
Falta de educação
Vereador, líder do Prefeito, apronta mais 

uma: exemplo de desrespeito
Página 3 Vicente dá início a 

campanha de rua e 
reuniões em bairros

PTN também lança
seu candidato

Página 18

Página 11Niator inaugura comitê 
eleitoral e recebe apoio de

deputado
Página 10

Sato

Página 6

Professor recebe 
prêmio

de biologia

O jornal da verdade

Desde março de 2011 - Três Marias/MG - Agosto de 2012 - Ano II - Edição 18 - Tiragem: 5.000 exemplares - R$ 1

Jornal de

Três Marias

Caminhoneiros
Programa da Petrobrás para os 
postos BR abordam saúde com 

cultura e shows de artistas 
locais

Página 15

Prefeituras, inciativa privada e sociedade civil organizada juntas em ação ambiental
Páginas 16 e 17

Política 
2012

Barqueata Ecológica:
lição de cidadania

Bailarina da dança com 
fitas do projeto FADA 



 Cena da vida real 
Em plena Festa de Manuelzão uma bela borboleta pousada dentro da Tenda do 
Gerais. Nas cores branca, marrom e amarela, a borboleta parece uma pintura 
colocada em uma moldura. Na verdade, é uma pintura viva da natureza.
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A pior coisa do mundo é a intriga. Aquela coisa sórdida, escondida e debaixo do 
pano. A falta de escrúpulo, de caráter e coragem revelam pessoas covardes, que se 
escondem no anonimato para falar mal dos outros.

Circulam pela cidade boletins apócrifos, sem assinatura atacando muitas vezes a 
honra dos candidatos. Vão além da fofoca política natural em época de eleição. 
Tripudiam, enxovalham e denigrem a imagem de pessoas.

Isso tem que acabar. A democracia e eleição existem para o exercício pleno da 
liberdade, mas ela precisa ser exercida com responsabilidade e respeito aos 
outros. O que fazem é de uma maldade sem tamanho. Além de denegrir, 
distribuem papéis nojentos sujando ainda mais a nossa cidade.

O JTM repudia esta prática e condena quem faz isso. O jornal da verdade sabe que a 
ética tem que prevalecer em qualquer circunstância.

E quando faz uma denúncia ou noticia um fato, mostra a sua cara e assina embaixo. 
Façam isso seus covardes: mostrem a sua cara ou se calem para sempre.

Como dizia o grande dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues, os idiotas vão 
vencer quantidade. Em Três Marias parece que está máxima do grande escritor 
brasileiro está se tornando comum.

Cabe à Justiça tomar providência. A mesma Justiça que tentou calar o JTM. Mas não 
vai calar nunca.
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 podem não expressar o pensamento de seus editores.

Butuca
Ligada

Da redação

Nesta edição o JTM traz alguns fatos Uma das boas notícias são ações como 
lamentáveis. Mas também inevitáveis a barqueata ecológica realizada há 4 
de serem noticiados. Um deles partiu anos por um grupo de pessoas compro-
de um vereador candidato a reeleição metidas com a saúde do rio São 
que está fazendo um tipo de política Francisco. Eles atestam que as coisas 
que não agrada ao eleitorado de hoje estão melhorando.

O projeto Opará continua a qualificar em dia. 
um número cada vez maior de jovens, 
um nítido investimento no futuro da 
nossa região.

Na coluna De lá prá cá, você poderá 
acompanhar o que vem acontecendo 
nos distritos e conhecer pessoas e 
personalidades importantes.

Outra notícia interessante é o progra-
ma Siga Bem Caminhoneiro da Petro-
brás que chegou à cidade promo-
vendo diversas ações, inclusive com 

Em destaque está o Prêmio Mérito em apresentações de artistas e grupos 
Biologia recebido pelo professor folclóricos locais.
Yoshimi Sato 

E ainda traz informações da candida-
tura lançada pelo PTN que apesar de 
‘nanica’ não deixa de ser mais uma 
opção para os eleitores e cidadãos da 
cidade que terão que escolher seus 
governantes para os próximos 4 anos.

