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LAGOA DA PRATA
QUASE TRIPLICA
ICMS CULTURAL

Resultado divulgado
mostra que Lagoa da Prata
subiu de 4,85 para 13,95.

PÁG. 04

Representando os amigos da APAE,
Davi Lamounier é eleito vereador
mirim em Lagoa da Prata
PÁG. 08

Festival de gastronomia
Delícias da Roça acontecerá
em Arcos
O evento será realizado nos moldes
do tradicional 'Festival de gastronomia
Rural de Itapecerica'.

10º edição do Moto Sunset
reúne motociclistas de todo
o país em Lagoa da Prata
PÁG. 04

PÁG. 07

De família lagopratense,
cirurgião vence concurso
mundial e vai para Bélgica
Neto de José Pereira, mais conhecido em Lagoa da Prata por Telê, o
cirurgião Robert se considera “meio lagopratense”, por sua família
paterna ser de Lagoa da Prata.
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Novo modelo de Carteira de Identidade
deverá ser feito com agendamento
prévio em Lagoa da Prata
O município registrou alta demanda para a emissão do documento,
o que fez com houvesse a necessidade de agendamentos.
Rhaiane Carvalho

segura. Assim, fotos ou
imagens de criminosos
em cenário de crime
podem resultar em
identiﬁcação. Da mesma
forma, impressões
digitais ou fragmentos de
digitais em local de crime
podem levar à identiﬁcação do autor de forma
rápida e 100% conﬁável,
quando o banco de dados
for completo”, explicou
Lopes.

Após alguns
questionamentos, a
equipe do Jornal Cidade
e do Sou Mais Lagoa
conversou com o
delegado de Polícia Civil
de Lagoa da Prata, Ivan
José Lopes, para
esclarecer como
funcionará na prática a
emissão de Carteira de
Identidade no município.
Adotando o
novo modelo, a emissão
promete ser mais rápida
e desburocratizada. De
acordo com o delegado,
a demanda tem sido
grande e houve a
necessidade de se
trabalhar com agendamento.
“O agendamento deve ser
presencial com número
de CPF e ele acontece
todos os dias. O meu
propósito é criar um
mecanismo eletrônico
para esse agendamento
remoto e de forma
bastante transparente”,
explicou.

E l e a i n d a
acrescentou que o novo
formato da Carteira de
Identidade segue um
padrão nacional e
explicou sobre a
emissão da primeira e
segunda via.

(Foto: Arquivo Jornal Cidade / divulgação).

(Foto: Polícia Civil / divulgação).

Para fazer o
agendamento basta
procurar a Delegacia na
Rua Espírito Santo, 836,
Centro, das 8h30 às 18h
(não fecha para horário
de almoço). Já para a
emissão do documento
os horários estão
disponíveis entre 12h e
17h. Mais informações
pelo telefone (37) 32611933.

Novo modelo
O novo formato
de Carteira de identidade que, segundo o
delegado, garantirá
mais agilidade no
processo.
“A Carteira de Identidade
chegará para a pessoa em
sua residência pelos
Correios. O processo

A Mineração Belocal Ltda, por determinação da
Superintendência Regional de Meio Ambiente do
Alto São Francisco, torna público que obteve, por
meio do Processo Administrativo nº
02480/2004/026/2013, Licença Prévia concomitante Licença de instalação LP+LI, para as atividades
de Fabricação de Cal Virgem, Hidrata e Extinta; e
Beneﬁciamento, Preparação e Transformação de
Minerais Não Metálicos, localizado na Localidade
Limeira, s/n, zona rural do Município de Arcos/MG.

Fale com a redação
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agora é digital, não tem a
necessidade de sujar as
mãos com tinta e também
não é necessário levar
fotograﬁas”.
Em Lagoa da
Prata, o novo sistema
começou a funcionar no
dia 30 de maio e a
primeira pessoa a ser
atendida foi a senhora
Rosângela Peixoto de

Morais, moradora do
Bairro Chico Miranda.
“O sistema ABIS – Sistema
A u t o m á t i c o d e
Identiﬁcação Biométrica,
além de trazer agilidade e
conforto no momento do
atendimento ao cidadão,
viabiliza o reconhecimento facial de pessoas e
identiﬁcação datiloscópica de forma rápida e

“A 1ª via da Carteira de
Identidade continua
gratuita para todas as
pessoas. A 2ª via também
é gratuita para pessoas
hipossuﬁcientes (aquelas
beneﬁciárias de auxílios
federais inscritas no CAD
Único. Também é gratuita
para 2ª via em casos de
furto e roubo recente”,
informou.

