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O jornal da verdade

As confissões de um jovem perdido na própria história

20 de novembro: 
Dia Nacional da Consciência Negra

A IX Festa da Consciência Negra contou com várias apresentações, inclusive do grupo afro Odum Orixás de 
Belo Horizonte e dos alunos da própria Escola Municipal Memorial Zumbi. O destaque foi Geraldo 
Luciano – o Poeta –  aluno da APAE. Durante sua apresentação, quando menos se esperava, ele desceu 
da sua cadeira de rodas se contorcendo em forma de dança e, no ritmo da música, acompanhou 
a sua parceira. A plateia se emocionou: consciência negra e inclusão social.
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A partir desta edição o JTM faz uma pequena mudança na sua linha editorial. 
Torna-se menos carrancudo e mais alegre, cobrindo boa parte dos eventos 
que acontecem na cidade. Mas continua mantendo seu estilo independente e 
sério. 

O jornal da verdade – como é chamado pela maioria dos leitores – com o 
tempo amadureceu. Isto é bom na medida em que não abre mão dos 
princípios que nortearam o seu lançamento. Em outras palavras, continua 
fazendo um jornalismo instigante e intrigante – o jornalismo investigativo.

Os bastidores da notícia trazem no seu bojo verdades, mentiras e fofocas que 
precisam ser filtradas e apuradas. As informações chegam aos borbotões. A 
cada dia aumenta o número de pessoas que acreditam somente no JTM.

Os elogios constantes envaidecem nossa equipe, mas não fazem com que 
fique deslumbrada com o sucesso. Pelo contrário, tudo isso aumenta a 
responsabilidade de um jornal que nasceu para ser a voz do povo.

:: Mudança ::
O JTM comunica aos anunciantes, leitores e simpatizantes a sua mudança 
para a rua Ipanema no. 4, bairro Ipiranga, quase esquina com a avenida 

Santos Dumont. O telefone permanece o mesmo: 38 3754.2423.
JTM – o jornal da verdade

 Cena da vida real 
Amor a primeira vista entre Gabriela e a arara Lara, na ilha do Mar Doce, no dia que 
o JTM foi fazer a matéria sobre o projeto ASAS - Áreas de Soltura de Animais 
Silvestres.
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Rua Ipanema 04, bairro Ipiranga - CEP: 39.205-000

Madeira tratadaMadeira tratada
Se você precisa de madeira tratada com alta densidade e maior 

durabilidade, o Viveiro Boa Vista tem. Se o seu problema é mourão e 
esticadores para cerca, peças para varanda, curral, caibros, terças e 

linhas para construções rurais e urbanas, o Viveiro Boa Vista tem. Faça 
um orçamento e compare os preços. Entrega gratuita na sua obra, 

dentro do perímetro urbano.  Procure o Viveiro Boa Vista. 

Se você precisa de madeira tratada com alta densidade e maior 
durabilidade, o Viveiro Boa Vista tem. Se o seu problema é mourão e 

esticadores para cerca, peças para varanda, curral, caibros, terças e 
linhas para construções rurais e urbanas, o Viveiro Boa Vista tem. Faça 

um orçamento e compare os preços. Entrega gratuita na sua obra, 
dentro do perímetro urbano.  Procure o Viveiro Boa Vista. 

www.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.brwww.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.br
(38) 3754.1751 (38) 8818.1062 ou (33) 9104.9357(38) 3754.1751 (38) 8818.1062 ou (33) 9104.9357
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Da redação

Ludiane Gaia quer porque quer 
voltar a trabalhar no hospital
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Depois de ser demitida por suposta de Três Marias apresentou defesa 
participação no esquema de corrupção escrita com uma série de documentos, 
instalado na Divisão de Recursos inclusive a edição de agosto do JTM que 
Humanos da Prefeitura Municipal de publicou uma entrevista exclusiva com 
Três Marias, Ludiane Gomes do Nasci- Ana Paula Aparecida Moreira sob o 
mento, mais conhecida como Ludiane título: “Ana Paula abre o jogo. 
Gaia, entrou na Justiça do Trabalho Enfermeira denuncia esquema de 
exigindo a quantia de 500 mil reais. Em corrupção”. O advogado de Ludiane 
seguida, protocolou um aditamento - Gaia, Pedro Augusto Barbosa de Souza, 
uma nova exigência judicial – para pediu vistas ao processo. A Juíza 
reintegração no cargo. Ou seja, ela marcou nova audiência de instrução e 
exige na Justiça o retorno ao cargo do julgamento para o dia 26 de janeiro de 
qual foi demitida. 2012.

O caso está sendo julgado pela Justiça O primeiro capítulo da novela era: 
do Trabalho de Curvelo. A audiência Ludiane sai ou não sai? Ela acabou 
inicial foi realizada no dia 17 de saindo. Em 26 de janeiro mais dois 
novembro, às 14h22min, e terminou capítulos vão acontecer: Ludiane ganha 
sete minutos depois, às 14h29min. ou não ganha os 500 mil reais? E o 

último vai se chamar: Ludiane volta ou 
A Juíza do Trabalho, Ana Carolina não volta? Três Marias inteira quer 
Simões Silveira, propôs a conciliação, saber o final.
que foi rejeitada. A Fundação de Saúde 

Ela volta ou 
não volta?

rente, ética e séria no trato da questão O encontro promovido pelo PT e PDT de zero a 24 anos em uma população 
A grande novidade desta edição é o ambiental. Mesmo que a história colocou de vez a sucessão na ordem do total de 1.200 habitantes. Enquanto a 
movimento separatista que nasce em sinalize para um passado diferente, dia. Está na hora de começar a discutir  população brasileira envelhece, Andre-
Andrequicé. As pessoas, principal- com um passivo ambiental impagável, projetos e propostas para Três Marias, quicé rejuvenesce, mesmo que desor-
mente os políticos, precisam prestar o melhor é esquecer o passado e seguir sob a gestão de um novo prefeito a ser denadamente.
atenção neste fato que representa uma em frente, em busca de um ideal de eleito em outubro de 2012.
situação limite de descaso e abandono. desenvolvimento sustentável. O pacote de obras inauguradas pelo 
Respeitando o desejo do distrito mais Nonato e a sua história de vida que Prefeito gerou muita especulação 
importante de Três Marias, o JTM abriu A abordagem sobre a capelinha de merecia ser contada mantém a linha sobre a sucessão municipal. O fogue-
um caderno de quatro páginas dedica- Manuelzão, agora com a porta de duas adotada na primeira edição – abrir tório e a presença de tantos políticos na 
do aos assuntos de Andrequicé. folhas, tem a ver com os 44 anos da espaço para os pobres e oprimidos cidade revelam claramente a intenção 

morte de João Guimarães Rosa ocor- menos favorecidos pela sorte. eleitoral. Por outro lado, a pendenga 
A matéria sobre o depósito Murici rida em 19 de novembro de 1967. Se entre o Prefeito, a COPASA e a Câmara 
mostra o esforço de uma empresa para toda a história nasceu ali, era justo que A creche Cantinho da Criança emocio- parece uma novela interminável.  
preservar o ambiente local onde está o assunto estivesse em pauta em uma na pela dedicação e zelo. Surpre- Quem “paga o pato” é povo.
instalada. Existem o presente e o homenagem especial a Manuelzão e ao endentemente, Andrequicé cresce na 
passado. O fato é que a empresa maior escritor brasileiro do século XX. contra mão da história. Lá há 400 Estes são os destaques desta edição. 
assume de vez uma postura transpa- crianças, adolescentes e jovens na faixa Boa leitura!



Uma bela voz. Apresentador de sentava o seu programa. A sua 
eventos e de dois programas na rádio interatividade com os ouvintes é 
87.9 FM, 'Amor Sem Fim' e 'Frequência impressionante. O telefone não para 
Máxima'. Está na oitava edição do CD de tocar. Ball atende a todas as 
'Amor Sem Fim'. Funcionário da ligações. Conversa, dá sugestões e 
Prefeitura há 10 anos, vive da qualida- aconselha as pessoas que ligam.  
de do seu trabalho. Além de apresenta- Emociona-se com os telefonemas e 
dor de dois programas, é diretor tem um carinho especial com as pes-
artístico da rádio. Foi eleito destaque soas. Tem uma relação de confiança 
do ano oito vezes seguidas. com a cidade. E esbanja credibilidade 

ao microfone. No rádio consegue levar 
Este é Carlos Antônio Guimarães – Ball - entretenimento, lazer e fazer um belo 
como é conhecido por todos. Tem 45 trabalho social. Ball já fez campanhas 
anos. Nasceu em Paraopeba e veio para para ajudar muita gente. 
Três Marias aos cinco anos de idade, 
em 1989. Ball é um radialista que ama a - O que me impulsiona e realiza são as 
sua profissão. No dia 11 de novembro a pessoas que ligam e estimulam a gente 
reportagem do JTM passou a manhã a trabalhar – afirma Ball. 
conversando com ele enquanto apre-

Toca o berrante

sua cachorrinha, passaram uma corda Sem controle - Três Marias é uma 
no seu pescoço, dependuraram em cidade curiosa e contraditória. A falta 
uma árvore e a enforcaram. Não de controle e proteção ao cidadão se 
satisfeitos, chutaram-na de todas as revela na grande quantidade de jovens, 
formas. Quando chegou, encontrou menores de 16 anos, se embriagando 
aquela cena patética. Sempre que saia nas ruas em eventos oficiais e 
de casa, dona Yolanda deixava a particulares, chegando ao ponto da 
cachorrinha presa, pois ela estava coma alcoólica ou provocada por 
parida com um filhote só. Decerto drogas ilícitas. Estes jovens freqüentam 
tentaram roubar alguma coisa e como ambientes festivos, bares e botecos e 
não tinha nada, resolveram matar a compram livremente bebidas de uso 
cadela. Covardia pura. O jeito é restrito a adultos, sem a menor 
terminar o mutirão e murar a casa para fiscalização do Conselho Tutelar e dos 
garantir a segurança dela.poderes estabelecidos. Não é possível 

que uma a cidade com apenas 30 mil 
habitantes, sede de comarca, com a Nova Três Marias – Ana Paula, 
presença de promotor, juiz, delegado, moradora do bairro de Nova Três 
policia civil e militar, não consiga conter Marias, pediu a volta do JTM ao local 
isso. Uma cidade onde crianças e para ver a situação em que se 

na faixa de 50 metros que pertence ao Fogo - Este homem sentado tranquila-jovens se prostituem em troca de encontram. Isso aconteceu no dia 11 de 
DNIT e ninguém toma providência. mente na beira do asfalto resolveu 'mirreis' e que 'já virou rota do turismo novembro, em telefonema ao vivo para 
Aliás, está virando moda na região de colocar fogo no capim alto e ficou sexual' – palavras do Promotor de a rádio 87.9 FM. Ela já não acredita na 
Três Marias ocuparem a faixa de tomando conta. Questionado pelo Justiça, dr. José Antônio de Freitas Dias solução que a COPASA prometeu para 
domínio do DNIT para fazer pastos e repórter do JTM, ele disse que Leite. Para onde vai Três Marias? Qual é 45 dia, pois lá se vão mais de cem dias. 
plantar roças.precisava plantar um canavial e o ideal de cidade que se pretende O Nova Três Marias esteve em foco no 

resolveu limpar a terra com fogo. Isso construir? JTM, na edição de mês de julho de 
Por onde andam as autoridades do aconteceu perto do Posto Mar Doce. 2011.  Por favor, COPASA e Prefeitura, 
meio ambiente?Chocante - Dona Yolanda contou ao resolvam o problema do bairro. A coisa 

