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Esta edição especial de Natal mostra que o JTM conseguiu se transformar na 
referência de mídia mais importante de Três Marias. Com uma tiragem de 
cinco mil exemplares, 24 páginas e distribuição dirigida, o JTM assume 
definitivamente a liderança de circulação e de opinião. Foi uma batalha sem 
tréguas para atingir este objetivo.

Essa tendência se revelou a partir do seu lançamento em 1º de março deste 
ano, em sucessivas edições com manchetes fortes e diferentes e matérias 
diversificadas.

O JTM nasceu com o foco em Três Marias. Ele se destina à cidade e aos 
distritos. Jornal é feito pelas pessoas, com notícias boas ou ruins, dependendo 
dos fatos que elas criam. Portanto, pertence a todos os cidadãos.

O seu charme é a verdade - o princípio fundamental do jornalismo que 
pratica. É gratificante para um veículo de comunicação cair nas graças da 
população. Sem nenhuma pretensão, os leitores e anunciantes assumiram o 
JTM como a sua referência de informação.

Obrigado Três Marias, Beira Rio, Andrequicé, Pedras e Forquilha pelo apoio e 
confiança.

A família JTM deseja a todos um Natal muito especial e um Ano Novo cheio de 
boas novidades e novas conquistas.
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Rua Ipanema 04, bairro JK - 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

 Cena da vida real 
Esta bela escultura, plantada dentro do lago da Usina Hidrelétrica de Três Marias, 
faz parte de um cenário deslumbrante. Uma verdadeira obra de arte da natureza 
na imensidão de 21 bilhões de metros cúbicos de água. 



Líder tumultua reunião. Câmara entrou em recesso no dia 12
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Moradora do Cidade 
Florença critica Prefeito

Dezembro de 2011 - Ano I - Edição 11

Na reunião da Câmara Municipal do dia vereador Lourinaldo Lucena (ITA), que vereadores do PT, dizendo que eles 
5 de dezembro a moradora do bairro confirmou as palavras de Maria Zilda da falam muito e não fazem nada. Para 
Cidade Florença, Maria Zilda da Silva, Silva, afirmando: - O bairro Cidade ele, deputados bons são Lincoln 
reivindicou melhorias para a sua rua. Florença é uma vergonha. Não tem Portela e Danilo de Castro, quando o 
Ela disse na tribuna da Câmara: - Os infra - estrutura nenhuma. referido senhor não é deputado. 
moradores são seres humanos e vivem Atacou o vereador Luis Gaia dizendo 
de forma precária. Eu, meu marido e O líder do Prefeito, Aristides Oliveira, que o mesmo está com grande 
outros moradores já procuramos o tentou defender a administração de desgaste, além dos problemas que o 
Prefeito, que só promete e não cumpre. todas as formas, mas ninguém o levou mesmo já tem, pois não dá conta de 
Por isso resolvi vir à Câmara, pois acho a sério: - O Prefeito tem feito um cuidar nem da sua família e quer 
que só assim irei conseguir alguma governo de ouro. E completou: - O continuar na política.
solução. Na época de chuva é barro. Na Prefeito não pode fazer uma obra cara, 
época da seca é poeira, fora o mau se não tiver rede de esgoto. Segundo Luis Gaia se defendeu: - É uma pena o 
cheiro terrível, uma vergonha para um ele, uma solução vai ser dada.  “Tudo colega Aristides falar de mim assim, 
bairro praticamente central perto da vai ser resolvido, mas sem a Copasa é pois sempre o respeitei.  Há quatro 
Arena Sport Show. impossível” – encerrou o líder do meses não sou atendido na Prefeitura. 

governo. Como muitos sabem, mudei com o 
Em tom de desabafo, Maria Zilda da Prefeito sim. Não nego, pois tive meus 
Silva afirmou: - O Prefeito é tão sem Na reunião do dia 12 de dezembro, motivos.  Gaia pediu que Aristides não 
escrúpulo que jogou um resto de última sessão da Câmara antes do usasse palavras de baixo calão e que 
entulho numa rua do bairro e passou a recesso, os vereadores desejaram feliz sempre o respeitou. Pediu desculpas 
patrol somente na metade da rua. Eu Natal para todos. Tião Leal afirmou: aos colegas, se os magoou alguma vez, 
pergunto: será que ele acha que somos - Quando as coisas não se resolvem, e também à toda comunidade, e disse 
bichos? Não somos. Precisamos ser tem que se tornar repetitivo em rela- que às vezes erra com vontade de 
respeitados. Em tudo ele põe a culpa na ção à Copasa e IPREM. acertar. Gaia finalizou: - Estou vivo e 
COPASA, mas a culpa é dele que não sou candidato sim, quer queiram, quer 
renova contrato. A moradora do bairro Eduardo Pereira Barbosa lamentou e não.
Cidade Florença pediu que pelo menos pediu desculpas à comunidade, pois a 
o caminhão de lixo passe lá, pois o lixo Câmara foi vencida pela COPASA: Dessa forma melancólica foi encerrado 
fica jogado na rua. Segundo ela, os - Espero que ano que vem seja diferen- mais um ano legislativo.
moradores têm que ir até a FARSEC te e que sejamos mais propositivos e 
para deixar o lixo na calçada. menos políticos. :: Opinião ::

O JTM, desde o seu lançamento, acom-
– A nossa decepção é muito grande Thaís Kênia Castelo Branco acusou a panha todas as reuniões da Câmara. 
com o 'Bentivi'. Temos excelentes casas Prefeitura de omissão: - O mamógrafo, Um vereador atacar os colegas de 
no bairro, mas o mau cheiro é insupor- comprado há três anos, está encosta- forma agressiva, usando na maioria das 
tável. Confio nos vereadores, mas do, sem uso algum. A cidade necessita vezes, palavras de baixo calão fere o de-
tenho vergonha do Prefeito que temos dele pois temos vários casos de câncer. coro parlamentar. O vereador Aristi-
- desabafa a moradora. E finaliza: Destacou a importância do Campeo- des de Oliveira tumultua proposital-
Pronto, está dado meu recado. nato de Barco a Vela. Falou sobre o mente as sessões e esquece, ou talvez 

Centro de Artesanato, construído com não saiba, que educação e compostura 
A maioria dos vereadores cumpri- as verbas dos deputados do PT. Mais fazem parte do que se exige para o 
mentou a morada do bairro Cidade uma vez o vereador Aristides Oliveira exercício de um cargo público impor-
Florença pela sua coragem, inclusive o tentou criar polêmica ao criticar os tante. E também para a vida. 
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Butuca
Ligada

Da redação

sempre elas fazem sucesso apresen- dono, funcionários sem receber seus do bairro Cidade Florença contra o 
tam seus trabalhos. Agora na exposição direitos e com a carteira de trabalho em prefeito Adair Divino da Silva.

Esta edição do JTM tem como destaque de Natal realizada na CEMIG, de 13 a 16 aberto. Um patrimônio de quase nove 
especial o 38º Campeonato Nacional de dezembro, em Belo Horizonte, a milhões de reais se transformando em A coluna ´Entre Parênteses` traz infor-
de Barco a Vela Classe Laser, que grande atração do evento foi o painel ruína é realmente intrigante. A grande mações importantes que as pessoas 
acontece de 19 a 27 de janeiro, com a de seis metros quadrados bordado por pergunta que este jornal faz é: De precisam saber. 
expectativa da presença de mais de 160 elas. A peça é tão bonita que foi quem é o clube? Da prefeitura? Ou dos 
apaixonados pelo esporte. instalada no hall de entrada da empre- 1.300 sócios que tinha na época da sua A leitura do ́ De lá pra cá`, do 'De bairro 

sa. Todos queriam saber o preço, mas desativação? a bairro` e do ´Toca o berrante`,  
Lars Grael, o velejador mais famoso do esta obra de arte não estava à venda. espaços que valorizam as pessoas e 
Brasil, foi o grande padrinho de Três Vai participar de uma exposição em Não podiam ficar de fora desta edição representam a voz dos cidadãos, é 
Marias para esta conquista e gentil- Paris, na França, em 2012. Isso repre- os últimos acontecimentos na Câmara. quase obrigatória para quem quiser 
mente concedeu uma entrevista exclu- senta a consolidação de um projeto Os vereadores entraram em recesso ficar bem informado. 
siva a este jornal. que começou em 2002. em clima de tensão, com os ataques 

virulentos do líder do governo aos Em outras palavras, vale a pena ler o 
A matéria sobre as Bordadeiras de A situação do Três Marias Tênis Clube é, outros vereadores. Além disso, teve JTM.
Andrequicé é muito importante. Como no mínimo, curiosa. Um clube sem uma fala contundente de uma morada 
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Mais de 3 mil pessoas compareceram 
ao 'Sonho de Natal' 

Grupo Voz e Vida se apresentou no evento

Da redação

Várias barracas estavam montadas na Niator agradeceu as presenças e 
Enseada, com biscoitos, picolés e também agradeceu as pessoas que 
sorvetes. Na portaria eram distribuídos fizeram denúncias de vandalismo con-
tíquetes para todos. Mais de três mil tra a decoração da Natal. Segundo ele, 
pessoas compareceram ao evento, a 30 por cento do material instalado na 
maioria crianças. cidade é destruído anualmente.