A Mineração Belocal Ltda, por determinação da
Superintendência Regional de Meio Ambiente do
Alto São Francisco, torna público que solicitou, por
meio da Solicitação nº 2022.04.01.003.000167,
Licença de Operação, para as atividades de
Fabricação de Cal; e Beneﬁciamento, Preparação e
Transformação de Minerais Não Metálicos, localizado na Localidade Limeira, s/n, zona rural do
Município de Arcos/MG.

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

jornalcidademg.com.br
jornalcidademg
jornalcidademg

EXPEDIENTE: Editado e Distribuido por CR Comunicação LTDA. CNPJ: 13.591.966/0001-92. EDITORA CHEFE: Rhaiane Carvalho.
DIRETORA: Rhaiane Carvalho. REPORTAGEM: Rhaiane Carvalho.
DIAGRAMAÇÃO: umnovomundo.digital. PROJETO GRÁFICO: Raphael Menezes. IMPRESSÃO: Gráﬁca e Editora Vale do Flamboyant.

As matérias assinadas e o conteúdo dos anúncios publicitários são de responsabilidade de seus respectivos autores.
O Jornal Cidade tem tiragem de 3.000 exemplares e é distribuído gratuitamente em Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte,
Arcos, Moema e Japaraíba.

JORNAL

CIDADE

jornalcidademg.com.br

jornalcidademg

jornalcidademg

28 DE JUNHO

03

JORNAL

CIDADE

CULTURA

28 DE JUNHO

04

10º edição do Moto Sunset reúne
motociclistas de todo o país
em Lagoa da Prata
Neste ano, o evento também terá apoio da ACE/CDL, Sicoob Crediprata e Sicoob Lagoacred.
Da Redação
Nos dias, 1, 2 e 3
de julho, o Moto Clube
Rodas de Prata, com
apoio principal da
Prefeitura realizará a 10ª
edição do Moto Sunset,
Encontro Nacional de
Motociclistas de Lagoa da
Prata, no cartão postal da
cidade, a praia.
Neste ano, o
evento também terá
apoio da ACE/CDL, Sicoob
Crediprata e Sicoob
Lagoacred. O evento
contará com shows de
rock durante todo o dia,
expositores de peças e
vestuário motociclístico,
diversos motoclubes de
todos os cantos do país
presentes, exposição de
carros antigos dentro da
praia municipal.
Conforme a
secretária de Cultura e
Turismo, Laiana Modesto,
o Moto Sunset tornou-se
um dos principais eventos
de motociclistas do país e
é conﬁrmado o importante impacto econômico na
cidade, com o fomento

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

considerável do comércio
local, rede hoteleira e
demais serviços oferecidos.
“As reservas nos hotéis
foram quase 100%
esgotadas pelos motociclistas e turistas que vem ao
evento e de acordo com
dados da Secretaria de
Cultura e Turismo em
edições anteriores, mesmo
com a praça de alimentação
no interior do evento, os
restaurantes, bares,
lanchonetes e padarias da
cidade tem um aumento de
200% a 300% nos dias da
festa, se comparado com
ﬁnais de semana normais. O
Moto Sunset com certeza é
uma das principais
festividades da cidade, que

incentiva e fomenta o
desenvolvimento turístico
de Lagoa da Prata e é
prioridade desta gestão
torná-lo cada vez mais
importante no calendário
nacional de eventos”.
História
Iniciado em 2013,
o evento se tornou um
grande sucesso, de
reconhecimento e
referência nacional. O
evento movimenta
positivamente a economia local e contribui para
ganhos signiﬁcativos do
comércio em todos os
segmentos, o setor de
hotelaria, alimentação,
supermercados, lazer e
turismo são os principais