Um cidadão resolve fazer um incêndio JTM que invadiram a sua casa, pegaram lá está feia, dramática mesmo!
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Ball: um radialista apaixonado pela profissão

“Tudo que tenho consegui 
em Três Marias”

“Tudo que tenho consegui 
em Três Marias”



Como as pessoas, as cidades e as 
nações não podem perder oportuni- Aqui dentro, além das políticas públicas 
dades. Há um provérbio popular que de amparo social, se assiste à consoli-
diz que “o cavalo arreado não passa à dação de programas de educação que 
porta duas vezes”. Este é um alerta para promovem o desenvolvimento huma-
Três Marias, que não pode perder a no. Em destaque, a implantação de 
oportunidade de embarcar no comboio Centros de Educação Tecnológica nas 
de progresso que está percorrendo cidades-pólo regionais, dando realida-
cidades grandes e pequenas em todo o de à proposta de extensão e interiori-
país. zação do ensino técnico em todo o país.

Aqui se lança um breve olhar sobre o Em outro nível, acontece a expansão 
formigamento do crescimento econô- das universidades federais e instituição 
mico e desenvolvimento humano que de universidades novas, como política 
se vivenciam no Brasil, para em de universalização também do ensino 
momento posterior nos ocuparmos das superior. E, finalmente, o Pró-Uni, 
insuficiências e expectativas de Três programa de acesso ao ensino superior 
Marias e das responsabilidades dos privado, com financiamento para os 
candidatos e dos movimentos políticos estudantes carentes que não tenham 
que se apresentam para as eleições do conseguido ingresso nas instituições 
ano. públicas.

O governo Lula calçou a economia No entanto, apesar dessa onda de 
brasileira com políticas de incremento progresso no Brasil atual, apesar de ter 
econômico e programas de distribuição sido deixada construída em Três Marias 
de renda, que permitiram ao país a proposta de implantação de uma 
resistir a duas grandes crises mundiais: faculdade na cidade, a má gestão 
em 2008 nos Estados Unidos e em 2011 deixou que essa oportunidade passas-
na Europa. Essas políticas alavancaram se. Má gestão e desinteligência de um 
o Brasil a uma posição de vanguarda na longo governo de oito anos que não 
economia mundial, juntamente com consegue pensar na direção do futuro.
outros países emergentes (que são 
China, Rússia e Índia), formando um Mas nem tudo está perdido. Ainda há 
novo bloco. como retomar o projeto de uma 

faculdade na cidade. Um anseio de 
Não foi por acaso que a FIFA se muitos corações. Vamos voltar a esse 
interessou em realizar a Copa do ponto.
Mundo de 2014 no Brasil e depois o COI 

*Filósofo e advogado em Direito Administrativo e - Comitê Olímpico Internacional 
Eleitoral.habilitou o Rio de Janeiro para as 

Olimpíadas de 2016. Sem dúvida, na 
década em curso, o Brasil está no 
centro das atenções mundiais e com a 
novidade de ser uma nação ecológica, 
solidária e pacífica. 

Era um tempo destes, de chuva concluiu: “O bicho do choque esmu-
boa, fina, daquelas que molham mesmo receu, tem trem aterrando pro chão 
o chão. Eu era um destes rapazinhos que adentro”. 
morava na roça lá nos fundo da Sirga a Não deu outra. Uma pedra 
fora, perto das Pedras por ali. havia rolado com a enxurrada e encostou 

Eu e mais um outro amigo um no fio fazendo aterramento. Moço, foi aí 
pouco mais velho ajudávamos um que assisti uma das cenas mais mar-
fazendeiro da região, gente boa até cantes da minha vida. Eu não entendia 
mandar parar, daqueles camaradas que nada da vida ainda, ainda mais de 
tomava uns goles no final da tarde, no choque não sabia não senhor. Não é que 
raio de despedida do sol. Este meu Podéco se agachou e ficou olhando pra 
amigo acompanhava um trago ou outro pedra, grande a danada. A chuva 
de uma pinga boa, segundo eles, vinda lá batendo no lombo. E eu alertando pra 
de Capelinha. Eu não gostava não ele não pegar na pedra, mas nada 
senhor. Hoje até aprecio se for com um adiantou.
tira gosto bom acompanhando. Podéco gritou bem alto, mais 

Mas este fazendeiro, chamado alto que o barulho da enchente que já 
Seu Dé tinha saído pra cidade e na vara começava no córrego que passava ali 
tinha um bando de leitões novos, fujões. bem perto do chiqueiro: “No intervalo 
Mas, por isso, havia cercado todo o dum tec pro outro eu avanço nela num 
chiqueiro com um fio de cerca elétrica, vapo só!” E assim ficou esperando, 
um só bem na altura da canela, já servia. concentrado e vaaaaaappppoooo. 
O aparelho ficava batendo tec, tec, tec, Foi bateu-levou. Um choque 
sem parar. brabo do diabo jogou este homem pra 

Como ficou garoando o dia trás num baque feio que só vendo. 
inteirinho o barro se fez bem molhado, Desmaiado,  Podéco custou uns 10 
escorregadio e brenhento. Podéco, meu minutos para aprumar o corpo. Mas a 
amigo, naquela friagem resolveu tomar ignorância era grande demais. 
uns goles da pinga do homem. “Se eu dé “Fi-dua-égua deste gritador 
uns tapa na mardita nem Seu Dé miserávi ronquifuça disgramado dua 
disconfia nada”- falava. Mas aí foi uns figa, ocê vai ver comigo seu desinfeliz...”- 
quatro ou nove, pois começou nos bradava.
quatro, mas não sabia se chegou nos Nisso o homem pegou o tal o 
nove, perdi a conta. derradeiro, o gritador e, querendo se 

Daí foi que assentados na beira vingar, segurou o bicho bem forte na 
da fornalha vimos um aranzel espalhado mão. Naquilo, sem chinelo, botina nem 
no quintal, era leitão a revelia. Um corre- nada, era pé no chão mesmo. O bicho 
corre doido dos sem fim. Era cachorro bem pegado firme na mão. E foi em 
prum lado, leitão pro outro e no meio os direção ao fio. 
dois caipira patinando. Um quiabo só! “Agora sente aí disgramado o 

Foi tanto tombo que só mesmo choque que quase me matou seu...”- 
depois de bem mais de hora que Podéco encostou o focinho do bicho no fio e foi 
pegou o derradeiro, o gritador! Guar- vaaaaaaaaaaaapppppppoooo denovo 
dados dentro da vara os leitões ainda pra trás...
ronquifuçavam o chão, cantos e beiradas Daí que eu nunca esqueço: 
de pau. Uma coisa chamou a atenção, o intervalo de tec-tec, em caso de dúvida, 
tec-tec do aparelho tava fraquinho, e melhor deixar os leitões vadiarem.
quase ia cessando. Daí que Podéco 

O Brasil é o país do 
crescimento

Três Marias e as oportunidades perdidas
Por Manoel Castelo Branco*
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Em caso 
de dúvida...

Nabucodonosor



Da redação O depósito Murici teve início em 1969 bientais mais adequadas para resolver partir de uma votação feita entre os 
na unidade de Três Marias, com o problema dos rejeitos, inclusive com funcionários da empresa. Murici é uma 

No dia 31 de outubro toda a imprensa deposição de rejeitos nas áreas ao a escolha do local mais recomendável fruta típica do cerrado de sabor 
de Três Marias visitou o depósito redor da fábrica, o que afetava signifi- para instalar o depósito – declara agradável ao paladar, bem pequena e 
Murici, que entrou em operação cativamente o visual às margens da BR Fernando Rezende, até então gerente arredondada.  Cezar, gerente da obra 
recentemente. Em uma mudança de – 040. Em 1982 foi construído o dique geral da empresa em Três Marias. do projeto Murici e do córrego da 
postura perante a comunidade, a de segurança da barragem Velha. Com Lavagem, disse ao JTM: - Estamos no 
Votorantin Metais se voltou para a o objetivo de distanciar o depósito das A partir disso a empresa começou a segundo passo do projeto, que é a 
preservação do meio ambiente com a margens do rio São Francisco, em 2002 trabalhar no projeto e contratou a remoção dos rejeitos. A empresa tem 
construção do depósito Murici, por foi construída a barragem da Lavagem. FIDENS, empresa responsável pela três anos para fazer isso. 
considerar que a unidade de Três construção da barragem do Murici e 
Marias é uma das mais importantes da No ano de 2005 foi assinado um também pela recuperação das áreas No futuro a empresa vai desenvolver 
empresa.  A abertura da barragem protocolo com a ANA – Agência das antigas barragens e do córrego tecnologia especial para transformar 
Murici para visitação demonstra Nacional das Águas - para a busca de Consciência. O depósito Murici está os resíduos em cimento, agregando 
claramente que a empresa assume um uma solução definitiva. localizado a 1.600 metros do rio São valor ao projeto.
compromisso definitivo de transpa- Francisco, uma vitória dos defensores 
rência e ética com a cidade. - Em 2006 a empresa resolveu discutir do meio ambiente e do rio. 

com a comunidade as soluções am-
O depósito recebe os resíduos da 
operação industrial e das barragens 
Velha e da Lavagem. A obra gerou 865 
empregos, 413 destinados a cidadãos 
de Três Marias e entre eles, 41 
mulheres da cidade trabalharam no 
projeto por decisão da Votorantin 
Metais. Só não se admitiu todos os 
funcionários de Três Marias por falta de 
capacitação ou formação. Por isso a 
FIDENS teve que contratar pessoas de 
outras cidades. O projeto foi elaborado 
e auditado por consultores interna-
cionais especializados e indepen-
dentes. Já foram investidos aproxima-
damente 200 milhões de reais na 
primeira etapa do projeto. Até 2014 a 
estimativa é investir 450 milhões de 
reais. 