No palanque estavam o prefeito Adair "Esta cidade me recebeu 
Divino da Silva, o vice - prefeito Paulo 

de braços abertos. Hoje Mariano, o secretário de Agricultura 
Luís Bertier e o secretário da Assistên- sou um cidadão de Três 
cia Social, Niator Figueiredo.

Marias. Ano que vem 
O Natal solidário – ou Sonho de Natal – vamos inaugurar muitas 
foi aberto pelo Secretário de Assistên- obras na cidade"
cia Social Niator Figueiredo que decla-

Adair Divino da Silva
rou: - Agradecemos a Deus e ao 
aniversariante do mês a possibilidade 
de fazer esta festa. microfone do secretário Niator pe-

Depois dos discursos, o 'Grupo Voz e dindo calma às pessoas. Em determina-
Vida', formado por homens e mulheres do momento chegou a ser interrom-
da Casa da Família se apresentou pida a distribuição das guloseimas.  
cantando inicialmente a música 'Noite Algumas barracas quase foram derru-
Feliz'. Vânia Fernandes, Vaninha como badas pelos presentes.
é mais conhecida, disse ao JTM: 

"O coral existe há três 
anos, desde que foi 

iniciado o projeto Natal 
Solidário. É uma forma de 
terapia através da voz para 

as pessoas da Terceira 
Idade."

Na foto acima, Marli do Pantaleão, 
integrante do coral do Grupo ‘Voz e 

Assim que foi liberada a distribuição 
Vida’,  natural das Pedras e filha de 

dos biscoitos, picolés e sorvetes, foram 
dona Maria.

necessárias várias intervenções ao 
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Por Adriany Pacau

aposta em uma varie-Beleza tem cheiro
dade de fragrâncias 
que atendam a cada 

A cada dia mais as mulheres buscam 
estilo de vida. 

produtos e instrumentos capazes de 
intensificar e valorizar a sua beleza. A 

Perfumes sensuais, mais quentes, 
perfumaria é uma das práticas utiliza-

indicados para se usar à noite. Outros 
das mais antigas do mundo. Originária 

tem aromas leves e refrescantes para 
dos povos do Oriente e do Egito, surgiu 

um estilo esportivo. Os aromas unissex 
da queima de ervas aromáticas, resinas 

são indicados para o dia, mais execu-
e madeiras.

tivos. Isto sem contar com os de clima 
tropical para a noite, com apelo sen-

Aos poucos o perfume é considerado 
sual, sofisticado e exótico. São os  

pelas mulheres responsável pela  
orientais e ambarados.

melhora da auto-estima, além de fazer 
parte da sua identidade, já que reage 

Portanto, sinta-se livre na hora de 
de forma diferente em cada um. 

escolher o perfume que mais combina 
com você.

Com isso o mercado de cosméticos 

diadorim

JTM na web:
www.jornaldetresmarias.com.br

Acesse, leia e envie para seus
parentes e amigos.

JTM, o jornal da verdade
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O espírito de natal e a expectativa do ano novo fazem renascer em 
nós a esperança de que dias melhores virão, onde o amor, a fé, a 

solidariedade e a fraternidade possam ser presença constante todos 
os dias do ano em nossa vida."

A família "ESTRELA MÓVEIS" deseja que todas as famílias, amigos e 
clientes tenham um feliz natal e um ano novo cheio de grandes 

conquistas e muitas realizações. 

De bairro a bairro
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Pipoca – Mecânico de carro e trator. Gina – Gerente do Banco Itaú. Uma 

Tem a sua oficina no Posto Mar Doce. das melhores profissionais do mer-
cado. É de uma gentileza incrível.  
Anteriormente, trabalhou na CREDI-
NOVA.

Cozinheiro – Irmão Márcio dando 

uma de cozinheiro no SINDITREMA. O 
pano de prato no ombro chama a Ônibus novo – No flagrante, 
atenção.

Alberto da Cabeceira do Mato passa 
em frente do ônibus novo da Prefei-
tura.

Criador – Omar Moura,  diretor da  Secretária – Ivelony  Campos 

ex- CREDINOVA, hoje SICOOB São Zilmar, secretária municipal de Admi-
Francisco, passa a ser correspondente nistração. Assumiu o cargo após a crise 
do BDMG para repasse de financia- na Divisão de Recursos Humanos. Arena – Bruno Souza é uma figura 
mentos ao setor produtivo.

especial. Espirituoso e alegre. Trabalha 
na Arena, o maior espaço de eventos 
de Três Marias.

Pensativo –  BEG, em pleno sába-

do, em frente à sua loja de bebidas, ao Violeiro e taxista – Tonho da 
lado de um amigo, olhando para o 

Niquinha é um dos melhores violeiros 
infinito, talvez pensando na vida. Gosta Filha de José das Pedras – da região. É apaixonado por Folia de 
e anuncia no JTM.  Valeu BEG! Maria José trabalha na SEMAPS. Está Reis. Conserta e recupera instrumentos 

sempre nos eventos. Nasceu para com a maior competência. Além disso, 
ajudar os outros.é taxista.

Dezembro de 2011 - Ano I - Edição 11
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Generosidade e hospitalidade
A bicicleteira e Geraldinho da Loteria, um exemplo a ser seguido

Por Ana Luísa, a bicicleteira do Sertão fosse uma cidade de porte médio, amigo – falou para que eu o mencio- todo. Só posso dizer que por causa 
organizada sob aquelas características nasse  e, em seguida, me convidou para deles minha viagem foi mais bonita, 

- Quando cheguei a Três Marias já era das cidades que crescem em torno de jantar aquela noite em sua casa. agradável e rica. 
noite. Terminada a rodovia 040, virei à uma praça com igreja, uma zona 
direita e perguntei onde ficava o cen- comercial tradicional e, nos arredores, Cheguei quase oito da noite. O filho e a Só guardo boas lembranças da cidade e 
tro. Curiosamente, ouvi que ali era a o desenvolvimento residencial e de namorada, um amigo e ele já estavam de seu povo. Pois não é em qualquer 
zona central: um lugar à margem da infra-estrutura recente. Naquela hora jantando na cozinha. Sem formali- lugar que em pouco tempo consegui 
rodovia, com um posto de gasolina na me interessava encontrar um hotel dades, me serviram um prato com conhecer pessoas tão especiais e fazer 

esquina de cima e, para passar a noite. Já tinha pedalado o arroz, feijão, bolinhos de abobrinha, amigos de verdade. 
logo abaixo, marge- dia todo, sendo que setenta dos cento e salada de tomate e também um copo 
ando uma rua, al- dez quilômetros daquele dia tinham de suco. 
gumas barracas e sido por estradas de terra empoeiradas 
trailers de comér- e com muita areia. Embalamos em uma conversa sobre os 
cio improvisado. caminhos do rio São Francisco. Comen-
Confesso que fiquei Em frente a uma farmácia consegui não tei que pretendia seguir o rio até 
um tanto surpre- só uma boa dica de hotel, mas uma Pirapora, mas não conhecia estradas 
sa, pois imaginava família de pai, filho e cachorro que, por até lá que fossem pela margem. 

que Três Marias dois dias, abriria as portas de sua casa 
para me receber. Sem dúvida, Seu Após o animado jantar, Seu Geraldo 
Geraldo e o filho André foram mais uma disse que eu não precisava ficar no 
prova de quanto amor ainda existe no hotel, pois ele oferecia sua casa. A 
mundo. hospitalidade mineira confirmava-se 

nestes gestos. Nunca esperei que a 
Seu Geraldo ficou muito feliz de fama de excelente receptividade fosse 

saber que eu vinha dos algo neste nível. Com menos de dois 
“Gerais” – do alto onde se dias de convivência já me sentia parte 

situa Buritizinho – pois era da família, íntima, acolhida. Uma coisa 
sua região de nascimento.  rara.

Indicou-me o hotel, di-
"Foi um prazer receber em zendo para pedir des- Não sei se tive sorte ou se pessoas 

conto na recepção, como Seu Geraldo e André são maioria minha casa essa menina."
pois o dono era seu em Três Marias – e em Minas como um Geraldinho da Loteria 

Choperia Will  
é reinaugurada com sucesso

Mais de 500 pessoas compareceram ao evento

INFORME PUBLICITÁRIO

No dia 17 de dezembro aconteceu a "Agradeço pelo apoio e 
reinauguração da Choperia do Will, que 

peço que continuem a antes funcionava em outro lugar. Com o 
pensamento de melhor atender e comparecer todos os dias. 
receber seus clientes, Will resolveu Desde já desejo a todos 
alugar uma antiga casa de show com 

um Feliz Natal e um Ano melhor estrutura e maior segurança.

