dois lados da
rua demanda uma
infraestrutura que não é
barata, e acredito que a
iluminação LED seja uma
excelente opção para
atender a população,
tendo em vista também a
largura das ruas”.

Lagoa da Prata é
uma cidade também
conhecida por suas ruas
largas e planas, mas o
fator iluminação tem
chamado a atenção de
algumas pessoas que se
mostram preocupadas
com a escuridão de
algumas, principalmente
quando se fala em
segurança.
A reportagem
do Jornal Cidade enviou
alguns questionamentos
ao Secretário de Obras
de Lagoa da Prata,
Reginaldo Henrique
Santos, por meio da
A s s e s s o r i a d e
Comunicação. Segundo
ele, desde 2015 a
manutenção da iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura,
uma vez que foi assinado
um acordo junto à Cemig
e Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
para o município ser
responsável pela
iluminação.

(Foto: Arquivo Jornal Cidade / divulgação).

O secretário
também falou sobre a
questão da iluminação
pública das ruas da
cidade.
“Com relação ao questionamento sobre o espaçamento de postes, a
iluminação pública do
município atende as
normas técnicas da Norma
Brasileira (NBR), que dão
as diretrizes e indicam o
atendimento mínimo de
iluminação necessária”.
T a m b é m
conversamos com o
engenheiro eletricista,
Fernando Castilho que

informou que o que
ajudaria muito na
questão da melhora da
iluminação seria optar
por luminárias mais
potentes de LED.
“Hoje, tanto em questão
de consumo quanto de
luminosidade seria a
iluminação de LED, onde
se tem boa iluminação e
baixo consumo de
energia”.
E l e a i n d a
destacou que colocar
postes nos dois lados da
rua às vezes pode não
ser a solução mais viável,
pois o custo é alto e pode
nem resolver o problema.

Reginaldo ainda
frisou que a Prefeitura
tem um novo projeto
para iluminação pública
e que deve ser iniciado
em breve.
“O projeto prevê a troca de
todo o parque de iluminação da cidade por LED. É
necessário ressaltar que,
além de mais econômica, a
iluminação em led é mais
eﬁcaz, eﬁciente, com vida
útil maior e com a
possibilidade de, futuramente, ser instalado
câmeras de segurança nos
postes, além de pontos de
wi-ﬁ e telegestão”.
Os canais para
reclamação sobre
lâmpadas públicas
queimadas estão no site
da Prefeitura e a população pode também

solicitar a troca via
telefone pelo número
(37) 3262-5310 ou pelo em a i l a t e n d i m e nto@lagoadaprata.mg.go
v.br.
Iluminação em LED
A Câmara de
Lagoa da Prata aprovou,
em sessão realizada no
dia 23 de maio, o Projeto
de autoria do Executivo
Municipal, que abre
crédito ao orçamento, no
valor de R$ 11 milhões,
para investimentos na
modernização do parque
de iluminação pública da
cidade, com a substituição das lâmpadas
tradicionais por lâmpadas de LED.
O Projeto prevê
a contratação de empresa especializada que irá
substituir as lâmpadas
de vapor de sódio e
metálico pelas luminárias com tecnologia 100%
LED em todo o município,
gerando mais economia
e segurança aos cidadãos. Ao todo serão
contemplados 6.890

pontos de iluminação,
incluindo os distritos
industrial e de Martins
Guimarães.
As luminárias de
LED que, além de gerar
uma maior economia
aos cofres públicos, não
poluem o meio ambiente e têm uma vida útil
maior, assim como o
prazo de manutenção. A
vida útil da led é de, no
mínimo, cinco anos.
De acordo com
o Executivo, a cidade
ﬁcará melhor iluminada
e contribuirá na segurança pública, na
mobilidade urbana, na
valorização e preservação do patrimônio
urbano, favorecendo o
turismo, o comércio e o
lazer noturno, além de
promover o desenvolvimento social e econômico do município.
O projeto de Lei seguiu
para sanção do prefeito.