O nome projeto Murici foi escolhido a 

"Ao final do projeto a área 
próxima ao rio São 
Francisco será toda 

reflorestada"  
Fernando Rezende - o novo gerente 

geral do Sistema Três Marias que 
engloba Vazante e Morro Agudo.

Depósito Murici: 
a maior obra de preservação 
ambiental de Minas Gerais
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Votorantin Metais investe 450 milhões de reais até 2014



Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

07

Da redação observando e depois foi embora - A ideia é fazer o resgate “É para ser muito mais que 
chorando. O viveiro de aclimatação é 

da fauna e da flora do uma ilha, um santuário de A ilha do Mar Doce está a cinco um espaço de passagem para rea-
quilômetros da Vila Cemig. O melhor daptação dos animais. Tem oito metros cerrado – declara Vicente preservação. Esta é a minha 
jeito de chegar lá é de barco. Não tem de comprimento, três de largura e entusiasmado. expectativa e o meu sonho”
energia elétrica e um gerador é ligado quatro metros e meio de altura. Nele 

Vicente Resendeao final do dia. A geladeira é a gás. São existe uma janela de escape de um 
Mais de 300 espécies de animais já 110 hectares de terra, mais de 90 por metro quadrado para o retorno dos 
foram soltas na ilha: arara, maritaca, cento preservados pelo proprietário animais à natureza. Mesmo com a 
papagaio, pássaro preto, sabiá, trinca Vicente Resende. janela aberta, duas maritacas e um 
ferro, canário chapinha, curió, bicudo, sabiá insistem em morar no viveiro. 
pintassilgo, corujão, jacu e tamanduá.Quando a reportagem do JTM chegou à Saem e voltam - explica Vicente 

ilha, estavam sendo plantadas em uma Resende.
Cinco por cento dos animais permane-área de quatro mil metros mais de 400 
cem em volta da casa, como é o caso da mudas de várias espécies nativas. “Quero criar um nicho de arara de nome Lara e seu parceiro, Acerola, jambo, jenipapo, araticum, 
além de alguns papagaios. São mansos, alimento e abrigo para que caju do mato, araçá, baru, cagaita, 
vivem no quintal e freqüentam a mesa goiaba, cajá-manga, amora, tamarindo, estes animais possam fazer do almoço sem a menor cerimônia. murici e pimenta de macaco, entre 
Lara aprendeu a falar com o papagaio e os seus ninhos e outras.  
repete tudo que aprende. O caso de reproduzir”
Lara é muito interessante: um cidadão O plantio de árvores frutíferas tem o 
capturou duas araras, fez exame de objetivo de garantir para os animais 

Existem mais dois filhotes de arara DNA e comprovou que eram um casal. alimento durante a seca e o período 
canindé sendo criados em uma casa em Tentou que reproduzissem em cati-chuvoso, depois que a ilha foi escolhida 
Três Marias, com autorização do veiro. Como eram criadas em casa, o pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do 
IBAMA, recebendo alimentação espe-IBAMA apreendeu os animais. O antigo Meio Ambiente – para a implantação 
cial até que atinjam a idade de um ano.dono implorou para acompanhar a ida de um projeto inédito de soltura de 

deles para a ilha do Mar Doce. - Ficou animais silvestres. 
na frente do viveiro de aclimatação 

Projeto Asas 
Áreas de Soltura de 
Animais Silvestres

Projeto Asas 
Áreas de Soltura de 
Animais Silvestres
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Prefeitura, Câmara 
e COPASA

Não se entendem e quem sai no 
prejuízo é o cidadão

Por Adriany Pacau

Novembro de 2011 - Ano I - Edição 10

O contrato entre a Prefeitura de Três Hoje está bem pior. Eduardo Pereira 
Marias e COPASA está vencido há três Barbosa coloca a culpa na administra-
anos e até hoje não foi renovado.  Isso ção: “A COPASA se nega e o Prefeito é 
revela um conflito de interesses que conivente com a situação”.  O vereador 
parece não ter fim, além de ser uma do PDT propõe uma rebelião na cidade, 
ilegalidade. através de uma ação popular para não 

se pagar mais a água que é fornecida 
Foi realizada uma reunião com a nas casas.
COPASA em 31 de maio de 2011, em 
busca de uma solução para o problema Este assunto tem sido recorrente na 
do esgoto a céu aberto no bairro Nova Câmara Municipal de Três Marias há 
Três Marias. A empresa pediu um prazo mais de seis meses. Na verdade, a 
de 45 dias para apresentar o projeto. Já situação na Câmara é bastante confor-
se passaram mais de 120 dias e a tável para o Prefeito. Tem a maioria 
situação nem foi discutida. Foram absoluta dos vereadores e a base 
marcadas duas reuniões neste inter- governista se omite e prefere jogar a 
valo: uma para o dia 10 e outra para o culpa apenas na empresa.
dia 24 de novembro. Ambas foram 
desmarcadas pela empresa. Na reunião do dia 28 a Câmara só 

discutiu COPASA, IPREM e os ataques 
De acordo com o vereador Tião Leal “o do Prefeito aos vereadores.
interesse da empresa é explorar o 
município, pois desde 2008 não fez um - Somos todos culpados. A Câmara, o 
investimento sequer na cidade”. Prefeito e a COPASA e quem sai no 

prejuízo é o cidadão - encerra Eduardo 
O vereador Eduardo Pereira Barbosa Pereira Barbosa. 
afirma: 

- O bairro Nova Três Marias :: Opinião ::
Assim que foi apresentado o relatório não é prioridade da 
da CPI que apurou irregularidades na 

COPASA e nem do Prefeito. Divisão de Recursos Humanos da 
Prefeitura e nenhuma providência foi Na verdade o Prefeito está 
tomada, a Câmara se esvaziou. As fazendo o jogo da COPASA. 
últimas sessões mostram ausência 

Quando ele quer, consegue total de pessoas assistindo às reuniões. 
A situação chegou ao ponto do JTM fazer.
fotografar várias sessões com todas as 
cadeiras vazias.Enquanto isso, os moradores do bairro 

continuam sofrendo. Antes era a 
Participar é uma das formas de se poeira, agora é a água da chuva que se 
exercer a cidadania e lutar pelos seus mistura com o esgoto causando 
direitos.  Simplesmente 'lavar as mãos' desconforto para todos. 
não resolve nada. Um exemplo: está 
em análise na Câmara o Projeto de Uso O JTM fez uma matéria no bairro Nova 
Ocupação do Solo que interessa Três Marias na edição de julho e a 
diretamente a todas as pessoas.equipe de reportagem ficou horroriza-

da com o estado em que se encontrava. 

Rico em vitaminas A, D Os seus cabelos
e E, que proporcionam 
efeito antioxidante e 

Para a mulher os cabelos são muito regenerativo aos fios, este novo 
mais importantes do que se imagina. cosmético capilar chegou mesmo para 
Uma moldura especial que compõe ficar.
proporcionando charme e beleza.

Considerado um produto diferente dos 
Basta perceber o jeito de andar e se demais finalizadores existentes no 
portar de uma mulher quando corta o mercado, ele pode ser usado em 
cabelo ou faz um novo penteado. Ai do qualquer tipo de cabelo para se 
marido ou namorado que não notar obterem fios hidratados, brilhantes e 
elogiando a mudança. macios.

Um produto inovador no mercado da Portanto, toda e qualquer novidade na 
beleza, que está fazendo sucesso no área de cosméticos que venha para o 
mundo todo, é o óleo de Argan, mercado com qualidade trazendo 
também conhecido com “ouro marro- avanços, certamente terá aprovação 
quino', extraído de uma árvore típica imediata.
do Marrocos e que promete milagres. 

E viva seu cabelo!

diadorim

Lote São Francisco
Vendo terreno de 360 m2, com excelente localização, no 
loteamento do bairro São Francisco. Preço a combinar. 

Contato pelo telefone: (38)99859659

Jornal de Três Marias na web:
www.jornaldetresmarias.com.br

Acesse, leia e envie para seus
parentes e amigos.

JTM, o jornal da verdade



Antônio Josino, outro empresário atu-2012 é logo ali
ante na cidade, logo se apressou em 
colocar seu nome da roda dos 'pré-

A campanha oficial para as eleições 
candidatos a prefeito', tendo consigo 

municipais de 2012, com comícios, 
uma legenda que lhe garante palanque 

distribuição de material e as costu-
(PR).  

meiras visitas de casa em casa, 
somente começa oficialmente no meio 

Fala-se muito em Eduardo da Praia, 
do próximo ano. De acordo com a 

Thaís Castelo Branco e Jarbas Soares. 
'rádio-peão' instalada nas esquinas, 

Os dois primeiros são vereadores em 
rodas de conversa e botequins da 

exercício de mandato, e, por vezes, 
cidade se especula sobre a existência 

opositores da atual administração. O 
de quase uma dezena de pré-

terceiro já foi candidato a prefeito em 
candidatos a prefeito de Três Marias. 

1996 e vereador entre os anos de 2001 
e 2004.   