Novo com muita paz e 
Will, muito conhecido em Três Marias, 

realizações"um grande músico, contou com apoio 
Willde sua família para reinaugurar a 

choperia. O evento teve a presença de 
mais de 500 pessoas, um ambiente 
agradável, música ao vivo e contagi-
ante que levou os presentes a dançar a 
noite inteira.

Will contou com a participação de 
artistas da cidade, que cantaram junto 
com ele, como Fabiana Almeida, 
Thiago Silva e um belo show com 
Júnior.

A nova choperia já é um sucesso, pois 
seu proprietário é uma pessoa compe-

A Choperia Will funciona à rua tente e com um dom especial para a 
música e organização de bons eventos. Várzea da Palma, 199.
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Sou um usuário rotineiro dos serviços Prefeitura e agora está quebrando o 
de mototáxi em Três Marias, para IPREM - Instituto de Previdência dos 
transitar entre diversos pontos da Servidores. Por isso volta sua fome 
cidade. Nessas idas e vindas, tenho arrecadatória sobre trabalhadores des-
recebido dos mototaxistas uma mesma protegidos, que carecem de permissão 
indagação e tenho respondido a cada pública para o trabalho.
um. A pergunta dos mototaxistas pode 
se resumir nos seguintes termos: “Se Justifica sua intenção de vender as 
procede a informação da Prefeitura (de vagas de mototáxi no art. 15 da Lei 
Três Marias) de que, por se tratar de Federal 8.987/95, que de fato arrola o 
concessão (ou permissão) pública, a critério de “maior oferta” entre os 
outorga dos serviços de mototáxi deve critérios que podem ser adotados, 
ser realizada mediante aquisição das entre os quais também o de “melhor 
vagas, por ofertas de preço.” técnica”, “menor tarifa” e outros. No 

entanto, o critério mais adequado para 
Os serviços de mototáxi foram previs- a espécie seria o do inc. IV do men-
tos e tiveram normas gerais pela Lei cionado art. 15 da Lei, “melhor propos-
Federal 12.009 de 29/07/2009, sendo ta técnica com preço fixado no edital”, 
deixadas a cada município a instituição que o Prefeito prefere ignorar.
desses serviços e sua regulamentação 
complementar no âmbito local. Em Três Explica-se. No caso, é impraticável o 
Marias foram instituídos pela Lei Muni- critério da “menor tarifa”, vez que são 
cipal 2.166 de 09/03/2010, com 10 inúmeros os prestadores individuais e 
pontos de 10 a 20 vagas cada, com a não se pode ter variadas tarifas. E não é 
limitação de seis veículos para cada aceitável o critério da “maior oferta”, 
1.000 habitantes. por ser mecanismo para afastar muitos 

dos trabalhadores do serviço e benefi-
A quantidade de vagas disponibilizadas ciar quem possa pagar mais, inclusive 
pela Lei instituidora dos serviços até quem não precisa e não atua no ramo.
poderá ser suficiente para os operado-
res de mototáxi e as demandas da Assim, o melhor critério será aquele 
cidade. Mas o problema é que a que fixe um preço simbólico padrão 
Prefeitura anunciou disposição de pro- para a outorga e também os preços das 
mover a licitação para outorga dos tarifas, e faça a classificação pela pro-
serviços sob a égide do critério finan- posta técnica, que pode consistir em 
ceiro da maior oferta de preço para quesitos pontuados, inclusive o de 
aquisição das vagas. O que tende a maior tempo de atuação na área. Mas, 
prejudicar justamente os operadores se a Administração não tem condições 
que mais necessitam de atuar no ramo. de preparar um edital adequado, então 

será melhor deixar a matéria para o 
Indo ao mérito, pode-se considerar o próximo governo. O trabalho é um 
seguinte: a outorga de serviços públi- direito.
cos rege-se pelo art. 175 da Consti-

*Filósofo e advogado em Direito Administrativo e tuição Federal e pelo disposto na Lei 
Eleitoral.Federal 8.987 de 13/02/95. É sabido 

que a atual gestão municipal quebrou a 

Já passava das 10 da noite. Era lua cheia, Que história maravilhosa! O nascimento 
um farol iluminando nosso caminho. As de Jesus cantado por anos e anos, por 
miudezas de bichos, insetos e 'pulantes' gerações e mais gerações. Versos que 
faziam sua sinfonia como não poderia são guardados como tesouros pelos 
deixar de ser, nem o silêncio no sertão mestres dos mestres. E outros tantos 
não é tão calado assim. foliões, como aquele Amélio dos More-

nos e seus irmãos. Este um da voz grave 
“Folião no lugar” – murmurou o mestre fazendo contraponto com o mestre 
em meio aos latidos de alguns cachorros. tirador. 
A sanfona rasgou o sereno naquela 
introdução clássica bem ao jeito do Era uma data especial, o aniversário do 
Paulinho Boca D'égua, mas não era ele mestre. O maior presente vem é de 
não. Bom, se tava ali por perto não Deus, um dom. Saber usar é que é outra 
sabemos, mas quem tocava era o Jairo, lá coisa, é coisa de mestre.
da beira do rio, herdeiro mor deste 
legado. Mas o que estes homens fazem capitão, 

é de grande serventia. Bandeira de Reis 
Boa noite oh de casa leva a fé. Leva a história da humanidade. 

Ou quem nessa casa mora Seu saber está cravado na memória de 
Os três reis do oriente um povo banhado em conhecimento. 
Faz visita nesta hora

O giro de folia sai a noite e amanhece 
Os três reis chegaram primeiro antes do dia. Da saída até a chegada o 

A partir do oriente renascer da fé e da esperança dentro dos 
Visitando a Santa Maria corações e dentro de cada ranchinho 
Mãe de Deus onipotente visitado. Lares de amor e com uma 

contagiante alegria em receber. Mas é 
Os três reis quando souberam isso doutor, o segredo da vida está no 

Que havia o nascimento simples.
Montaram em seus camelos
Todos três em seguimento Em caso de dúvida, deixo pra finalizar 

com o Rosa, mais uma vez: “O real não 
Os três reis fizeram a partida está na saída nem na chegada: ele se 

Numa noite de luar dispõe para a gente é no meio da 
À procura de Jesus Cristo travessia”. E que Nosso Senhor Jesus 

Em Belém foram encontrar Cristo e os Santos Reis nos iluminem, 
hoje e sempre, amém!

Resposta aos 
mototaxistas

Por Manoel Castelo Branco*

Em caso 
de dúvida...

Nabucodonosor

faltando quase um ano para a eleição Brincadeira
está assim, imaginem o que vai Uma internauta fez uma brincadeirinha 
acontecer na véspera da onça beber quando viu a matéria sobre o Projeto 
água.Da redação Asas, instalado na ilha do Mar Doce.  A 

Zizi escreveu no site do Lago Notícias, 
O uso do cachimbo... no link do JTM: "- Tá vendo! E ainda tem BoatoAndrequicé Fontes oficiais informam que o presi- gente que achava que o Vicentão não Corre à boca pequena na cidade que 

separatista dente da Câmara Municipal, Luís gostava de passarinho!" um cidadão teria sido demitido da 
A MEIA – Movimento de Emancipação Nascimento Gaia, chegou a ameaçar a Prefeitura em 2010. Há dois meses 
e Independência de Andrequicé – secretária da Saúde, Euzenir, exigindo o apareceram na sua conta mais de cinco Pesquisacresceu da noite para o dia. Já fizeram retorno da filha Ludiane, ao hospital. mil reais. Ele teria ficado apavorado O resultado de uma pesquisa está duas reuniões. A coisa adquiriu uma com aquilo e não mexeu no dinheiro. rodando pela cidade e está dando o proporção tão grande que até já ... faz a boca torta Resolveu procurar o Promotor de que falar. Se for verdadeira, tem gente propuseram uma divisão do município. Justiça, com os contracheques na mão. Quando ela estava para ser demitida que está quase com a mão na 'taça', ou Empresas instaladas em Andrequicé já Dizem que o dinheiro sumiu de fez a mesma coisa. O processo, como melhor, na Prefeitura.teriam aderido ao movimento. repente. Uns falam que foi estornado todos sabem, está na Justiça do 

pela Prefeitura. Outros dizem que foi Trabalho de Curvelo. Vai ser julgado no 
O grupo que defende a transformação Sucessão sacado por alguém. O JTM tentou dia 26 de janeiro. A pergunta perma-
do distrito em cidade já ganhou litros e A reunião conjunta entre o PT e o PDT apurar mas ainda não sabe de nada.nece: Ludiane volta ou não volta?
mais litros de tinta para pichar a parece que deu resultado. O tema 
localidade. sucessão caiu na boca do povo. A coisa 

está quente, quase fervendo. Se hoje,  

(Entre Parênteses)

Anuncie no JTM

(38) 3754-2423

Anúncios de diversos tamanhos e formatos
de acordo com a sua necessidade.

