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 Cena da vida real 
Grandes tachos, panelas e caldeirões preparando a comida da folia de Reis. O 
fogão de barro foi improvisado no chão, feito a mão com cuidado, montado pelas 
cozinheiras que com o carinho de sempre, seja em qualquer distrito, qualquer 
cidade e qualquer folia, fazem o preparo da comilança. Tem gente que vem de 
longe para as entregas de promessas e folias. Uma peregrinação de fé e devoção, 
mas também para degustar os quitutes e a bela comida mineira.
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O progresso e o desenvolvimento são de extrema importância para a evolução dos 
municípios, estados e nações. As indústrias, empresas e comércios em geral são 
determinantes para girar a economia das cidades, movimentando toda a 
sociedade.

Os governantes devem buscar a realização de obras e grandes empreendimentos 
que também tragam o tão desejado desenvolvimento. Três Marias, às vésperas de 
comemorar meio século de existência, é uma destas cidades com importantes 
indústrias e empresas que plantam eucalipto. Agora tem a possibilidade de 
também se juntar às demais cidades da bacia do São Francisco que irão explorar o 
gás natural e quem sabe até petróleo.

A eventual 'descoberta', em especial na região das Pedras e de Andrequicé, 
evidentemente seria mais um sinal de desenvolvimento, mas também acarretaria 
um custo.  E este custo será maior, sem dúvida alguma, no meio ambiente. Pois, na 
maioria das vezes, é isso que grandes indústrias fazem: ainda investem pouco em 
prevenção de acidentes ambientais e depois correm atrás do prejuízo.

Um exemplo é a situação das inúmeras veredas que foram tombadas pelo 
patrimônio da cidade por uma lei que ainda não fez surtir resultados, pois a maioria 
delas está agonizando em meio às plantações de eucalipto. Outro exemplo: os 
resíduos que colocam em risco os peixes e a saúde do nosso velho Chico.

Ainda existem impactos sociais, como é o caso das empreiteiras que trazem 
inúmeros funcionários para serviços temporários, que deixam mães solteiras – e  
inúmeros filhos sem pai  -  que são encontradas em Andrequicé. Isto sem falar no 
turismo sexual e a pedofilia, já abordados aqui no JTM.  Processos que até hoje a 
Justiça não julgou e nem puniu ninguém. 

Lá nas Pedras, no dia em que passou por lá os caminhões da pesquisa geológica, um 
morador vislumbrou a possibilidade de chegar asfalto até a comunidade e de uma 
ponte ser instalada, matando a paisagem do córrego que foi cenário dos textos de 
Guimarães Rosa. Pode ser. Pode ser?

Por isso pergunta-se novamente, o que é o desenvolvimento? O que é o progresso? 
Ou ainda, qual tipo de desenvolvimento e progresso que se quer? Por mais que 
exista o poder das empresas também existe o poder da sociedade. E este poder 
está na mobilização da sociedade. E uma das armas está no voto. Nas eleições que 
estão por vir.
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Butuca
Ligada

Da redação

A 17ª edição do JTM faz um apanhado festa aberta para a comunidade, 
geral dos riscos e desafios de uma solenidade e até um bolo de aniver-
campanha polarizada, como a que sário. A Cemig é uma das grandes 
vamos encarar pela frente. No miolo do responsáveis pela consolidação e pelo 
jornal, vamos sempre trazer notícias de crescimento de Três Marias.
ambos os lados da disputa política, 

Este progresso também é o tema da fiquem atentos.
matéria que destaca as pesquisas por 

Em destaque também estão as ações empresas multinacionais do subsolo na 
comandadas pelo Comodoro William à região de Andrequicé e das Pedras. 
frente do Náutico Iate Clube. Será que eles vão achar gás ou petró-

leo?
Com a chegada do frio e as quedas de 
temperaturas é sempre bom rever A Expomarias trouxe o cantor sertanejo 
algumas dicas para se prevenir das Daniel para engrandecer uma das 
doenças de inverno. maiores festas da região. Com sucesso 

de público lotou o parque e a praça de 
Outro destaque é o lançamento do eventos.
livro O xale de Rosa, de Pedro Fonseca, 
que conta detalhes da intimidade do Inúmeras pessoas compareceram ao 
nosso nobre e valioso vaqueiro, Ma- Ginásio Poliesportivo para se inscre-
nuelzão. verem no programa Minha Casa, 

Minha Vida do Governo Federal. O 
momento também foi marcado por 
protestos.

Os 75 anos da Festa da Forquilha ilus-
traram a coluna Coisas do Sertão, 
mostrando que a tradição cultural 
religiosa ainda se faz forte e viva na Nesta edição temos a estreia de Álvaro 
região. Oliveira como assistente de redação e 

jornalismo. Seja bem-vindo à equipe 
A Cemig comemora seus 50 anos da JTM.
usina em Três Marias com direito a 

E por falar nele, a XI Festa de Ma-
nuelzão foi realizada pela comunidade 
de Andrequicé, por meio da Samarra 
que conseguiu maior envolvimento Tudo isso sem contar com as colunas do 
popular. JTM que sempre trazem entrete-

nimento, informação e conteúdo de 
uma maneira bem especial, respeitan-
do o leitor e o cidadão.
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Três Marias reproduz a disputa nacional

Por Pedro Fonseca

A eleição em Três Marias, como 
na maioria das cidades brasilei-
ras, revela a disputa entre dois 
modelos de governar. 

Estão em cheque os dois estilos dife-
rentes: a política neoliberal  capita-
neada pelo PSDB  e o modo petista de 
governar que tem como prioridade a 
manutenção do Estado, sem privatizar 
o patrimônio público.

A oxigenação das campanhas eleitorais 
aconteceu por causa da ruptura entre o 
PSB de Márcio Lacerda e o PT de Patrus 
Ananias em Belo Horizonte. Isso reani-
mou as bases políticas, que acreditam 
que este episódio pode representar a 
refundação do PT no Estado.

Vale lembrar que na eleição de 2008, o 
então prefeito Fernando Pimentel Mesmo com uma boa aprovação no trando a cidade há oito anos. Isso é um 
praticamente entregou a Aécio Neves a Estado, Aécio Neves dificilmente vai fator de risco muito grande. De repente 
Capital, em um acordo até hoje não conseguir se contrapor à nova 'onda' o eleitor resolve mudar, ou não! Vai 
esclarecido, com a eleição de Márcio petista e peemedebista que acontece depender do que é melhor para ele.
Lacerda. em Minas Gerais.

De qualquer forma, na maioria das 
Em Três Marias estão juntos o PMDB, o O caso de Três Marias é curioso: é uma cidades brasileiras as eleições estão 
PT e outros partidos que fazem parte eleição plebiscitária. A polarização assim: poucos candidatos se apresen-
da base governista federal. Do outro pode ser muito perigosa. Os oito anos taram para a disputa majoritária. O que 
lado se juntam o PSDB e os mesmos da administração do prefeito Adair se vê são dois candidatos viáveis, ou no 
partidos que sempre o apoiaram. Divino da Silva serão julgados e o máximo três. As exceções ficam por 

eleitor é quem vai decidir se aprova ou conta de poucas cidades que contam 
não o que ele fez.  com um maior número de candidatos O prefeito Adair Divino da Silva jura que 

fortes. vai ganhar a eleição de qualquer jeito 
com o seu candidato, Niator Figuei- Isso obriga a oposição a apresentar um 
redo.  Vicente Resende se diz tranquilo projeto político consistente para não No dia 7 de outubro todos vão saber 
e garante que vai ganhar a eleição. correr o risco de perder. quem vai administrar a cidade nos 

próximos quatro anos.
Com altos índices de aprovação, Lula e Sem dúvida existe a 'fadiga de 
Dilma vão ser os grandes cabos material'. Ou seja, o cansaço das pes- Que vença o melhor para a cidade e 
eleitorais desta eleição. Isso está claro soas com as mesmas caras adminis- para o eleitor.
na maioria das cidades. 
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Entre 
(Parênteses) 

Da redação

Orfã - Com a indicação do deputado 
Doutor Viana para o Tribunal de 
Contas, Três Marias ficou apreensiva  
porque ficou sem o seu representante 
que mais lutava pela saúde. Majoritário 
na cidade, Doutor Viana ajudava as 
pessoas em tudo que elas precisavam.

Bastidores - Nos bastidores da 
política corre a informação de que 
aparentemente a disputa eleitoral está 
calma. De acordo com os candidatos, a 
coisa está fervendo por debaixo dos 
panos. Por enquanto é assim mesmo. 
Quando chegar a hora dos programas 
eleitorais no dia 21 de agosto é que o 
bicho vai pegar.