A movimentação política antecipada 
muito se deve à impossibilidade de 

O quadro que se apresenta será 
reeleição do atual prefeito municipal, 

definido com as alianças que se darão 
Adair Divino da Silva, popularmente 

até junho de 2012. Alguns dos nomes 
conhecido por 'Bentivi'. Some-se a isto 

apresentados parece que estão em 
a resistência do mandatário em definir, 

busca de um cargo de vice-prefeito. 
desde já, qual será o candidato da 

Resta saber até que ponto os recentes 
situação. Fica a indagação: seria Niator 

escândalos de 'super-salários', 'paga-
Figueiredo? Luis Bertier? O vice-

mentos de horas-extras não traba-
prefeito Paulo César Mariano?   

lhadas' e outras vantagens indevidas a 
funcionários da Prefeitura, que enseja-

Tendo por base a última disputa, surge 
ram a CPI instalada na Câmara 

como primeiro pré-candidato natural 
Municipal, com o indiciamento de 

ao posto Errol Flynn Júnior, que após 
diversas pessoas, influirão no ânimo e 

ter recorrido à Justiça Eleitoral para 
engajamento dos eleitores. 

viabilizar sua candidatura em 2008, 
obteve três mil votos quando concor-

Como tradicionalmente ocorre em 
reu com o atual prefeito. Agora terá a 

eleições em Três Marias, os boatos já 
chance de concorrer por uma legenda 

começaram e pasquins anônimos 
(PTB) que em 1996 elegeu o saudoso 

circulam livremente, com ataques aos 
prefeito Joaquim Candido Gonçalves. 

possíveis candidatos. Em política tudo 
é normal e possível. Resumindo: vão 

Outro nome que sempre é lembrado 
sobrar três ou quatro candidatos a 

como potencial - e forte candidato a 
prefeito. 

prefeito - é o do vitorioso empresário 
Vicente Resende (PMDB). 

Política também é direito do cidadão!

Da redação “Cuidar da criança e do 
adolescente é fundamental 

No dia 10 de novembro, com a 
para a construção da presença do prefeito Adair Divino da 

Silva, do secretário de Assistência cidadania”
Social Niator Figueiredo e da secretária Prefeito Adair Divino da Silva
de Administração Ivelony Campos 
Zilmar, foi realizada no Três Marias O aluno do IEBG Vitor Alves, trajado a 
Tênis Clube a V Conferência Municipal caráter, recitou um poema de William 
dos Direitos da Criança e do Ado- Shakespeare.
lescente.

“A conferência é realizada a O evento teve a participação de quase 
cem pessoas, entre elas, os alunos da cada dois anos para escolher 
APAE. novos delegados para 

participar das discussões no Na abertura da conferência o prefeito 
deu posse aos novos conselheiros âmbito estadual e federal, 
tutelares de Três Marias, sob a além de estabelecer novas 
presidência de Marileuza, vencedora 

demandas para o município”da eleição no voto popular.
Niator Figueiredo

Da redação As bandas foram escolhidas por Bob, o 
produtor de eventos do espaço cultural 

Entre 11 e 14 de novembro Três Marias da Arena. O povo aprovou a festa, o que 
foi o palco do 'Arena Folia', com a foi comprovado pela casa lotada todos 
participação de mais de 700 pessoas, o os dias. A organização foi determinante 
que esgotou os abadás à venda. O para o sucesso do evento, com muita 
evento deu oportunidade aos artistas gente elogiando o local e a segurança.
da cidade. Na sexta-feira os DJ’s Killesse 
e BUDU animaram a festa. No sábado - Cuidamos de tudo para que o evento 
foi a vez de Túlio Guerreiro, um garoto atendesse este público maravilhoso. 
de 19 anos com uma voz impressio- Durante o dia os frequentadores 
nante e um grande potencial. usufruiram de uma bela estrutura com 

piscina, quadra de futebol e sauna, 
No domingo se apresentaram Marcelo onde puderam levar a família com total 
e Willian, irmãos do cantor Gustavo segurança - encerra Vismar, um dos 
Lima, e a banda baiana Bambalada, que organizadores.
encerrou a festa às 5h da manhã.

Três Marias faz V Conferência 
dos Direitos da Criança e 

do Adolescente
Durante o evento os novos conselheiros 

tutelares tomaram posse
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Direito
Cidadão
Bruno Rafael Souza Nascimento

OAB-MG nº 102.428

Arena Folia: 
um evento de arrepiar



Secretária – Lilia Gabriele .Favela – Ceiça Maria bateu 
Oliveira Nascimento, na foto acima, é pesado na reunião do Comitê da Bacia 
do Lajeado. É a secretária ideal. Calada Hidrográfica do Entorno da Represa de 
e simpática, trabalha em silêncio. Um Três Marias, realizada no dia 11 de 
doce de pessoa.outubro passado. A reunião era para 

ouvir o representante da Ômega 
Energia Renovável, que pretende 
construir cinco barragens no rio 
Abaeté – as chamadas PCH's. Ceiça 
disse: 

- Somos 'crias' da favela 
que restou da construção 
da Usina de Três Marias. 
Fica aqui o meu repúdio.

Ilha do Coló – Dona Marieta 

mora no bairro São Geraldo. Amiga de 
Zoé, é uma nordestina brava. Fala o 
que pensa.  Morou muito tempo na 
ilha do Coló, próximo à barra do rio de 
Janeiro. Era comadre de dona Zazá. 

Aniversário atrasado 

Ryan Lucas, filho de Suzy, completou 9 
anos no dia 25 de setembro. O registro Viviane  – Viviane Ramos 
era para ter saído em outubro, mas o Nascimento, funcionária do JTM, é 
editor JTM passou batido. Ryan uma figura da melhor qualidade. 
esperava a nota e ficou frustrado. Fica Trabalhadora, amiga e leal. Para ela 
não, Ryan! Mesmo atrasadíssimo, o não tem tempo ruim. Sempre alegre e 
jornal lhe envia os parabéns. disposta, tem sido de uma compe-

tência incrível. Parabéns Vivi! 

De bairro a bairro
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poucos nomes para testar. Tem gente Mensagem (1)
que saiu na frente, igual um foguete.De Ana Paula recebemos esta mensa-

gem através do celular: “Oi, Pedro? 
Sucessão (2)Como estão as coisas por aí? A minha 
Com um ou dois nomes viáveis, a base vida aqui é só estudo. Tenho muita 
governista teria providenciado a filia-saudade de Três Marias e de todos 
ção do dr. Antônio Nunes, médico vocês. E você, como está? Beijos, Ana 
pediatra, no PSDB, para ser um prová-Paula.” 
vel candidato a prefeito. O médico é 
amigo íntimo do prefeito Adair Divino Mensagem (2)
da Silva. A informação faz sentido.No dia 29 de outubro, um dia depois 

que circulou a edição com a manchete 
Sucessão (3)sobre a ação trabalhista que Ludiane, 
Vicente Resende, do PMDB, está cala-a filha de Gaia, entrou contra a 
dinho. Dizem que passarinho na muda Fundação Hospitalar de Três Marias, 
não canta. Deve estar analisando Ana Paula passou outra mensagem: 
como está, para ver como é que fica. “Que povo é esse? Será que eles não 
Quem sabe faz a hora.cansam de tentar tudo por dinheiro? 

Parabéns pelo trabalho. Mesmo longe 
Mudanças – Fernando Resen-tenho notícias do seu jornal.” Pelo 
de que ocupava a gerência geral da visto, acompanha mesmo! Ela deve 
unidade da VM em Três Marias foi acessar:
promovido. Assumiu a gerência geral  www.jornaldetresmarias.com.br
do Sistema Três Marias que engloba 
Vazante e Morro Agudo. Seus subs-Sucessão (1)

Dizem que o prefeito Adair Divino da titutos em saíram dos próprios qua-
Silva liberou os prováveis candidatos dros da unidade: Antônio Carlos e 
da sua equipe para viabilizar os seus Juliano. Fernando Cláudio, que acu-
nomes. De acordo com o informante, mulava a Divisão de Recursos Huma-
quem conseguir a façanha terá seu nos e a Comunicação Social deixou a 
apoio. O problema é que ele tem empresa.

(Entre Parênteses)
Da redação
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Da redação tudo isso da mesma forma. Pode 
parecer um sonho, uma utopia, mas é 

No dia 16 de novembro foi realizada verdade.
uma festa com a distribuição de 
brinquedos, doces, balas e refrigeran-
tes para todas as crianças que frequen-
tam a creche comunitária Cantinho da 
Criança, em Andrequicé. A diretora Eva 
Campos Moura explicou a comemora-
ção tardia do Dia da Criança, que 
acontece no dia 12 de outubro: - O 
repasse do dinheiro atrasou e somente 
pudemos fazer a festa hoje.

A creche funciona há 18 anos e 
- Sinto-me realizada trabalhando aqui – 

mantém 110 crianças, de zero a seis 
declara Isana, professora e membro da 

anos. Com 22 funcionários a instituição 
diretoria da creche.

é mantida pela Prefeitura, inclusive 
com  alimentação e merenda. A creche 
tem berçário até o segundo período. 
Quando a criança completa seis anos 
vai para a escola formal.

No dia 20 de dezembro vai acontecer a "Cuidar destas crianças é 
festa de Natal. De acordo com a Os brinquedos são doados pela Gerdau uma missão muito diretora, os brinquedos já estão que, junto com a Cemig, fornece 
comprados e a festa está garantida.especial. A gente pode uniformes, televisão e outros equipa-

mentos necessários para bom funcio- estar na maior dificuldade 
A creche comunitária Cantinho da namento da instituição.

pessoal, mas quando chega Criança está localizada onde era o Sebastião Carlos de Almeida – o Botão 
antigo grupo escolar de Andrequicé, O ambiente na creche é acolhedor, aqui sempre acontece – é o único homem que trabalha na 
um prédio histórico que foi demolido agradável e de amor e carinho pelas creche. Segundo ele, é uma delícia alguma coisa boa que nos em 1991. crianças. A simples observação revela trabalhar e brincar com estas crianças. 

reanima e alegra" um ninho de aconchego. Das cozinhei- Ele coloca um nariz de palhaço para 
Eva Campos Moura - diretora da ras à diretora, todos têm uma dedica- alegrar a criançada.

crecheção especial. As crianças retribuem 

Creche Cantinho da Criança 
é um ninho de aconchego

Creche Cantinho da Criança 
é um ninho de aconchego
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110 crianças são tratadas com carinho e amor
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Por Pedro Fonseca

No dia 14 de novembro faleceu Olímpia 
Ferreira do Nascimento, viúva de 
Elpídio de Pinho e filha de Raimundo 
Bindóia. Olímpia nasceu em 1932, 
tinha 78 anos. Ia completar 79 no dia 28 
de novembro. A sua morte aconteceu 
um ano e um mês após o falecimento 
do marido. 