JTM, o jornal da verdade.
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O programa Redes é uma iniciativa da Até julho de 2012 serão elaborados os Ao final das apresentações de suges-
Votorantim Metais e do BNDES, que projetos. A partir de agosto de 2012 vai tões ficaram marcadas duas reuniões 
vão investir 60 milhões de reais no começar a implantação, acompanha- para acontecer em datas diferentes. O 
período de cinco anos em 25 cidades mento e avaliação. O objetivo é que no setor que discute o turismo vai se 
do país, abrangendo dez estados. ano de 2015 estejam todos concluídos. encontrar dia 11 de janeiro. Já quem vai 

trabalhar com abastecimento alimen-
Três Marias faz parte do programa, Marcelo Coelho e Adilson Motta, da tar teve a reunião marcada para o dia 
assim como o bairro Beira Rio que, empresa Giral Consultoria, conduziram 18 de janeiro.
apesar de pertencer a São Gonçalo do duas reuniões em Três Marias, nos dias 
Abaeté, foi incluído no projeto pelo 6 e 7 de dezembro, e apresentaram as 
fato de estar localizado a cinco quilô- duas alternativas escolhidas pelos 
metros do centro de Três Marias. gestores do programa: abastecimento 

alimentar e turismo. O patrimônio 
O conselho gestor do programa, inde- natural e histórico da cultura sertaneja, 
pendente do poder público, foi forma- com a valorização de Manuelzão e 
do anteriormente com a seguinte Guimarães Rosa, estão incluídos na 
participação: 25 por cento dos mem- área de turismo. 
bros são da Votorantim Metais, BNDES, 
Banco do Brasil e poder público "A participação das 
municipal. Outros 25 por cento dos "A partir de agora vamos pessoas valorizou muito a membros são representados por par-

ter que desenvolver ceiros estratégicos. E 50 por cento do construção de uma agenda 
conselho são compostos por associa- projetos voltados para para ser discutida em 
ções e representantes da sociedade 

estes dois setores" janeiro."civil organizada.
Marcelo Coelho Adilson Motta

Programa Redes decide o foco de ação em duas reuniões

Abastecimento 
alimentar e turismo
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38º Campeonato Brasileiro 
de Barco a Vela
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Da redação para a vela, o caiaque e o remo. Têm O que é mais importante como Quantas inscrições já foram feitas?
aulas de noções climáticas e retífica de resultado deste evento? Primeiro fizemos as pré-inscrições que 

O JTM fez uma entrevista especial com motor de popa – uma atividade pro-  Isso coloca a cidade na vitrine nacional. chegaram a 303. Agora estamos fa-
Elias de Assis, Secretário Municipal de fissionalizante. O projeto tem três Além disso, tem o legado que fica. zendo as inscrições definitivas e temos 
Desenvolvimento Econômico e Turis- pilares básicos: educacional, profis- Ganhamos um pier e um vestiário para 168. Entre os inscritos temos três pes-
mo, responsável pela realização do sional e lúdico. A vela é um esporte a área de camping, com recursos do soas da cidade: Lucas, Euler e Ander-
maior desafio que Três Marias vai muito educativo. Ensina as pessoas a Governo do Estado. son. As inscrições se encerram dia 19 de 
enfrentar nos próximos dias: oferecer tomarem decisões rápidas. O desafio dezembro. Se todos confirmarem, 
condição e infra-estrutura para a do projeto é transformar Três Marias Três Marias tem condições suportar podemos ter um recorde nacional. O 
realização do 38º Campeonato Brasilei- em uma referência em vela. No Plano um evento deste porte? maior foi em Florianópolis, em 2003, 
ro de Barco a Vela, classe Laser, que Municipal de Turismo pretendemos Tem sim! Fizemos reuniões com o com 203 velejadores.
acontece de 19 a 27 de janeiro de 2012. transformar a cidade na capital da comércio, com o Sistema S e com a 

pesca até 2012 e em 2014 na capital da comunidade. Com toda a cadeia produ- Os visitantes terão acesso a algum 
JTM: Como surgiu a história de Três vela. Dentro deste espírito é que pensei: tiva. Foi montada uma central de evento especial sobre a cidade?
Marias sediar este campeonato? - E se a gente sediasse o campeonato hospedagem com a rede hoteleira. Este É a oportunidade de mostrar uma boa 
Elias: Este lago maravilhoso tem um brasileiro? evento não vai 'entupir' a cidade como imagem e capacidade de organizar 
grande potencial para o turismo, o carnaval. Vamos receber formadores grandes eventos. É como se a gente 
principalmente em atividades náuticas. Como conseguiu realizar este sonho? de opinião. estivesse abrindo um calendário de 
Já tínhamos feito anteriormente Montamos o projeto e apresentamos eventos importantes que vão aconte-
torneios de pesca e algumas regatas. O em Florianópolis em janeiro. O cam- cer. Em 2013 temos a Copa das 
'start' foi dado em 2008 com um convite peonato sempre foi realizado no litoral Confederações. Em 2014, a Copa do 
ao Lars Grael para vir a Três Marias. Ele e nunca no interior. A classe laser é a Mundo e em 2016, as Olimpíadas. 
tem uma escola de vela em Niterói. O mais popular no Brasil. Quem dispu- Vamos mostrar as nossas coisas, comi-
Lars deu o sinal verde para a criação de tava a indicação eram: Rio de Janeiro, da típica, Folia de Reis, moda de viola, 
uma escolinha de barco a vela. Ele Porto Alegre e Salvador, além de Três catira, inserção no cenário roseano 
considerou fundamentais três fatores: Marias. Fomos para o segundo turno através do Museu Manuelzão e visita à 
o tamanho do lago, 21 milhões de da votação com Porto Alegre e ganha- Usina da CEMIG.
metros cúbicos de água, a beleza mos. O que determinou a escolha da 
natural e as condições ideais de vento. nossa cidade é o fato de receber bem. 

Muitos já velejaram por aqui. Quem já 
A cidade já tinha alguma experiência esteve aqui gosta da cidade. O apoio do 
de maior porte nesta área? Lars Grael foi fundamental, é lógico.
Em 2008 sediamos o Campeonato 
Centro Oeste de Vela. Foi um torneio E a organização como está?
muito bom. Em 2009 a cidade foi sede A parte técnica é da SEDETUR, a 
do Campeonato Mineiro de Velas. Em logística é de toda a Prefeitura. Temos o 
2010 tivemos, pela segunda vez, o apoio da ABCL – Associação Brasileira 
Campeonato Centro Oeste. de Classe Lazer – através do José Carlos 

Reis, presidente. Outros se dispuseram 
 Quando foi criada a escolinha? a ajudar. O pessoal de Brasília, de Belo 
No início de 2010 instalamos a Horizonte. O Pedro Basílio foi o primei-
escolinha contando com a consultoria ro a se inscrever. A parte de água é mais 
do Instituto Rumo Náutico, de Lars melindrosa. A CEMIG e a Votorantim 
Grael. Chama-se Projeto Versol.  150 estão dando todo apoio. O Fernando 
alunos da rede pública de ensino a Rezende fez questão de entrar. 
frequentam. Primeiro aprendem a 
nadar em águas abertas. Depois vão 

"Tudo vai se concentrar no 
Náutico. Sala de imprensa, 

internet, central de 
logística e tudo o mais. E 
esperamos que dê tudo 
certo. Deus ajude que a 

gente abra mais este nicho 
para Três Marias. É 

apenas uma semente que 
se planta."
Elias  de Assis

Mais de 160 velejadores estão inscritos
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Por Pedro Fonseca marco histórico! As únicas vezes que foi 
realizado em águas abrigadas (doce) 

