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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

Chegar à 12ª edição fica parecendo que o jornal completou um ano. Isso não é 
verdade. O JTM teve uma edição especial sobre a CPI instalada na Câmara 
Municipal para apurar supostas irregularidades na Divisão de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Três Marias. Por falar nisso, este assunto 
morreu. Caiu no esquecimento completo. O cidadão nem fala mais nisso. 
Todos criaram uma grande expectativa no papel da Câmara de investigar o 
executivo e se frustraram.  Depois de tudo, a presença na 'casa do povo' 
diminuiu de uma vez. Chegou ao ponto de não ter ninguém assistindo às 
sessões. O máximo que se vê por lá são umas quatro ou cinco pessoas.

A Câmara encaminhou todo o processo para o Ministério Público, que até 
agora não se manifestou. Mais uma vez o cidadão perdeu a esperança de que 
aconteça alguma coisa.

Será que tudo no Brasil tem que ser assim? O destino é cair no esquecimento? 
Ou existe uma luz no fim do túnel?

É a grande pergunta que o JTM faz nesta hora em que se começa a falar sobre 
eleições municipais. Em abril a coisa começa a esquentar. Em junho se 
realizam as convenções. E em julho a campanha começa de fato. Quem sabe 
até lá acontece alguma coisa. O silêncio é ensurdecedor. E não existe nada 
pior do que isso.

 Cena da vida real 
Paula Ferrão cheia de graça e descontração no Arena Folia, no mês de novembro 
de 2011. A alegria contagiante, a beleza exótica e especial deixaram uma grande 
saudade em Três Marias. A sua presença nesta página nobre do JTM representa um 
tributo à vida. Valeu Paulinha!
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E engaveta ofício que exige retratação de vereador

Câmara desrespeita 
Jornal de Três Marias

Em um flagrante cerceamento à Diante disto, o JTM deixa de cobrir as 
liberdade de imprensa, a Câmara sessões da Câmara até que o vereador 
Municipal de Três Marias deixou de ler faça uma retratação, por entender que 
ofício de repúdio contra o vereador o desrespeito não pode prevalecer na 
Aristides de Oliveira, líder do Prefeito, casa do povo.
por ter mandado uma funcionária do 
jornal se retirar do recinto, durante a No dia 24 de janeiro o JTM encaminhou 
sessão do dia 16 de janeiro. O vereador outro ofício ao presidente da Câmara 
Aristides de Oliveira vinha intimidando reiterando o anterior.
de forma recorrente a funcionária em 
sessões anteriores. Finalmente o ofício foi lido na sessão do 

dia 30 de janeiro. O Vereador Aristides 
Antes da abertura da sessão o diretor de Oliveira não se pronunciou sobre o 
do JTM foi informado pelo presidente assunto, provavelmente porque não 
da Câmara que o documento não seria tinha o que dizer.
lido, mas não se manifestou. O verea-
dor Luís Nascimento Gaia insistiu, O presidente da casa, Luís Nascimento 
sugerindo uma conversa com o Gaia afirmou: - Este é um problema 
vereador que foi rejeitada pronta- entre o Pedro Fonseca e o vereador 
mente. O representante do jornal Aristides. 
aguardou o final da reunião e disse para 
o presidente da Câmara, Luís Nasci- Ele está redondamente enganado, pois 
mento Gaia: - Isso é corporativismo. O o assunto está acima da questão 
Jornal de Três Marias não aceita este pessoal. A crise gerada é de instituição 
tipo de comportamento, que mais para instituição - da Câmara com o 
parece censura. Esta casa não merece Jornal de Três Marias, além de ser fruto 
que o JTM cubra todas as sessões como da falta de pulso, de firmeza e de 
vem fazendo desde que foi lançado. seriedade na condução das reuniões. 

Apesar de o procurador jurídico 
assumir a responsabilidade pela atitu-
de, o JTM apurou que a recomendação 
do engavetamento do ofício partiu de 
alguém que teria justificado: - Não fica 
bem ler este documento na 'ausência' 
do vereador.

O diretor do JTM ligou para o vereador 
Aristides de Oliveira, logo depois da 
sessão do dia 23 de janeiro, quando 

O que mais impressionou no dia 30 foi o ralizada, por causa de alguns verea-deveria ser lida a nota de repúdio. Ao 
silêncio dos outros vereadores. dores que não merecem exercer o ser perguntado onde se encontrava, 

mandato.respondeu: - Não sei o nome do lugar 
Leia acima a íntegra do documento que onde estou. Parece que tudo foi 
foi parar na gaveta e veja a Câmara, que combinado.
está permanentemente vazia e desmo-
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“Tiramos de circulação uma peça Delegado de Policia representou pela 
importante do tráfico de drogas” sua prisão, que foi deferida imedia-

tamente pelo juiz de Três Marias, após 
manifestação favorável do represen-Com estas palavras, o Delegado de 
tante do Ministério Público. Polícia de Três Marias, dr. Geraldo de 

Azevedo da Costa Rios Neto, definiu a 
prisão da traficante 'Sofia', ocorrida no - Autoridades da cidade, policiais civis, 
dia 17 de janeiro de 2012. militares, representantes do judiciário 

e do Ministério Público não aceitarão 
de forma alguma o tráfico de drogas na Naquele dia, policiais civis da delegacia 
região,  encerra o delegado.de Três Marias, que estavam empenha-

dos em buscar uma lancha da policia 
civil na cidade de Pirapora para auxilio 
em atividades policiais na represa e no 
rio São Francisco, encontraram e 
prenderam a traficante de drogas 
Geralda Aparecida de Freitas, conhe-
cida como SOFIA. 

A delinquente 
era procurada 
desde setem-

"A Polícia Civil hoje conta com bro de 2011, 
quatro cães treinados para quando a mes-

ma fugiu dei- farejar qualquer tipo de 
xando drogas entorpecente, uma ajuda 
como cocaína, fundamental"
crack e maconha em sua residência , 

 Dr. Geraldo
prontas para a venda. Por este motivo o 
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O primeiro passo é requisitar junto ao POR QUE AS PARCELAS 
banco/financeira uma via do contrato DE FINANCIAMENTO DE 
celebrado, para que seja feita uma VEÍCULOS SÃO TÃO 
planilha de cálculos na Ação de Revisão 

ELEVADAS NO BRASIL?
de Cláusulas, demonstrando o valor 
correto das parcelas (menor que a 

Mais da metade (56%) da frota de 
cobrada no contrato) e o quanto se 

veículos leves que circula no país, ou 
pagou ou se pagará a mais. Um perito 

seja, mais de 24 milhões de carros 
contábil, que será nomeado pelo juiz, 

nacionais com até 15 anos de uso, tem 
analisará o contrato a fim de responder 

algum tipo de financiamento ativo. Por 
se há aplicação de juros abusivos.

volta de 38% desses automóveis estão 
alienados por operações de CDC ou 

Cumprindo mais uma vez o papel de 
consórcio, 14,4% tem arrendamento 

'servir ao cidadão', esta coluna procura 
mercantil (leasing) e 3% tem algum 

esclarecer e auxiliar seus leitores, 
outro tipo de financiamento.

solucionando dúvidas ou fornecendo a 
devida informação jurídica. 

Os bancos e financeiras utilizam-se do 
método da 'Tabela Price', aplicando 

Se você acha que foi ou está sendo 
juros compostos nos contratos, ou seja, 

lesado em algum tipo de financia-
juros sobre juros, o que não é admitido 

mento de veiculo (CDC, leasing, 
pelo Supremo Tribunal Federal (Súmu-

alienação fiduciária e outros), basta 
la n° 121).

procurar um bom advogado e fazer 
valer os seus direitos.

Diante disso caro leitor, é perfeita-
mente cabível a revisão judicial do 

*Bruno Rafael Souza Nascimento é advogado e 
contrato de financiamento, onde a sócio da Prima Facie  Advocacia 

Rua John Kennedy, 36, 1° andar - Centroparcela poderá ser reduzida considera-
Fone: 38 - 3754.3702

velmente, impedindo, também, a 
busca e apreensão do seu veículo. 