favorecidos e levam o
crescimento econômico
indireto para seus
funcionários, serviços
terceirizados, colaboradores diretos e indiretos. O
evento tem total apoio da
administração pública, da
secretaria de turismo,
polícia militar, guarda civil
municipal, favorecendo a
segurança, o bem-estar e
o lazer, o que garante total
reconhecimento da
população como um dos
melhores e mais seguros
eventos da região.
No período de
pandemia entre 2020 e
2021 também foram
realizadas edições
solidárias com objetivo de
realizar ações sociais
voltadas as instituições de
caridade da cidade, com o
intuito de trazer amparo
as estas instituições que
sofreram com as diﬁculdades e desaﬁos que a
pandemia trouxe. Neste
ano, voltamos com o
evento presencial
resgatando todo o
sucesso que se acumulou
durante todos esses anos.
São 03 dias de evento, dois

palcos e a melhor estrutura que a região pode
oferecer.
Programação Oﬁcial:
• Sexta (1):
– Início as 19h
Abertura oﬁcial do evento
com o Movimento Lagoa
Corre, que irá promover
uma maratona na região
do nosso cartão postal.
• Shows com KS Band e
Cabal Tribal
• Sábado (2) :
– Início as 10h30 (terá
também uma exposição
de carros antigos,
mencionada acima)
• Shows do Palco alternativo:
– Helder Clério tocando
Beatles
– Banda Old Rock (Rock 80 e
90)
– Banda Green Grass (Rock e
Hard Rock internacional)
– Banda Metáfora (Rock,
Punk, Hard Rock internacional/nacional)

a partir das 19h:
– Patrício Gontijo
– Big Jackers ACDC Cover
– Banda Urbana 2 Legião
Urbana Cover
Domingo (3):
– Início as 10h30
– Banda Rock and Blues
(tocando os clássicos do
rock nacional e internacional)
O e v e n t o
também conta com
estruturas, serviços e
brindes voltados aos
motociclistas:
– Camping coberto com
toda a estrutura necessária para o conforto
(chuveiro quente,
banheiros e etc)
– Café da manhã gratuito
para motociclistas do
camping
– Troféu personalizado do
evento para motociclistas
escudados e inscritos.

• Shows do Palco Principal

Prefeitura de Lagoa da Prata quase
triplica pontuação do ICMS Cultural
Resultado divulgado nesta semana, mostra que Lagoa da Prata subiu de 4,85 para 13,95.
Da Redação
O Instituto
Estadual de Patrimônio
Histórico e Artístico,
órgão vinculado à
Secretaria de Cultura do
Estado de Minas Gerais,
divulgou nesta semana a
pontuação do ICMS
Cultural e Lagoa da Prata
surpreendeu de forma
positiva. O município
que no ano de 2020
obteve avaliação de 4,85
deu um salto e, na
avaliação de 2022,
alcançou 13,95 pontos,
quase o triplo comparado com anos anteriores.

evidência que é prioridade da Prefeitura retomar
os trabalhos voltados ao
Patrimônio Histórico em
Lagoa da Prata:

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

A avaliação positiva por
parte do IEPHA possibilitará mais recursos para
que a gestão municipal
possa investir na cultura
e conservação do
patrimônio e bens

históricos em Lagoa da
Prata.
O Prefeito DiGianne destaca os
ganhos da gestão
municipal na Cultura, e

“Como professor e
historiador, sempre foi
uma preocupação
resgatar nossa história e a
valorizar os grupos e
cidadãos que promovem e
mantém tradições
culturais em nossa cidade.
Tem sido prioridade
realizar este trabalho e
continuaremos trabalhando para que este
número seja cada vez

maior. A Cultura tem sido
prioridade na nossa
gestão e continuaremos
trabalhando para que o
ICMS Cultural do município seja cada vez maior”,
destacou o Prefeito.
A alta pontuação
no ICMS Cultural é
graças ao árduo trabalho
para organização de
documentos, atualização da listagem dos bens
inventariados e organização dos Conselhos.
Desde o início de 2021 a
Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo

participa marca presença em diversos cursos e
capacitações promovidos pelo Instituto
Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de
Minas Gerais (IEPHA),
além de realizar a
Jornada do Patrimônio
Cultural, promover
importantes ações de
educação para o
Patrimônio, ações de
Salvaguarda, parcerias
com os detentores dos
bens culturais do
município, cadastro dos
presépios e entre
outros.
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PLANO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL É
APRESENTADO EM MOEMA
O município de Moema, com intuito aprimorar a oferta dos serviços
socioassistenciais apresentou no dia 21 de junho, o Plano Municipal de
Assistência Social (PMAS).
A ideia é que de forma participativa, sejam elencadas as prioridades locais e
promover uma oferta justa aos usuários.
Além de organizar, regula e norteia a execução da Política de Assistência
Social aprovada pelo respectivo Conselho.
O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento legal que, além
de sistematizar as ações e planejar esse processo de implementação,
contempla serviços, projetos, programas, benefícios sócio assistenciais.
Para elaboração a Prefeitura municipal de Moema contou com uma
equipe de elaboração como Sirléia Moreira Tavares - Socióloga e Sheila
Costa - Assistente Social.
A secretária de assistência social Edna Rita de Cássia Vieira frisou a
importância da elaboração do plano para o município e destacou a
importância da atual administração para que se fosse realizado. No local,
estiveram presentes o Prefeito Municipal senhor Alaelson Antônio, a
vice-prefeita senhora Heloisa, o presidente Conselho Municipal Mardem
Fabrício; o representante dos Vicentinos senhor Otaviano; o secretário
de compras senhor Edmilson, a equipe técnica do CRAS, a técnica do
CADúnico Júlia e Claudenice Geralda, que é Assistente Social da gestão.
Aos demais presentes ﬁca nosso agradecimento!

PREFEITURA DE MOEMA ABRE INSCRIÇÕES
PARA DIVERSOS CURSOS GRATUITOS
As inscrições podem ser realizadas na Secretaria de Assistência Social.

Os cursos disponibilizados são:
MOTOSSERRA:
Inscrições: 30/06 à 02/07
Horário: 8h às 17h
Idade: 18 anos
Instrutor Hélio.

ROÇADEIRA DERRIÇADORA
E PODADORA:
Inscrições: 27/06 à 28/06
Horário: 8h às 17h
Idade: 18 anos

HORTA IMPLANTAÇÃO:
Inscrições: 30/06 à 02/07
Horário: 8h às 17h
Idade: 18 anos

Para mais informações entre em contato pelo telefone: (37) 9 9958- 0114 – falar com Laís.
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De família lagopratense, cirurgião
vence concurso mundial e vai
para Bélgica
Neto de José Pereira, mais conhecido em Lagoa da Prata por Telê, o cirurgião Robert se
considera “meio lagopratense”, por sua família paterna ser de Lagoa da Prata.
Rhaiane Carvalho
Bárbara Félix
Formado em
medicina pela
Universidade Federal de
Minas Gerais (Ufmg) há
oito anos, com residência médica em cirurgia
vascular pelo Hospital
João XXIII e Hospital
Felício Rocho, em Belo
Horizonte, Robert
Amorim, médico
angiologista e cirurgião
vascular, venceu um
concurso mundial,
sendo o único sulamericano, e agora está
na Bélgica.
(Robert Amorim /Arquivo Pessoal).

Neto de José
Pereira, mais conhecido
em Lagoa da Prata por
Telê, o cirurgião Robert
se considera “meio
lagopratense”, por sua
família paterna ser de
Lagoa da Prata – ele
conversou com o
Sou+Lagoa e Jornal
Cidade para contar
sobre o concurso e a ida
para a Europa.
Segundo ele, o
concurso foi organizado
por uma indústria
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mundial de dispositivos
médicos, que na área da
cirurgia vascular, é uma
grande produtora de
stents e balões para
angioplastia.
“O concurso teve
sua primeira edição em
2019, eu estava no ﬁm de
uma formação de cinco
anos, além dos seis de
medicina, para me tornar
cirurgião vascular e então
meu preceptor e colega
Dr. Gustavo Kleinsorge