Em entrevista exclusiva ao JTM, Lars aconteceram nas represa Guarapi-
Grael, o padrinho e o principal respon- ranga (São Paulo); rio Guaíba (Porto 
sável pela realização do 38º Campeo- Alegre) e lago Paranoá (Brasília), 
nato Brasileiro de Barco a Vela, revela sempre em centros tradicionais da Vela 
mais detalhes da modalidade espor- Brasileira. Chegar a Três Marias é uma 
tiva. conquista para MG e para a Vela 

nacional. Três Marias é conhecida-
Como funcionam as categorias da mente um local privilegiado pelas belas 
classe Laser? águas do São Francisco e já até recebeu 
A classe Laser é a mais popular e competições regionais.
concorrida das classes olímpicas. 
Reune mais de 100 embarcações nos Como surgiu esta parceira?
campeonatos brasileiros, que são A parceria entre o Projeto Grael, 
divididos nas categorias Standard através do Instituto Rumo Náutico, 
(Olímpica Masculina); Radial (Olímpica CEMIG e Prefeitura de Três Marias é 
Feminina) e 4.7. Divide-se ainda em que gerou a condição necessária e 
masculino e feminino e por faixas infra-estrutura local para sediar evento 
etárias. Na Laser o Brasil obteve nove de tal magnitude. Revolucionará os 
títulos mundiais, sendo um com o esportes náuticos de MG e gerará 
velejador Peter Tanscheitt e os demais impacto marcante na economia local 
com o multi-campeão Robert Scheidt através do turismo e da saudável 
que, na Laser, ainda obteve duas exposição de imagem desta bela região 
medalhas de ouro e uma prata olím- do Brasil. E para mim é ainda mais es-
picas. pecial, pois o meu filho Nicholas Grael 

fará sua estreia em campeonatos bra-
Qual a importância deste torneio ser sileiros nesta classe, na categoria 
realizado em Três Marias? Junior sub-15, nas classes Radial e 4.7. 
Este campeonato brasileiro chegar a Parabéns a Três Marias.
Minas Gerais é simplesmente um 
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"Chegar a Três Marias é uma conquista 
para MG e para a Vela nacional"
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Depois de muito esforço, a presidente da Estou realizada de ter conseguido 
Associação Comercial conseguiu instalar instalar o PACE na nossa cidade” - 
o PACE - Posto Avançado de Conciliação encerra Gislaine Márcia José Pires da 
Extrajudicial – em Três Marias. A cidade Silva.
estava fora do perfil exigido para isso. 
Segundo a presidente da ACE/CDL, o Entenda como funciona o 
apoio da Federaminas e do Pace Estadual PACE
foi fundamental para atingir este obje-
tivo.

1 - O que é o PACE?
PACE significa Posto Avançado de 

- O PACE tem o objetivo de buscar o 
Conciliação Extraprocessual. É uma 

entendimento entre as partes, facilitan-
técnica de negociação onde as partes 

do acordos para evitar o acúmulo de 
interessadas têm a liberdade de escolher 

processos na Justiça da cidade – afirma 
a melhor proposta sem qualquer impo-

Gislaine Márcia José Pires da Silva, 
sição, respeitando os direitos de cada um 

presidente da ACE/CDL.
com o objetivo de resolver os conflitos.

débitos. Tanto o comerciante quanto o capacitado pelo Tribunal de Justiça) e 
O PACE foi inaugurado no dia 7 dezembro 2 -  Qual seu objetivo? devedor podem procurar o PACE para este transcreverá o acordo entre as 
com a presença do setor produtivo da Seu objetivo é resolver conflitos de resolver o problema sem briga. partes que, ao final, o subscritarão. Não 
cidade e da Votorantim Metais, Banco do forma mais célere e sem custos para haverá a necessidade de advogados para 
Brasil, Banco Itaú e do coordenador ambas as partes. 4 - Onde funcionará e como utilizar o representarem as partes envolvidas. 
estadual do PACE, Daniel Rezende. PACE? Após o acordo, duas testemunhas o 

3 - Quem pode participar e em que O Posto funcionará na Associação ratificarão ou este será homologado 
O Posto Avançado de Conciliação situações? Comercial, na Rua Várzea da Palma, 281, judicialmente, sem que as partes tenham 
Extrajudicial já está em funcionamento Podem participar pessoas físicas e Centro. Para ter início, o interessado que ir ao fórum para audiência. 
na sede da ACE/CDL, sob a coordenação jurídicas para resolver conflitos relativos deve ir à unidade de atendimento, 
da advogada Graziella Pereira Brito e a relações de consumo. Exemplo: apresentar o endereço da outra parte A divulgação do PACE é muito impor-
Morato, com atendimento de 08h00 às qualquer pessoa que adquirir um envolvida, marcar e retornar no dia e tante para fortalecermos a cultura da 
18h00. produto no estabelecimento comercial e horário da reunião de conciliação. Esta conciliação.  Divulguem e participem!

o objeto vier com defeito. Ou quando reunião será intermediada por um 
“A nossa luta está voltada para a paz, comprar em um estabelecimento conciliador (que pode ser qualquer 
para o entendimento e a conciliação. comercial e não conseguir quitar os pessoa da sociedade civil que tenha sido 
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opção. maçãs, entre outros, diminuem o tempo muito elevadas de fibras 
do trânsito intestinal, contribuindo para pode causar formação de As fibras alimentares são substâncias de 
a qualidade de vida das pessoas que têm gases e diminuição da origem vegetal que não fornecem As fibras têm o poder de regular o 
o intestino solto e frequentes diarreias. absorção de vários micro-energia, mas são fundamentais ao fun- trânsito intestinal. Porém, para que isto 
As fibras ainda têm efeito positivo sobre nutrientes, entre eles o cálcio, o zinco e cionamento dos intestinos. Elas dimi- ocorra de forma correta é necessário o 
a mucosa e a micro biota intestinal, o ferro. Uma dica para aumentar o nuem a absorção do colesterol, de gor- aumento da ingestão de água. As 
fortalecendo as bactérias benéficas, que consumo de fibras é ingerir mais frutas e duras e de açúcares e causam sensação chamadas fibras insolúveis, encontradas 
são essenciais para proteger esse órgão verduras cruas, pois quando submetida de saciedade prolongada. Afinal, per- nos pães integrais, cereais, cenouras, 
contra infecções. ao cozimento, as fibras perdem parte de manecem no estômago juntamente couve e na casca da maçã, aumentam o 

sua ação. Consuma também cereais com os outros nutrientes por mais tem- tempo do trânsito intestinal, diminuin-
integrais, ao invés dos refinados (substi-po, retardando a sensação de fome. do a constipação. Já as fibras solúveis, Mas como qualquer outro nutriente, em 
tua pão e arroz branco por pão e arroz Para quem pretende emagrecer e cuidar que têm como fonte a aveia, farinha de excesso as fibras causam efeitos 
integrais). da saúde, as fibras são uma ótima aveia, feijões, ervilhas, frutas cítricas, colaterais. O consumo de quantidades 

Bem Viver Por Jussara Garcia Lima - Nutricionista 
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Por Pedro Fonseca feira queria comprar a bela obra de Dona Lourdes, outra bordadeira, As Bordadeiras de Andrequicé levaram 
arte. Mas, de acordo com a Bárbara afirmou ao JTM: 400 peças bordadas para expor na 

Entre os dias 13 e 16 de dezembro a Jonhsen, coordenadora do grupo, ele capital. O grupo foi criado em 2002 e 
Cemig realizou a sua feira anual de não está a venda. As bordadeiras vem se consolidando no mercado, - É uma oportunidade da gente 
Natal com uma exposição no espaço presentes estavam felizes com a noto- sempre fazendo sucesso por onde vai.mostrar o nosso trabalho.
cultural da empresa, em Belo Horizon- riedade que o painel adquiriu tão logo 
te. Foram convidados grupos de chegou às dependências da Cemig. Por 

"A Cemig apoia o nosso grupo 
bordadeiras dos vales do São Francisco esta razão ele vai ser exposto em Paris, 

há mais de cinco anos. O e Jequitinhonha. Mais de 20 cidades França, no ano de 2012.
interessante é que a empresa compareceram com suas peças e 

nos apoiou não só como grupo. comidas típicas. “Acho isso muito legal. Gosto 
Eles nos apoiam muito no foco muito de participar dessa feira”, 

O painel gigante de três metros por ambiental e cultural. Eles têm disse Íris Moura.
dois, criado pelas bordadeiras de levado a gente em conta en-
Andrequicé, foi o destaque da mostra. Maria Nardy, a herdeira da história de quanto promotores ambientais 
Ele foi colocado no alto do hall de Manuelzão, declarou: e culturais do cerrado e do rio entrada da empresa. A peça é assinada 

São Francisco. Este é um viés por todas as bordadeiras que levaram 
- Venho aqui há três anos. Só que os outros grupos não têm."três meses para concluir o trabalho. O 

vou deixar de vir quando sucesso do painel foi tão grande que a  Bárbara Jonhsen. 
morrer.maioria das pessoas que visitavam a 

Leitura coletiva – Félix, Maílda e 

Neiva lendo o JTM, quando foram levar 
o presépio emprestado pelo Secretário Desorientado – Dico e Israel, o rapaz Filho de Zito – Dinei guarda na Corujão de Orelha – Oswaldinho 
Elias de Assis, da SEDETUR. Por falar em 

que morava na praça da Igreja de Nossa memória grande parte da história de tem um apelido interessante. Parece 
Maílda, ela fez aniversário no dia 6 

Senhora das Mercês. Israel sumiu de Zito, Manuelzão, Bindóia e Tião Leite. realmente um corujão. Morou muito 
deste mês. Teve direito a flores e bolo 

repente. Pegou o rumo da estrada de Sabe de muita coisa, mas ainda tem nas Pedras. Agora vive em Andrequicé.
no final do expediente. Parabéns, 

Corinto. muito para contar.
Maílda!