Direito
Cidadão
Bruno Rafael Souza Nascimento

OAB-MG nº 102.428

Butuca
Ligada

Da redação

sente no direito de cercear o direito gados sem receber há três meses é um deles perto da entrada de Morada 
O fato do mês é o 38º Campeonato de sagrado da liberdade de imprensa e problema social da maior gravidade. O Nova e o outro aqui na cidade, na 
Barco a Vela Classe Laser. Um evento expressão. Isso é preocupante porque Prefeito disse que intimou a empresa entrada do bairro Jardim dos Pesca-
importante com a característica de ser o jornal da verdade não vai se render a para resolver o problema, mas ela não dores.
praticado pela elite deste país. São esta situação. Ou a Câmara muda de deu as caras até hoje. Ou será que deu e 
raras as pessoas de origem humilde postura, ou vai ficar vazia até o final ninguém disse nada? Cresce a movimentação política na 
que conseguem ter acesso a este dessa legislatura. cidade. O antigo 'Campo democrático', 
esporte, mesmo que Três Marias A BR – 040 e a 'curva da morte' con- ganhou mais uma adesão.  Agora se 
tivesse na disputa três alunos do Andrequicé virou terra de ninguém' é o tinuam matando diariamente. Provi- chama 'Frente Democrática'. Tem seis 
Projeto Versol. A cidade praticamente que diz uma pessoa que tomou uma dência que é bom, ninguém toma. A partidos no seu leque de apoio. 
não tomou conhecimento do evento. meia tijolada na cabeça e quase última tragédia foi uma das mais graves 
Vale a pena conhecer um pouco deste morreu. Onde está o posto policial? que já aconteceu. Três Marias, pelo Para terminar, a coluna 'Entre Parên-
esporte que pode ser uma das Onde está um posto de saúde decente? volume de vítimas fatais, deveria criar teses' dá o tom da política na cidade. 
alavancas do turismo na cidade. Depois reclamam da campanha pela uma associação dos parentes das 

emancipação do distrito. vítimas dessa estrada maldita. Na Boa leitura e até a edição de aniversário 
A Câmara Municipal, sempre vazia, semana de fechamento desta edição do JTM, que circula no final de 
passou a ser uma instituição que se Uma obra parada com sete empre- ocorreram mais dois acidentes. Um fevereiro.
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Traficante é presa 
em Pirapora

Sofia estava foragida desde setembro de 2011



Queda de braço entre 
Prefeitura e Sinditrema

Dissídio coletivo é adiado para março

Da redação Náutico Iate Clube, no horário de 
encerramento do 38º Campeonato 

O dissídio coletivo para aumento de Brasileiro de Barco a Vela Classe Laser. E 
salários dos servidores parecia que ia colocou um carro de som nas ruas 
acabar na Justiça. O Sinditrema fez três anunciando a manifestação.
assembleias, mas não conseguiu 
chegar a um acordo com os represen- Às 16h do dia 27 de janeiro o prefeito 
tantes da Prefeitura. Adair Divino da Silva teria procurado os 

representantes do Sinditrema, com o 
O Sinditrema quer 15 por cento de intuito de evitar a manifestação. De 
aumento e outras vantagens, mas a acordo com informações do presidente 
prefeitura ofereceu apenas sete por do Sinditrema, Rubens Gonçalves Dias 
cento. A data base é o mês de janeiro, o Prefeito chegou nervoso e solicitou o 
mas a Prefeitura alega que tem que adiamento de qualquer negociação 
aguardar o aumento salarial dos para o mês de março.
professores.

Ele teria alegado que a manifestação 
Na última semana foram realizadas iria comprometer a imagem da cidade.
duas assembleias que não levaram a 
nada – a Prefeitura se manteve “A reunião foi muito tensa. 
irredutível na sua posição. A ratificação 

Acatamos a solicitação do da proposta foi rejeitada por unanimi-
dade, 73 votos. Esta foi a senha para Prefeito, mas esperamos 
que a situação ficasse tensa.

que os sete por cento 
sejam incluídos na folha de 

janeiro. Além disso, o 
sindicato vai acompanhar a 

evolução da arrecadação 
de dentro da Prefeitura 

tendo em vista a 
negociação de março”

 Rubens Gonçalves Dias

Depois da última reunião, no dia 26 de 
janeiro, a assembléia decidiu convocar 
a categoria para um ato público no 
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Por Adriany Pacau

tirarmos um tem-Cores quentes no 
pinho para uma boa 

Verão 2012 
hidratação,pois com 
certeza nossas ma-

Os marrons , cobres, castanhos e deixas irão gostar. Vai aí uma dica fácil:
avermelhados serão a base deste 
verão. Mechas serão para usar e abusar Receita: 2 colheres de máscara Nutri 
então o Louro platinado em diversas Deep + 20 gotas de óleo de Argan Kátia 
nuances de Bege e tons dourados é que Cosméticos + 1/2 envelope de Pro Hair.
irão deixar seu verão mais ousado. Mas 
sem nenhuma dúvida verão é igual = Após lavar os cabelos com o shampoo 
calor = fogo = vermelho esta é sem Nutri Deep , aplicar a mistura e deixar 
dúvida a cor para quem gosta de ousar de 10 à 20 minutos e enxaguar. Pentear 
e sabe o que quer, tipo mulher como de costume. Você terá cabelos 
resolvida. Já as cores chocolate , mais saudáveis, fortes e sempre 
combinam com as morenas, que sejam bonitos para curtir este verão.
mais contidas.

Dica: faça essa aplicação pelo menos 
As mechas que vem com tudo neste uma vez na semana e todos os dias 
verão são o estilo de mechas ombré aplique de 3 a 5 gotinhas de óleo de 
hair (consiste em raiz mais escura e Argan Kátia Cosméticos do meio pra a 
pontas mais claras com corte degradê). pontas do cabelos e penteie normal-
Para suportar esses dias quentes com mente.
mar, piscina, banhos de cachoeira, e 
principalmente a química; temos que Tudo pronto pra você brilhar!
nos cuidar, para isso é importante 

Por Ana Maria Berutti Marques e No primeiro instante os pais ou 
Sânzio Corrêa Nascimento* acompanhantes devem permanecer na 

escola e, de preferência, participar 
Em época de volta às aulas, pais, efetivamente do primeiro contato da 
crianças e escolas passam pelo conhe- criança com a professora. 
cido processo de adaptação. É um 
período que precisa ser planejado Em seguida, já com a adaptação em 
cuidadosamente e tem início antes andamento, os pais aguardam seu filho 
mesmo da chegada da criança à escola. em um espaço da escola que possibilite 

uma eventual visita da criança, caso ela 
Os pais devem conversar com venha a sentir algum desconforto 

natural da separação. seus filhos sobre esta nova fase 
que começa agora e vai durar 

Aos poucos, o período em que a criança muitos anos ainda, a fase 
permanece na escola, sem a presença 

escolar. dos pais, vai aumentando natural-
mente até que preencha todo o horário 

Quando a criança vai para a escola pela escolar. Aí então tudo chega ao seu 
primeira vez, ela passa a vivenciar uma lugar. Algum choro ou desconforto do 
nova rotina junto com outras crianças. começo do processo dão lugar à alegria 
Neste momento acontecem dois e às descobertas deste novo ambiente.
processos simultâneos: o de separação 
e o de construção de um novo vínculo 
afetivo. Por isso, a integração famí-
lia/escola é tão importante. 

Com o intuito de contribuir para uma 
adaptação mais tranquila, as escolas 
costumam traçar estratégias simples.  
Uma delas é sugerir para as famílias 
que a pessoa que for levar a criança à 
escola seja sempre a mesma. Isso dá 
mais segurança à criança e ajuda no 
processo, na medida em que o 
desprendimento gradual vai se acen- A flexibilidade na 
tuando. 

integração com a família é 
A criança pode trazer consigo um fundamental neste 
objeto de casa (companheiro sim- momento. Afinal, os pais 
bólico) que dará ainda mais segurança 

também estão se a ela neste novo espaço a ser conquis-
tado. Aos poucos, e com o passar do adaptando. 
tempo, estes objetos também são 
deixados em casa. Este vínculo com a instituição é 

determinante para o sucesso da adap-
Outra dica é não alterar a rotina da tação que depende de fatores como 
criança em casa, ou seja, não é hora de confiança, segurança, atenção e muito 
mudanças de cama, de quarto, retira- carinho.
das de fraldas, chupeta e mamadeira. 
Cada um destes processos, para uma *Ana Maria e Sânzio são coordenadores da Vila 

da Criança, escola de educação infantil em Belo criança pequena, é uma adaptação e, 
Horizonte.portanto, é melhor que ela não acu-

mule tantas alterações.

diadorim

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

06Janeiro de 2012 - Ano II - Edição 12

Volta às aulas

É tempo de adaptação escolar

Bem Viver
Por Jussara Garcia Lima - Nutricionista 

carboidratos (não misture, escolha Alimentação certa para o 
apenas um tipo, arroz integral ou carnaval
mandioca ou macarrão ou batatas e 
também um pouco de grãos),  feijão, Para aguentar os quatro dias de 
ervilha, lentilha, grão-de-bico ou soja. carnaval é preciso cuidar da alimen-
Cuidado para não exagerar na quanti-tação. Para isso, é fundamental beber 
dade, se não o sono e o mal estar farão muita água e que o café da manhã e o 
seus planos de carnaval sambarem.almoço sejam balanceados com todos 

os nutrientes mais importantes. Prefira 
E lembre-se, pular só o os alimentos leves e de fácil digestão e 

fuja dos gordurosos. carnaval! Nada de pular as 
refeições! Alimente-se de três 

Água, água de coco, chá gelado, sucos 
em três horas. 

de fruta (limonada, melancia, melão, 
abacaxi, acerola, maracujá) são refres-

Dê preferência às frutas, oleoginosas 
cantes e evitam a desidratação. Uma 

(castanha do Pará, caju, nozes, amên-
boa dica é tomar um copo de suco de 

doas, avelãs...), cereais em barra de 
melancia com acerola. Ele é docinho e 

sementes ou sanduíches leves com pão 
cheio de vitamina C. A limonada com 

integral. 
cenoura é outra pedida. A cenoura 
deixa o suco mais docinho e ainda 

À noite, nada pesado, mas não troque 
ajuda a reforçar a imunidade e o 

uma refeição por bebida e nem vá 
bronze.

dormir com fome. 