Silêncio - Até hoje o vereador 
Aristides de Oliveira não conseguiu 
explicar a sua ligação com a empresa 
Cultivadora e Transporte Vale do São 
Francisco.  A empresa tem contrato de 
aluguel de trator para a prefeitura e 
pertence à sua cunhada. O problema é 
o endereço da empresa que está na sua 
residência, na avenida Felinto Muller. O 
representante escolhido pelo voto 
popular tem que explicar para as 
pessoas as suas atitudes. Seria uma 
ligação perigosa? Enquanto ele não 
explicar fica a dúvida. 

Denúncias - Neste momento elei-
toral, várias denúncias têm chegado 
até o JTM. Além isso, as fofocas 
naturais aparecem de todos os lados. 
Todo cuidado é pouco. Um jornal não 
pode embarcar em uma canoa furada. 
Isso faz parte da ética e da responsa-
bilidade com a informação.

Vereadores - Na eleição propor-
cional, a de vereador, tem gente apavo-
rada. Fala-se que pelo menos quarenta 
por cento dos vereadores não vão 
conseguir se reeleger. E dizem que tem 
gente boa no meio daqueles que estão 
correndo risco.

Pesquisas - Parece que existe uma 
coisa errada nas pesquisas para prefei-
to. Os números não batem. Os dois 
lados afirmam que vão ganhar. Pode 
ser que alguém esteja sendo enga-
nado.

Eleição polarizada 
pode revelar muitas surpresas



Direito
Cidadão
Bruno Rafael Souza Nascimento

OAB-MG nº 102.428

Pensão alimentícia
Do genitor ausente x direito de visitas do filho(a)

Trataremos, nessa edição, de dois Do outro lado, temos a questão 
importantes temas constantemente relacionada ao direito de visitas ou 
levados à apreciação do Poder visitação ao filho menor por parte do 
Judiciário nos dias atuais; e que, na pai (ou mãe) que esteja pagando a 
maioria das vezes, tornam ainda mais pensão alimentícia. Esclareça-se que 
conturbada a relação dos casais que esse direito pertence à própria criança, 
possuem filhos menores, mas que, que por motivo algum – nem mesmo 
infelizmente e por diversos motivos, em hipótese de atraso ou recusa em 
entenderam por bem o rompimento pagar a pensão alimentícia - deverá ser 
afetivo/amoroso de forma definitiva, privada do convívio com o genitor 
especialmente quanto não se chega a ausente do lar. Havendo acordo entre 
um consenso com relação à guarda os pais, as visitas podem ser feitas 
compartilhada da criança, muito l ivremente, desde que não se 
embora a Lei nº 11.698 de 2008, tenha prejudique a frequência do filho em 
surgido com o intuito de possibilitar escola. Caso contrário, após realização 
aos pais a divisão igualitária das de prévio estudo social por uma 
responsabilidades e despesas quanto à profissional indicada pela Justiça, o ECA 
criação e educação dos filhos. (Estatuto da Criança e Adolescente) 

determina que aconteça em finais de 
Contudo, a prática e realidade semana alternados (de 15 em 15 dias), 
cotidianas têm demonstrado que o metade dos períodos de férias 
instituto da 'Guarda Compartilhada' escolares, bem como em datas festivas 
tem aplicação apenas no campo ou comemorativas (como por exemplo 
teórico, na medida em que, sob tal dia dos pais/mães, aniversários, natal, 
condição, o (a) filho (a) fica confuso (a) ano novo, etc).
e perde referências em diversos 
aspectos, de modo que cabe (rá) ao Por certo, ao invés de tentar proibir o/a 
genitor (pai ou mãe) detentor da (ex) devedor de alimentos de ter 
guarda (de fato ou judicial) da criança, acesso ou contato com a criança (o que 
agindo em nome e beneficio deste, em casos extremos pode se tornar uma 
pleitear o fornecimento de pensão 'alienação parental', tal como prevê a 
alimentícia do (a) ex-marido/esposa. Lei nº 12.318 de 2010), deve seu 

guardião ir à busca dos direitos do filho, 
Em verdade, o termo 'pensão ou seja, procurar um advogado para 
alimentícia' diz respeito não somente que este promova a competente ação 
aos alimentos propriamente ditos, mas de alimentos sob o âmbito judicial; ou 
também a tudo aquilo que necessitar o mesmo acionar o Ministério Público, 
filho para sua manutenção e bem estar que, dependendo do caso especifico, 
físico e mental; entenda-se: despesas poderá determinar a instauração de 
com vestuário,  medicamentos,  inquérito policial para fins de averiguar 
material escolar, lazer, etc. Não se tem eventual prática do crime de abandono 
um valor definido e padrão para se fixar de incapaz previsto no artigo 133 do 
uma pensão alimentícia, porquanto Código Penal, cuja pena varia de 06 
será observada a necessidade de quem (seis) meses a 03 (três) anos de 
a receberá, bem como a possibilidade detenção.
financeira daquele que arcará com o 

*Bruno Rafael Souza Nascimento é advogado e pagamento. O desemprego ou 
sócio da Prima Facie  Advocacia exercício de profissão autônoma (ainda 
Rua John Kennedy, 36, 1° andar - Centro

que 'Bicos') sem 'carteira assinada', não Fone: 38 - 3754.3702

livra o pai/mãe da obrigação de 
sustentar o filho. 
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O brasileiro está cada vez mais E o eleitor, como fica nessa brinca-
decepcionado com Política. Por culpa deira? O candidato em pré-campanha 
exclusiva dos políticos. em que ele acreditava muda de lado 

não se sabe movido por quais interes-
O que se vê a cada eleição é esse jogo ses. E o voto consciente fica perdido no 
de interesses pessoais e de pequenos espaço e vem aquela vontade de votar 
grupos, conflitando com ideias e ideais. nulo, porque mais uma decepção foi 
A associação de Lula com Maluf em São plantada. Por quem? Por aquele 
Paulo, para tentar eleger um candidato candidato que ele seguia há anos. E em 
sem carisma, outro poste que Lula quer quem confiava.
impor, é só um exemplo do que vem se 
repetindo País afora. As coligações são formadas e desfeitas 

sem qualquer consulta às chamadas 
Em Minas Gerais e Ceará os exemplos bases, às lideranças, à própria história 
foram gritantes, com o PT nacional dos partidos. O eleitor vota no 
impondo sua vontade e destruindo candidato do seu partido e nem sabe 
costuras municipais que já estavam que pode estar ajudando outro candi-
sacramentadas. E influindo em candi- dato, de partido diferente do seu, e a 
daturas de partidos que nem faziam quem não daria seu voto nunca.
parte dessas costuras, provocando 
desistências e negociatas.  A esperança é que a decepção do 

eleitor dê lugar a uma tomada de 
O velho PMDB, que poderia estar posição. Que ele se volte contra as 
mostrando sua força há muito tempo, decisões tomadas sem sua autorização 
descobriu que bom mesmo é sair do e faça valer, nas urnas, sua vontade 
palco e ficar nas arquibancadas. Nem absoluta. Só assim, daqui a várias e 
faz questão de participar diretamente, várias eleições, a política brasileira 
às vezes basta a promessa de um bom ganhe outra formação, com menos 
cargo para a esposa de um forte partidos, dirigentes mais esclarecidos, 
candidato para que ele desista e passe a menos interesseiros e escolhas mais 
apoiar incondicionalmente um adver- sensatas. 
sário a quem jurava combater anos 

Mande sua carta ou e-mail para a redação do antes.
Jornal de Três Marias. Ou para meu e-mail: 
herminionaddeo@herminionaddeo.com. A interferência da direção nacional dos 

Estamos esperando.
partidos nas decisões de diretórios 
municipais não é exclusiva do PT. * Publicitário, jornalista e consultor político.

Outros partidos têm dado o mau 
exemplo, indo até mesmo à Justiça 
comum para reverter escolhas que 
deveriam ser soberanas em termos 
municipais.