E por falar em Andrequicé...



Pedras há mais de 25 anos. Atravessa o agradeço. Do nada foi feito o tudo. 
córrego todos os dias para dar aula no Assim foi criado o mundo. Hoje eu só te 
arraial. Tem um dedicação especial engradeço. Eu vivo debaixo d'água. 
pelas crianças. Sentindo bastante sede. As coisa que 

mais me enolvem. São estas poucas 
águas. Que caem das minhas paredes. 
São rastros da memória. Que fica Pedras
dentro da gente. O dia que chove 
bastante. E vem uma grande enchente. 

Pirunga – Apanhada de surpresa, Trazendo água suja. Que depois fica 
Pirunga estava sentada na base do transparente. Mesmo assim sigo minha 
muro de arrimo da 'santinha'. Ela vida. Pois pretendo ser permanente. Eu 
detesta fotografia, mas dessa vez não sou a cachoeira. Meu recado quero dar. 
teve jeito.Pra mim ser permanente. Precisa de 

todos cuidar. Estarei de braços abertos. 
Maçarico – João Soares de Macedo, Para quem quiser me visitar”. 

filho do saudoso Maçarico, é cidadão 
prestativo. A pedido do JTM emprestou 

Forquilha
sua casa para Maria Preta passar uma Reinaldo – Filho do Quito. Gosta de 
temporada. Ela morava no bairro Nova fabricar vassouras e mandar para 
Três Marias em um barraco pratica-vender em Três Marias. Anda igual 
mente aberto. Se comparada com o dona Cândida, sua avó já falecida.
barraco, a casa é um palacete. Ela está 
feliz, de volta às Pedras.

Peladeiros – Todas as tardes esta tur-

ma joga uma pelada no campo do ar-Poeta  – Tonho, o poeta das Pedras, 
raial da Forquilha. Na foto os 'jogadores andava sumido.  Mandou um novo 
de futebol', fazendo uma pose especial texto para esta edição do  JTM. Dessa 
para o JTM. Entre eles o Caju, Rafael vez ele fala sobre a cachoeira: 
Figueiredo da Silva. Ele é filho de José 
Figueiredo da Silva, um dos homens “Desde criança eu te conheço. Pra mim Penéia  -  Geraldo Júlio Barbosa, dono mais sérios da Forquilha, que faleceu não valia nada. Porque não sabia  que a 

do Posto Planalto, posa descontraído em 3 de maio de 2005, aos 85 anos – e Professora – Fátima Souza Nasci- natureza tinha preço. Mas o que é bom 
após uma cavalgada. faz uma falta do tamanho do mundo.mento é professora na escola das sempre é lembrado. Por isso, Deus, eu 

Notícias dos distritos de Três Marias 
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Três Marias Tênis Clube
Da glória ao abandono total
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Da redação momentos na cidade. Bailes e festas 
aconteciam semanalmente ao som de 

O JTM foi procurado por três funcioná- bandas famosas. 
rios do Três Marias Tênis Clube: Branco, 
o DJ mais famoso da época; Romildo, O começo do fim
garçom e barman e Adair Geraldo de 

Depois de um carnaval fracassado em 
Lima, o Dadá, vigia e pau para toda 

2004, os gestores do clube tiveram que 
obra. Dadá está no clube até hoje, 

procurar ajuda com o prefeito em final 
como guarda concursado.

de mandato, Padre Gê.

“O atual prefeito era vereador naquela 
época e dizia, na tribuna da Câmara, 
que era um absurdo, uma vergonha, o 
clube ficar naquela situação de aban-
dono e depois foi ele mesmo que 
fechou, em 15 de julho de 2005” – é o 
que diz Romildo.

Neste dia teria sido feito um acordo, 
Na sede do jornal relataram a situação com a participação da dra. Cássia 

- Como é que pode deixar dramática porque passaram e ainda Magali Nascif Gonçalves, interventora 
aquilo acabar?  O Prefeito passam por causa da desativação do do clube, e do prefeito Adair Divino da 
colocou verba no orça-clube, em 2005, pelo atual prefeito Silva.  O Hélinho Generoso tinha sido 
mento de 2006, 2007 e Adair Divino da Silva.  Acabava assim o nomeado interventor pelo Padre Gê e 
2008 para a reforma do 'point' mais importante da cidade, que também foi afastado da função, mas 
clube. E não fez nada. Em reinou de 1989 até o ano 2.000 e defendeu que ficassem algumas pes-
2009 parou de colocar – depois começou a entrar em deca- soas para cuidar do local: Dadá ficou na 
insiste, revoltado, Romildo dência. O clube chegou a ter 20 faxina. Salvador, na limpeza e Amadeu 
que começou a trabalhar funcionários. Funcionava no sistema José Pires era o guarda.  
no clube com 13 anos.de cotas. Eram 2.200, mas pouco mais 

da metade estavam ativas. Na sua 
“No mesmo dia o Prefeito administração, Manoel Castelo Branco Existe solução?

teria privatizado o clube para resolver o despediu todo mundo. Não Esta é a pergunta que todos 
problema do hospital. Vendeu para os fazem. Quando fecharam o deram baixa nas carteiras 
sócios por 600 mil reais, mas foram clube quase conseguiram 

até hoje”pagos apenas 220 mil. A Prefeitura quebrar os fornecedores, 
nunca cobrou o restante. Branco pois tudo era comprado em 

Três Marias. 90 mil reais foi 
O interessante foi a conversa que o o tamanho da dívida que 
prefeito Adair Divino da Silva teve com ficou.  
os funcionários. Ele teria dito assim: - O 
clube não tem mais jeito, gente! "Sou cobrado até hoje por 

isso. O meu som foi Dona Fátima, cozinheira e salgadeira, 
teria chorado como se fosse uma tomado judicialmente e só 
criança. A própria Prefeitura teria 

o consegui de volta porque pedido para todo mundo entrar na 
Justiça, pois não teria condição de paguei uma dívida que não 

Hoje o clube se encontra interditado, pagar ninguém se não tivesse uma era minha, era do clube"
acabando, quase em ruína. Lá se decisão judicial. Seis pessoas fizeram 

Branco.encontrava toda a sociedade trima- isso: Branco, dona Fátima, Leci, Dadá, 
riense: jovens, adultos e pessoas de Romildo e Bruno. O processo está 

O Prefeito teria dito que não ia dar todas as classes sociais. Quem não se parado até hoje, pois a Procuradora 
prejuízo a ninguém. A maioria das lembra daquela fase áurea do clube? Jurídica do Município teria alegado que 
pessoas mais velhas não consegue Um local onde se divertia, dançava, o clube não era da Prefeitura.
aposentar até hoje por causa disso.  A nadava e praticava esportes. A cidade 
única que conseguiu isso foi dona tinha outro perfil. As pessoas eram “Quem recebeu foi só o Bruno, que era 
Fátima. Mesmo assim, por causa de mais amigas. Era tudo diferente e bem menor de idade naquela época”, diz Afinal de contas, de quem é o Três uma decisão da Justiça do Trabalho de melhor. Romildo. Marias Tênis Clube? De quem é este Curvelo.

patrimônio que vale de oito a nove 
milhões de reais?  De quem é este "Queremos trazer à tona "Quem saiu antes da crise Já se falou que a Prefeitura iria vender o 
elefante branco de saudosa memória clube para pagar a dívida com o IPREM, este 'defunto' que ainda recebeu tudo na Justiça. Os 
que deve perturbar o sono de muita mas a idéia não teria ido adiante. Como não foi enterrado" outros estão sem receber gente? E o que é pior: porque não a Prefeitura poderia vender o clube se 

Romildo Pereira de Souza. zelaram por ele?até hoje. E o que pior: as alegou na Justiça que não é dela? 
Apesar disso, o clube chegou a ser nossas carteiras de O Três Marias Tênis Clube foi inaugura- chamado de 'Centro de Convenções da 

do em 1987 e sob a presidência do trabalho estão sem baixa" SEMEC – Secretaria Municipal de 
Tinenem foi responsável por grandes Dadá. Educação e Cultura'. 