Nas refeições capriche na quantidade 
E no mais, feliz Carnaval para todos, 

de saladas, mas não se esqueça dos 
com moderação e saúde!

outros itens: proteína (um bife médio 
de 100 g = uma palma da mão), 

38. 3754.2222



Dia de Reis (1) – Letícia Maiara Pereira Aluno da APAE – Maicom José Alves de Vizinho – José Maria, vizinho da nova 
Leal, colaborada do JTM, comemorou Lima teve direito a festa na APAE em sede do JTM, é amigo da família e tem 
aniversário dia 6 de janeiro. razão do seu aniversário em dezembro um cuidado especial com a casa do 

de 2011. Ele é filho de José Raimundo e jornal. Qualquer barulho, ele sai na 
Bernadete. Parabéns Maicom!  porta para ver o que está acontecendo. 

É um vigia informal do JTM. Obrigado, No colo – Giovanna é filha de Layce e 
Zé Maria! neta de Vanúsia, assessora da Câmara 

Municipal de Três Marias. Encontra-
vam-se na praia Doce Mar de Minas no 
dia 21 de janeiro.

Curiosidade 
Este pé de milho 

com duas bonecas Dia de Reis (2) – Luís Bertier também 
nasceu na rua aniversariou no mesmo dia. Completou 

Várzea da Palma, 58 anos. Grande companheiro – Carlão, moto-
logo abaixo da 

rista da Prefeitura, foi de uma boa 
Jecall. Devem ter 

vontade incrível durante a realização 
descido uma 

da Comitiva do Sertão das Gerais. Na 
semente de milho 

foto ele posa para o JTM na festa da 
e adubo, o que fez Chapéu amigo – Frederico Ferreira da Tolda realizada em julho de 2011.
nascer uma planta Rocha é uma personalidade. Com um 
de boa qualidade. chapéu inseparável, circula por Três Irmãos – Vitor e Gabriela, filhos de 
Nascer em pleno Marias nos seus mais de 80 anos.Ricardo e Fabiana. Vitor fica sério, 

asfalto é uma 
Gabriela faz careta para a foto.

coisa inusitada.

De bairro a bairro
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Da redação “Desejamos que as 
pessoas possam participar Em reunião realizada no dia 27 de 

dezembro, o pré-candidato a prefeito das decisões. Há oito anos 
Antônio Josino, PR, se integrou ao vivemos um governo 
movimento político liderado pelo PT e 

centralizador”PDT, ampliando o bloco de oposição 
ideológica ao prefeito Adair Divino da Thaís Castelo Branco
Silva.  

A partir de agora fazem parte da 'Frente 
A reunião contou com a presença de Democrática', o novo nome do bloco, 
quase cem pessoas, entre elas os pré- seis partidos: PT, PDT, PR, PTdoB, PSL e 
candidatos a prefeito Thaís Castelo PRP. “Vamos viver ataques de todas as 
Branco e Eduardo Pereira Barbosa, o partes tentando enfraquecer esta 
vereador Sebastião da Fonseca Leal, frente”, declarou Manoel Castelo 
além de prováveis candidatos a Branco.
vereador, presidentes de partidos e 
militantes. Fizemos uma reunião para 

No momento da sua adesão ao grupo, Ao final da reunião Anderson do 
formalizar a relação com o Antônio Josino se declarou emocio- SINDITREMA solicitou uma retificação: 

nado de poder servir a esta cidade. ele é pré-candidato a vereador pelo PDT e agora crescemos 
PDT. As negociações, tendo em vista as 

para seis partidos. Vamos eleições de 2012, prosseguem em 
“A nossa união é para valer. ritmo acelerado. fazer seminários temáticos 
Vamos lutar para mudar a com projetos e ideias da 

O grupo já fez reuniões com Vicente 
história de Três Marias”sociedade Resende, pré-candidato do PMDB, 

Eduardo Pereira BarbosaDenílson, presidente do PT vislumbrando um possível acordo.
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Antônio Josino adere ao 
Campo Democrático

Movimento reune seis partidos
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O mundo assiste estupefato ao desen- excluídas, e que foram depois despre-
rolar de uma grave crise nos centros do zadas e ignoradas, começam a despon-
capital. Este episódio faz lembrar as tar com a energia dos que se superam. É 
ideias e os movimentos que contesta- o caso da China, da Rússia, Brasil e 
ram o capitalismo desde a sua origem. Índia, grupo engrossado pela África do 
Em suas repetidas crises, o capitalismo Sul, que aparecem com esforço e 
migrou de centros, enfrentou revolu- inventividade no cenário.
ções e experiências anti-capitalistas e 
realizou reformas internas. No Brasil, esse passo começou sem 

dúvida com a estabilização econômica 
A proposta de uma sociedade não de FHC, mas adquiriu fundamentos 
capitalista também foi atacada e sofreu sólidos no governo Lula, com as 
reveses. No entanto, apesar das suas políticas de fomento ao crescimento 
contradições, são identificáveis em econômico e distribuição de renda, 
todas as partes do globo as contri- esta com aumento progressivo da 
buições deixadas por aquele ideário: a massa salarial e amparo financeiro e 
de uma política que recupere a alimentar para as famílias pobres. Estas 
dimensão do social, reduza as desigual- medidas, sem esquecer dos programas 
dades e promova a emancipação em educação e outros, consolidaram 
humana. um mercado interno de quase 200 

milhões de consumidores e criaram as 
condições para a expansão da produ-Na quadra atual assiste-se ao derreti-
ção nacional e geração de novos mento do modelo hegemônico no 
empregos, num círculo positivo que mundo, qual seja, o capitalismo na sua 
incrementa a economia, com mais modalidade derradeira e mais insana: o 
empregos e salários.capital financeiro. A crise de agora 

estourou com a bolha imobiliária e as 
aventuras especulativas do sistema Enfim, em toda crise há contradições e 
financeiro americano em meados de às vezes se tem surpresas ao final. 
2008 e se aprofunda em 2011 com a Lembre-se que, da crise do pós-guerra 
quebra de bancos e governos na de 1914, decorrente da destruição do 
Europa, numa ciranda que põe fim a um parque produtivo europeu, surgiram ao 
modelo de crescimento econômico final os Estados Unidos, como força 
baseado não mais na criação de econômica mundial. Esta crise certa-
riquezas, mas no crédito. mente será longa, porque as metró-

poles não conseguem reagir. Mas, 
também certamente, quando o mundo O problema europeu é semelhante ao 
sair desta crise, o mundo será outro.americano e ao de toda exaustão 

civilizatória. Ali, as sociedades vivem o 
momento do gozo da riqueza, já sem As forças da economia mundial não 
contrapartida com o esforço pela serão mais a Europa ou os EUA. Em 
criação de riqueza. O custo do Estado e 2020, as referências talvez já sejam 
da sociedade é maior que a quantidade China, Brasil e Índia. Anuncia-se um 
de riqueza criada, de novo como novo ciclo.
espécie de conta que não fecha. 

*Filósofo, advogado em Direito Administrativo e Enquanto isso, há fatos novos no 
Eleitoral.mundo: sociedades antes exploradas e 

arraial que trouxessem pra ele as Espinha de cobra...
cobras mortas que encontrassem, pois 
dizem que espinha de cobra guarda Andar por este fundo de sertão é 
veneno. Ele jogava no meio da roça e sempre uma lição. Perdem muita 
deixava. Timóteo há muito, já usava bagagem aqueles que não param de 
botinas.vez em quando pra ouvir toda uma 

geração e tentar aprender um pou-
quinho da nossa gente, da nossa 
cultura. Esta é, talvez, uma das poucas 
maneiras que temos de nos reconhecer 
como cidadãos, procurando nas nossas 
origens, cada saber, cada história e 
cada caso do sertão.

E foi numa destas que me contaram um 
caso antigo, de um tal João de Pinho. 
Um matuto destes, bem característicos 
desta ponta de cerrado dos Gerais.  Ele Ele se escondeu por detrás de uma 
tinha o costume, como muitos da toiceira e ficou de tocaia. Daí veio vindo 
região na época, de andar descalço. João de Pinho, matreiro, de lá prá cá, 

passou por debaixo do arame, olhou 
Quando a tal botina apareceu por estas prum lado, olhou pro outro e nada. 
bandas um rapazinho destes, um 
malunguinho bem esperto foi presen- Quando ele ia avançar um pouquinho o 
teado com um par. Quando calçou a Timóteo levantou e alertou: “Cuidado 
boniteza foi demais, mas sair do lugar aí João com as espinhas de cobra”. 
num saiu não senhor. “O que é que foi 
minino, tá parado por que? E ele João, surpreendido respondeu: “Hum, 
respondeu: “Sei não, tá doendo que espinha, sô, só passei  foi mesmo 
demais, essa tal botina é o mesmo que prá te ver, Timóteo. “É que tão 
colocar uma pêia na gente!” roubando minha roça, mandei trazer 

estes espinho de cobra prá cá”- disse o 
Tinha um Timóteo que sempre plan- Timóteo. Daí João entendeu tudo: 
tava abóbora e quiabo mas desconfiava “Hum, malvado, tá querendo matá um 
que alguém  estava bulinando a rocinha pai de famía né?
dele. Daí ele pediu aos meninos do 

Crise e mudanças
na ordem mundial

Por Manoel Castelo Branco*

Em caso 
de dúvida...