Por Hermínio Naddeo*

Desalianças 
políticas

Fone: (38) 3754.2222
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Náutico  comemorou 
50 anos no dia 21 de julho

Fundado em 1962, clube se tornou um bairro de Três Marias

minhadas, e os radicais (rapel, para- Para setembro, o clube prepara mais 
pente a motor ou tracionado por em- uma edição do “Torneio Nacional de 
barcação) ou simplesmente visitas às Pesca Esportiva ao Tucunaré”, que, 
cachoeiras. juntamente com outros eventos, res-

salta o potencial da pesca esportiva no 
Lago de Três Marias. A integração com a comunidade de 

Três Marias possibilitou a evolução  
participativa em projetos e eventos Dirigido pelo Comodoro William Dor-
especialmente voltados para o nas, o Náutico Três Marias Iate Clube é 
desenvolvimento turístico. referência importante para a cidade, 

com sua história de pioneirismo e 
realizações para a comunidade. Isto Para isso, o clube lança mão de 
sem contar com o parcerias com governos e entidades 

municipais, regionais, estaduais e 
federais. Isto sem contar com parcerias 
específicas da área de turismo e meio "Conseguimos democratizar o 
ambiente, como o IBAMA, IEF  e clube que hoje tem uma 
Ministério do Meio Ambiente e da 

intensa participação na vida da Pesca.
cidade. Estamos felizes de Da redação Represa de Três Marias e na sua 
comemorar 50 anos nesta preservação. Empresas públicas e privadas também 

fazem parte da gama de parceiros e cidade maravilhosa"Desde a sua fundação, com a finalidade 
Comodoro William Dornasapoiadores. Dentre elas CEMIG, a de ser um clube de caça e pesca, o O grande trabalho desenvolvido pela 

Votorantim, a Gerdau, a Metalsider, a Náutico Três Marias Iate Clube se atual diretoria abriu as portas do clube 
MTP, o Grupo Beira Rio, o Mar Doce integrou ao cenário da cidade como um e teve um papel muito importante na 
além de associações, empresas de 'clube fechado'. realização do 38º Campeonato Nacio-
comunicação e veículos de mídia.nal de Barco a Vela. Naquela oportu-

nidade, o clube foi o ponto de De forma gradativa o clube se abriu e 
referência para as regatas, oferecendo acabou se transformando em um 
toda a sua infraestrutura.bairro de Três Marias, democratizando 

o acesso e a presença das pessoas nas 
suas dependências. Na atual gestão, o Náutico vem desen-

volvendo atividades sociais e eventos 
que possibilitam aos seus sócios, trazer Revertendo a fama de um 'clube 
para o seu convívio e dos seus amigos e fechado', fez prevalecer a determi-
parentes, pessoas que buscam outras nação estatutária pela formação de 
atividades além da prática do “hobby” uma consciência participativa, insti-
da pesca. Além disso, proporciona às tuindo, em 2007, o “Espaço Cultural 
famílias momentos agradáveis em Guimarães Rosa”, por se incluir no 
ambiente saudável e de rara beleza, âmbito do Circuito Turístico Estadual 
com paisagens exuberantes formadas assim denominado, bem como, espor-
pela natureza e conscientemente tiva, ecológica e cooperativa, com base 
trabalhadas pelo homem.nos princípios da perfeita solidarie-

dade humana.
Um espaço de lazer,  com a prática dos 
esportes especializados (peteca, volei, O Náutico promove parcerias com os 
futsal, “futebol society”, tênis, basque-poderes públicos ou instituições 
te e natação), náuticos (vela, winsurf, públicas e privadas, colaborando no 
remo, caiaques, motonáutica e embar-desenvolvimento ambiental e turístico 
cações a motor), de ecoturismo, ca-do lago e seu entorno, formado pela 

Circuito Turístico do 
Lago de Três Marias em Minas Gerais.
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Por Álvaro liveira perigo – já que à noite a visibilidade que 
se tem, é apenas dos faróis dos 
automóveis e das carretas que nela Não é de hoje que o Jornal de Três 
trafegam. Marias vem flagrando gado nas 

estradas que cortam a cidade. 
Entramos em contato com a Policia 
Rodoviária Federal que nos informou Na noite do dia 21 de julho (sábado), 
que o artigo 31 das contravenções quando uma equipe de reportagem do 
penais prevê que, quem se omite na JTM seguia pela Rodovia BR 040 - para 
guarda de animais, pode pegar pena de cobrir a festa na Forquilha, nos depa-
dez dias a dois meses de detenção e ramos em uma reta, com uma vaca e 
que, se alguma pessoa vier a óbito em um bezerro no meio da estrada, 
um acidente ocasionado por animais, o próximo a entrada da Pousada Canto 
dono poderá responder por homicídio.do Rio. Foi um susto. 

Paramos então e tocamos o gado para 
o acostamento - para “amenizar” o 

Se durante o dia já é perigoso, à 
noite é mais ainda

Animal na pista: 
um risco para 
os motoristas
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mesmo lambuzado de óleo correndo No meu terreno tem!
por aí gritando: no meu terreno tem! 
As muié tão querendo mesmo é ir pra Nunca vi tanto agito nessa estrada, sô! 
cidade, tem base não!Parecia festa. Tava uma rivilia só. 

Dessas caminhonetes importada, no-
Mas conversa vai, conversa vem, os va, aí já contei mais de cinquenta. E uns 
dois candango da tal empresa ainda caminhão bitelo que só na rodovia 
contaram muita coisa. Diz que o mesmo é que já tinha visto. De perto 
barulho que eles mandam pro chão, o assim nunca não sinhô. 
chão responde pra eles de volta se tem 
petróleo, gás, ou qualquer coisa. Mas Mas eu lá ia oiando o que eles tava 
só um aparelho importado daqueles aprontando meio curioso. Estica fio 
que consegue ouvir.daqui, bate estaca dali e puxa. Uma 

luzinha ficava piscando lá. E isso foi até 
Lembrei até de um dia que ouvi o chão na minha porta sô, e eu sem sabe de 
falar também. Na verdade era um grito nada pensei que deveria ser coisa do 
feio sô! Daqueles de assustar. Tava a governo. Não deste nosso aqui não, 
cavalo mais uns cumpanheiro cam-mas só se for coisa do Lula mesmo, ou 
peando já de tardezinha quando corri desta outra aí, a Dilma.
uma rês. Na volta bem de noite 
passando nos fundo lá de casa ouvi os Bom, eu fico achando que deve ser o tal 
grito. Infelizmente não era petróleo progresso chegando, mas na ponta de 
nem gás que gritava não, era socorro fio nunca tinha visto não. E quando eu 
mesmo. E vinha de dentro duma já achava que não, mandaram um lá em 
cisterna véia, funda, de uns quase 10 casa chamar: Ó, o senhor que é o 
metros.'prefeito' aqui das Pedras? Eu disse 

não, mas o que que o senhor precisa? – 
Quando fomos socorrer era um tio perguntei. É que o pessoal lá do outro 
meu, que tava andando ali e caiu lá lado disse que nada acontece aqui sem 
dentro. Por sorte foi só arranhão e uns a ciência do senhor. Dei uma risada 
pedaço de couro que largou na des-besta e falei, que num era daquele jeito 
cida. Tava vivo, com água pela cintura. não, mas que em caso de dúvida ele 
Puxamos, pesado sô! Mas depois de poderia falar.
uns dois gole pra esquentar o peito o 
hôme aprumou. Daí ele queria mesmo era juntar um 

povo daqui do arraiá pra poder ver uma 
Do fundo da terra o que ele viu foi só tal palestra que eles iam dar. Na 
água mesmo, nada de óleo. E gás só se palestra contaram tudo o que eles 
for daquele fedegoso que escapa de vinham fazendo, a tal pesquisa. Diz que 
vez em quando. Enquanto isso, por aqui nos fundo das Pedras vai achar 
hora, tanto faz quanto fez. Se achar gás, petróleo, só num falaram em ouro. 
achou, minha preocupação é o car-Diamante mesmo neste rio de Janeiro 
rerão grande que todo mundo vai já enricou muito cumpanheiro. Mas 
querer dar prás banda de cá!acabou tudo.

Se eu ainda estiver por aqui é capaz até Teve gente que até aprumou os peito, 
de ver o progresso chegar, a custa de ficou até valente mesmo com a 
quê que num sabemos ainda!chancezinha, mesmo que pequena 

deles ter razão na empreitada deles. 
Um outro já até tá sonhando cum ele 

Em caso 
de dúvida... Nabucodonosor



Por Carolina O. Nery - médica pediatra acordo com o tipo de agente, com a 
agressividade do mesmo e a reação da 
criança. Mas algumas observações  As estações frias chegaram. Das 
devem ser ressaltadas:mudanças bruscas de temperatura, do 

ar seco, de roupas de lã. E junto a tudo 
isso, viroses, crises de asma, infecções Lavem as mãos com frequência. E 
bacterianas. Há alguns anos não exijam isso dos pequenos também. 
percebemos tanto nossas crianças (e Elas são as principais maneiras de 
também nós adultos) adoecerem e contágio.
custarem a melhorar. Talvez haja uma 
mistura de fatores como aumento da Não dêem de mamar aos pequenos 
poluição, o desequilíbrio térmico da (incluindo leite materno e sucos) na 
Terra, aumento de processos alérgicos posição deitada, propícia a maior 
com menor resistência imunológica e número de otites.
aumento da resistência de vírus e 
bactérias. O fato é que estamos Gargantas vermelhas não são indica-
fragilizados e por vezes parecemos ter ção absoluta de antibióticos.
recursos escassos para combater estes 
males. O que fazer? ter lágrimas nos olhos, saliva (para mais descobrir realmente o que está aconte-