Branco, Dadá e Romildo - funcionários do TMTC



dono e o descaso com o cidadão em Estradas - A beira da BR – 040 virou 
Três Marias são cada vez maiores. terra ninguém. Antes tinha uma faixa 
Segundo ela, "tem gente que passa mal de 50 metros que era de domínio 
na rua e quem as socorre liga para o exclusivo do DNIT. Hoje as pessoas 
hospital, para a garagem da Prefeitura e cercam as áreas, gradeiam e plantam o 
não consegue uma ambulância. Chega que querem. Já acabaram com as 
a ligar até para a Polícia Militar, através matas ciliares de córregos e veredas. 
do 190, e, também, não consegue Daqui a pouco vão acabar com a 
nada". Denúncias feitas ao JTM vegetação natural que protege a 
informam que, supostamente, funcio-estrada. E ninguém faz nada.
nários públicos passam o fim de sema-
na em sítios e fazendas, usando como 
transporte as ambulâncias da Prefei-
tura que deveriam ser para atender o 
povo. Reclamam mais: o Prefeito faz 
desfiles de carros novos, inclusive de 
ambulâncias, mas eles não aparecem 
para atender a quem precisa.

O exemplo vem de cima - O JTM 

flagrou, mas não fotografou, um 
servidor que vive aplicando multas na Quase acabando - Antes era poeira 
cidade, cometendo uma infração de três palmos. Agora é lama pura. A 
grave: parou o carro da Prefeitura na terra solta vai descendo. É tanta terra 
frente da rampa destinada exclusi-escorrendo que parece que a rua 
vamente aos deficientes e entrou Goiânia vai acabar. Cadê a solução? 
tranquilamente no banco Itaú como se Parece até pirraça.
estivesse fazendo a coisa mais normal 
do mundo. É o poder...Indignação - Uma pessoa que não 

quis se identificar afirma que o aban-

Por Pedro Fonseca

Esta foto de 1970, que foi gentilmente 
cedida pelo senhor José de Lima, está 
em poder da equipe do JTM há três 
meses. O jornal procurou Dario Soares, 
Luís Bertier e Arlindo Mangaba, que 
identificaram a maioria. Depois esteve 
com dona Lindaura e foi até a Câmara 
na tentativa de obter alguma informa-
ção sobre este homem alto de barba 
rala, em pé, ao lado do senhor Joaquim 
de Lima. O único nome que o JTM não 
conseguiu descobrir. É o caso de fazer 
uma pergunta: Quem é você?

Para refrescar a memória, leia a lista 
dos presentes: 
Sentados - Manoel Nascimento Filho, 
Santos, Edson, Otacílio, Arlindo Man-
gaba e Carlindo Gaia. Em pé - Joaquim 
de Lima, ao lado, um personagem 
desconhecido (indicado por uma seta), 
Toninho da Sílica, Toninho (irmão do 
Juca Peixeiro), Floriano Caetano Perei- Cândido, falecido em dezembro do ano O senhor Joaquim de Lima, apesar de lembrança dos bons tempos da 
ra (Nozinho), Joaquim Cândido e dona de 2000, ainda jovem na foto. O nunca ter sido vereador, participava política, quando se fazia tudo com 
Lindaura. presidente da Câmara era Otacílio, um ativamente dos trabalhos e da política. simplicidade. Sem pompa e circuns-

dos cidadãos que mais contribuíram Hoje o bairro que leva o seu nome é um tância.  
A foto representa um símbolo do que para o desenvolvimento da cidade. dos mais populosos de Três Marias: 
era a cidade naquele ano de 1970. A tem mais de cinco mil pessoas, um É ou não é uma relíquia? Por isso está 
Câmara Municipal já funcionava no Reparem na mesa da presidência. Era comércio bem atuante e representa no ‘Fundo da Cachola’. 
mesmo local de hoje. Logicamente uma 'mesinha', que cabia apenas duas quase uma cidade dentro de outra 
passou por mudanças radicais com a ou três pessoas, mesmo assim pertinho cidade. Obrigado senhor José de Lima, por ter 
melhoria do plenário e a construção uma da outra. Os outros vereadores passado para o JTM um documento tão 
dos anexos. sentavam em cadeiras comuns, de Das 13 pessoas presentes na foto, pelo precioso.

ambos os lados do presidente. menos sete já faleceram. Uma bela 
Naquela época o prefeito era Joaquim 
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Toca o berrante

Lixo por toda a parte  -  Mais um lixão vai se formando em Três Marias. 
Agora é na estrada do aeroporto. Sofás velhos, restos de material de 
construção e lixo comum. Bem na encosta da estrada. Na beirinha do 
asfalto sacos de lixo residencial são jogados indiscriminadamente. Na 
estrada de Andrequicé é a mesma coisa. O lixo vai caindo do caminhão 
pelo caminho. Dizem que agora já estão jogando o lixo de Andrequicé na 
cabeceira das veredas. Providência que é bom ninguém toma.

Do fundo da cachola

A simplicidade do passado



Em evidência Por Cleidiane M. Fonseca
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Comemorando...

15 anos15 anos

Parabéns ao meu filho Igor que dia dezenove de 
dezembro também comemorou mais um niver. 
Que Deus derrame bençãos sobre você e que 
continue sendo este filho lindo, carinhoso e 
dedicado a família...
Amamos muito você.

Dezessete de dezembro foi dia de comemoração 
para a linda morena Bruna Tameirão, que 
comemorou seus 15 anos em grande estilo no 
Restaurante Diadorim. Parabéns pelo seu aniver-
sário, que seja sempre muito feliz.

Lélia Ribeiro, funcionária do IPREM-TM, também 
estará em festa no dia 21 de dezembro 
comemorando seu aniversário. Que este dia seja 
repleto de alegrias e realizações. Felicidades!

Vinte e três de dezembro Ana Cláudia Lamounier 
completa mais um ano de vida. Eu, juntamente 
com a equipe do Jornal de Três Marias, deseja-
mos a você muitas felicidades.

No dia 19 deste mês José Renato Fonseca Nasci-
mento completou 56 anos. Mestre de Folia de Reis, 
Zé Renato vive feliz nas Pedras. É uma grande 
figura. Parabéns!

Nascimento...

Parabéns ao casal 
Danielly e Fabrício, 
pelo nascimento 
neste sábado dia 17 
de dezembro do  
tão esperado filho 
Matheus Felipe.

Dese jamos  que 
este lindo menino 
cresça com muita 
saúde e com cer-
teza dará a vocês 
muitas alegrias.

Parabéns por este 
presente de Deus .

Matheus FelipeMatheus Felipe

Formatura...

Dia 17 de dezembro foi a 
formatura de  Victória, filha 
de Ana Luiza e Fialho. Para-
béns a pequena pela  pri-
meira de muitas conquistas 
que virão.

Destaque do Mês...

Destaque este mês pela sua beleza e carisma a 
linda jovem Larissa Faria pousando para as lentes 
da fotógrafa Carina Vaz e utilizando os acessórios 
da Apoena.

Natal...

Desejamos que neste Natal sua 
casa seja decorada com amor, 

revestida de felicidades e esteja 
sempre de portas abertas para a 

Paz e a Prosperidade.
Feliz Natal e um 2012 abençoado. 

É o que desejamos aos nossos 
clientes e amigos.
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Da redação miação aconteceu no Teatro Alterosa, 
em Belo Horizonte, no dia 30 de 

A Votorantim Metais desenvolveu um novembro. Quem recebeu o prêmio foi 
projeto que visa a redução da captação o gerente industrial da Unidade Três 
de água do rio São Francisco. Com isto Marias, Juliano Alves de Lima.
conseguiu diminuir a captação de água 
em 30 por cento até novembro de O prêmio foi uma consequência da 
2011. A empresa ficou em segundo criação de um grupo interdisciplinar, 
lugar no 10º Prêmio Furnas Ouro Azul, formado por sete funcionários de 
na categoria empresas privadas. A pre- diferentes setores da empresa.

Votorantim Metais ganha
prêmio Furnas Ouro Azul

Empresa ficou em segundo lugar em economia de água do São Francisco
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Esportes Por Wagner Ferrão - presidente do Tradição Futebol Clube. 

Final da III Copa Minas 
Gerais de Natação

Três Marias sediou nos dias 3 e 4 de Com grande emoção, William falou de 
dezembro a final da III Copa de Natação seu aluno Pablisson, um garoto para-
de Minas Gerais. O evento aconteceu olímpico trimariense, que ganhou duas 
na sede da AAMM – Associação medalhas em um campeonato no SESC, 
Atlética Mineira de Metais. Um grande em outubro, nas categorias 25 metros 
número de pessoas compareceu para nado livre e borboleta. Pablisson parti-
prestigiar os atletas. Várias cidades do cipou da abertura e levou o público ao 
estado disputaram o torneio, ao todo delírio. Fez um tempo de um profis-
25. sional.

William da Silva, coordenador do - Estou treinando este garoto para a 
Projeto Social Escolinhas de Base da Copa Estadual Paraolímpica de 2012. É 
AAMM, foi o grande incentivador para bonito de se ver a garra, o espírito 
que esse evento acontecesse. Profis- contagiante e a lição de vida que o Pa-
sional de natação há mais de 15 anos, blisson nos passa – encerrou William 
William declarou ao JTM: da Silva.