Nabucodonosor

Rastilho de pólvora Fofoca
Depois desta reunião, Antônio Josino Na edição passada este jornal deu uma 

Da redação
teria procurado Vicente Resende. A nota com este nome. Ela se referia a um 
conversa correu solta na cidade. Uma saque na conta de um ex-funcionário prontas e foram proibidos de colocar. A 

Falta de berço versão dizia que Eduardo Pereira da Prefeitura. A Divisão de Recursos exigência é de que todas as placas 
O vereador Aristides de Oliveira, líder Barbosa seria o candidato a vice do Humanos esclareceu a situação: a sejam feitas pela empresa Mídia Visual, 
do Prefeito na Câmara, começou o ano PMDB. No lado da situação, a coisa rescisão do funcionário não havia sido de Montes Claros. Cada placa custa 380 
agredindo todo mundo. A coisa ficou permanece a mesma. Não surgiu nen- formalizada e ele não estava traba-reais. Para uma cidade que não tem 
feia entre ele e o Presidente da Câmara, hum nome novo. lhando. Por isso foi solicitado ao banco plano diretor, código de posturas e 
Luís Nascimento Gaia. Chegou a o estorno do valor integral correspon-onde ninguém obedece nada, está 
ameaçá-lo dizendo: - Você vai ver  na dente aos vencimentos do funcionário, esquisito. Põe esquisito nisso! Para onde vamos?
segunda feira. Só que ele não compare- que continuavam sendo depositados.  É o que devem estar se perguntando os 
ceu à reunião. A sua falta de educação e Logo depois ele foi demitido. Não vereadores do DEM, Aristides de Política 
grosseria atingiram até o Procurador houve prejuízo para os cofres públicos. Oliveira e Sebastião Gonçalves (Tião Com pompa e circunstância Antônio Geral da casa, dr. Vicente e a funcioná- Ainda bem! Despachante). Fonte segura informou Josino, pré-candidato a prefeito pelo ria  do JTM, Viviane Ramos Nascimen-

ao JTM que os dois procuraram o depu-PR, se juntou ao PT, PDT e mais três to.
tado estadual Doutor Viana, que teria partidos: PTdoB, PSL e PRP. Agora são 

Indignação afirmado que deve apoiar o provável seis partidos no 'Campo Democrático', 
Os proprietários de bares e restauran- candidato do PMDB. Com isso ficam que passou a se chamar 'Frente 
tes da cidade estão revoltados. A sem pai nem mãe, pois ambos fazem Democrática'. Havia mais de 80 pes-
Prefeitura está exigindo a padronização parte da base de apoio do Prefeito.soas no encontro.
das placas. Muitos já têm placas 

(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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No dia 19, quase que por milagre, a 
praia estava quase apresentável, Da redação
mesmo assim tinha gente pintando 
meio fio às 10h.Três Marias recebeu 182 velejadores e 

suas famílias que vieram participar do 
No Náutico os velejadores se organiza-38º Campeonato Nacional de Barco a 
vam desde o raiar do dia. Barcos eram Vela Classe Laser, realizado de 19 a 27 
destampados. As velas estendidas por de janeiro. Pela primeira a cidade 
muita gente jovem e bonita. Para a recebeu um evento deste porte e 
frustração de todos não houve regata importância para o turismo local. 
naquele dia.

A dificuldade para organizar o evento 
Todos corriam de um lado para o outro foi um desafio para a cidade.
tentando resolver os problemas que 
surgiam. José Arnaldo Alves da Paz Apesar dos elogios dos visitantes, sabe-
organizava o Tiro a Canoa e as condi-se que Três Marias poderia estar mais 
ções de regatas. Elias de Assis fazia de bem  preparada  para acolher as mais 
tudo. O prefeito Adair divino da Silva de 300 pessoas presentes.
continuava na praia. E a equipe da 
Prefeitura estava a postos para resolver Mesmo assim, tem que se louvar a 
qualquer problema.dedicação da equipe da Prefeitura 

Municipal de Três Marias, que ficou 
Tirando a falta de vento, o evento inteiramente à disposição, perdendo 
funcionou a contento. E terminou com noites de sono e trabalhando de forma 
a premiação dos vencedores e ho-incansável para atender bem.
menagens de parte a parte.

Faltando apenas 48 horas para a 
No final salvaram-se todos. O mu-abertura do evento, centenas de 
nicípio teve um ganho especial na pessoas trabalhavam na praia Doce 
divulgação de seu potencial turístico e Mar de Minas. Da noite para o dia 
na estrutura que vai permanecer: píer, foram instalados toldos, vidros, mon-
restaurante, tendas, ampliação e pin-tados estandes e a infra-estrutura 
tura das barracas e recuperação e mínima necessária que o porte do 
revitalização da praia Doce Mar de campeonato exigia. Uma falha imper-
Minas. doável foi a decisão de não fazer a 

cobertura de asfalto, que liga a BR – 040 
A nota triste do evento foi a irrespon-à praia, passando pelo bairro Nova Três 
sabilidade de um motorista que Marias. O esgoto a céu aberto correu o 
atropelou e quase matou uma criança tempo todo na beira do asfalto, 
na saída do estacionamento da praia. O esburacado ou cheio de defeitos visí-
causador do acidente acabou regis-veis. Nas dependências do Náutico Iate 
trando um boletim de ocorrência Clube as coisas eram mais tranquilas. 
contra o pai do garoto, quando deveria Pouco se teve que fazer em relação ao 
ser ao contrário.  Leia nas páginas que se fez na praia. 
adiante os bastidores do evento.

O balanço do resultado do evento é 
positivo. Três Marias deu o primeiro 
passo largo em busca do seu destino 
mais visível: o turismo.

Desde o dia 17 de janeiro o JTM 
acompanhou os preparativos e 
bastidores da organização. Parecia que 
não ia dar tempo. Quase tudo estava 
por fazer.

No dia 18 o prefeito Adair Divino da 
Silva estava de chapéu de palha, 
totalmente queimado de sol, andando 
de um lado para o outro.

Falta de vento quase atrapalha o campeonato

Vela muda cenário
do sertão
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“ Para vencer a 
gente tem que ter 

disciplina, 
concentração e 
estar ligado o 
tempo todo na 

regata. O lago é 
muito difícil. O 

vento é 
inconstante” 

Gabriel Peruginni Elstrod, 14 
anos, campeão da 4.7, cujo 
irmão Alexander ficou em 

4º na Standard. O
s 

v
it
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“Acho que para o meu 
primeiro brasileiro de Laser 

estou muito bem. Para 
quem começou na Laser no 

mês passado é um excelente 
resultado” 

Juliana Montovanni Cravo 
Magalhães, 17 anos, primeiro 
lugar na 4.7 (sub-18 feminino), 

velejadora  há oito anos. 

“Fiquei feliz, mas podia ter 
ganhado o primeiro lugar” 

Elizeu Júnior da Silva, 21 anos, 
segundo lugar geral na  4.7 (sub-18 
masculino) e segundo no ranking 

nacional.

“Sinto-me bem 
feliz. Aqui é um 

pouco complicado 
por causa do vento. 

O campeonato 
está valendo 

muito a pena. 
Está muito bom, 
principalmente 

para mim”
Mário Massaferro, 17 anos 

grande campeão da Radial e 
1º lugar no ranking nacional
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“Neste lago a gente tem 
que estar muito atento e 

ficar esperto. Um minuto de 
bobeira, passam dez barcos 

na sua frente”
Allan Godoy, 23 anos, 2º lugar na 
Radial e 4º no ranking nacional

“Eu vinha muito bem, mas 
no final dei um caida” 

Nicholas Grael, 16 anos, 
lamentando o 3º lugar na Radial, 

herdeiro de um grande patrimônio 
da vela brasileira.

“Você foi o 'trevo de 
quatro folhas' que me 

deu sorte”
Aloísio da Silva Ferreira, 69 

anos, vencedor na categoria 
Great Grand Máster, ao 

repórter do JTM. 

“Ganhar um 
campeonato assim, 
de todo mundo, é 

fabuloso. Acho que 
este campeonato 

coroa Três Marias”
João Frattini Gonçalves 

Ramos, 48 anos, 1º lugar 
geral na Standard e 1º do 

ranking nacional.  Já ganhou 
dois campeonatos do 

Centro - Oeste no lago de 
Três Marias.
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“Ganhei com um braço só. 
Meu braço direito está com 

tendão rompido”
 Edvaldo Barbosa, Vavá, 68 anos, 
vencedor na Great Grand Master, 
cinco vezes campeão nacional e 

uma vez campeão Sul Americano.