Com ela vai se embora a metade das 
histórias de Bindóia, um dos famosos 
vaqueiros que viajaram com Guima-
rães em 1952. Uma das últimas 
benzedeiras da região, Olímpia só 
pensava em fazer o bem para as 
pessoas. Gostava de lavar roupa no 
córrego da Fonte Grande. Detestava 
máquina de lavar roupa que, segundo 
ela, não lava direito.

Tudo que a gente queria saber sobre 
Manuelzão, Bindóia, Zito, Tião Leite, 
Gregório, Santana e Aquiles, logo 
pensava: - Vou lá conversar com a 
Olímpia. Ela sabia de tudo, em deta-
lhes. 

O que aconteceu com Olímpia foi uma 
fatalidade. Na sexta feira foi à missa e à 
noite dançou forró, passou mal de 
madrugada e foi levada para o hospital 
de Três Marias pela filha Ione. O 
médico de plantão diagnosticou pro- Andrequicé perde uma pessoa que era 
blema de coluna e a mandou de volta referência para todos. Além dos filhos, 
para casa. No sábado teve que voltar deixa um papagaio que vivia repetindo 
para o hospital e outro médico de seu nome. O louro ficou mudo. Caci-
plantão disse que era problema de rins. que, o belo cão pastor belga, teve uma 
Mais uma vez foi mandada de volta reação impressionante quando o carro 
para Andrequicé. No domingo passou funerário chegou: foi até lá, cheirou 
muito mal e foi atendida pelo dr. tudo e se aquietou. Nem quis comer. 
Cláudio, que fez o diagnóstico correto: Dessa vez não acompanhou o cortejo 
Olímpia estava com um princípio de até o cemitério, como fez quando 
aneurisma na aorta. Foi encaminhada Elpídio morreu. Talvez soubesse que 
para Patos de Minas e de lá foi para não adiantava nada, que a sua amiga 
Uberlândia. Depois de tomar banho e nunca voltaria para casa. 
se preparar para uma cirurgia que iria 
custar quase 30 mil reais, Olímpia teve 

"Tudo o que aprendi foi com o uma crise definitiva e fatal. Morreu na 
meu pai. Ele foi o maior cama, ao lado dos filhos Ione, Salvina e 

Dilton. benzedor que conheci"
Olímpia, 1996

Olímpia, a 'feiticeira' do bem
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Por Pedro Fonseca teiro, que mora em Imperatriz, nos 
Estados Unidos. É soldada em Belo 

No dia 11 de novembro conheci um Horizonte. Não tenho documento.
cidadão com aparência de andarilho 
chamado Israel Monteiro. Ele estava na Eu queria sair e não podia. Fugi do 
praça da Igreja Nossa Senhora das tratamento em Soraiava, na saída de 
Mercês, em Andrequicé. Israel diz ter Sorocaba. Peguei carona e vim embora. 
19 anos. Tem cara de jovem. E olhar Não posso fugir, senão eles me pegam. 
triste. Fala bem. Pronuncia as palavras O Exército está aí no meio da mata, da 
corretamente. Seu sotaque é do sul do natureza.  Passei nove vezes para lá e 
Brasil. Na verdade, parece perdido no eles me pegaram.
mundo. Entre falas desconexas e 
possíveis verdades, Israel disse muita Tem dois anos que saí de Jacarezinho. 
coisa. Vale a pena saber o que uma Quero voltar para casa. Sou da igreja 
mente confusa pode expressar: dos crentes, era obreiro. Minha 

madrinha me trouxe para cá e me 
“Nasci em Jacarezinho, na divisa do deixou dormindo. Quando acordei não 
Paraná com São Paulo. Fui funcionário tinha ninguém. Vou esperar, ou voltar 
da Agroceres, em Campo Verde, no para casa de uma vez. 
Mato Grosso. Trabalhei lá 33 vezes na 
empacotadeira. Usei coquetel de remédio, psicólogo 

Quem dá comida para ele são o Dico e a Alguns dias depois, o procurei na praça profissional. Pedra de uísque. Água de 
Joaquina. Israel tem uma tatuagem no da igreja e não estava lá. Dico me disse: Fui 'mascote' no futebol. Me pegaram, medicina. Com ela faz bronze para 
braço direito parecida com um - Ele subiu. Está no asfalto, mexi com levaram para outros países e me fazer papel dinheiro. A prata faz cartão. 
escorpião. Um anjo e golfinho no braço ele e nem me cumprimentou. Fui atrás. largaram lá. Participei de oito copas do São quatro países onde posso entrar: 
esquerdo. Depois que jantou, Israel Ele estava com o saco nas costas. mundo. Pela minha idade ainda vou EUA, Brasil, Espanha e Holanda. Se eu 
guardou a colher no saco, amassou a Andava rápido. Parei o carro ao seu mais quatro vezes. me entregar em qualquer embaixada, 
vasilha de papel alumínio e jogou na lado e perguntei para onde ia. não tem problema. Conheci Luciano 
lixeira. Era educado. Respondeu prontamente: - Vou para Passei pelo crescimento 22 vezes. Ainda Pavarotti na Aeronáutica. Ele me 

Três Marias. Falei que o levava. Fui não sai do crescimento mundial conheceu três vezes. Eu conheci ele 
Depois de quase duas horas de deixar Maria Nardy, e quando voltei chamado cadeira elétrica. Depois do uma vez. Ele entendia meus gestos. 
conversa, sai pensando na miséria não o vi mais. Retornei e nada!  aborto é que fui parar em outro país, na 
humana. Será que Israel é louco? Ou casa grande. Servi à Aeronáutica 28 Passei pela cadeira elétrica e sai lá em 
sofre de um distúrbio mental curável? Pensei que Israel tinha entrado no vezes. Se eu sair daqui eles vão me Ourinhos. Leva, prende na casa e não 
Quem sabe é normal? mato ou sumido de repente. Alguns pegar. Estive em colônia agrícola. Tive pode sair mais. Tenho seis diplomas de 

dias depois, fiquei sabendo que ele quatro avós generais, um morreu na português. Tenho diploma de promo-
No dia 15 encontrei-me com ele, perto tinha voltado para o mesmo lugar. colônia agrícola do Exército. Não tor. Vou receber a formatura lá no 
do cemitério. Disse-me: - Já buscaram Israel fugiu de mim.conheço meu pai e minha mãe, ainda Fórum, em Jacarezinho. No Paraná fui 
um aqui ontem. Ficaram de me buscar estou no crescimento mundial Minha Juiz do Tribunal de Justiça”. 
hoje ou amanhã.madrinha é Geovanette Maria Mon-

Da redação Vendem de tudo um pouco: salgados, 
bebida e produtos de mercearia. 

Márcia e Mércia, filhas de Neco Borá, Mércia Alves Nascimento lembra que 
resolveram retomar a tradição familiar trabalham sob encomenda, ou seja, 
no mesmo local onde o pai iniciou sua qualquer pessoa que desejar comer um 
vida no comércio no ano de 1958. prato especial, por exemplo frango 
Nessa época se chamava Venda do com quiabo e angu, é só ligar que 
Neco. Depois que ele deixou o negócio, dentro de Andrequicé elas entregam 
várias pessoas se tornaram comerci- na casa das pessoas.
antes no seu lugar. : Zé Grande, Zé 
Walter, Nenzico e José Curvelano, que As duas irmãs estão felizes, apesar do 
tocou o bar durante 21 anos, além de trabalho cansativo. Até a mãe, Lila, que 
Gilberto Soares de Macedo, Maxwell, mora em Patos de Minas, está 
Luís do Bar de Três Marias, Marcos, pensando em voltar para Andrequicé 
Domingos e Juverci, que ficou no local para ajudar as filhas. Três boas 
por sete anos. Com o falecimento cozinheiras juntas vão fazer coisas do 
recente de Juverci, as duas irmãs, que arco da velha.
moravam em Três Marias, resolveram 
voltar para Andrequicé e tocar o Encomendas e informações 
negócio. Reabriram o boteco no dia 19 pelo fone: 38.3754.6038
de outubro, com a cara e a coragem. 

A face oculta de uma chaga social
Confissões de um jovem sem rumo
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Família de Neco resgata tradição
E abrem o Boteco do Borá

"Para nós é gratificante, pois 
sempre pensamos em manter 

a tradição que meu pai 
começou na família"

Márcia Borá
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Da redação

O velório de Andrequicé deve ser 
inaugurado em dezembro com uma 
festa de arromba para a comunidade. 
Com uma curiosidade especial: não se 
vai enterrar ninguém. 

O presidente da ACA – Associação 
Comunitária de Andrequicé, Geral-
dinho do Gentil, encontrou uma boa 
solução para inaugurar o velório da 
localidade, que está quase pronto. 

"Vamos organizar uma 
bela festa com forró, leilão 
e tudo que a comunidade 

tem direito, pois 
precisamos arrecadar 

mais dinheiro para 
terminar a obra"
Geraldinho do Gentil.

Dessa forma acaba com a preocupa-
ção dos cidadãos de saber quem vai 
inaugurar o velório.

“Isso passa a ser um 
assunto secundário, pois 

morrer todo mundo 
morre” 

– afirma o presidente da ACA.

participou da festa o grupo amigos da uma questão de saúde pública. Emancipação
terceira idade de Três Marias. Veja as Rosemeire não tem dinheiro nem para 
fotos. pagar a passagem. Alguém precisa A comunidade de Andrequicé, cada vez 

tomar providência. De qualquer forma, mais indignada com o descaso e Gatinha
é uma alegria saber que estão bem. abandono, já se organiza para lutar 

pela emancipação, que é a realização Maria Nardy, filha mais velha de 
do sonho de virar uma cidade com Manuelzão, estava uma belezura no 
recursos, autonomia financeira e admi- forró da terceira idade. Usava uma 
nistrativa. Os cidadãos se cansaram de máscara de 'gatinha'. E ainda reclama-
serem maltratados pelo poder central. va que na festa não tinha homem para 
Para tentar viabilizar este sonho, vão dançar. 
realizar reuniões com todas as 
lideranças locais para criar um movi-
mento sem a participação de políticos, 
nos moldes da campanha nacional 
contra a corrupção. O movimento já 
tem um nome sugestivo: chama-se 
MEIA – Movimento pela Emancipação 
e Independência de Andrequicé. Este 
assunto vai dar pano para manga.