Prefeitura e Polícia Civil fazem parceria e realizam mutirão
para emissão de Carteira de Identidade em Lagoa da Prata
O mutirão será realizado na próxima quarta-feira (22) e na quinta-feira (23).
A Prefeitura de Lagoa da Prata ﬁrmou parceria com a Polícia Civil de Minas
Gerais para realizar um mutirão de emissão de Carteira de Identidade.
O mutirão será realizado na próxima quarta-feira(22), de 12h às 17h; e na
quinta-feira (23), de 7h30 às 17h, na Secretaria de Assistência Social, que está
localizada na Rua 27 de dezembro, 108 – centro.
Conﬁra abaixo os documentos necessários para emissão da carteira de
identidade:
Primeira via – gratuita:
• Certidão de nascimento ou casamento, conforme o estado civil do solicitante;
• 02 (duas) fotos 3×4 com fundo branco;
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Segunda via – gratuita para pessoa situação de vulnerabilidade socioeconômica:
• Folha resumo do CadÚnico (disponível no Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) – com renda mensal por pessoa ½ salário mínimo ou renda mensal
familiar total até 03 salários mínimos;
• 2 fotos 3×4 com fundo branco
Segunda via – paga:
• Quem não estiver em nenhuma das situações acima identiﬁcadas deve
apresentar o Documento de Arrecadação (DAE) pago no site Polícia Civil-MG e
levar no dia da emissão.
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Santoantoniense Guilherme Santos lança
pré-candidatura para Deputado Estadual
POLÍTICA
No dia 10 de
junho aconteceu no
Sindicato Rural de Santo
Antônio do Monte o
lançamento da précandidatura a Deputado
Estadual do santoantoniense Guilherme Santos.
Jornalista, escritor e
especializado em Gestão
Pública pela FGV,
Guilherme é ﬁlho do exvereador Ocimar da
Farmácia e passou os
últimos 16 anos atuando
como chefe de gabinete
do deputado federal
Domingos Sávio.
O evento foi
marcado pela presença
de diversas autoridades,
com destaque para a
presença do deputado
federal Domingos Sávio,
da secretária de Estado
de Planejamento e
Gestão do Governo de
Minas Luísa Barreto, do
ex-secretário de estado
de Meio Ambiente
Germano Vieira, o exprefeito de Santo
Antônio do Monte Dinho
do Braz.
Também estiveram
presentes:
• Presidente do Sindiemg
Magnaldo Geraldo Filho;
• Presidente do Sicoob
C r e d i m o n t e
Antenógenes Júnior;
• Grão-mestre do Grande
Oriente do Brasil em
Minas Gerais, Clécio
Galvão;
• Prefeito de Pratinha e
T e s o u r e i r o d a
Associação Mineira de
Municípios, John
Wercollis;
• Vice-prefeito de Pedra
do Indaiá, Juliano
Ferreira
• Advogado e excandidato a prefeito
Júnio Henrique de Sousa;
• Assessor da Secretaria
de Estado do Governo,
Vinícius Rodrigues;
• Vereadores de
Samonte: Robertinho da
van, Tião Miranda,
Geraldo Simões, Tiago
Bolina, Marquinho do
Sindicato

Guilherme Santos é pré-candidato e pretende
representar Minas Gerais, em especial a região
centro-oeste na Assembleia de Minas.

• Vereador de Lagoa da
Prata, Hermano
Drummond;
• Ex vice prefeito de Luz
Toninho Xavier
• Ex-vereadores Toezinho
mecânico e Gão do Dolé;
Quem é Guilherme
Santos?
Nascido e criado
em Santo Antônio do
Monte, Guilherme Santos
é ﬁlho de Ocimar (da
farmácia) e Sarita; casado
com Bárbara Bregunci e
padrasto de Clara
Bregunci. Aos 17 anos
mudou-se para Belo
Horizonte para estudar e
trabalhar. Hoje,
Guilherme é gestor
público, jornalista,
escritor. Tem uma
respeitada carreira em
organizações como a
Ordem DeMolay e a
Maçonaria, e agora se
apresenta como précandidato a Deputado
Estadual. Segundo o précandidato, ele entra para
a política com um
diferencial, o compromisso com o povo através da
vocação.“Estou iniciando
uma caminhada, mas
tendo a coragem de estar
aqui ao lado da minha
família, com muita
tranquilidade para seguir
a minha vocação, pois eu
sei que minha história é
limpa, sei que me
preparei para isso. Não
quero ser um representante que vai vencer no
grito, mas aquele que vai
resolver os problemas
das pessoas no argumento. A minha vida inteira eu
cultivei no meu coração
que sou fruto de uma
escola de valores, e a
nossa política precisa
muito de valores. Se eu
tiver a oportunidade de
chegar lá será com esse

espírito, de resolver
problemas, de fazer a
diferença com valores”,
disse o pré-candidato.
A região de
Santo Antônio do Monte
pode e tem espaço para
um representante seu na
Assembleia de Minas. E
Guilherme quer e pode
ser esse nome.