CULTURA

trouxe a notícia que eles
contemplariam com uma
bolsa de estudos para um
mês de estágio em um
dos hospitais credenciados, dois na Espanha e
um em Dendermonde, na
Bélgica. Para participar,
deveríamos enviar um
caso de algum paciente
que tivéssemos tratado
que fosse interessante”,
contou o médico.
Sobre o caso
que levou Robert a

vencer o concurso, o
cirurgião explicou que
era uma paciente de 73
anos que deu entrada
no pronto socorro com
dor intensa em membro
inferior direito, que a
impedia de dormir,
associado a áreas de
palidez no pé e rouxidão
importante dos dedos.
“A
hipertensa
oclusão
artérias

paciente era
e apresentava
longa das
que levam

jornalcidademg.com.br

1° Festival de Gastronomia
‘Delícias da Roça’ acontecerá
em Arcos
O festival acontecerá nos moldes do
tradicional 'Festival de Itapecerica
Da Redação
Pela primeira vez, Arcos terá o 1° Festival Gastronômico ‘ Delícias
da Roça’.
O evento seguirá a linha do tradicional Festival Gastronômico de
Itapecerica com fornos, fornalhas, fogão a lenha, deliciosas comidas,
quitandas, doces, melados carnes entre outras delícias.
As datas já foram deﬁnidas, o Festival acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de
julho, na Praça da Matriz.

sangue à perna direita,
desde próximo à barriga
até a região da virilha e
depois novamente na
região da coxa. Esse
tamanho de oclusão
costumeiramente recai
em cirurgia aberta, com
corte. Porém, com a
evolução dos materiais
para tratamento minimamente invasivo, nós
conseguimos através de
cateterismo chegar até o
local que estava fechado,
usamos um ﬁo guia para
atravessar essa lesão e
então insuﬂamos um
balão e implantamos um
stent para que o local
continuasse aberto e
ﬂuindo sangue. O melhor
disso tudo é o tempo curto
de internação, ela foi
liberada no dia seguinte,
já sem dor, com pulso
palpável no membro”,
disse Robert.
Agora, o médico
está na Bélgica, no
Hospital az Sint Blasius,
em Dendermonde. Por
lá, ele ﬁcará até 10 de
junho.

em nossa área, especializado em tratamento de
doença arterial obstrutiva periférica de forma
não invasiva, ou seja,
endovascular. Eu entro
em todos os casos para
auxiliar as cirurgias
endovasculares e temos
uma média de seis casos
por dia, o que torna a
experiência apesar de
curta, bastante intensa”,
declarou.
Por ﬁm, o
médico ﬁnalizou
respondendo à pergunta sobre ser uma
inspiração para outros
proﬁssionais da área.
“Não sei se
necessariamente posso
me considerar uma
inspiração, mas com
certeza espero contribuir
para produção de
conhecimento e inovação
em minha área, trazer e
praticar novos conhecimentos para melhor
auxiliar meus pacientes e
realizado em minha
proﬁssão”, ﬁnalizou.

“Aqui é um centro
famoso mundialmente

jornalcidademg
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‘Festival Mineiridades’ já têm
atrações conﬁrmadas
O encerramento do Festival contará com
atrações regionais e músicos da cidade
Da Redação
O ‘Festival Mineiridades’, que acontecerá em Santo Antônio do
Monte de 5 a 10 de agosto já conta contrações conﬁrmadas.
O evento terá o encerramento na Praça da Estação nos dias 12,13 e
14 de agosto com shows regionais e músicos da cidade.
Conﬁra a programação:
12/08: Helena Amorim;
13/08: Rhadyo k7 e Dias de Truta;
14/08: Banda Alternativa e Tia Elza.
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Em Lagoa da Prata e Arcos, universitários
realizam projeto para conscientizar
sobre leishmaniose
Embora a leishmaniose seja mais frequente em cachorros, pode ser transmitida
para os humanos através da picada de pequenos insetos, conhecidos como ﬂebótomos.
Rhaiane Carvalho
Bárbara Félix

Em Lagoa, as
ações consistiram na
entrega de panﬂetos em
clínicas veterinárias, feira
de produtos na Praça de
Eventos, e também em
uma feira de adoção de
cachorros, e em todas as
ações, o grupo faz uma
explicação sobre a doença
para a população.

U m g r u p o
composto por sete
universitários, que
estudam na Una – Bom
Despacho, estão realizando um projeto para
conscientizar a população
sobre a leishmaniose e os
problemas causados por
ela.
(Fotos: Brenda Kelly/arquivo pessoal).