“Não dá pra falar em 
favoritismo, só dá para dizer 

depois. Está cheio de 
velejador novo por aí”

João Augusto Hackerotti, de São 
Paulo, quarto lugar geral na 

Standard e no ranking nacional. 
Sua irmã, Maria Altimira, ficou em 

1º lugar na Radial, no Senior 
Feminino.

RESULTADO FINAL

Radial
1º) Mario Mazzaferro 

(SC)  
2º) Henrique  Silva Dias

(RS)  
3º) Flávio Lopes da Costa 

Neto (SC)
4º) Allan de Oliveira 

Godoy (PR)
5º) Lucas Farina Souza 

Andrade Alves (RJ)

Standard
1º) João Frattini 

Gonçalves Ramos (DF)
2º) Guilherme Cybis 

Pereira (SC) 
3º) Rodrigo Carvalho 

Mendonça (DF) 
4º) Alexander Perugini 

Elstrodt (SP)
5º) João Augusto 

Hackerott (SP)

 4.7
1º) Gabriel Perugini 

Elstrodt (SP)
 2º) Elizeu Júnior da Silva

(PR) 
3º) Felipe de Santa Ritta 

e Rondina (DF)
 4º) Lucas Tavernard 

Gama (DF)     
 5º) Flávio Lopes da 

Costa Neto (SC)
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Da Associação Dos organizadores
Brasileira de Classe 

Laser

"O campeonato vai  deixar "Esta é a primeira vez que um 
saudade em todos nós. Fiquei campeonato dessa envergadura 
emocionado de Três Marias se realiza em um lago da 

"Estou fazendo um estágio em 
sediar este evento" CEMIG"

barco a vela. Foi tudo muito 
Prefeito Adair Divino da Silva durante Luís Henrique, diretor da CEMIG"Nunca vi ninguém patrocinar 

bom e o aprendizado está um balanço sobre os resultados do campeonatos, hospedagem, 
sendo muito importante." campeonato.

alimentação, transporte e tudo A incansávelJosé Arnaldo Alves da Paz, 46 anos, 
mais. Neste aspecto Três coordenador do Tiro a canoa, no 

Dos patrocinadoresMarias está de parabéns" primeiro dia do evento.
Fernando Buanes, presidente da 

ABCL, durante assembleia que elegeu 
Porto Alegre para o próximo 

campeonato.

"É um orgulho muito grande 
"A semente foi plantada e a 

Daly, da SEDETUR, parecia incansável, ajudar a realizar este evento 
árvore nasceu. Agora é regar e anestesiada de tanto trabalhar  – que deu destaque nacional a 
dar continuidade ao trabalho" Opinião do JTM."O evento não teve um defeito, Três Marias"

Elias de Assis, secretário de 
Juliano, gerente geral da Unidade Três a não ser aquela falta de vento" Desenvolvimento Econômico e 

Marias da Votorantim MetaisJosé Carlos Reis, organizador do Turismo de Três Marias
evento, uma competência silenciosa.

Por dentro da Vela

Os eventos culturais no terminal turístico 

A opinião de quem esteve bem perto do torneio

A diversidade de eventos programados No dia 20 foram abertos os estandes que encenou a peça Dona Joaquina de 
para a praia Doce Mar de Minas com artesanato, doces, cachaça artesa- Pompéu.
proporcionou aos frequentadores a nal e outros produtos da região.
oportunidade de ter acesso a informa- A Folia de São Sebastião, de 
ção, entretenimento e lazer. Tudo Na noite do dia 20 de janeiro houve a Dores do Indaiá se apresentou 
começou com a abertura oficial, às 11h apresentação de Artesanato de Couro 

na tarde do dia 21, tendo à do dia 19, que teve a apresentação da de Peixe, projeto do Instituto São 
frente uma imagem do santo de Corporação Musical Santa Cecília, de Francisco, com peças criadas e produzi-

Morada Nova de Minas, fundada em das por Zackia Daura e Maria Amélia sua devoção.
1958, e do grupo Semear Rosa, de Três Barbosa  (leia matéria na página 17).
Marias. Mais uma vez, Pompéu esteve pre-

A Percussão Opará – Projeto Afinando a sente com a apresentação do Grupo de 
No mesmo dia teve a apresentação dos Vida pelo Tambor - deu um verdadeiro Percussão da Casa da Cultura da 
contadores de estórias Manuelzão, de show na noite do dia 21. cidade, no dia 22 de janeiro.
Andrequicé, que teve como tema a 
história das Três Marias, baseada no Vários grupos musicais locais se apre- Todas as noites aconteceram apresen-

O destaque vai para o restaurante livro de autoria de Zackia Daura. Este sentaram, além do 'Fina Flor do Sam- tações de música ao vivo com artistas 
administrado pelo Lions Club de Três evento foi antecipado das 20h para as ba', de Belo Horizonte, que executou locais. No dia 23 foi a vez Tino Gomes, 
Marias, que serviu almoço e jantar 19h, o que causou frustração na autora um repertório de música de raiz. Esteve grande artista de Minas Gerais, natural 
todos os dias – uma comida deliciosa.e interessados que chegaram ao local presente o Grupo de Catira de Morada de Montes Claros. 

no horário marcado para a progra- Nova de Minas, com apresentação da 
mação. Companhia de Teatro Super Encanto, 
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No dia 20 de janeiro, quando Anderson perto dele e entregamos uma garrafa Engenharia Ambiental em Sete Lagoas. "A Standard é melhor. Meu 
ia estrear na Radial, o JTM acom- de água mineral. Anderson, otimista, Vai e volta todos os dias. barco é pesado. O evento está 
panhou a regata completa no barco declarou: - Se o vento ajudar, vai dar.

bacana, muito bonito. Entrei 
com Lucas e Heuler, que competiram Lucas é estudante do segundo grau e 

para o projeto para ser na categoria Standard. Heuler deu uma verdadeira aula sobre aluno do Projeto Versol.
instrutor de mecânica náutica. a vela.  Segundo ele, a preferência é da 

Heuler explica a lógica de uma regata. A vela que estiver do lado esquerdo. Anderson é o 'guru' dos outros dois. O Interessei-me pelo curso."
linha de largada é entre as duas bóias Quem está com a vela à direita tem que que mais impressionou foi a grande Anderson
amarelas, sempre contra o vento. A deixar o barco passar. torcida de Lucas e Heuler para que 
largada e a chegada são sempre contra tivesse um bom desempenho. Grita- Quase no final da Standard, o barco de 
o vento. Segundo ele, velejar exige Na largada, vários barcos sairam na vam permanentemente: - Vai, Ander- Anderson quebrou e ele teve que 
muito esforço e dedicação. Ele diz que frente e ela foi queimada duas vezes. A son, vai Anderson! abandonar a disputa. 
entrou no Projeto Versol para divertir buzina toca e todos têm que voltar para 
mesmo. se posicionar de vez. Além de queimar Um dos ganhadores da regata foi o Os jovens do Projeto Versol, apoiado 

a largada, 13 barcos foram desclassifi- grande campeão Mário Mazzaferro. O pela CEMIG, na estréia em campeonato 
cados da competição. segundo lugar ficou com Henrique Silva tiveram um desempenho razoável, sob “Apaixonei-me pela vela. Em 

Dias e Flávio Costa Neto chegou em a orientação de Evanez Kalapothakis dois anos consegui chegar a um 
Heuler é professor de matemática na terceiro,. Exatamente os três primeiros que funcionou como técnica, orienta-objetivo muito grande que é Escola Municipal Carlindo Gaia. colocados no campeonato em 1º e 2º dora e psicóloga, a  grande incentiva-

disputar um campeonato  lugar nas categorias Senior e Sub 19. dora do grupo que deu as primeiras 
nacional” aulas em Belo Horizonte. Ela foi a – Isso me ajudou muito a entrar 

 Lucas Ao final da regata, onde seu desem- primeira coordenadora do projeto. Os no Projeto Versol. 
penho não foi dos melhores, Anderson, três têm uma verdadeira paixão por 

O JTM resolveu concentrar o foco no 32 anos, concedeu entrevista exclusiva ela. Hoje é instrutor de educação ambiental 
desempenho de Anderson. Chegamos dentro do lago. 

e ecoturismo. Faz curso superior de 

Kim Vidal, Antônio Carlos, Felipe e Depois que os batizados foram soltos, 
outros dez velejadores passaram por tentaram apanhar Maurício dos Reis 
uma prova de fogo no dia  24 de Collaço. O competidor correu desespe-
janeiro. Entre eles, estavam duas radamente pelo Náutico. Quando con-
mulheres. Foram amarrados com uma seguiram segurá-lo seu desespero 
corda em uma palmeira imperial, virou pânico. Para não ficar impune, foi 
tiveram as unhas pintadas de esmalte e feita uma negociação. Ele iria para a 
passaram batom em seus lábios. Em beira do lago, rolar no barro e permitir 
seguida os veteranos  jogaram ovo, que enchessem sua bermuda de lama. 
catchup e lama em seus corpos. E Passaria por tudo que os outros 
ficaram ali, amarrados. Quanto mais passaram, sem ser amarrado. 
puxavam, mais o nó apertava seus 
braços. Um deles chegou a beijar a Nesta brincadeira um dos mais anima-
palmeira para tentar tirar o batom. dos era João Augusto Hackerotti, de 

São Paulo. Parece que a paixão pela 
Depois que foram soltos, tiveram que vela está no DNA da família. Sua irmã, 
passar as mãos entre as pernas, com o Maria Altimira Hackerotti, foi a primei-
de trás segurando a mão do da frente e ra colocada na Radial, categoria Senior 
foram em 'trenzinho' até o lago para Feminino, com um grande desem-
tomar outro banho de lama e água. penho.