Guilherme Santos e
o Deputado Federal
Domingos Sávio. (Foto:
Lucas Ferreira / divulgação).

O que diz quem apoia?
“É uma grande satisfação
estar aqui. Sempre que
precisamos [nosso
setor], vocês estavam
peitando conosco e nos
apoiando em nossas
causas. Já levamos
muitas demandas para
eles e sempre fomos
atendidos. Essa será
mais uma oportunidade
para continuarmos
conduzindo essas
demandas.” - Magnaldo
Geraldo Filho, presidente das indústrias de
pirotecnia de Minas
Gerais.
“Sou fã do
Guilherme, participei de
boa parte de sua
formação, principalmente no que tange o

cooperativismo.
Guilherme tem trilhado
os caminhos dos grandes
políticos de Santo
Antônio do Monte,
colocando a cidade no
cenário estadual, onde
sempre mereceu estar.
Vamos apoiar essa
caminhada árdua, o
cooperativismo está com
ele, assim como ele está
com cooperativismo”. Antenógenes Júnior,
presidente do Sicoob
Credimonte.
“ F a l a r d o
Guilherme é fácil demais,
é um jovem de uma
família maravilhosa. A
inteligência dele e como
ele conduz o gabinete do
Domingos Sávio, é o que
me dá certeza de que o
representará muito bem
no Estado. Ele é dedicado, atencioso, e representará muito bem toda
a região”. –Juliano
Ferreira, vice-prefeito de
Pedra do Indaiá.
“Na caminhada
dele eu via que ele ia
representar o nosso
povo, eu sabia que ele
seria um homem público.
O olhar dele é sempre
passivo, atento as
necessidades do outro,
que faz a boa política que
tanto precisamos. O
Guilherme alia a experiência de vida voltada
para o povo, ele está
pronto e a região merece
ter alguém lá na
Assembleia de Minas
para nos representar. E
eu vou de porta em porta
levando o nosso projeto,
pois eu conﬁo no
Guilherme” - Juninho
advogado.
“Para nós de
Santo Antônio do Monte
é de muita importância
ter um candidato e com o
apoio de várias frentes
jovens. Guilherme é uma
pessoa jovem, batalhadora e que está buscan-

Alguns dos apoiadores da pré-candidatura de
Guilherme Santos. (Foto: Lucas Ferreira / divulgação).

do realizar seus sonhos”.
- Márcio Alaor de Araújo –
executivo do seguimento
ﬁnanceiro.
“Inicia-se um
projeto que é um sonho
para Santo Antônio do
Monte, que é ter um
deputado. Desde que fui
prefeito o Guilherme está
ao meu lado. As principais obras à frente do
Executivo foram realizadas com o apoio dele e do
Domingos Sávio, principalmente na área da
Saúde. Então, a candidatura do Guilherme não é
minha ou de quem o
apoia, mas é uma
candidatura para a
cidade de Santo Antônio
do Monte, para termos
um representante nosso
na Assembleia. - Dinho
do Braz – ex-prefeito de
Santo Antônio do Monte.
“Guilherme tem
berço de família, de
formação como jovem.
Para estar entre nós
[maçonaria] tem que ser
bom, e o Guilherme não é
bom, ele é ótimo, uma
jovem liderança que
desponta no cenário
Estadual e nacional. Nós
acreditamos nesse
agente político, pois ele
vai exercer o seu mandato dentro de princípios
fundamentais para a
nossa sociedade;
princípios que nos são
muito caros, compromisso com o povo e aversão
à corrupção.” -Clécio
Galvão - gran mestre do
Grande Oriente do Brasil
e Minas Gerais.
“Na minha
gestão, o Guilherme
sempre teve um papel
central, ele é uma pessoa
íntegra, sincera e
respeitosa, que nos
ajudava a encontrar
soluções nas principais
áreas que sempre
defendeu, a Educação,
Agricultura, defesa da
sustentabilidade. Todas
as reuniões com ele
traziam resultados,
resultados para os
municípios e munícipes
que ele vinha defendendo no gabinete do
Domingos Sávio.
Guilherme é uma
promessa de um dos
grandes políticos que
Santo Antônio do Monte