Forró

Na noite do dia 11 de novembro foi Mãe e filha
realizado no bar do Vecinho o forró da 

Guiaterceira idade. A recomendação era Rosemeire Fereira da Silva, que teve 
para que todos fossem fantasiados. problemas após o parto da filha Tuane 

Na foto Wanderlan – o Mano – filho do Apareceram pessoas com máscaras de Natany, passeava tranquilamente pela 
Dico e da Joaquina, que levou a todo tipo. Além da comunidade local, rua principal de Andrequicé com a bela 
reportagem do JTM à cachoeira do 

criança em um carrinho. Rosemeire 
Riachão, matéria veiculada na edição 

teve um abcesso na nádega. Chegou a 
passada.

usar andador. O abcesso foi resolvido 
pelo dr. Armando Cabral.  Tuane, de 
apenas três meses, teve que passar por 
uma cirurgia no braço direito. Mexe 
com os dedos, mas precisa fazer 
fisioterapia urgente para estimular os 
movimentos. Caso não faça, corre o 
risco de ficar com a mão atrofiada. É 
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Velório de Andrequicé 
deve ser inaugurado em dezembro

Com uma festa para a comunidade sem enterrar ninguém
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Nos dias 10, 11 e 12 de novembro No dia 11, sexta feira, uma bela 
foram comemorados os cinco anos do decoração tomou conta do espaço 
Hotel e Restaurante Grande Lago, sob a onde se realizou o desfile da loja Trans 
direção do empresário Lucas Resende. Form Vip, de Maria Helena e Mário 
O Grande Lago faz parte do grupo Mar Zebu. O desfile apresentou belos 
Doce. Uma festa muito bonita, com modelos criados em nossa cidade. 
uma organização perfeita, que ofere- Mais uma noite de sucesso com um 
ceu oportunidade para as bandas da grande público. O evento foi animado 
nossa cidade. O evento aconteceu ao ar pelo cantor trimariense Thiago, que fez 
livre, de frente para a vista maravilhosa uma bela apresentação solo, com 
do rio São Francisco. violão e voz. 

Na quinta feira uma noite enluarada No sábado, dia 12, o evento do Grande 
embelezava o ambiente, com céu Lago começou às 16h, com o acampa-
estrelado, ao som do violão e voz de mento da Cemig lotado. Pessoas 
Thiago e Nael, uma dupla da cidade, bonitas circulavam e houve apresen-
com a presença de um grande número tação das bandas Will e Rodrigo Dias, 
de pessoas. de Thiago e também de um cantor da 

cidade de Curvelo. O ambiente era 
familiar, todos dançavam e aproveita-
vam o cenário de um maravilhoso pôr 
do sol com muita alegria. A festa 
terminou depois da meia noite. O bom 
gosto de Zackia reinava. Lucas era o 
anfitrião, sempre atencioso com todos 
os presentes.

- Os cinco anos do Grande Lago foram 
um sucesso – declarou Lucas Resende 
ao JTM.
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Cinco anos do Grande Lago
Um evento elegante e de extremo bom gosto



Por Pedro Fonseca linha. Demorou três anos para ficar estavam juntando uma boiada brava – verdade, a única viagem que fez ao 
pronta. Deu a ela o nome da santa da quase 200 reses - para levar para Sertão das Gerais foi esta.

Chico Moreira tinha arrendado uma sua devoção: Nossa Senhora do Perpé- Araçaí, perto de Sete Lagoas. 
fazenda e levou Manuelzão com toda a tuo Socorro. Assim que estava pronta, A capelinha de Manuelzão chegou a se 
família para lá.  A famosa fazenda da chamou o padre Zezé Gonçalves para Manuelzão foi campear. Mandou fazer transformar em ruína. Quase acabou 
Sirga ou Silga, como queiram, na beira benzer, que respondeu: - Não posso uma paçoca de carne seca, preparou depois que ele se mudou de lá. Em 
do córrego das Pedras. benzer, não! Para benzer você tem que uma garrafa de café e separou uma 2010 foi inteiramente restaurada, no 

doar o terreno para o patrimônio da pinga para levar. Precisava de alguma formato original. Tiraram o muro e 
Manuelzão vivia preocupado com a igreja. matula, pois João Rosa queria ir junto. E voltaram com as estacas de aroeira - 
mãe, que andava cada vez mais doente. foi. O que mais intrigava Manuelzão era mais de 1.500 peças.  
Voltando de um velório nas Pedras, Manuelzão respondeu: - Não tenho o caderno espiral que ele levava, 
pararam para descansar em um para mim morar. Moro no que é dos amarrado com um barbante e passado Quem fez o trabalho foi Claudinei 
descampado. Rosa Nardy – a Inhá - outros. Como é que vou adoar terra no pescoço, e a perguntação danada. Soares de Macedo e Zé do Nego. Um 
desceu do cavalo e disse: - Que lugar para a igreja? Não precisa, não. Deus trabalho perfeito, coordenado pela 
bonito para fazer uma capela! fez a terra e benzeu quando ele fez. Na véspera da festa na capelinha Divisão de Cultura de Três Marias. Além 

Para mim toda a terra que existe neste conseguiram prender o resto do gado. das estacas, foram colocados baldra-
“Naquele tempo não tinha igreja em mundo é benta. E as coisas ficaram Ao todo, 198 reses. Agora, Manuelzão mes, esteios e linhas. Tudo de aroeira. 
lugar nenhum da região. O povo da desse jeito. podia cuidar dos preparativos finais da A porta de duas folhas foi colocada este 
roça só via padre no dia de casar. E festa. ano. Janela nunca teve. 
polícia era de vez em quando”, dizia Em abril de 1952 Chico Moreira chegou 
Manuelzão. Inhá morreu logo. Em e disse: - Cumpadre, eu tenho um Quem benzeu o cemitério e a capelinha Como dizia Guimarães Rosa: “Era um 
março de 1948. Viveu pouco tempo na primo que mora lá na Itália, esteve na foi um padre franciscano, Frei Fernan- templozinho”. O cemitério tem inúme-
sua companhia, apenas quatro anos. guerra e está querendo passar uns dias do, que tinha ficado amigo de Manuel- ras sepulturas e túmulos.
Morreu feliz. Precisava ser enterrada. aqui para conhecer algumas histórias. zão nas suas constantes travessias do 
Manuelzão se lembrou da conversa de Chico Moreira disse que seu primo rio São Francisco. Na festa da capelinha 
beira de estrada. Resolveu enterrar a chegava em quinze dias. Manuelzão ia gente de todos os lugares. As pessoas 
mãe no descampado, na parte mais completou:- É bom que ele aproveita a simples e importantes saíam de longe 
reta. Fez uma sepultura de 14 palmos festa lá na capelinha. Vai ser a segunda para estar presentes. Durante a festa, 
para bicho não mexer. festa que vamos fazer lá. Guimarães Rosa ouviu casos de todas 

as regiões. De todos os lugares. Por esta 
Depois do sepultamento, Manuelzão Guimarães Rosa chegou numa noite razão os seus livros causam a impres-
colocou uma cruz bem feita. Cercou o fria no início de maio de 1952. A sua são de que ele viajou o Estado todo 
cemitério com lascas de aroeira. chegada coincidiu com uma trabalheira para recolher as informações que se 
Depois começou a construir a cape- danada. Manuelzão e os vaqueiros transformaram nos livros famosos. Na 

Coisas 
do Sertão

Capelinha de Manuelzão
Um belo patrimônio restaurado
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Da redação mais digna, mais próspera.

Com as presenças do ex-deputado A vereadora Thaís Castelo Branco 
federal Virgílio Guimarães e do padre também se declarou pré-candidata a 
Simonides, representando o deputado prefeita: - A semente que semeamos 
estadual padre João, PT e PDT realiza- aqui hoje, com essa chuva que cai, é a 
ram no dia 26 de novembro uma semente de projetos e propostas. 
reunião conjunta para iniciar a elabora- Nosso sonho e utopia é que nos fazem 
ção de um projeto para governar Três caminhar cada vez mais.  
Marias. 

O presidente do PT concedeu a palavra 
Compareceram à reunião o presidente ao público presente. Várias pessoas da 
municipal do PT, Adenilson Ruquinho, plateia expressaram suas ideias de 
também representando o deputado melhoria da cidade e agradeceram as 
estadual Almir Paraca, os vereadores benfeitorias do PT no município. Ou-
Thaís Castelo Branco, Tião Leal e tros reclamaram do Prefeito e da forma 
Eduardo Pereira Barbosa, e o ex- como trata os trabalhadores. Em 
prefeito Manoel Castelo Branco. Além entrevista ao JTM, Adenilson afirmou: 
deles estavam presentes os pré- - A reunião foi um sucesso.  A partir de 
candidatos a vereador e militantes dos agora as reuniões serão semanais. Vou 
dois partidos. me licenciar da presidência do partido 

para trabalhar em minha campanha 
O ex-prefeito Manoel Castelo Branco para vereador.
afirmou em seu pronunciamento que 
“na eleição passada fomos votar A chapa de pré-candidatos a vereador 
mudos e voltamos calados, pois o foi lançada ao final da reunião: 
Prefeito nem tinha um concorrente”. Pré - candidatos do PT: Adenilson Ru-

quinho, Toninho Moura, Marquinhos, 
O ex-deputado Virgílio Guimarães, Zé Minhoca, Tim do Açougue, Lúcio da 
representando seu filho Gabriel Gui- Laje, Raimundo Bernardes, Manoel 
marães, disse que já participou de Castelo Branco, Tião Leal, Fabinho do 
vários embates em Três Marias. “Esta Posto, Pedro Cardoso, Argemiro do 
cidade é muito importante para o PT, é Posto Bandeira, Carmen Lúcia, Maria, 
uma prioridade. Temos que fazer uma Edvalda Professora, Cléria e Janete 
proposta séria, uma aliança sólida e Freitas.
atrair outros movimentos”.  

Pré - candidatos do PDT: Nozinho, 
Eduardo Pereira Barbosa afirmou: - Sou Maria Preta, Alessandro da Copasa, 
pré - candidato a prefeito, mas não tem Anderson Amendoim, Gê Eletricista, 
nada certo. Não concordo com este Nô Bocão, João Bombeiro e Tião 
governo, pois queremos uma cidade Bombeiro da Prefeitura.