Alunos do projeto Versol 
estrearam no campeonato brasileiro

Anderson, Lucas e Heuler, os velejadores de Três Marias

Batismo de fogo
O 'trote' dos novos velejadores
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Nos dias 21 e 22 foi realizada uma Um detalhe chamou a atenção: Thaís 
competição singela e importante para Lopes, de Pirapora, foi eleita pelo JTM a 
toda a região de Três Marias e do rio maior torcedora do Tiro a canoa. 
São Francisco. Tiro a canoa tem o Incentivava, xingava e fazia de tudo 
objetivo de manter a tradição de uma para sua turma se dar bem. 
embarcação em extinção e valoriza os 
pescadores, que usam o remo na sua 
lida diária. A disputa é feita com três 
canoas: amarela, vermelha e verde.

Pescadores de várias cidades participa-
ram do evento, patrocinado pela 
CEMIG. Boa parte veio de Pirapora, 
Buritizeiro e Barra do Guaicuí, além dos 
competidores de Três Marias e do Beira 
Rio. O Tiro a Canoa acontece há quatro 
anos, teve uma disputa acirrada, com 
discussão entre os participantes sobre 
a legalidade de determinadas provas.

Na categoria de duplas, Evaldo e segundo lugar na categoria voga, dois 
Manoel deram um show. Evaldo remos.
ganhou todas que disputou, o que o 
credenciou para ir à final. Antes mesmo 
da prova final o JTM fez uma entrevista 
com ele já prevendo a sua vitória.

"No geral é uma oportunidade 
"Faço isso na doideira. O que de mostrar que a pesca, além 
ajuda a gente é o dia a dia. de ser uma atividade comercial, 
Remo desde os 8 anos de "Da última vez coloquei muita pode ser uma oportunidade de 

idade, no rio Abaeté, força e quebrei o remo. Dessa praticar esportes. Além disso, 
acompanhando meu pai que vez fui mais 'light'. Acho tem a questão da canoa e do 

também é pescador." Geraldo Antônio da Silva, de Pirapora, importante a competição remo, que precisam ser 
Evaldo, de 35 anos foi o campeão individual. Não disputou porque o remo é a raiz da preservados"

outras provas porque seu parceiro 
Thaís Lopesgente" E não deu outra: Evaldo e Manoel desistiu. Geraldo é também um grande 

Reginaldo, o campeão de remo livre  de foram os grandes campeões. Além de remador.
Três Marias. campeão em dupla, Evaldo ficou em 

Tiro a canoa:
Uma competição que mantém a tradição do remo
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respeito de bem querer, quanto tempo 
tenho padecido, por respeito de você. 
Meu coração tingiu de preto, resolveu 
desfalecer, morena num acredita, entra 
dentro e venha ver. Adeus, coração de 
pedra, duro de amolecer, vou-me 
embora para te esquecer, vou mudar 
pra bem longe pra nunca mais te 
aborrecer”.

Manuelzão contemporâneo – Salvinho Forró – Manoel do ônibus e esposa no Marina – Linda, parece uma boneca. 
do Gentil resolveu deixar a barba forró da terceira idade lá no bar do Também é neta de Manuelzão.
crescer há alguns anos. Está ficando Vecinho.
parecido com Manuelzão. Não deixa de 
ser uma atração em Andrequicé.

Saudade – Para matar a saudade de 
Olímpia, este jornal publica um poema 
de Bindóia:

“Eu num quero mais amor, eu vou 
Filho de Aparecida – Marco, neto de deixar de querer bem, porque eu num 
Manuelzão, fotografado na creche quero padecer pro respeito de 
'Cantinho da Criança.ninguém. Eu mesmo sou inxirido, a 
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E por falar em Andrequicé...

“Andrequicé virou terra 
de ninguém”

Com estas palavras Márcia Alves de Quem teria  mandado o tijolo de um 
Macedo definiu a situação em que se quilo foi o Edmilson. Supostamente ele 
encontra o distrito mais antigo de Três queria acertar um rapaz chamado 
Marias. No dia 30 de dezembro de Gilberto. Tinham brigado antes e  
2011, estava trabalhando na cozinha do Márcia não sabia de nada. 
Bar do Borá e resolveu sair na porta.  De 
repente recebeu tomou uma tijolada 
na fronte. Caiu desmaiada e teve que 
ser levada para o hospital. Depois que  :: Opinião ::
saiu do hospital registrou ocorrência na 
Polícia Militar, mas até hoje ninguém Os moradores de Andrequicé sofrem 
tomou providência. na pele o preço do abandono total. 

Uma localidade que tem mais de 1.000 
habitantes merecia ter uma infra-“Eu estava no lugar errado e na 
estrutura adequada de saúde, seguran-hora errada. O que me salvou 
ça pública e assistência à comunidade. 

foi o breve de Roma, pois ando 
Por esta razão o MEIA – Movimento de 

com ele direto” Emancipação e Independência de 
 Márcia. Andrequicé – cresce a cada dia.

Da redação

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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Artesanato de couro 
de tilápia vira moda

Peças criadas são de uma beleza especial

Da redação

No dia 20 de janeiro, no Salão do 
Turismo do Lago de Três Marias foi 
apresentado o artesanato de couro de 
peixe, uma iniciativa do Instituto São 
Francisco e da FADA – Fundação Sálua 
Daura de Arte e Cultura - dirigida por 
Zackia Daura e Maria Amélia Barbosa - 
e de outras pessoas e instituições.

O projeto tem como objetivo principal “Três Marias precisa criar 
o aproveitamento do couro de tilápia, uma identidade própria, 
que estava se transformando em um 

uma referência nesta área”fator de poluição ambiental em Três 
Marias. Além disso, a ideia visa a Maria Amélia Barbosa
geração de emprego e renda com a 
transformação do couro em verda- O projeto deve ter continuidade com o 
deiras obras de arte. apoio de grandes empresas instaladas 

no município. Após a apresentação das 
peças, Zackia Daura foi convidada para 

20 a 25 anos.  Aulas de artes cênicas, de 
fazer uma exposição em Pompéu 

balé e dança do ventre também fazem 
durante o evento cultural mais impor-

parte do leque de ações da fundação. A 
tante da cidade.

partir de fevereiro deste ano vai 
promover um concurso para incentivar 

A FADA pretende trabalhar na criação 
a produção de mídias digitais.

das peças e realizar oficinas com jovens 
para que aprendam a fazer os 

“Não podemos deixar que trabalhos. Depois de treinados, os 
participantes vão ganhar um percen- os nossos sonhos morram. 

Durante o desfile realizado no dia 20 de tual das vendas das peças que 
Eles têm que ser realizados janeiro foram apresentadas as peças de produzirem. Mas a ideologia do projeto 

uma nova 'grife', com adornos, é repassar o 'know how' para que com a participação das 
máscaras e peças em cerâmica. outras entidades possam desenvolver pessoas que são ávidas de 

as peças e  proporcionar emprego e 
- Foi tudo de surpresa, o Antônio conhecimento. renda.
Dayrell, do Instituto São Francisco nos A nossa luta é para a 
chamou para desenvolver o projeto. O Instituto São Francisco entrega o 

democratização da arte, da Criamos as peças e cada uma tem uma couro curtido de graça e as duas 
identidade com a outra, afirma  Zackia estilistas criam as peças para outras cultura e da informação”
Daura. pessoas desenvolverem. Zackia Daura

Este novo nicho de mercado vem suprir Além deste projeto, a FADA tem vários Ainda este ano a FADA vai colocar na 
uma carência da cidade, que é a falta de projetos, entre eles está o 'Luz, rua um projeto itinerante voltado para 
uma tradição em artesanato. Câmera, Ação', que realiza oficinas de as pessoas carentes, levando até elas 

produção áudio visual para jovens de cultura, arte, cinema e lazer.
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A mingua – Eliane Nunes Ferreira 
denuncia a situação de sua mãe, Ana 
Teles dos Santos, de 71 anos. Ela tentou 
todas as soluções possíveis para resol-
ver o problema. Procurou o Prefeito e 
outros políticos em busca de ajuda. A 
mãe vive em colchão casca de ovo, não 
consegue andar e corre o risco de ter 
que amputar as duas pernas. Nem 
ambulância ela consegue para viajar 
com a mãe. Dona Ana Teles dos Santos 

Bueiros e buracos – Circular por Três trabalhou 12 anos na Prefeitura como 
Marias está um caos. Todos os bairros varredoura de rua. Segundo Eliana, um 
têm bueiros sem tampa e buracos no médico de Sete Lagoas disse: - Não 
asfalto. Um perigo para os pedestres e aceito os exames de Três Marias. A 
motoristas. Não custa nada  resolver. É cidade não tem médico confiável. 
só querer. O JTM prestou a sua contri- Enquanto isso, Eliane trabalha como 
buição à Prefeitura: tapou as crateras ambulante, com a ajuda de dois filhos, 
que se abriam na rua Ipanema no. 4, vendendo água, picolé e outras coisas 
onde funciona o jornal. A secretaria de para sobreviver.  No dia 23 de janeiro 
Obras precisa tomar providência estava marcada uma ambulância para 
urgente. levar dona Ana até Sete Lagoas. Eliane 

foi ao hospital e não conseguiu nada. 
Ela precisava de ajuda para tentar 
salvar a mãe. O jornal de Três Marias 
deu uma contribuição para dona Ana 
viajar de ônibus, sem a menor condição 
física. Foi só Eliane chamar a polícia e o 
Conselho Tutelar que a ambulância 
apareceu. É a qualidade da saúde em 
Três Marias. Ainda bem!
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Trabalhadores não recebem há 3 meses - A construção da praça da 
Juventude está parada. Sete trabalhadores estão sem receber seus 
salários há três meses. Estão endividados. A empreiteira chama-se 
Pottencial Construções e Engenharia Ltda, com sede em Janaúba. - De 
repente sumiu todo mundo – afirma José Pereira, um dos 
trabalhadores.  