e região poderão se
orgulhar, sério, honesto
e determinado.”Germano Vieira, exsecretário do Estado de
meio ambiente.
“Guilherme é
jovem, determinado,
dinâmico e que com
certeza está pronto e
pronto e preparado para
fazer a diferença. Ele
buscará na Assembleia
Legislativa os recursos
necessários para trazer
qualidade de vida para o
povo de Santo Antônio
do Monte e região”.- John
Wercollis- diretor
regional da Associação
Mineira de Municípios e
prefeito de Pratinha.
“Guilherme é
um amigo, irmão, um
professor, com quem eu
comecei aos 17 anos e
sigo aprendendo. Ele
demonstra uma coisa
que a gente precisa na
política e que se chama
vocação; governar com o
coração, seriedade. A
gente precisa de você,
Guilherme!” -Vinícius
Rodrigues, assessor da
Secretaria de Estado do
Governo de Minas
Gerais.
“O Guilherme
alia sensibilidade,
criatividade e uma índole
que é perceptível apenas
de se olhar nos olhos
dele. Por isso estou aqui
para apoiar e desejar
todo o sucesso do
mundo. Voa, meu amigo”
– Luísa Barreto, secretária de Estado de
Planejamento e Gestão.
“Guilherme é
um cara vocacionado, de
valores, não para de
trabalhar. Na política a
gente entra por vocação
e com vontade de servir,
não pode ser para outra
coisa. Estou emocionado, pois Guilherme é
como se fosse um ﬁlho
mesmo, só que de uma
forma que acho que a
gente tem a obrigação de
aprimorar. Guilherme é
um irmão, um amigo, um
cara que eu admiro e
tenho respeito, que é
vocacionado, preparado.
Isso é a boa política,
política para servir.” Domingos Sávio –
Deputado Federal.
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Érico Matucuma recebe
Moção de Aplauso na
Câmara de Lagoa da Prata
Presidente do Grupo Minasprev foi reconhecido pelo relevante
serviço prestado por suas empresas em benefício das famílias lagopratenses
PUBLIEDITORIAL

E x i s t e m
pessoas que realmente
fazem a diferença na
comunidade e merecem ser reconhecidas.
Esse é o caso do empresário Érico Ricardo
Matucuma, que recebeu Moção de Aplauso
no dia 6 de junho, na
Câmara Municipal de
Lagoa da Prata, em
reconhecimento aos 25
anos de trabalho do
Grupo Minasprev. A
honraria foi sugerida
pela vereadora Soninha
e aprovada por todos os
vereadores do Poder
Legislativo Municipal.
Os trabalhos
começaram em 1996,
quando o empresário
É r i c o R i c a r d o
Matucuma, natural de
Guaíra, interior de São
Paulo, decidiu montar a
funerária São Francisco.
Desde então o grupo foi
tomando forma com o
Plano de Assistência
Familiar, Drogaria e
Laboratório Minasprev.
T o d a s a s
empresas têm como
objetivo cuidar das
pessoas e prestar maior
assistência às famílias.
Hoje, 80% da população
de Lagoa da Prata está
vinculada ao Plano
Minasprev.
São vários
serviços a preços
populares destinados a
oferecer mais benefícios à vida das pessoas.
“Gostaria de dizer para o
sr. Érico que o prazer é
meu em prestar essa
simples homenagem pela
grandeza do trabalho
que o senhor presta aqui
na cidade. Lembro que
antigamente a gente

passava muitas diﬁculdades nas horas mais
difíceis, tínhamos de sair
juntando dinheiro para
fazer o funeral e às vezes,
nem tínhamos tempo
para nos despedir da
pessoa. E, de repente, o
senhor chega e lembro
que no primeiro velório
que o senhor fez, no dia
seguinte foi o maior
comentário na cidade. O
atendimento é muito
humanizado e a sua
equipe é nota mil. O
senhor chegou e conquistou a população de Lagoa
da Prata”, disse a
vereadora.
Em seguida, o
empresário fez uso da
palavra e agradeceu a
todos os vereadores
pelo reconhecimento e
ressaltou a missão do
Grupo Minasprev.
“É estar presente na vida
das pessoas. É uma
missão de vida que
carrego comigo desde
quando eu era criança e
que procuro transmitir a
todos os colaboradores
do Grupo Minasprev. É
estar ao lado das famílias
nos momentos mais
difíceis da vida quando