Leishmaniose é
uma doença parasitária, e
pode ser dividida em dois
conceitos, sendo a
“leishmania tegumentar”,
quando afeta a pele e a
“leishmania visceral”,
quando afeta os órgãos.
Sua transmissão
se dá por meio da picada
do mosquito-palha e essa
condição é considerada
majoritariamente tropical,
sendo mais comum em
países de clima quente e
úmido, como certas
regiões do Brasil. Embora
a leishmaniose seja mais
frequente em cachorros,
pode ser transmitida para
os humanos através da
picada de pequenos
insetos, conhecidos como
ﬂebótomos. Para isso
basta que o inseto pique
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um cachorro doente e
depois pique a pessoa.
O g r u p o é
formado por Ana Luísa [1
período de Farmácia],
Brenda kelly [2 período de
Fisioterapia], Mariana [1
período de Fisioterapia],
Iasmin Rocha Coelho [2

período de enfermagem],
Yasmin Alves e Maria
Fernanda [1 período de
ﬁsioterapia], Cadu [1
período de farmácia].
O projeto dos
alunos será feito em Lagoa
da Prata e Arcos, e conta
com diversas ações.

Na cidade de
Arcos, foram feitas visitas
no setor de zoonoses,
onde entrevistaram o
veterinário responsável
João Henrique Lima Vieira
e também foram distribuídos panﬂetos na feira da
cidade, onde ﬁzeram a
abordagem por meio de
entrevistas; na oportunidade, também ﬁzeram uma

breve explicação sobre a
doença.

passamos as pessoas
ﬁcavam mais interessadas
no assunto e falavam que a
Prefeitura deveria fazer
uma campanha sobre essa
doença. Então decidimos
conversar também com o
prefeito da cidade de Lagoa
da Prata, apresentar o
nosso trabalho e nos deu
todo apoio e se colocou à
disposição para qualquer
ajuda em relação ao
movimento”, contou
Brenda.

Ao Sou+Lagoa e
Jornal Cidade, a universitária Brenda Kelly falou
sobre o principal intuito do
projeto, que é conscientizar a população sobre os
graves problemas
causados pela doença
leishmaniose.
“O objetivo é conseguir
alcançar o maior número de
pessoas, politizando sobre
as formas de prevenção,
tratamento, sintomas e
como se dá a doença.
Notamos que as pessoas são
bem leigas sobre esse
assunto e que quase
ninguém escuta falar sobre a
doença. A cada ponto que

Vale ressaltar que
trabalhos, principalmente,
voluntários é de extrema
importância para levar
informações à população,
esclarecer dúvidas sobre
os mais diversos assuntos
e ainda fazer a diferença
na comunidade.

(Fotos: Brenda Kelly/arquivo pessoal).
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Representando os amigos da Apae, jovem
é eleito vereador mirim em Lagoa da Prata
Em Lagoa da Prata, o projeto “Vereador Mirim” já existia na Câmara e foi implementado
pelo ex-vereador Adriano Moreira, no entanto, na pandemia, foi paralisado.
Rhaiane Carvalho
Bárbara Félix
O jovem Davi
Lamounier, de 18 anos, é o
mais novo ‘vereador mirim’,
em Lagoa da Prata. Com a
posse já marcada para dia 1
de agosto, na Câmara
Municipal de Lagoa da
Prata, Davi conversou com
o Sou+Lagoa e Jornal
Cidade, para falar a
respeito da oportunidade.
Em Lagoa da
Prata, o projeto “Vereador
Mirim” já existia na Câmara
e foi implementado pelo exvereador Adriano Moreira,
no entanto, na pandemia,
foi paralisado. Porém, a
atual legislatura em

consonância com escolas do
município, modernizou o
projeto colocando-o para
funcionar novamente.
À reportagem,
Davi falou que concluiu o
ensino médio em 2021 e,
por ser cadeirante, decidiu
voltar à Associação de Pais e
Excepcionais (Apae) para
fazer um curso.
(Foto: Davi Lamounier / arquivo pessoal).