"Já intimei a empresa para vir aqui. 
Os trabalhadores não vão ficar no prejuízo."

Prefeito Adair Divino

Segundo o Prefeito o dinheiro – 500 mil reais – já está disponível. O JTM 
vai acompanhar este assunto.

No dia 14 de janeiro, mais de mil pessoas A Casa de show Arena Sport Show 
compareceram na Arena Sport Show, realizou no dia 7 de janeiro um grande 
para a apresentação da Banda Fuguetão show com o cantor Ratto, com um 
Baiano, que agitou o público e colocou o repertório que incluía pop rock, rock 
povo para dançar até a madrugada.nacional e MPB.

O evento teve um público de mais de 900 Dia 21 de janeiro foi realizado o baile do 
pessoas. O cantor levou a galera ao Hawaí, quem se apresentou foi a cantora 
delírio, um espetáculo bonito de se ver, Lívia Cristo para fechar com chave de 
com pessoas de todas as idades, em um ouro, a programação de férias da casa de 
ambiente familiar e contagiante. Tudo show. Uma bela cantora, com uma voz 
muito bem organizado, segurança por exuberante.
todos os lados, dando maior como- "O nosso objetivo é agradar 
didade e conforto ao público. O show a todos, com um ambiente 
terminou por volta das 04h com a galera de qualidade, respeito e 
pedindo bis.

total segurança"

A casa de show Arena Sport Clube 
Declara Vismar, diretor do espaço proporciona a população de Três Marias 
cultural mais importante de Três e aos turistas, entretenimento de 
Marias.primeira qualidade.
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Três shows fecham com chave de ouro 
a programação de férias
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A represa cheia provocou um verdadeiro espetáculo da natureza 
Nível máximo 

Da redação altos se encontravam fora da água. O Norberto Antônio dos Santos e outros 
restaurante Belas Águas teve a sua são avisados e repassam a informação 

No dia 7 de janeiro a reportagem do parte inferior atingida pela água. Em para as pessoas.
JTM foi até as comportas da barragem uma casa distante um quilômetro da 
de Três Marias  no barco de Norberto ponte, construída em uma ilha, a água “Parece que atingiu o nível 
Antônio dos Santos.  As cenas foram já tinha entrado na piscina e atingido as máximo. Até Pirapora, do total 
impressionantes. A água que saia paredes externas. 

de 22 ilhas, pelo menos 15 atingiu quase vinte metros de altura. 
estão cobertas pela água” Naquele dia estavam entrando mais de 

Norberto3.500 m3 cúbicos de água por segundo 
e a vazão era de 3.000 metros cúbicos.

O excesso de chuva no mês de 
Ainda segundo ele, o grande risco era dezembro e início de janeiro provocou 
representado barragem Retiro Baixo, uma situação de alerta permanente. E 
construída no rio Paraopeba, que o rio São Francisco subiu mais de 
estava na sua capacidade máxima e quatro de metros.
poderia não aguentar.

A CEMIG tinha colocado faixas dentro 
Nos momentos de grandes enchentes a do rio alertando para o risco de morte 
CEMIG alerta a população ribeirinha para quem passasse de determinado 
através do toque de uma sirene, espera  local. As árvores estavam quase 
30 minutos e começa a soltar a água.submersas. Apenas os galhos mais 
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Por Pedro Fonseca Depois Gustavo escreveu em um dos 
seus cadernos: 'Pedro da tia Zazá me 

Quando Gustavo estava internado na salvou'.  
UTI do Hospital Biocor, em Nova Lima, 
entre a vida e a morte, mandei um Não foi nada disso, naquele momento 
recado para Márcia: eu era um instrumento de Deus. Não 

sou curandeiro nem benzedor, apenas 
- Tenho uma casa em Nova Lima, venha um homem de fé. E se naquele 
para cá, ficar com a gente. Não vou momento os anjos e a força divina se 
visitar para não incomodar, mas se fizeram presentes, foi por mereci-
precisar de mim, estou à disposição. mento do Gustavo. Só sei que depois 

disso começou a me chamar de 'pai'. 
Os dias foram passando e Márcia 
resolveu aceitar o meu convite. Ficava Passei a ir ao hospital diariamente e 
mais perto para ela. sempre rezava com ele, quando me 

pedia. A ida de Márcia para a minha 
Depois que saiu da UTI, recebi um casa facilitou o acesso ao hospital. 
bilhete de Gustavo: 'Pedro, preciso Vivemos juntos momentos de angús-
você'. Em letra de forma, desigual, mal tia, sofrimento e alegria, quando o 
escrito porque ele estava começando a jovem 'Guga' melhorava um pouco. 
recuperar os movimentos das mãos. Mas ela não desistia. Não arredava o pé mensagens, se despedia me chamando passar por tantas provações. Da mes-

do hospital. de 'pai'. ma forma que várias famílias de Três 
Atendi imediatamente o seu chamado. Marias e de outras cidades que vivem 
Assim que entrei no quarto ele, Márcia Descia com a Júnia, minha esposa, e eu Um ano e pouco depois Gustavo já não até hoje o luto de uma fatalidade no 
e Ney estavam em uma situação a buscava todos os dias. Uma noite ela está entre nós. Foi-se junto com quilômetro 300  da  040 – a 'curva da 
desesperadora. Gustavo não conseguia me ligou desesperada do hospital. Paulinha e o pai, na noite de 25 de morte'. 
urinar. Mesmo com chuveiro e tornei- Gustavo tinha voltado a ter dificuldade dezembro de 2011. Valeu a pena lutar 
ras abertos - o que estimula a micção, para urinar. E me perguntou: - Você para que ele vivesse mais um pouco. Passados mais de trinta dias do 
ele não conseguia. Já tinham passado pode rezar para ele daí?  Respondi que acidente fatal, ainda é preciso agrade-
sonda e feito tudo que era possível para sim. Rezei e dormi imediatamente. Só Outra tragédia tinha acontecido na cer a Deus, todos os dias, pelo dom da 
tirar a sua dor e aflição. fui saber o que tinha acontecido no dia família. Um ano atrás, no dia 1º de vida. Não levo muito a sério quando 

seguinte. Ele tinha conseguido mais dezembro de 2010, Pedro João da dizem que 'foi Deus que quis'. Nem 
Eu sempre fui um homem de muita fé e uma vez. Fonseca Pedroso morreu estupida- sempre a gente entende direito a 
senti, naquele momento, uma vontade mente na BR – 040, distante apenas vontade de Deus. Prefiro acreditar na 
inexplicável de rezar. A partir daí só foi melhorando, com a oito quilômetros da curva do Riacho imperfeição do homem e na sua 

fisioterapia, a fonoaudiologia e o apoio Frio. incapacidade de consertar as obras que 
Pedi permissão à Márcia e ao Ney para fantástico da amiga e enfermeira, fazem de forma errada. Sem dúvida a 
fazer uma tentativa através da oração e Fernanda Leal. A não ser o caso de Como está escrito na lembrança da 'curva da morte' tem um erro brutal de 
da imposição de mãos. Apoiei-me na minha mãe, nunca tinha acompanhado missa de sétimo dia de Pedro João, tia engenharia que ninguém se preocupa 
Márcia e rezei com ele, sem luva, sem uma história tão de perto. Ney, Zilda dizia o tempo todo: - Tiraram um em resolver.
higienização, sem nada. Só tinha Deus Paulinha, Gabriel, Cássia e Júlia vinham pedaço de mim. Agora tiraram vários 
na minha frente. Lembro-me de que toda semana e ficavam na minha casa. pedaços dela, de Márcia e de toda a Mesmo que uma dor imensa nos 
quando terminei quase cai sentado. Fui família. Dessa vez, tia Zilda nem foi consuma internamente, acreditamos 
para a ante sala do quarto, sentei em No dia 5 de outubro de 2010, quando capaz de reclamar de nada. que um dia vai ficar uma saudade 
um sofá e disse para os três: - Com a teve alta, Gustavo viajou direto para gostosa, daquelas de fazer rir. É sempre 
ajuda de Deus, daqui a pouco ele vai Sete Lagoas. Estava salvo, graças a Resta-nos o consolo e a esperança de assim. Ou melhor, a vida é assim, como 
urinar. Passados pouco mais de quinze Deus! Posteriormente, nos encontros que as duas vão superar mais este ela é.
minutos ele conseguiu. Foi uma festa e esporádicos sempre me beijava no trauma. Talvez elas não merecessem 
um alívio geral. rosto. Nas vezes que ligava ou passava 

“Pedro, preciso você”
Foi o que escreveu Gustavo Ferrão em um bilhete especial
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Pedras

para a comunidade que não consegue 
encontrar solução. Com um agravante 
sério: nas Pedras não tem sinal de 
celular, pois é um vale cercado por duas 
serras. A OI não toma providência e 

Bravo - Gilberto Soares de Macedo, nem a Prefeitura.
filho de seu Levindo e dona Rita. Tem 
fama de bravo, mas é de uma lealdade 

Forquilhaincrível.