perdemos alguém que
amamos, é estar ao lado
das famílias oferecendo
medicamentos e exames
laboratoriais a preços
populares, é atender as
necessidades dos
associados implantando
novos benefícios para

que as pessoas se sintam
mais valorizadas” disse o
empresário.
MAIS NOVIDADES
Érico ainda
anunciou três novidades que serão implanta-

das pelo Grupo
Minasprev.
“No próximo mês iremos
reinaugurar a nossa loja
matriz da Drogaria
Minasprev. Queremos
oferecer mais conforto,
mais rapidez e atendi-

mento ainda mais
humanizado. Estamos
trazendo uma novidade
que vai proporcionar
Lagoa da Prata a ser
referência no Brasil no
setor farmacêutico”,
disse Matucuma.
Um robô irá
auxiliar o atendimento
do balconista, permitindo a ele dedicar mais
tempo ao associado
durante o atendimento.
É um equipamento com
tecnologia alemã, que
só existe em 2 drogarias
no Brasil, sendo uma
em São Paulo e outra no
Amazonas. Lagoa da
Prata será a primeira
cidade mineira a
possuir essa tecnologia
e será referência no
setor farmacêutico no
Estado. Os outros
serviços, que são
solicitações dos
Associados Minasprev,
é a construção de um
velório e de um cemitério vertical biosseguro.
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OBRAS DE DRENAGEM NAS
RUAS TOCANTINS E AIMORÉS
E as obras não param! A Prefeitura de Moema tem realizado diversas obras na cidade
para garantir o bem-estar de toda a população.
Dessa vez, está sendo realizada uma obra de
drenagem na Rua Tocantins e Rua Aimorés,
o que era um grande e antigo anseio da
população da região.
Essa é uma das várias obras realizadas
no município.
A Administração tem trabalhado
constantemente para a melhoria da cidade!

CONSTRUÇÃO DA PISTA DE
CAMINHADA NO BAIRRO PALMEIRAS
Moradores do bairro Palmeiras
e arredores já podem comemorar!
Isso porque as obras de
construção da pista de caminhada
no bairro já estão a todo vapor.
Em breve, fazer exercícios no local
será muito mais confortável e seguro.

LIMPEZA URBANA
Uma cidade limpa é o desejo de todos os
cidadãos, e a Administração Municipal
sabendo disso e priorizando a limpeza
urbana, em toda a cidade tem acontecido
serviços de varrição, caiação e capina.
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CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A GRIPE E SARAMPO
E a campanha de vacinação contra a gripe e sarampo foi prorrogada para até dia
24 de junho para os grupos prioritários. Depois dessa data, estados e municípios
poderão ampliar a imunização contra a gripe para toda a população a partir de
6 meses de idade, enquanto durarem os estoques da vacina.
A meta é vacinar 90% do público-alvo, que inclui:
· Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
· Idosos;
· Trabalhadores da saúde;
· Gestantes e puérperas;
· Povos indígenas;
· Professores;
· Pessoas com deﬁciência permanente ou com comorbidades;
· Forças de segurança e salvamento e forças armadas;
· Trabalhadores portuários ou do transporte coletivo de passageiros
e caminhoneiros;
· Funcionários do sistema de privação de liberdade, população
privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas
socioeducativas.
A vacina contra a gripe previne o surgimento de complicações
decorrentes da doença e, dessa forma, contribui para a
redução da sobrecarga sobre os serviços de saúde.

SARAMPO
O público-alvo da vacina contra o sarampo inclui trabalhadores da saúde e
crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

FESTA DO CAVALO

Entre os dias 16 à 19 de junho acontecerá no município a tradicional Festa do Cavalo. Pensando ainda mais no
nosso povo, uma grande surpresa, mais um dia de entrada franca, com eles a pressão do Brasil Alan & Alex!!!

Se liga na programação:
· 16/06 - Quinta feira - Cavalgada às 10h saída do Parque de Exposições. Logo após, provas funcionais e a noite um
super show com Rionegro e Solimões. Entrada Franca.

· 17/06 - Sexta-feira - Provas Funcionas durante o dia, e a noite um super show com Alan e Alex. Entrada Franca.
· 18/06 – Sábado - Provas funcionais, ﬁnal do rodeio e show com João Bosco e Vinícius.
· 19/06 – Domingo - Provas Funcionais, desﬁle da Garota Country e um super Show com Cézar e Paulinho.
Entrada Franca.

Venha participar
da nossa
tradicional
Festa do Cavalo!
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