O grande destaque ficou por conta dos 
mais de 500 atletas que participaram 
do evento e das quase mil pessoas 
presentes, entre crianças, adoles-
centes, jovens e idosos.

Classificação dos atletas 
"Precisamos do incentivo trimarienses:

3º lugar nado livre: Maíza Almeida, da população para 
que completou 18 anos naquele dia.

valorizar um esporte que é 3º lugar nado livre: Luís Gustavo.
3º lugar nado costas: Yago Sady.de grande importância 

4º lugar nado costas: Letícia para muitas pessoas."
Gabrielle. 

William da Silva

Quatro atletas de Três Marias 
conquistaram medalhas 

Entrevista com 
Vicente Resende

A partir desta edição a sessão de utilizar melhor nossa água para o 
esportes do JTM publica entrevistas desenvolvimento de outras modalida-
com os pré - candidatos à prefeitura da des esportivas. Penso na Liga Trima-
cidade de Três Marias. São questões riense de Desportos desenvolvendo 
pertinentes ao ambiente esportivo e todas estas atividades ligadas aos 
como vão resolver e cuidar do setor, se esportes de solo e aquáticos. A 
eleitos.  Enfim, como será o tratamento Olimpíada de 2016 nos faz sonhar com 
dado ao esporte como atividade com atletas trimarienses participando e 
poder aglutinador, educador de jovens levando o nome de Três Marias para o 
e pessoas com elevado risco social. mundo. Sempre acredito que, com 
Nosso primeiro entrevistado é o pré- planejamento, com metas bem 
candidato Vicente Resende. definidas e ações direcionadas, 

podemos modificar este cenário. Neste 
Quais são suas metas  para o esporte aspecto saliento que a escolha das 
em todos os seus segmentos? pessoas é de fundamental importância 
Vicente: Três Marias, diferentemente para que tenhamos foco e principal-
de várias cidades, apresenta condições mente garra. O projeto da escolinha de 
fantásticas para se destacar no cenário vela foi um presente que ganhamos e 
esportivo. Primeiramente, temos um precisamos apoiá-lo e valorizá-lo. 
exército de pessoas amantes dos Precisamos sonhar grande e lembrar 
esportes e voluntárias. Segundo, somos de que o sucesso depende 90 por cento 
uma população jovem e dispomos de de transpiração e 10 por cento de 
uma diversidade de ambientes que inspiração. E terminando, destaco um 
podem transformar nossa cidade numa artigo do Estatuto da Criança e 
“vitrine” de esportes e, consequen- Adolescente: “A criança e o adolescen-
temente, de saúde e inclusão social. te gozam de todos os direitos funda-
Cada bairro de nossa cidade precisa mentais e inalienáveis à pessoa huma-
abrigar um centro desportivo, que na, sendo dever da família, dar com 
permita não só a pratica de esportes, absoluta prioridade a efetivação dos 
mas também seja referência na direitos referentes à vida, saúde, 
comunidade local para confrater- alimentação, educação, esporte, 
nização e discussão das demandas profissionalização, cultura, dignidade, 
locais. respeito, liberdade e consciência 

familiar e comunitária.”.
O estádio da Enseada está precisando 
de melhorias e está sendo subuti-
lizado. Como aproveitar melhor aque-
le espaço?
Precisamos pensar no estádio da 
Enseada como referência central dos 
esportes de Três Marias. Para ali 
precisam convergir todas as modali-
dades de esporte. Precisamos desen-
volver um projeto onde todo o espaço 
disponível seja utilizado. Trata-se de 
um espaço nobre que pode inclusive 
abrigar a sede da Liga Trimariense de 
Desportos, secretaria ligada ao espor-
te, e alojamentos com refeitório para 
receber delegações de outras cidades. 
Poderá oferecer espaço comercial que 
permita agregar receita para auxiliar a 
manutenção das atividades. É um 
assunto para ser discutido com toda a 

"Três Marias, diferentemente 
sociedade.

de várias cidades, apresenta 
condições fantásticas para se O que o senhor acha do potencial 

esportivo de Três Marias? destacar no cenário esportivo."
Além do exército de voluntários de que  Vicente Resende
dispomos no esporte amador, (que, 
aliás, precisa de condições para ser 
voluntários). Precisamos valorizar os 
profissionais de Educação Física e 

Propostas para o Esporte em Três Marias
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Carta ao JTM

Três Marias, 15 de novembro de 2011

Ao
Jornalista Pedro Fonseca
Diretor do Jornal de Três Marias
Três Marias/MG

Senhor Editor:

Dirijo-me a Vossa Senhoria para exter-
nar a minha satisfação com a bela 
matéria publicada por este jornal sobre 
o Projeto ASAS – Áreas de Soltura de 
Animais Silvestres – em execução na 
ilha do Mar Doce.

Aproveito a oportunidade para desta-
car outra matéria importante pautada 
na edição passada: o Depósito Murici 
da Votorantim Metais, com um investi-
mento de 450 milhões de reais em 
preservação ambiental.

Saliento que admito com grande ale-
gria que aquela empresa vem fazendo 
um excelente trabalho nesta área que, 
sem dúvida, vai resolver definitiva-
mente os problemas ambientais 
causados pela sua atividade.

Informo ainda que já fui um crítico da 
Votorantim Metais e hoje aplaudo a 
iniciativa da empresa, destacando a 
atuação brilhante do gerente geral do 
Sistema Três Marias, Fernando Rezen-
de – o grande condutor desta nova 
história que se constroi na nossa cidade 
– e de toda a sua equipe.

Finalmente, parabenizo este jornal 
pelo papel relevante que tem desem-
penhado em Três Marias. 

É bom para a cidade um jornalismo 
ético, sério e independente.

Atenciosamente,

Vicente Resende
Diretor do Grupo Mar Doce

Da redação somente as telhas. Em compensação, A cidade agora tem nova Juíza de 
tiveram a ajuda da população e da Direito, a Dra. Kellen Cristine de Sales e 

O CONSEP – Conselho de Segurança Prefeitura que fornece gasolina e Souza. Além dela, o novo delegado de 
Pública - realizou reunião no dia 8 de custeia outras despesas, além de Polícia de Três Marias, Geraldo de 
dezembro para fazer uma prestação de manter um funcionário à disposição da Azevedo da Costa Rios Neto, assumiu o 
contas das suas atividades com a polícia. cargo no dia 20 deste mês. Ele solicitou 
presença de todos os seus integrantes e que o JTM seja um parceiro da polícia, 
de autoridades da cidade. Coelho, vice - presidente do CONSEP, divulgando dicas de segurança pública 

solicitou aos empresários a instalação e outros assuntos.
Na reunião foi abordada a questão da de um outdoor sobre segurança pú-
violência e drogas na cidade, apesar da blica, pois a ajuda mínima que vem do                                                      
maioria dos integrantes do CONSEP Estado torna tudo mais difícil e compli-
considerar que a cidade caminha para cado.
ter uma situação ideal. 

Os convidados elogiaram os policiais 
A luta do CONSEP é para implantar o pelo bom desempenho na cidade, pela 
Programa 'Olho Vivo', com a instalação construção da cela feminina e reforma 
de câmeras em determinados pontos da cadeia masculina, que se encontra 
na cidade. Houve uma queixa geral a superlotada. Tem 24 vagas e abriga 64 
respeito da ausência do Estado, que presidiários. X-Cláudio, um dos presen-
não teve a menor participação na tes, declarou ao JTM: - É necessária a 
reforma da delegacia, pois doou construção de um presídio na cidade.

CONSEP faz reunião de 
prestação de contas
Novo delegado de Três Marias tomou posse no dia 20. 

A cidade tem nova Juíza de Direito

Dr. Geraldo e Dr. André Pelli
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Desencantou
Falecimentos

Campeonato de barco 
a Vela vai ser realizado 

no lago da Cemig
Empresa é idealizadora do Projeto Versol

Da redação Torben Grael, oferece, há quase dois 
anos, aulas práticas e teóricas de 

Pela primeira vez um campeonato de natação, vela e remo. Por semestre, são 
barco a vela é realizado em um lago da formados 150 jovens com idade entre 9 
Cemig - O 38º Campeonato Brasileiro e 24 anos.
da Classe Laser. Muito conhecida no 
litoral brasileiro, a prática da vela ainda Três integrantes do Projeto Versol vão 
é pouco explorada nos reservatórios de participar do campeonato: Lucas Rocha 
usinas hidrelétricas. Chaves, Anderson Alves Lopes e Heuler 

Leone Rocha.
O Projeto Versol, Idealizado pela Cemig 
em parceria com a Prefeitura de Três Maiores informações nas páginas 12 e 
Marias e o Instituto Rumo Náutico, 13 deste jornal.
coordenado pelos irmãos Axel, Lars e 

Anuncie no JTM
(38) 3754-2423