PT e PDT fazem reunião para 
discutir propostas para Três Marias

E lançam pré-candidatos a prefeito e vereador
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Anuncie no JTM
38.3754-2423 ou 38.9959-5068



Pedras Forquilha

Xerrem – Abelinho, também chama- Santinha – Quem fornece o lanche 

do de Xerrem, é um dos mais antigos todos os anos na romaria que se faz na 
moradores das Pedras. Chama-se na santinha é o Raimundo, churrasqueiro 
verdade Abel. Irmão do Jorso, uma do Posto Planalto. Do outro lado, Tião 
grande figura. Quem colocou o apelido Carneiro. Esta informação ficou 
nele foi Bertier. E ficou para sempre. faltando na edição passada e foi uma 

injustiça.

Aniversário – João comple-

tou 56 anos no dia 18 de Boteco – Waldir assumiu o boteco do 
novembro. Teve direito a festa, Peteca depois da sua morte. Está se Sandoval da Altina – O falecimento 
bolo e presentes. Parece que dando bem com o negócio.

de Sandoval Alves Moreira, 76 anos, vai viver muito: por mais que 
morador do Tamanduá, foi muito soprasse, a vela do bolo não 
sentido por todos. Sandoval era amigo apagava. Junto foi comemo-
e companheiro leal. Gostava de vender rado o aniversário de Sheila, 
pelas ruas o requeijão delicioso que o sua sobrinha. Na foto ele sopra 
filho fabrica. A doença o pegou de a vela do bolo.
surpresa. Deixou a viúva dona Altamira 
e os filhos Ivo, Divino e Dulce.

Zé Carlos – José Carlos Norberto de Andrequicé – A partir desta edição 

Araújo era um jovem trabalhador. Um Andrequicé deixa de fazer parte desta 
dia foi pescar na cachoeira da Extrema, coluna. Em compensação, ganha qua-
uma das mais perigosas da região. Caiu tro páginas centrais nesta edição.
lá de cima e está na cadeira de rodas há Maria – Junto com a neta, Maria é 
mais de um ano. Uma pena!filha de Raimunda Pedroso de Almeida. 

Foi criada como filha legítima junta-
mente com a Cida e o Ricardo por dona 
Zazá.

Notícias dos distritos de Três Marias 
Da redação
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Sabiá – Um casal de sabiá choca todos os anos na cabeça deste boi, 
que se chamava Carinhoso, na varanda da fazenda da Forquilha. Este 
ano nasceram três filhotes.  Retrato e Carinhoso foram uma bela 
junta de bois de carro. Aliás, boi de carro devia morrer de velho, 
comendo o pasto merecido pelo esforço que fez durante toda a vida.
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Da redação chamaram de incompetente, de aleija-
do e falaram que eu não tinha condição 

Com a presença do secretário de de administrar a cidade. Agora estão 
Estado do Governo Danilo de Castro, do vendo.
deputado federal Rodrigo de Castro, do 
deputado estadual Doutor Viana, do O secretário de Assistência Social 
representante do ex-deputado esta- Niator Figueiredo falou pouco e 
dual Mauri Torres, Teófilo Torres, do encerrou seu discurso utilizando o 
representante da COHAB Paulo Delga- slogan da atual administração, decla-
do e de vários prefeitos e vice-prefeitos rando que “Três Marias está no rumo 
da região, o prefeito Adair Divino da certo.” 
Silva inaugurou obras realizadas com 
recursos do Governo de Minas. A Seis pessoas foram escolhidas para 
maratona de inaugurações começou subir ao palanque representando as 45 
na 'farmacinha' – Rede de Farmácias de famílias que receberam as casas. O 
Minas. primeiro foi Raimundo Nonato, um dos 

agraciados, que afirmou: - Agradeço a 
Em seguida a comitiva se deslocou para todos. Estou emocionado. Todos estão 
a Escola Estadual José Ermírio de felizes. Agradeço ao prefeito e ao 
Morais, onde foram inauguradas a Niator.
quadra poliesportiva coberta e a 
reforma da escola. E terminou no Em todos os eventos o foguetório era 
bairro Joaquim de Lima, com a entrega intenso e revelava a abertura da 
das chaves de 45 casas populares aos campanha eleitoral. O provável can-
agraciados pela sorte. didato supostamente seria Niator 

Figueiredo, secretário de Assistência 
Na solenidade de inauguração das Social e atual presidente do Conselho 
casas foi assinado um protocolo de Municipal de Habitação. Mesmo que 
intenção para a construção de mais 80 ele negue com um sorriso maroto, 
casas no terreno de sete hectares todos os indícios apontam para o seu 
comprado pela Prefeitura. O prefeito, nome.
em tom de campanha, disse: - Me 

Da redação anjos da guarda. Me tiraram do fundo 
do poço. Devo tudo a eles e aos meus 

Raimundo Nonato Moreira da Silva tem amigos – é o que diz emocionado.
54 anos. Nasceu em Felixlândia. Mora 
em Três Marias há 33 anos. Chegou à Por causa da dificuldade de andar foi 
cidade em 1979. Arredio, não queria aposentado por invalidez pelo INSS. Se 
conceder entrevista de jeito nenhum. não fosse isso, sua vida seria bem pior, 
Depois concordou e perguntou ao estaria vivendo até hoje pela 'mão dos 
repórter: - O que quer de mim? outros'. 

Sempre teve uma vida difícil, de Nonato foi premiado pela sorte. 
pobreza quase absoluta.  Com 11 anos Recebeu a primeira chave das casas 
perdeu a mãe. Aos 12 anos sofreu um populares entregues no dia 3 de 
acidente de carro e quebrou o fêmur e novembro. Quase chorando, declarou 
a bacia. - Depois disso, minha perna ao JTM: - Foi o momento mais feliz da 
encolheu e sempre ando mancando, minha vida. Com meu auxílio e a minha 
quase com uma perna só – afirma casinha me sinto um homem realizado. 
Nonato. Sua casa tem o número 21 do conjunto 

habitacional José Pedroso de Almeida 
Passou a vida de fazenda em fazenda, IV e V. Mudou-se para a casa no dia 14 
vivendo da ajuda dos outros. Morou na de novembro. Respondendo ao 
Extrema, na Serragem, na Forquilha e repórter do JTM, disse que ainda não 
em vários outros locais. Comeu muito tem os móveis todos, mas que estava 
feijão com angu no mato para feliz.
sobreviver. Uma coisa ele reconhece: 
“Nunca faltaram amigos para ajudar.” “Meu auxílio invalidez e a 
Cuidadoso, se recusa a citar nomes 

minha casa são a mesma para não cometer injustiças. Prefere 
agradecer à cidade inteira, mas faz uma coisa de um prêmio 
referência especial a duas pessoas: 

da Sena” - Minha irmã Ana Lúcia e meu cunhado 
NonatoErnesto Soares da Silva foram meus 

Pobre e deficiente 
ganha casa própria

Prefeito inaugura 
pacote de obras

Nonato recebeu a primeira chave E abre sucessão municipal



O grande problema é a evasão de O direito ao saber A forma de aprendizado
alunos. Quarenta por cento dos alunos Na Escola Municipal Professor Jonh- O curso funciona da 1ª a 4ª série. Tem 
abandonam o curso no meio do sen, no turno da noite, acontece um quatro turmas, um total de 70 alunos 
caminho. Muitos que desistem tentam projeto social da maior importância com idades variadas, de 16 a 70 anos. 
voltar. São aceitos, desde que come-para a sociedade: o ensino regular de As aulas começam às 19h e terminam 
cem tudo de novo. suplência, através do EJA – Educação as 22h. 

de Jovens e Adultos.
- Os alunos fazem dois anos em um ano. - É muito gratificante. É 

O projeto funciona há 12 anos e tem Em tese, um aluno estudaria aqui no completamente diferente. 
como objetivo a inserção da pessoa na máximo dois anos – afirma Maria 

Quando a pessoa aprende vida normal e oferece a oportunidade Beatriz Celestino Ferreira.
de conquista de um direito sagrado na a escrever o nome é uma 
vida de qualquer um: o direito ao saber. Segundo ela, um aluno termina um ano 

alegria indescritível. É em cem dias, 25 dias para cada etapa. 
O projeto de alfabetização é gratuito. Depois de cumprir a quarta série, os muito gostoso trabalhar 
Administrado pela Prefeitura Munici- alunos vão para o supletivo. Além do com eles – encerra a 
pal de Três Marias, através da secreta- curso normal, a escola aplica provas 

pedagoga.ria de Educação, oferece material esco- emergenciais para pessoas que perde-
lar e jantar diariamente para todos os ram o diploma e não tem como provar 

A Escola Municipal Professor Jonhsen é alunos. que concluíram o primário.
de tempo integral para as crianças que 
estudam durante o dia, da 1ª a 4ª série. Maria Beatriz Celestino Pereira, peda- Os resultados
A diretora da escola chama-se goga, é a responsável pelo projeto que 

O curso de educação de jovens e Cleusdete e não se encontrava presen-atende alunos encaminhados por 
adultos representa um grande sacrifí- te no dia da visita da reportagem do empresas, pessoas que resolvem 
cio para quem trabalha o dia inteiro e JTM.  estudar por vontade própria e outros 
tem que estudar à noite, pois são 

que começaram junto com a suplência.
obrigados a frequentar as aulas todos 
os dias.

Alfabetização de adultos: 
uma experiência que deu certo

Mais de 70 alunos aprendem a ler e escrever
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Em evidência Por Cleidiane M. Fonseca
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Destaque...

Casamentos...

A Grafit Art’s Gráficas agradece a todos os clientes, amigos e funcionários que 
por mais um ano a elegeram com o mérito empresarial. Agradecemos a todos 
que fazem da Grafit uma empresa séria, formando uma família comprometida 
com seus clientes.

No dia doze de novembro de 2011 foi 
realizado na Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima o enlace matrimonial de 
Nayara e Leonardo. Parabéns ao 
casal que começou uma nova 
caminhada em suas vidas, e que seja 
repleta de conquistas e realizações.

Parabenizamos a turma do 3º ano do colégio IEBG Pitágoras pela conquista de 
mais uma etapa em suas vidas. Que cada um de vocês possa trilhar carreiras de 
sucesso.

Comemorando...

Dia oito de novembro quem comemorou mais um niver foi 
Maristela, nossa querida amiga Telinha, filha de Dona Edithe 
e do saudoso Joaquim Cândido. Parabéns a você, que sua 
vida seja repleta de alegria.