Os dois melhores sinais de uma na boca, xixi clarinho e abundante). cendo. Convulsões febris têm mais a 
infecção bacteriana bem tratada são Olhos fundos, pele seca e muita pros- ver com uma tendência própria da Lembramos primeiro das famosas a melhora geral do quadro e o cessar tração, procurem um serviço médico. O criança do que com febres altas e/ou viroses que, para nossa frustração, não da febre em até 72 horas. Se isto não famoso rota vírus é um dos causadores, baixas.têm uma cura medicamentosa. ocorrer, devem voltar ao médico.mas existem vários outros agentes. Aquelas que nos exigem, principal-

Dêem analgésicos (dipirona, parace-mente, paciência e cuidados básicos. As crises asmáticas (também chama-
Não dêem antibióticos por conta tamol) quando houver dor, mas não As viroses são autolimitadas têm um das pela população por bronquite) têm 
própria, podem e causam resistência continuamente e com indicação mé-tempo próprio de cura, mas podem, se sido talvez uma das mais frequentes 
bacteriana.dica. não bem suportadas, levar a conse- causas de atendimento pediátrico 

quências piores. nesta época e devem ser bem diagnos-
Os antibióticos (mesma classe ou Já as viroses respiratórias devem ser ticadas e tratadas. Além da chieira e 
nome) devem ser administrados com cuidadas também com sintomáticos, cansaço, falta de ar/respiração rápida, As viroses gastrintestinais podem 
intervalo mínimo de dois meses para incluindo chazinhos para dor de gar- as crianças apresentam uma tosse causar vômitos e/ou diarreias, dores de 
manter uma boa eficácia.ganta e tosses ocasionais. Mel só pode características que piora à noite, é mais maneira geral, febres baixas, pros-

ser dado para crianças maiores de um seca, contínua, levando até as náuseas tração, falta de apetite e secreção nos 
ano (risco de botulismo, doença muito e vômitos. Devem-se excluir como Um dos últimos sintomas a melhorar olhos. Se não bem cuidadas podem 
séria). Usar soro fisiológico para lavar a outras causas comuns da tosse as em pneumonias é a tosse.levar a quadros importantes de desi-
cavidade nasal é fundamental, pelo gripes, sinusites, pneumonias e aler-dratação. O que fazer? O mais essencial 
menos quatro vezes ao dia, não só à gias.é administrar o soro de reidratação Um raio-X nem sempre é suficiente 
noite. Se a criança já tem alguma oral, ou soro caseiro, de posto de (ou necessário) para diagnosticar a 
afecção respiratória anterior, pode-se saúde. Se não tiverem medicação própria para sinusite.
elevar a cabeceira do berço ou cama asma, procurem um médico. Um sinal 
para dormir mais confortável. Umidi- de crise forte (necessidade de rápido A alimentação deve ser o que se aceitar A boa notícia é que isto passa e nossos 
ficar o ambiente também ajuda. atendimento) é quando vemos a (menos alimentos químicos e que meninos, além de serem mais fortes do 

barriguinha, no meio do pescoço ou possam soltar o intestino), incluindo que parecem, estão adquirindo mais 
As febres por vezes assustam bastante costelas “afundando” (movimentos mamadeiras, almoço, etc. Os sucos, defesas contra infecções futuras. A 
a família, principalmente se aparecem rápidos). Não se desesperem, vão com água, gelatina, água de coco não outra boa notícia é que, com estas 
altas e repentinamente. Não é comum calma. Saibam que asma não se trata substituem o soro, mas são benvindos. doses extras de necessidades, produzi-
aparecerem logo nas primeiras 24 com antialérgicos e, tecnicamente, As fezes não podem conter sangue mos nós mesmos (em quantidades 
horas. É bom aguardar um tempo para estes xaropes para tosse não têm mas, calamo (muco) é comum. Não é altíssimas) os mais importantes remé-
ver como o quadro irá evoluir. Não função comprovada.necessário o uso de antibióticos e os dios para nossas crianças curarem: 
dêem antitérmico contínuo e, por medicamentos que evitam o vômito só colo, carinho e muito amor.
favor, não dêem antiinflamatórios devem ser usados em casos muito Quanto às infecções bacterianas 
(nimesulida, diclofenaco) que tira a intensos e com recomendação médica. *Texto originalmente publicado no jornal da Vila da (otites, amigdalites, sinusites, pneu-

Criança LTDA.febre, não trata a causa e confunde o monias) de vias respiratórias, cada uma 
médico. Melhor consultar mais vezes e tem suas próprias particularidades de Como saber se estão hidratados? Deve 
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Doenças de inverno
Gripes, resfriados e viroses: o que fazer para prevenir?
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‘O xale 
de Rosa’
‘O xale 
de Rosa’

Da redação O livro foi publicado pela editora da Mesmo retratando o sucesso do seo Pacto com o diabo foi 
UFMG e, em suas 520 páginas aborda, Manoel na mídia e fora dela, Fonseca encenado em Cordisburgo
de maneira clara, a história e trajetória conseguiu mostrar a intimidade de um Cordisburgo - No dia 29 de junho de 
de Manoel Nardy, o Manuelzão homem de personalidade forte e um 2012, em Cordisburgo, terra natal de 
imortalizado nas páginas de Guimarães carisma peculiar. Tudo isso sem falar na Guimarães Rosa e local onde situa o 
Rosa e morador ilustre de Andrequicé. maneira especial que tinha de lidar museu de mesmo nome, o Instituto 

com bois, mulas e cavalos. Em algumas Sirga realizou o lançamento do livro O 
páginas, o autor evidencia proezas do xale de Rosa do publicitário e jornalista “O nome do livro 'O xale de personagem também considerado Pedro Fonseca que fez uma palestra e 

Rosa' é uma referência à mãe mandraqueiro, aquele que faz mandra-autografou os exemplares.
ca, feitiço. Algo que, pelas entrevistas de Manuelzão. Ela se chamava 
inéditas, Manuelzão desmentia ve-Rosa Nardy e tinha o apelido de 
ementemente.Inhá. O xale é o fio condutor da 

história” 
Pedro Fonseca

O monólogo de Riobaldo Tatarana, o 
narrador de Grande Sertão: Veredas, 
foi encenado em Cordisburgo na noite 
do dia 28 de junho, uma quinta feira.

Ronaldo Alves elaborou o roteiro e fez a 
direção do espetáculo. O evento 

O evento ocorreu durante a realização 
aconteceu próximo a uma plantação de 

da XXIV Semana Roseana que acontece 
João Bolão, onde tem uma cruz. No 

todos os anos na cidade. Além de Pedro 
local existem grandes árvores e foram 

Fonseca, também fizeram lançamentos 
acesas duzentas velas e colocadas no 

o senhor Toco Pequi, com a obra Tocos 
chão. Para criar a ambientação neces-

do Cerrado, e a Dona Lica,  de 101 anos, 
sária, cabeças de boi e lampiões acesos Desde a infância até a chegada ao que produziu o livro Bordando Letras, 
foram colocadas ao longo do caminho.sertão mineiro, a pesquisa de Pedro ambos confeccionados artesanal-

Fonseca vem recheada com toda uma mente com material reciclado.
vida ao lado do tio torto, casado de Usando a capa ideal do avô de Ronaldo 

A velhice, as doenças e a morte do maneira bem curiosa com a Dona Didi. Alves, José Padeiro, Fábio Júnior Barbo-
nobre vaqueiro foram tratadas com Manuelzão se tornou garoto propa- sa, funcionário do Museu Guimarãres 
muita dignidade, apresentando os ganda de algumas campanhas publi- Rosa, representou Riobaldo.
fatos reais de um final quase trágico. citárias e passou a ser a grande 
Mas uma história que deixa um legado referência para os admiradores do - Ele vinha com um cajado e pergun-forte eternizado juntamente com o sertão. tava: É o Diabo ou não é o Diabo? – Sertão.

afirma Ronaldo Alves. Segundo ele, o 
último ensaio foi arrepiante. 'Só se “Fiz questão de não cair no “Só tive coragem de iniciar a pesquisa ouvia a voz do Fábio e dos grilos' – disse lugar comum, ou seja, fazer cinco anos após a sua morte. Achava ele.

simplesmente uma releitura de que não tinha o direito de fazer isso 
enquanto ele era vivo. Manuelzão era Manuelzão enquanto Aproximadamente 300 assistiram o Sob coordenação de Ronaldo Alves, meu tio. Dia 5 de maio fez 15 anos que personagem. O livro é resultado espetáculo e ficaram admiradas com a após o lançamento dos livros, Pedro ele morreu. O que mais intrigava em 

de 10 anos de pesquisa e de sua qualidade. Em entrevista ao JTM, Fonseca cumprimentou as mais de 60 Manuelzão era o seu passado, sua 
Fábio declarou: - O negócio é feio pessoas que assistiram à sua palestra. mais de 30 anos de convivência história pessoal. Antes de sair da sua 
mesmo. Tem duas noites que não Dentre elas, colegas de faculdade, com o personagem que terra. Por isso pesquisei tanto. Em vida 
durmo. É sinal que o pacto e o Diabo parentes, amigos, admiradores e ele não falava nada sobre isso.” - inspirou Guimarães Rosa” existem mesmo. estudiosos de Rosa e do sertão. declara Pedro Fonseca.Pedro Fonseca

Livro que traz a história de Manuelzão teve três lançamentos de sucesso
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Na verdade são duas obras em uma só. Os lançamentos do livro tiveram 
Além de O xale de Rosa,  o autor repercussão em grandes veículos de 
escreveu O diário da Comitiva do mídia do país. É o caso do jornal O 
Sertão das Gerais que foi realizada em Globo que deu meia página no 
maio de 2007. São duas obras corre- Segundo Caderno, no dia 29 de junho 
latas. De acordo com Fonseca, a vida de deste ano, na coluna de Audrey Furla-
Manuelzão eram as comitivas, aonde neto.
conduzia boiadas imensas .