“Retornando à Apae e na
convivência com meus novos
colegas, fui eleito em primeiro
lugar, como vereador mirim
para representá-los. Meu
sentimento é de alegria,
felicidade, e gratidão a Deus
por ter conseguido essa
conquista”, contou Davi.

Ele ainda disse
que em primeiro momento,
houve uma reunião na
Câmara, para a apresentação, e logo na segunda
reunião, foi eleito como
auto-defensor de quatro
regionais da Apae.
“No dia 20 de junho

estaremos em Pará de Minas
no Fórum Regional das
Apae’s. com a Apae, realizaremos projetos em prol da
comunidade, à família
‘Apaeana’”, disse o vereador
mirim.
O que signiﬁca ser
vereador mirim?

Ao Sou+Lagoa, a
atual presidente da Câmara,
Carol Castro contou que o
projeto “Vereador Mirim”
tem o objetivo é aproximar
os pré adolescentes e
adolescentes, do sexto ao
nono ano do ensino
fundamental, ao Poder
Legislativo, e os eleitos
poderão conviver dentro da
realidade da Câmara,
aprender como se faz uma
lei, todo o processo
legislativo, a separação dos
poderes [legislativo,
executivo e judiciário] e a
importância da representatividade da população de
Lagoa da Prata.
“Na verdade é uma reativa-

ção do projeto que esteve
paralisado devido à
pandemia por conta do
projeto de total vinculação
com a escola presencial. No
caso da Apae, a escolha do
vereador mirim pode se dar
de forma diferente por conta
da educação especial e o
público merecer outras
estratégias de escolha
[conforme o parágrafo sexto
do artigo terceiro da
Resolução 672/2013,
alterada pela Resolução
789/2015]. A eleição das
escolas de ensino regular
será dia 23 de junho, onde
serão eleitos os candidatos
que obtiverem mais votos
nas outras nove escolas”,
disse Carol.
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Lhoist realiza Ação
Comunitária em Arcos
A empresa disponibilizou transporte gratuito até o local onde eles foram recebidos por
toda equipe de voluntários da Lhoist com um café da manhã especial,
além de participarem do sorteio de diversos brindes.
Da Redação

o ano novas distribuições de cestas e também ações de voluntariado.

No dia 18 de junho a
Lhoist realizou a
distribuição de cestas
verdes com hortaliças e
vegetais orgânicos
(alface, mostarda,
espinafre, rúcula,
repolho, salsinha,
cebolinha, dentre
outros) para mais de 60
famílias em um evento
especial para os moradores dos bairros
Calcita, Santa Eﬁgênia e
Nossa Senhora
Aparecida.
A empresa disponibilizou transporte gratuito
até o local onde eles
foram recebidos por
toda equipe de voluntários da Lhoist com um
café da manhã especial,
além de participarem do
sorteio de diversos
brindes.

Grupo Lhoist

(Fotos: Grupo Lhoist / divulgação).

A ação faz parte do
p r o j e t o H o r t a
Comunitária, iniciativa
que começou em 2020
na unidade de Arcos e
teve sua ampliação em
2022, devido a demanda
e necessidade de

(Fotos: Grupo Lhoist / divulgação).

contribuir para que a
população dos bairros
(Calcita, Santa Eﬁgênia e
Nossa Senhora
Aparecida) tivesse uma
alimentação mais
saudável, promovendo
assim a qualidade de

vida e consequentemente, o desenvolvimento
social local.
O Horta Comunitária faz
parte do Programa
+Solidário criado pela
empresa em 2019, que

tem por objetivo a
promoção de iniciativas
de impacto social junto
às comunidades onde a
Lhoist possui atuação e
de fomento ao voluntariado com os colaboradores. Estão previstas para

(Fotos: Grupo Lhoist / divulgação).

O Grupo Lhoist possui
mais de 130 de história e
está presente no Brasil
desde 2004. A empresa
tem como compromisso
aliar harmoniosamente
o desenvolvimento com
a sustentabilidade,
criando condições e
oportunidades para que
no futuro todos possam
conviver em uma
sociedade mais justa e
humana. Além das
melhores práticas
ambientais, está atenta
ao desenvolvimento das
regiões e principalmente das comunidades,
atuando diretamente
junto aos municípios em
projetos, iniciativas e
ações sociais.
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