Boa leitura!

Outro fato lamentável e, da mesma 
maneira inevitável de ser tratado é a 
tentativa da Juíza de Três Marias em 
impedir o JTM de realizar matérias e 
fotografias, o que é inconstitucional.

O noticiário político, dentro do que é 
possível, apresenta o que tem aconte-
cido nas campanhas a prefeitura da 
cidade. A inauguração do comitê de 
Niator e a campanha de rua de Vicente.

da Estação de Hidro-
biologia e Piscicultura da Codevasf.

Na coluna Dedo de Prosa, o JTM recebe 
Fernando Rezende, gerente geral do 
Sistema Três Marias da Votorantim 
Metais.

Fale com o JTM
REDAÇÃO

Para entrar em contato com nossa redação é muito simples. Basta você ligar 
para (38) 3754-2423. Ou então, pode enviar email para:

redacao@jornaldetresmarias.com.br

COMERCIAL
Para anunciar e agendar uma visita com com o departamento comercial o 

número fixo é o mesmo e o email é:
comercial1@jornaldetresmarias.com.br

DIRETORIA
Além destes contatos você ainda pode mandar emails para a direção do 

JTM:
pedrofonseca@jornaldetresmarias.com.br

nabuco@jornaldetresmarias.com.br

Esperamos sua mensagem, seu contato, críticas, elogios e sugestões.
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Líder do Prefeito perdeu a noção de respeito

Por Pedro Fonseca O caso da invasão de uma 
reunião de adversários revela 

eleições é um cidadão sem limites. 
os ânimos estejam 

um pouco mais exaltados. A maneira agressiva desta ação 
Apoiadores, simpatizantes e do vereador não condiz com o 
candidatos costumam manifes- clima eleitoral da cidade. Uma 
tar o seu apoio de maneira bem campanha ainda no começo, 
distintas. indefinida e com chances prati-

camente equivalentes entre as 
Alguns colam adesivos nos car- principais candidaturas. Se fosse 
ros, dependuram estandartes na Este tipo de atitude aparen- na reta final seria possível até 
porta de comércios, de residên- temente é uma tentativa de mesmo supor que se trata de 
cias, acompanham caminhadas, intimidação dos adversários. desespero. A não ser que seja 
comícios e participam de reuni- Resta saber se ele consegue uma estratégia bem às avessas.
ões políticas. Tudo isso manten- intimidar alguém com seus atos.
do algo bastante importante a Do jeito que ele faz as coisas, fica 
qualquer ser humano, ética, Além disso, teria dito palavras de a dúvida de uma eventual 
respeito e bom senso. baixo calão e afirmado que as mudança na administração da 

promessas deles não passavam cidade. Mas ninguém sabe.
O candidato a prefeito Vicente da boca para fora. Este tipo de 
Resende realizava uma reunião comportamento tem sido uma O JTM ouviu o candidato a pre-
em uma fazenda próxima à constante na vida pública do feito Vicente Resende, que con-
localidade da 'Arapuca' quando vereador. firmou o fato, mas não de-
teria sido surpreendido pela monstrou a menor preocupação 
chegada do vereador Aristides Durante as sessões da Câmara com o gesto do vereador. 
Oliveira, líder do Prefeito na Câ- ele ataca e ofende os colegas, 
mara e defensor da candidatura além de agredir verbalmente as A ética é um dos princípios de Niator Figueiredo. pessoas presentes. básicos que deveriam nortear as 

pessoas que atuam na vida 
De acordo com algumas pessoas Na edição de número 16 o JTM púbica. Infelizmente, com o 
presentes, quando o candidato e publicou uma matéria sobre o histórico, o comportamento e as 
seu vice Eduardo Pereira Barbo- caso da empresa que tem o ações deste vereador não é 
sa falavam, Aristides foi se apro- endereço na sua residência. assim. Como sempre, o líder do 
ximando. "Aristides simples- Aristides nem se dignou a tentar prefeito faz coisas que até Deus 
mente invadiu a reunião sem o esclarecer a situação e este duvida. E o JTM tem que noti-
menor constrangimento", decla- assunto parece ter sido banido ciar.
rou uma senhora que não quis se do legislativo trimariense.
identificar.