Além disso, o livro tem um caderno de 
32 páginas com fotos coloridas  sobre 
os dois livros. Fotos de arquivo pessoal Na coluna de Angela Faria, na página 3 
e outras de fotógrafos renomados, do caderno Pensar do jornal Estado de 
como Carlos Weick, Miltão, Roger Andrequicé - O segundo lançamento Belo Horizonte - Após os dois lança- Minas, do dia 21 de julho de 2012 
Sassaki, Fernando Piancastelli e outros. aconteceu em Andrequicé durante a XI mentos estratégicos em Cordisburgo e também saiu meia página dedicada ao 

Semana Cultural Festa de Manuelzão, Andrequcé, foi a vez de realizar um livro.
no dia 6 de julho, data do aniversário de lançamento na capital mineira. No dia 
Manuelzão, com a presença de 13 de julho, a Livraria Mineirana 
vaqueiros da Comitiva do Sertão das recebeu uma centena de pessoas para 
Gerais  e amigos. a noite de autógrafos. 

“O mais interessante é que não existe 
nenhum personagem fictício. Todos os 
nomes são verdadeiros. Não é uma 
ficção. É a realidade.” - diz Fonseca. Netas e sobrinhas de seo Zé Nary, de 98 

anos, primo de primeiro grau de 
Manuelzão também estavam presen-O contato com a livraria foi feito por um 
tes. Zé Nardy, segundo o autor, é um amigo do autor e também escritor o Na mesma data a escritora Mônica 
dos principais responsáveis pelas des-professor Adhemar Marques. Estive-Meyer, bióloga e escritora pertencente 
cobertas sobre a infância do primo ram presentes vários profissionais do aos quadros  da UFMG, lançou o livro 
famoso na Zona da Mata mineira. Uma mercado da comunicação em Minas, 'Ser-tão Natureza: a natureza em 
das netas fez  questão levar o livro para escritores e amigos de Pedro Fonseca.Guimarães Rosa', editado pela UFMG 
o avô, que começou a ler emocionado em 2008. Durante a sua palestra 
e, ainda por cima, sem usar óculos.Mônica Meyer ficou emocionada e fez 

uma homenagem a Manuelzão.

“A sustentação de toda a obra 
foram várias entrevistas que fiz 
com ele. Escolhi as cinco mais 

significativas para colocar no livro. 
Além disso, o livro tem mais nove 
entrevistas da família da zona da 
Mata, de vaqueiros e parentes da 
região de Andrequicé. Depois de 
toda essa pesquisa promovi um - Foram os dias mais felizes da minha 

encontro entre as duas partes da vida aqueles que passei aqui em 
família. Foi uma das coisas mais Andrequicé, com ele e Dona Didi'- 

emocionantes que vivi.” declarou a escritora.
Pedro Fonseca

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

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

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

dentro do perímetro urbano.  Procure o Viveiro Boa Vista. 

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

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

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

www.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.brwww.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.br
(38) 3754.1751 (38) 8818.1062 ou (33) 9104.9357(38) 3754.1751 (38) 8818.1062 ou (33) 9104.9357
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Com apoio total de Bentivi, chapa da situação realiza convenção

Niator Figueiredo e 
Dr. Cláudio Messias

Por Álvaro Oliveira médico cirurgião, tentando me tornar 
político, mas nunca me esqueci de 
minha profissão que é sagrada. Gosto No dia 29 de junho (sexta) em clima 
do que faço. Ajudar e salvar vidas para tranquilo e sereno, com poucas pes-
mim é o que me faz viver cada dia soas na plateia, mas gente confiante 
melhor e com mais dignidade, conto aconteceu a convenção partidária que 
com o apoio de todos, pois tenho muito lançou a coligação “Eu quero mais por 
que aprender, quero ver Três Marias Três Marias”, que representa a chapa 
estruturada em todos os setores e composta pelo ex-secretário de Assis-
principalmente na saúde”.tência e Promoção Social, Niator 

Figueiredo e o médico Cláudio Messias. 

Niator, que vem de família pobre, mas 
uma família guerreira, diz que vai dar 
continuidade aos projetos de Bentivi.

“Tenho grandes projetos e 
junto com Dr. Cláudio iremos 
conseguir com as graças de 
Deus”. Farei as coisas com 

clareza, e sem muitas pompas, 
pois se uma coisa que sou é :: Opinião ::“Tenho certeza que vocês são 
humilde, e conto com todos A plena confiança por parte do atual capazes de administrar nossa 

vocês. Obrigado Bentivi por me Prefeito nas eleições pode ser um sinal cidade, é algo muito difícil, mas 
de que ele não medirá esforços para apoiar nessa caminhada”. gratificante. Garanto a vocês que a coligação, integrada pelos 

que irão vencer essa política, partidos: PP, PSDB, PHS, PTB, DEM, PSC, Dr. Cláudio, que é médico cirurgião, 
Ao final da convenção partidária, pois lutamos com honestidade, PRB, PCdoB, PSDC e PV, seja vitoriosa agradeceu as pessoas que estiveram 
Bentivi levantou-se e olhou para Niator em outubro. Sem dúvida é o principal estou muito confiante e tenho presentes e ao Prefeito pelo apoio e 
e Dr. Cláudio e falou: cabo eleitoral de Niator Figueiredo.certeza que a vitória é nossa”. não se esqueceu de sua profissão: “Sou 
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Da redação

Na manhã do dia 24 de junho 
(Domingo) foram homologados na 
Câmara Municipal de Três Marias os 
candidatos à Prefeitura da cidade.

Durante a convenção dos partidos 
apoiadores, PMDB, PT, PDT, PSB, PPS, 
PR, PSD e PT do B, muita gente 
compareceu para saber quais propos-
tas os candidatos tinham para a cidade. “Sinto-me honrado por todos 
Foi então anunciado o candidato para estarem aqui me apoiando neste 
prefeito Vicente Resende e o vice momento importante da minha 
Eduardo Barbosa, e todos ficaram 

vida, é um sonho ser Perfeito entusiasmados. 
dessa cidade, trabalhar com 
seriedade, responsabilidade e “Agradeço a todos que estão aqui, e 
competência. Quero fazer de que nos apoiaram. Aceitei com muito 

prazer ser vice de Vicente, pois o acho Três Marias uma cidade modelo, 
capacitado para administrar a nossa que todos possam se orgulhar de 

cidade, um bom empreendedor, falar que moram nela. Vou O candidato fechou a convenção dizen-inteligente, uma nova cara, pois 
investir em saúde e educação. do: “Não preciso de oito anos, pois em temos que mudar a cara desta cidade. 

quatro anos posso fazer tudo que essa Tenho muita preocupação com Venho para somar, ajudar e ver essa 
cidade necessita, um pólo turístico que cidade crescer, pois é um sonho as pessoas menos favorecidas, 
será valorizado, assim gerando muitos administrar Três Marias, e com Deus e irei ajudá-las” em-pregos para várias pessoas da na frente, dignidade e respeito Vicente Rezende
cidade”. Todos os presentes o aplau-chegaremos lá. Deus sabe o que é 
diram entusiasmados.melhor para Três Marias”

Eduardo Barbosa

Na homologação, Manoel Castelo 
Branco, que também é candidato a 
vereador pela coligação, deu uma 
palestra falando como cada candidato 
tem que se portar, quais documentos 
são necessários para se candidatar, e 
que é preciso ter a ficha limpa e o CNPJ 
(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). 
E o candidato a Prefeito, Vicente 
Resende discursou para todos:

:: Opinião ::
A aliança em torno de Vicente é grande 
e possui a maioria dos partidos da base 
do governo federal. Principalmente pe-
lo apoio de Michel Temer, vice-pre-
sidente da República. O certo é que te-
rão uma campanha dura contra a 
máquina municipal. É impossível saber 
o vencedor. Será voto a voto até o fim.