Falecimento – Geraldo Lopes Diniz, 
mais conhecido como Lô do Nonô, 
faleceu no dia 12 de janeiro, sozinho 
em sua fazenda. Quando passou mal, 
chegou a pedir socorro e quando o 
irmão, Nem do Nonô, chegou já se 
encontrava morto. Dedicou-se a vida 
inteira a cuidar da fazenda que recebeu 
de herança do pai. O seu falecimento 
representa uma grande perda para o 
arraial da Forquilha. Deixa a viúva, Jésus – Filho do seu Meirinha e da dona 
Fátima e filhos.Celmira, de saudosa memória, tem 

uma imobiliária e um jornal de 
classificados em Três Marias. É gente 
boa!

Pesca ilegal
Em plena piracema, pescadores ama-
dores e profissionais apanham quase 
uma centena de peixes por dia, que 
tentam subir a barragem do rio de 
Janeiro para a desova. Usam tarrafas e 
redes sem o menor critério, infringindo 
a lei que proíbe a atividade nesta 
época. A Policia Militar do Meio D14 – Pouca gente sabe seu nome 
Ambiente precisa dar uma chegada lá. verdadeiro. Chamam-no simplesmente 

de D14. Ele e Preta do Tinô estavam na 
Telefone mudo – O telefone das festa da Forquilha que aconteceu em 
Pedras, um dos mais antigos da região, julho.
ficou mudo quase um mês. Voltou a  
funcionar, mas ninguém consegue falar 
porque faz um barulho danado. Isto é 
uma vergonha. Um problema sério 
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Notícias dos distritos de Três Marias 

De lá prá cá
Da redação
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Desencantou
Falecimentos

Neuzira Honorato de Souza - 02/01/2012

Alice Ribeiro Toneli - 05/01/2012

Glaicon Geronimo Alves - 10/01/2012

Humberto Alves da Silva - 12/01/2012

Carlos Marcos Garcia Zuconi - 17/01/2012

Maria José Ferreira de Carvalho - 22/01/2011

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. 
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Da redação A empresária informou ao JTM que o 
Opará faz uma pré-seleção dos jovens e 

Em entrevista ao JTM, Fernando indica as funções e aptidões de cada 
Resende, gerente geral do Sistema Três um. Ela está com quatro pessoas do 
Marias da Votorantim Metais, conside- projeto. Das quatro, já decidiu contra-
rou a realização do Campeonato tar duas. Provavelmente vai ficar com 
Brasileiro de Barco a Vela um evento de as quatro.
grande importância para a comuni-
dade de Três Marias. "O projeto atende a expectativa 

do setor. É importante para 
No ano passado, em parceria com o melhorar a qualidade dos 
Instituto Opará, a Votorantim Metais 

nossos serviços" 
formou 30 jovens carentes para 

Janete da Silva
trabalhar na rede hoteleira e restau-
rantes.

De acordo com Silvia Freedman, o 
Instituto Opará navega rumo ao futuro 

Este ano serão formados mais 30 
de Três Marias, voltado para o turismo 

jovens, para melhorar a qualidade do 
náutico, pesca esportiva, educação 

serviço que a cidade presta ao turista. 
ambiental e educação para as águas. 

Além de investir, a empresa participa e 
acompanha os projetos.

Capacita jovens de 18 a 29 anos, nos 
setores de condutor, guia turístico, na 

O JTM procurou Janete da Silva, 
rede hoteleira e de restaurantes. Eles 

proprietária do Restaurante Diadorim, 
têm uma bolsa de 100 reais por mês, 

que tem o seu cardápio todo voltado 
com acompanhamento psicológico, 

para a linguagem roseana. Lá tem 
pedagógico, de higiene e ética.

surubim à milaneza Manuelzão, con-
trafilé a parmegiana Zé Bebelo, lombo 
grelhado à Bindóia e batata frita  

"O objetivo é transformar os Andrequicé, um diferencial interes-
jovens em cidadãos. sante que valoriza a cultura sertaneja.

Infelizmente temos uma evasão 
passagem. Abandonou o projeto com muito grande"
planos de ir para São Paulo fazer  Sílvia Freedman
faculdade de Direito. “Este caso é 
emblemático. Fica parecendo uma 
evasão, mas não é. O treinamento que Este foi o caso de Raquel Cristina 
teve fez com que ela vislumbrasse Soares da Silva. Primeiro foi para um  
novos horizontes e quis buscar mais hotel e não gostou. Depois ia para um 
conhecimento”- encerra Freedman, restaurante, mas não compareceu 
diretora executiva do Comlago. alegando  que o local não pagava a 

Com o apoio da Votorantim, 

Instituto Opará investe em capacitação

30 jovens carentes tiveram acesso ao projeto em 2011
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Comemorando... Casamentos...

No dia 09 de janeiro quem comemorou foi Igor Silva. 
Desejamos a ele  felicidades e muito sucesso. Parabéns!

Formatura...

Thuanny Cury acabou de se formar no Curso de 
Bioquímica pela Universidade Federal de São João Del 
Rei (UFSJ). Parabenizamos a linda jovem por mais esta 
conquista e desejamos muito sucesso em sua nova 
caminhada.

Parabéns a Priscila e Gustavo que no dia 13 de janeiro 

de 2012 receberam as bênçãos do matrimônio. Ela é 

filha de Niator Figueiredo e Tânia Mesquita. Ele é  filho 

de Evandro e Sueli Caixota. A cerimônia foi realizada na 

Pousada Santos. Que Deus abençoe esta união.

No dia 21 de janeiro de 2012 uniram-se em 
matrimônio Núbia e Rômulo. A união foi celebrada no 
clube da Associação Atlética de Metalurgistas. 
Radiantes, os noivos em clima de muita alegria 
receberam parentes e amigos para concretizarem a 
feliz união. Aos noivos, felicidades!

Dia 07 de janeiro de 2012 foi a data escolhida por 
Silvani e Leonardo para se unirem em matrimônio. 
Parabéns ao casal pela feliz união. Que Deus os 
abençoe sempre.

No dia 20 de dezembro 2011 Adilson Chaves ao lado de 
sua esposa Berenice comemorou mais um aniversário. 
Desejamos a ele muitas felicidades. Parabéns!

Parabéns a Juliana Ronjally que no 05 de fevereiro irá 
comemorar mais um niver. Desejamos a ela um feliz 
aniversário e que sua vida seja repleta de alegrias e 
realizações.

Felicidades ao Raimundo Idael que irá comemorar mais 
um aniversário no dia 31 de janeiro. Parabéns! Na foto 
Raimundo ao lado de sua esposa Vera.

Dia 23 de janeiro Arthur Zucconi comemorou seus 10 
anos com uma descontraída tarde de lazer na Arena 
Sport Show, com direito a futebol e piscina. Parabéns 
para este gatinho. Que Deus continue lhe dando saúde 
e iluminando-o  sempre.

Desejamos a Fernanda Leal muitas felicidades pois no 
dia 30 de janeiro comemora mais um niver. Parabéns 
pela feliz data.
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Náutico Iate Clube 
de Três Marias

Promessa de mais uma escolinha 
de barco a vela

Da redação

Em entrevista exclusiva ao JTM, o 
Comodoro William Dornas, destacou a 
realização do Campeonato Brasileiro 
de Classe Laser como evento impor-
tante para o clube porque representou 
uma parceria com a Prefeitura e os 
patrocinadores.

- Pode trazer muitos benefícios para o 
turismo regional, inclusive para o 
Náutico que depende da receita dos 
associados e dos turistas para manter “Pretendemos criar uma 
essa infra-estrutura, declarou  William 

escolinha náutica no clube. 
Dornas.

O Projeto Versol atende a 
comunidade carente. Podemos No Náutico ficaram concentrados to-

dos os velejadores, barcos, sala de ter uma escola para outros 
imprensa, secretaria geral e todo apoio segmentos da sociedade” 
logístico para o evento – inclusive Comodoro William Dornas
restaurante.

(38) 3754-2423Anuncie no JTM
O jornal da verdade.