Dia vinte e seis de novembro também foi dia de comemoração para Eliza Passos 
grande amiga que hoje esta residindo em Patos de Minas.

Dia dezessete de novembro quem 
também estava em festa foi Cássia 
Pedroso comemorando mais um aniver-
sário. Parabéns pelo feliz dia. Muita paz 
e sucesso. Desejamos que sua vida seja 
repleta de grandes realizações e 
felicidades. Continue sendo esta tia 
amorosa e doida que os sobrinhos tanto 
amam.

Parabéns ao meu querido irmão Clécio 
Matoso que no dia quinze de novembro 
completou mais um aniversário. Que sua 
vida seja repleta de realizações. Você é 
muito querido e admirado por todos nós, 
sua alegria, humildade e simpatia fazem 
de você esta pessoa especial. Continue 
sendo caridoso e com este coração do 
tamanho do mundo. Que Deus continue 
derramando bençãos em sua vida e de 
sua família. Felicidades sempre...

Mirelly comemorou mais um aniversário no 
dia dezesseis de novembro. Desejamos a 
ela muitas felicidades e realizações. 
Parabéns!

Gabriela Macedo comemorou no dia 24 de 
novembro sete aninhos. A comemoração 
aconteceu na Chácara Lago Azul com uma 
belissima decoração toda realizada em tons 
de rosa e marrom. Parabéns, que Deus te 
ilumine e abençoe sempre.

Parabéns a José Antônio e sua esposa 
Hozânia (Nina) que neste mês de novembro 
comemoraram mais um aniversário. Que 
Deus continue abençoando este lindo casal 
e dando-lhes muita paz, harmonia e 
felicidades.

Formandos...

Vinte e cinco de novembro foi a 
data escolhida por Rose e Carlos 
para oficializar a feliz união. 
Desejamos sucesso e muitas felici-
dades. Parabéns!
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Destaques 2011
Serralheria Farsec

Agmar agradece a comunidade pelo prêmio de 
melhor Serralheria nesse destaque de 2011

Visual Artes

Manoel e Adriano agradecem a todos seus clientes 
pelo mérito que a Visual Artes recebeu nesse baile 

destaque.

Vereador

Eduardo da Praia recebeu o prêmio vereador 
destaque do ano 2011 e agradece a comunidade 

trimariense pelo mérito

Nutricionista

Fabiana nutricionista agradece a todos seus clientes 
pela confiança no seu trabalho e pelo mérito 

alcançado.

Tião Despachante

Venho através deste jornal, agradecer a comuni-
dade trimariense por mais um título destaque do 
ano como despachante. Desde já obrigado pela 

preferência. Que Deus abençõe  a todos.

Locadora de Veículos Hermon

Supermercado Hermon e Locadora Hermon 
receberam destaque nesse ano de 2011.

Moda Íntima

Eliane Moda Íntima também recebeu destaque 
entre os melhores do ano de 2011.

Auto Escola JDLaboratório Resende

Panorama dos Tecidos e Enxovais
e Bebê a Bordo

A Panorama dos tecidos e enxovais juntamente 
com a bêbe a bordo agradecem aos clientes e 

colaboradores trimarienses pelo mérito 
empresarial do destaque 2011.

Contabilidade Wilson

A Contabilidade Wilson agradece pelo 
reconhecimento de seus clientes e pela 

homenagem de melhor contabilidade desse ano.

Bombeiro

Manuel " Manelin" ganhou esse ano como melhor 
bombeiro e agradece a todos por acreditarem em 

seu trabalho e que Deus abençoe a todos.

Churrasquinho do Léo

Léo do Churrasquinho  recebeu destaque 
nesse ano.

também

Casa de Carnes Souza

A Casa de Carnes Souza agradece a todos pelo 
mérito de melhor açougue.

Pac Cosméticos

Pac cosméticos agradece a todos seus clientes pelo 
mérito recebido nesse baile destaque.

Enfermeiro

Elton Enfermeiro agradece a todos pela confiança 
em seu trabalho, e pela homenagem de melhor 

enfermeiro em 2011.

CCAA

Elza recebeu destaque em nome do CCAA como 
melhor Escola de Idiomas de 2011.

Trans-form

Werley recebeu destaque do ano para a
Trans-form.

Paulo Vitor recebeu o Certificado de Destaque do 
Ano 2011 representando a Auto Escola JD.

O Laboratório Resende agradece a todos os seus 
clientes e amigos pelo destaque do ano.



Dedo de 
Prosa

Da redação imaginária envolvendo os 27 estados. E dados e sobra para os estados e O deputado está presente em 503 
o estado de Minas Gerais é outra linha municípios apenas 30 por cento” – municípios, sempre com votação cres-

Em entrevista exclusiva, o deputado imaginária que tem 853 municípios. O declara o deputado. cente. Na primeira eleição teve 27 mil 
estadual Doutor Viana informou ao que existe é o município. As pessoas votos, na segunda 45 mil, na terceira 65 
JTM que tem 25 anos de carreira moram no município – afirma Doutor À vontade em seu gabinete na mil e em 2010 bateu a casa dos 80 mil 
política. Foi vereador em Curvelo Viana. Assembleia, Doutor Viana diz que “a votos. Doutor Viana é um deputado 
durante seis anos e prefeito por quatro vida de deputado é estar à disposição municipalista e defensor do financia-
anos. Na primeira eleição para Majoritário em Três Marias com 7.774 para receber os anseios da sociedade e mento público de campanha para que 
deputado estadual se elegeu e foi votos na eleição passada, Doutor Viana buscar soluções para melhorar ou fazer todos os candidatos tenham oportu-
majoritário em várias cidades. Há 15 está sempre presente na cidade. Ele as leis que beneficiem o cidadão”. nidades iguais na disputa do voto 
anos é deputado estadual. Foi vice- entende que os projetos e todos os popular. 
presidente da Assembléia Legislativa investimentos têm que ser realizados a Doutor Viana é médico pediatra 
de Minas Gerais durante quatro anos e partir do município. E não de cima para formado pela Unimontes de Montes - Eu não faço da política uma profissão. 
presidente da Casa durante a transição baixo. Claros. Especializou-se em anestesio- Tenho a política como missão na vida – 
da última legislatura. logia no antigo Hospital Santa Mônica, encerra o deputado.

“O governo central administra 70 por atual Hospital Belo Horizonte.
- Reconheço que o Brasil é uma linha cento de todos os recursos arreca-

“Eu não faço da política uma 
profissão. Tenho a política como 

missão na vida”
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Doutor Viana: 
o deputado municipalista



Adalberto Inácio Ferreira – 03/11/2011

Antônio Guilherme da Silva - 22/11/2011

Arnaldo Gomes Flores - 05/11/2011

José Carlos Pereira - 13/11/2011

José Luis Alves da Silva - 02/11/2011

Maria Barbosa de Oliveira - 15/11/2011

Maria Dos Anjos Pereira dos Santos - 18/11/2011

Sandoval Alves Moreira - 02/11/2011

Observação: Este jornal agradece a dona Ivanilde 
e ao pessoal de Serviço Registral das Pessoas 

Naturais de Três Marias, a boa vontade e a 
presteza na entrega das informações sobre os 

falecimentos ocorridos na cidade. Um serviço de 
utilidade pública. 

Esportes Por Wagner Ferrão - presidente do Tradição Futebol Clube. 
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Copa das Escolinhas encerra o ano do futebol

Desencantou
Falecimentos
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Começou no mês de novembro mais equipes do Tradição e Vila Nova. Na por Pelé, o destaque do jogo, junto com Dia 27 de novembro
um campeonato de Escolinhas de Três categoria Fraldinha, a equipe do Marcos (Lucinho). Confirmando o A disputa se deu entre as equipes do 
Marias. As categorias escolhidas para Tradição perdeu de 4 x 0, sentiu a falta favoritismo, também está na final. Tradição e Mineira. Na categoria 
encerrarem o ano futebolístico foram: de quatro titulares. No pré-mirim o Agora espera a decisão do grupo Fraldinha, ambas as equipes precisa-
Fraldinha: até nove anos - Pré-Mirim: Tradição venceu às duras penas por 2 x formado por convidados de outras vam ganhar, já que foram derrotadas 
10 e 11 anos - Mirim: 12 e 13 anos. 1, comprovando o bom time que tem cidades.pela equipe do Vila Nova. A equipe do 

em mãos o técnico, Lucio Ângelo. No Tradição levou a melhor, com um gol do 
mirim, o novo técnico do Tradição Já na categoria Mirim, e também centroavante Anderson (Lélia), ainda 
Marcio Kemps (Zé Buteco), que ainda confirmando seu favoritismo, o bom no primeiro tempo e está classificada 
não teve tempo de conhecer seus time da Mineira, comandada pelo para a final contra o time do Vila Nova.
atletas, perdeu por 4 x 0, numa atuação competente Warner, bateu de goleada 
de gala do jovem goleiro do Tradição, a equipe do Tradição, vencendo por 5 x 
Dênio. Mesmo muito jovem, deu uma 0. A equipe aguarda a decisão do grupo 
aula de posicionamento e garra, formado por equipes convidadas de 
fazendo belíssimas defesas, levando os outras cidades: João Pinheiro, Morada 
torcedores, mesmo de outros times, ao Nova e Corinto, em datas ainda não 
delírio. definidas. 

Dia 12 de novembro
Jogaram as escolinhas da Vila Nova e 
Mineira. Na categoria Fraldinha :  
Vitória da equipe do Vila Nova por 2 x 1. Na categoria Pré-Mirim, o time do 
No pré-mirim, a equipe da Mineira competente técnico Lucio Ângelo, 
venceu por 3 x 0, mesmo placar da precisava só do empate, já que batera a 
equipe mirim. equipe do Vila Nova. Levou um gol no 

primeiro tempo, mas virou o marcador, 
Dia 15 de novembro ganhando por 2 x 1, gols de Pelé e 

O enfrentamento aconteceu entre as Gustavo (Serginho) de pênalti, sofrido 

Tradição, Mineira e Vila Nova se enfrentaram

Trator Valmet – ID/65 
Vendo trator em perfeito estado 
com os seguintes implementos: 

plantadeira de três linhas, 
arado, grade de 14 discos e 

terraceador (taipadeira). Preço 
a combinar. Contato: 

(38)9985-9659