Vicente e Eduardo 
“Juntos por Três Marias”

Oito partidos compõem a coligação da oposição
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Por Álvaro Oliveira ponto de negócios. Para a santa era 
preciso construir uma capela. As terras 
que hoje formam o patrimônio do Cerca de duas mil pessoas compare-
arraial da Forquilha foram doadas em ceram a Forquilha, distrito de Três 
1927, tudo de boca, sem documento Marias na noite fria do dia 21/07 
algum.(sábado). 

A “Festa da Forquilha” que acontece 
todos os anos no povoado, neste 
contou com uma novidade, o arren-
damento das barraquinhas de comidas 
pela ASBOM (Associação Comunitária 
do Bonfim). A festa é singela, de pura 
simplicidade impressionante, dedicada 
ao padroeiro São Geraldo e a Nossa 
Senhora da Conceição. São três dias de 

A procissão de São Geraldo e Nossa celebrações. 
Senhora da Conceição, realizada no 
sábado foi uma maravilha. Foi lindo e 
emocionante, principalmente com a 
sagração da rainha da festa, que 
encerrou a parte religiosa após a missa. 

Após a procissão, houve shows de forró 
de Celinho e Silvano 20/07 (sexta), 
Thiago e Nael 21/07 (sábado) e para Na sexta e no sábado houve novenas, 
encerrar a festa, Douglas e Nando de levantamento dos mastros, missas e 
Sete Lagoas 22/07 (domingo). O procissões, e no domingo a reza do 
candidato a prefeito de Três Marias, terço. Toda área do arraial é limpa, as 
Niator Figueiredo e seu vice Dr. Cláudio casas são pintadas. Três fogueiras 
Messias, compareceram para presti-enormes são montadas para serem 
giar a festa.acessas uma a cada dia – sexta, sábado 

e domingo. 
A Festa da Forquilha é um exemplo de 
sobrevivência pela dedicação das A primeira festa foi realizada em 1937, 
pessoas que lutam para que ela quando a família de Pedrão, que 
continue existindo. A festa foi tranquila morava no Buriti dos Cavalos, cedeu 
e contou com a presença da Polícia uma imagem de Nossa Senhora das 
Militar.Graças. Pedrão era o maior comerci-

ante da região. Sua fazenda era um 

Coisas 
do Sertão

Festa da Forquilha,
75 anos de tradição
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Por Álvaro Oliveira (28) por meio do programa Estação vazão excessiva que poderia prejudicar 
Cemig, sempre às 20 horas. a população rio abaixo”, afirma. Cornélio Pereira explica que o processo 

visa reiniciar o ciclo de vida útil de A Companhia Energética de Minas 
equipamentos eletromecânicos quan-Gerais – CEMIG realizou no dia 25/07 Segundo o superintendente de Manu- Nos próximos 15 anos a Cemig vai 
do apresentam natural desgaste pelo (quarta-feira) a solenidade de come- tenção de Ativos de Geração, Carlos investir R$ 1,8 bilhão no Programa de 
uso, obsolescência tecnológica ou moração dos 50 anos da Usina Hidre- Augusto Casagrande, o aprovei- Reforma e Modernização de dez usinas 
dificuldade de reposição de compo-létrica e Subestação de Três Marias. tamento hidrelétrico da instalação hidrelétricas. A iniciativa prevê a 
nentes por descontinuidade de fabrica-resultou de um plano cuja finalidade substituição e reestruturação de equi-
ção. era permitir o aproveitamento dos pamentos de geração e transmissão de 

recursos naturais do Vale do São energia elétrica, o que vai estender o 
Francisco, através da regularização das tempo de vida útil das usinas por mais “Ao solucionar esses problemas, é 
águas de seus rios, com a utilização do 30 anos, em média. assegurada continuidade da operação 
grande potencial do Vale para a confiável da instalação em longo prazo, 
geração de energia, regularização para que, afinal, é uma obrigação contratual 
a navegação, fomento da indústria, da da concessionária e também um 
agricultura e da pecuária na região. benefício para a sociedade”, conclui o 
Ainda de acordo com Carlos Casa- superintendente.
grande, Três Marias, apesar de não ser 
a maior usina da Cemig, é de grande A UHE de Três Marias foi inaugurada 
importância tanto para a empresa A cerimônia contou com a presença do em 1962. A barragem, que tem 2.700 
quanto para o sistema elétrico nacio-presidente da Cemig, Djalma Bastos de metros de comprimento forma um 
nal. Morais, dos diretores de Geração e reservatório de 21 bilhões de metros 

Transmissão, Luiz Henrique de Castro cúbicos de água, a 2.221 quilômetros 
Carvalho, e de Distribuição e Comercia- acima da foz do rio. A Usina foi 
lização, José Carlos de Mattos, além de construída com recursos da Comissão 

Segundo o coordenador executivo para empregados da Companhia e autori- do Vale do São Francisco - CVSF é 
reforma e modernização das usinas da dades locais. administrada pela Cemig.  
Cemig, Cornélio Antônio Pereira, a UHE 
Três Marias, que dispõe de seis 
unidades geradoras totalizando 396 
MW de potência instalada, será a 
quarta usina a ser contemplada no 
Programa de Reforma e Modernização. 
As obras começam em 2015 e se 
estendem até 2018, com investimento 

“A usina representa um elemento estimado em R$ 140 milhões.
estratégico de extrema importância 
para o complexo de usinas do Rio São 

O superintendente garante que as Francisco, devido à sua localização 
paradas de unidades geradoras para É de suma importância histórica para o privilegiada para o sistema interligado 
manutenção não impactam a popu- desenvolvimento do Estado de Minas Como parte das comemorações, houve nacional e ao seu gigantesco reser-
lação nem o atendimento aos consumi- Gerais a UHE Três Marias que foi a uma programação cultural aberta para vatório de 1040 Km², com 21 bilhões de 
dores, pois a produção e o forneci- primeira grande usina da Cemig. A a comunidade, com a apresentação dos metros cúbicos de água, um dos maio-
mento de energia elétrica na usina são energia gerada por ela é entregue ao filmes “Rio” na quarta-feira (25) e “O res da Cemig. Além disso, Três Marias 
assegurados pelas demais máquinas Sistema Interligado Nacional - SIN, Palhaço” na quinta-feira (26), por meio cumpre muito bem um dos seus princi-
que permanecem em operação nor- sendo que a sua operação é coorde-do programa “Cinema ao Ar Livre”, com pais objetivos iniciais, que é o de regu-
mal, enquanto uma delas passa por nada pelo Operador Nacional do distribuição de pipoca para os expec- lar a vazão do Rio, não permitindo a 
intervenção. Sistema.tadores, e show musical, no sábado 
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CEMIG: 50 anos 
da UHE Três Marias 
CEMIG: 50 anos 
da UHE Três Marias 

A primeira grande usina da empresa em Minas Gerais
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Consagração da rainha – No encer-Pedras
ramento da parte religiosa da festa, 
realizaram a Consagração da Rainha, 
com pose e pompa.

Pai e filho – Alessandro, o Zôrra e seu 
filho Éric. Grande pescador que é, Zôrra 
é daqueles que mergulham com arpão Dupla da boa – Jairo e Zé Binga, lá da 
para pegar os dourados e surubins. beira do rio, aguardando a entrega da 
Segundo ele, "quem não conheceu o folia da qual fazem parte de dois 
rio por baixo não conhece o rio São grupos. A inseparável dupla revela uma 
Francisco".  grande amizade. Nem do Orico – Uns dos moradores 

mais antigos da região, Nem do Orico 
Forquilha reside às margens do córrego Extrema 

Grande, com belas cachoeiras e 
corredeira. Não poderia faltar à festa 
com seus causos e a boa prosa.

Pinta de galã – Hermelindo, dos Nininha – A coordenadora litúrgica  
Moreno. Antigo morador das Pedras, teceu agradecimentos às pessoas e 
com seu óculos de sol em frente ao bar entidades que ajudaram na realização 
do Tonho. Uma figura espirituosa e de da festa da Forquilha. Entre elas o 
uma personalidade bem forte. Padre Sílvio, a Prefeitura Municipal, os 

comerciantes, a Presidente da ASBOM, 
Dona Laura, Ana Lúcia e Pedro Fonseca, 
diretor do JTM pelo apoio.

Um homem do rio – Du Rocha é um 
dos grandes nomes da beira do Rio São 
Francisco. Experiente barqueiro e 
pescador, conta casos impressionantes 
da  história do Velho Chico. Caixeiro na Sheila Carolina – A bela moça é filha 
folia de Reis, Du tirou as teias de aranha de José Antônio e Nininha, a coor-
ao sapatear o Lundu como um menino denadora da Festa da Forquilha.
na folia do Zé Do Doca.

Notícias dos distritos de Três Marias De lá prá cá



Da redação naquela noite uma promessa do 
senhor Zé do Doca. A mesma empresa já encontrou gás e 

outros minerais em João Pinheiro e Na semana do dia 16 de junho 
Corinto. Os estudos acontecem de moradores e visitantes da comunidade “O que a gente ficou mais 
maneira sigilosa por conta da espe-das Pedras, há 30 quilômetros de Três preocupado é se poderia ter a 
culação imobiliária.Marias, contaram com a companhia de 

vida normal, com carro, criação, imensas máquinas, barulhentas, com 
porque os cabos estavam sondas e radares pesquisando o Segundo Reikson Brasil, a empresa tem 

subsolo da região à procura de gás espalhados por toda a estrada” grande preocupação ambiental e está 
 Zé do Docanatural e petróleo. preparada para deixar o meio ambi-

ente igual ou até mesmo melhor do 
Segundo Dácio Silva, os moradores não que estava antes.
precisavam se preocupar, pois os 
equipamentos eram resistentes, de Para isso existem equipes específicas 
fibra ótica e não continham eletrici- para coleta de resíduos, lixo, plástico e 
dade, ou seja, não ofereciam nenhum orgânico, além de uma patrol que 
risco à população. Após realizarem este “raio-X” do sub- acompanha a expedição para eventual 

solo, se encontrarem sinais de gás ou correção das estradas. Brasil pediu a 
petróleo realizarão pesquisas mais compreensão da comunidade caso 
aprofundadas para a eventual extra- exista a necessidade de interdição 
ção. momentânea da estrada em função da 

passagem dos equipamentos. Ainda 
segundo ele, os Vibrons trabalham com Eles disseram que a Metame é a em-

Uma semana antes a empresa Global altíssimas pressões e se acontecer de presa que contratou a Global Services 
Services, uma multinacional com sede romper algum equipamento e atingir para a pesquisa na bacia do São 
em Houston, nos Estados Unidos, alguém, poderia ser fatal. Daí a neces-Francisco. Andrequicé e as Pedras são 
espalhou pela estrada de acesso ao sidade de manterem distância dos ca-as áreas limites da pesquisa. Ainda 
distrito cabos e pequenos postes com minhões.segundo os palestrantes, caso a Meta-
luzes brilhantes. Curiosos levantavam me venha a realizar perfurações, fará 
hipóteses sobre o que estava sendo acordo financeiro para o estabeleci- Após a palestra os funcionários da 
feito. As grandes máquinas, chamadas mento de royalties de extração e empresa foram convidados para jantar Os funcionários da empresa alertaram Geofone, ou Vibrons, com 3,4 metros definição dos valores com os proprie- com o pessoal da folia, o que foi apenas para que no momento da de largura, vinham a 20 quilômetros tários. prontamente recusado. Alegaram que passagem dos caminhões com o por hora, pesquisando, por meio de estavam em serviço e sendo monito-Geofone, crianças e animais deveriam ondas sonoras, rados por GPS pelo chefe, da mesma manter distância.a quatro mil metros de profundidade. maneira que todo o equipamento da 
Após esta etapa os especialistas em expedição. Algo tão curioso quanto 
sismografia analisam os materiais. toda a empreitada aos olhos atentos da 

comunidade.
Estas informações foram trazidas para 
a comunidade por dois funcionários da Achando ou não o valioso petróleo, ou 
empresa, Dácio Elton Oliveira Silva e gás natural, uma coisa é certa, já mexeu 
Reikson Brasil. Eles ministraram com o imaginário do povoado. De 
pequena palestra para cerca de trinta acordo com Zé do Doca, o mesmo teria 
pessoas da comunidade que estavam tido um sonho revelador: "o óleo 
reunidos pela ocasião da saída da Folia jogaria longe lá no meu terreno, é só 
de Reis da mesma região que cumpriu furar!"- deslumbra.

as camadas do subsolo, 
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Riqueza 
na terra?
Riqueza 
na terra?

Pesquisa de gás e petróleo mexe com a rotina das Pedras
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Expomarias 2012 
foi um sucesso

Expomarias 2012 
foi um sucesso

Praça de Eventos JK foi o grande palco da festa  

Por Álvaro de Oliveira do locutor Alan Moreno, além das 
deliciosas barraquinhas de comidas 
típicas para atender às milhares de Organizada pela Prefeitura Municipal 
pessoas que estiveram presente.de Três Marias, a 6º edição da 

Expomarias 2012 foi realizada entre os 
dias 12 e 15 de julho, na Praça de 
Eventos JK, trazendo grandes nomes da 
música sertaneja. 

De acordo com promotor de eventos 
Reginaldo, o evento deste ano contou 
com duas bandas de axé – Vira e Mexe e 
Chocolate – além de um DJ para 

Na quinta-feira dia 12, Carlos e Jader diferenciar a festa. 
fizeram a festa. Na sexta-feira, dia 13, o 
cantor sertanejo Daniel deu um  show 

“Sem dúvidas que a no Expomarias, com seu carisma, 
simpatia e humildade. Ele cantou com Expomarias 2012 foi um 
o público, dançou e brincou encan- grande sucesso, junto com 
tando a todos. 

o Roberto, Facetour e 
Turlago” 

Prefeito Adair Divino da Silva

No sábado, teve o Grupo Rhass. Já no 
domingo o esquenta ficou por conta do 

No aspecto de segurança, a Polícia Mili-Vira Mexe e Chocolate, com entrada 
tar teve o apoio de uma empresa franca. 
terceirizada para a revista dos frequen-
tadores, já que, em um evento deste Durante o evento, houve exposições de 
porte, a segurança é fundamental para animais, agronegócio, cavalgada, lei-
que tudo ocorra bem.lões de animais, rodeio com a presença 
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Duas mil pessoas 
correm atrás do sonho da 

casa própria 

Duas mil pessoas 
correm atrás do sonho da 

casa própria 

:: Opinião ::Da redação O gerente do Banco do Brasil, Nivaldo Ao final da solenidade, o Prefeito 
Miranda Bahia, falou que vai acom- mandou um recado para os moto- As pessoas que compareceram ao 
panhar e se responsabilizar pelo taxistas: “Eles já se esqueceram de Ginásio Coberto lá estiveram com a O dia 27 de junho teve uma tarde 

expectativa de fazer as suas inscrições no projeto e manifestou seu desejo de quando suas motos foram apreendidas bastante tumultuada no Ginásio 
programa 'Minha Casa Minha Vida'. A sucesso e felicidade para todos no que e que eu não tinha nenhuma obriga-Coberto Poliesportivo de Três Marias. 
maioria delas saiu frustrada porque estão pleiteando. ção de retira-lás, e mesmo assim, eu Lá compareceram mais de 2.000 
conseguiu apenas apanhar os formu-ajudei de todas as formas para que eles pessoas, todas na expectativa para as 
lários e tomar conhecimento dos trabalhassem com dignidade. Mas se inscrições do programa “Minha Casa João Neto, gerente da Caixa Econômica 
critérios para as inscrições. Tentaram dar eles se acham no direito de protestar, Minha Vida”, do Governo Federal. A Federal de Curvelo, parabenizou o um caráter político ao evento, mas não que o façam.” - encerrou o Prefeito.mesa de solenidade foi composta pelo Banco do Brasil pela parceria na conseguiram. Não se faz política em cima 

Prefeito Adair Divino da Silva, o gerente campanha e agradeceu ao Prefeito da necessidade do cidadão, mesmo 
da Caixa Econômica Federal, João Neto, Adair Divino da Silva pelo fato da sede porque moradia é um direito de cada um. 
e o gerente local do Banco do Brasil, da instituição estar sendo construída Três Marias tem um déficit habitacional 
Nivaldo Miranda Bahia. em Três Marias. aproximado  de três mil moradias. E com 

isso não se brinca.

“Foi com muito suor, lágrimas e 
sangue que cheguei até aqui. 
Sou servidor, fui prefeito de 

verdade e não para ficar rico. 
Sou rico das graças de Deus. 

Muitas vezes na Câmara, 
vereadores disseram que não 
iriam dar casas, mas darei sim, 

pois é direito do povo, e se uma 
Logo no início da solenidade os moto- coisa que não sou é covarde”
taxistas fizeram uma manifestação, Prefeito Adair Divino
com faixas e dizeres cobrando do 
Prefeito a redução das taxas para se O prefeito ainda falou que as inscrições 
habilitarem para a função. Fizeram estarão abertas na segunda-feira, dia 2 
muito barulho, com assobios e apitos de julho na Casa das Famílias no Novo 
para chamar a atenção para as suas Horizonte e que jamais no final de seu 
reivindicações. mandato faria as pessoas de 'palhaço' 

com algo tão sério.  
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Da redação Pela primeira vez, depois de dez anos, a A oficina de fotografia foi ministrada 
comunidade de Andrequicé assumiu a pelo paulista Roger Sassaki. O mesmo 
realização do evento, que antes era fotógrafo que acompanhou a Comitiva No dia 1º de julho, durante a abertura 
realizada pela Divisão de Recursos do Sertão das Gerais, em 2007. Ele se da Semana Cultural Festa de Manuel-
Humanos da Prefeitura de Três Marias. destacou na viagem da boiada ao fazer zão em Andrequicé,  foram homena-
Isso fez com que houvesse mais todo o trajeto, mais de 200 km, à pé, geadas as seguintes pessoas: o Prefeito 
participação popular e interesse pelo para registrar o roteiro.Adair Divino da Silva; o gerente Geral 
evento. do Sistema Três Marias da Votorantim 

Metais, Fernando Resende; a secretá-
ria da Educação, Cléria Maria; Cibele, a 
chefe do departamento de Recursos 
Humanos da Votorantim Metais, Cibe-
le;  o proprietário do jornal o Sertanejo, 
João Sete, e o jornalista Pedro Fonseca, 
diretor do JTM, responsável pelo lança-
mento de Manuelzão na mídia e autor 
do livro O xale de Rosa.

A Samarra – Sociedade dos Amigos de Além desta, os participantes fizeram 
Manuelzão e Revitalização de Andre- oficinas de bonecos, danças brasileiras, 
quicé - conseguiu fazer um grande teatro, percussão e outros como a 
evento, voltado para a realização de Flores do Sertão.
oficinas, exposições e shows com 
artistas da terra.

João Sette, em razão de uma cirurgia 
realizada na véspera, não pode compa-
recer e foi representado pela sua irmã 
Cidinha Amaral. O presidente da 
Samarra, José Antônio Vicente de Sou-
za, responsável pela organização do 
evento, agradeceu a todos. 

Abertura do evento homenageou várias pessoas

XI Festa de 
Manuelzão
XI Festa de 
Manuelzão
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Dentre as apresentações culturais, o oportunidade, o mestre José Renato e 
público pode apreciar as Pastorinhas todos integrantes da Folia de Reis das 
Mirins, a Cenisses de Guimarães Rosa e Pedras foram homenageados por 
a Contando e Cantando a Cultura terem orientado na criação do grupo 
Popular. de Andrequicé.

A semana cultural contou ainda com o 
lançamento do livro 'O Xale de Rosa' 
(páginas 8 e 9). José Antônio fala que o 
livro é de suma importância para a 
divulgação do memorial Manuelzão:

“De toda essa história do 
Manuelzão, de fato faltava uma 

coisa mais palpável para que 
pudéssemos contar e mostrar com 

textos literários esse prefixo do O grande destaque foi a apresentação 
Manuelzão. Então isso aí têm uma dos alunos da APAE, que agitou o 

relevância muito grande”.público e deu um show de inclusão e 
cidadania.

Ainda foram apresentados os grupos A XI Semana Cultural Festa de Manuel-
Redimunho e Folia de Estórias. A Folia zão teve o patrocínio exclusivo da 
de Reis de Andrequicé, comandada por Votorantim Metais através da Lei 
Beto da Mila, recebeu outros grupos de estadual de Incentivo à Cultura.
folia, no sábado, dia 7 de julho. Na 

Alunos da APAE
deram um show
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Esportes Por Wagner Ferrão

Futebol: compromisso faz parte do jogo

Depois de muita confusão o campeo- o maior clássico da cidade. Na primeira No outro jogo, marcado por grande depender de combinações de resul-
nato de Três Marias chegou ao fim. A partida, um fato inusitado, o time do rivalidade, enfrentaram-se as equipes tados. Será decepcionante ver a 
equipe da Mineira foi desclassificada Bela Vista não compareceu em campo do CAT x São Francisco, jogo carregado tradicional equipe da Mineira fora das 
por utilizar jogadores irregularmente e e o time do Independente venceu por de revanche, já que no 1º turno o time decisões mais importante do esporte 
perdeu todos os pontos disputados. Os WO. do São Francisco venceu. Mas desta vez em Três Marias, tanto na Fraldinha, 
classificados para a semifinal do 1º foi diferente, a equipe do CAT deu o quanto no Pré-Mirim.

No jogo de fundo, o time do Tradição turno foram: Tradição x Bela Vista e São troco e venceu, também por 1x0. 
começou perdendo por 2x0, ainda com No dia 26, dia de fechamento da edição Francisco x CAT. Destaque para o bom treinador Wilson 
15 minutos do primeiro tempo e sua do JTM, teremos as decisões do do CAT, que soube motivar seus 

No primeiro duelo, a equipe do Bela apaixonada torcida, esperando pelo Torneio de Férias, patrocinado pelo comandados e também promover  
Vista venceu a equipe favorita, o pior, porque o time da Mineira, repre- comércio local, com a colaboração da substituições que resultaram na 
Tradição, por 4x3, com um gol aos 48 sentada por garotos de até 17 anos, Prefeitura, na pessoa do sempre melhoria de sua equipe e consequen-
minutos do segundo tempo, sendo que treinados pelo bom preparador físico esforçado Hallen. temente no resultado. Vitória que o 
o empate bastaria ao Tradição para ir às Ailton, aprontou muita correria, mas credencia a ser um dos finalistas do 2º 

As equipes classificadas na categoria finais. E, no segundo jogo, a equipe do com pouco ou nenhum talento, deu turno. Afora o papelão da equipe do 
Fraldinha (até 09 anos) são: Tradição X São Francisco levou a melhor sobre mole. E a equipe do Tradição com Bela Vista, pelo não comparecimento 
Vila Nova e na categoria Pré-Mirim Andrequicé, vencendo por 1x0, e jogadores mais experientes e de ao jogo, este começo de 2º turno 
(entre 10 e 11 anos), de novo Tradição X também se credenciou para a final. melhor preparo técnico conseguiu virar começou bem tranquilo, e espera-se 
Vila Nova, uma prova inconteste do o jogo para 5x3. que termine assim, com resultados 

Na primeira partida das finais, a boa bom trabalho desenvolvido por estas conseguidos dentro de campo e acima 
equipe do São Francisco, comandada Um  fato ficou bem claro nesta partida, diretorias na formação de novos de tudo, dentro do que determinam o 
pelo treinador Tô, venceu por 3x1. Na os meninos da Mineira são ótimos cor- talentos. regulamento e a lei.
segunda, a equipe do São Francisco redores, treinam bastante, são obe-

Na terceira rodada, marcada para o dia jogava pelo empate e novamente dientes taticamente, mas faltaram-lhes Na terceira no sábado, dia 21, a equipe 
22, portanto no domingo, rodada dupla venceu, desta vez por 1x0 e sagrou-se talento e técnica. Juventude, preparo da Mineira foi derrotada pelo Indepen-
com as seguintes partidas: Tradição x campeã do primeiro turno e desta físico e correria desordenada não dente por 1 x 0. Foi um jogo no qual 
Bela Vista e Esparta x São Francisco, forma credenciou-se a disputar a significam, necessariamente, vitórias. prevaleceu a experiência sobre a 
infelizmente, faltaram seriedade, res-grande final, contra o vencedor do juventude. O Independente saiu com 

No dia 15 de julho aconteceu mais uma peito e compromisso. O Bela Vista não segundo turno. Caso a equipe do São os três pontos e muita moral para 
rodada dupla. Na primeira partida compareceu e o Esparta também Francisco  vença o 2º turno, será tentar classificar-se para as semifinais 
enfrentaram-se as equipes do União x faltou. Espera-se que os represen-declarada campeã. do segundo turno. 
Esparta, quando aconteceu uma golea- tantes da Liga Trimariense ajam sem 

O 2º turno teve início no dia 08 de julho da de 5 x 1 para o União. Destaque para paixão, fazendo com que a Lei seja Qual o problema da Mineira? O que 
com as partidas disputadas entre os o atacante Rodrigo do time do União, respeitada por todos, sem distinção. estará acontecendo? Mudança na dire-
times do Bela Vista x Independente, e comandado pelo eterno técnico JK(ex- Que se puna com rigor, legalmente, ção? Mudança no comando técnico? 
Tradição x Mineira, - considerado hoje, Tradição), que anotou três gols. mas, puna-se. Agora a Mineira para se classificar vai 

Adalberto Fagundes 25/6/2012
Célia Teixeira de Freitas 17/6/2012

Geraldo Ribeiro de Souza 08/7/2012
Gilvam Caetano Neves 28/6/2012
João Batista de Lima 20/6/2012

José Amâncio Pimentel Filho 27/6/2012
José Joel Pinto 03/7/2012

Luiz Francisco Fernandes 18/7/2012
Maria da Conceição Barbosa de Araújo 12/7/2012

Maria das Dores Leal Barcelos 02/7/2012
Maria de Jesus Ribeiro de Souza 23/6/2012

Maria Felício da Silva 26/6/2012
Maria Pedro Alves 13/7/2012

Maria Rodrigues de Souza 01/7/2012
Paulo Henrique de Lima 01/7/2012

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. 

Desencantou
Falecimentos