Em época de compre-
ensível que 

Entre 
(Parênteses) 

Da redação

Conversa fiada - Notícias que 
chegaram ao JTM garantem que tem 
gente achando que o jornal estaria 
privilegiando um determinado candi-
dato em detrimento de outro. Isso teria 
sido dito em alto e bom som na porta 
da prefeitura por uma parenta de 
Niator. É uma coisa estranha, porque o 
JTM não tem candidato – e nem pode 
ter. O espaço destinado a cada 
candidato é absolutamente igual. É 
justo destacar que Niator desmente a 
informação. Mas o que acontece é que 
a assessoria da campanha do Niator 
não tem passado informações sobre a 
agenda, ações e programações da 
campanha para nossa redação. E isso 
pode ser feito por telefone ou pelo 
email:
 redacao@jornaldetresmarias.com.br

Pobreza - Em conversa rápida com o 
JTM, Niator Figueiredo, candidato do 
prefeito Adair Divino da Silva, disse: 'A 
campanha está boa. Acredito que vou 
ganhar a eleição. Estou muito animado. 
O que falta é dinheiro'.

Mel - Dra. Cássia teria ouvido do 
prefeito no bairro Ipiranga: - "Essa 
eleição vai ser mais 'docinha', mais fácil 
do que a de 2004”. Não se sabe para 
quem. 

Aversão - Dr. Cláudio Messias, 
candidato a vice de Niator, teria 
afirmado que não gosta de comparecer 
a velórios. O JTM pergunta a ele: e 
quem gosta? 

Verbas - O deputado federal Lincoln 
Portela visitou a cidade para trazer 
apoio à campanha de Vicente. Dizem 
que ele vai repassar para Três Marias 
uma verba de um milhão de reais. A 
cidade agradece.

Estreia - Os programas eleitorais já 
estão aí. Serão programas e comerciais 
de rádio e  televisão. Será um Deus nos 
acuda. É a hora de acompanhar mais de 
perto as propostas de cada candidato e 
votar com consciência e respon-
sabilidade para não eleger qualquer 
um.

Vereador invade 
reunião de adversário 
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Quem pensava que ia ver alguma coisa São Paulo, Rio, Minas Gerais, Tocantins, 
diferente nestas eleições, deu com os Paraná, onde for, pequenas diferenças 
burros n'água. Repetem-se as velhas são na qualidade dos jingles, com 
fórmulas, com os candidatos falando músicas que poderiam ser sucesso nos 
mal uns dos outros no palanque, programas de rádio normais das 
acusando os antecessores de não emissoras. Só isso.
terem administrado bem suas cidades, 

Argumentos convincentes para a ou desviado recursos, ou não terem 
decisão do eleitor, ainda não ouvi ou vi atendido à população da forma como o 
nenhum. Só o velho blá-blá-blá de povo sofrido merecia.
sempre.  

Vereadores, então, continuam sem ter 
Esta coluna é uma visão geral sobre as o que falar. Os programas no horário 
campanhas políticas. Não se refere especi-

gratuito do rádio e da televisão ficamente a Três Marias.
também não mostram novidade 

Mande sua carta ou e-mail para a redação do nenhuma. Dá a impressão de que 
Jornal de Três Marias. Ou para meu e-mail: estamos vendo apenas replay de 
herminionaddeo@herminionaddeo.com. 

campanhas passadas, às vezes até com Estamos esperando.
os mesmíssimos personagens. As 

* Publicitário, jornalista e consultor político.coligações se alternam conforme a 
programação do TSE, mas não se 
diferenciam umas das outras, a não ser 
por efeitos eletrônicos mais bonitos 
aqui ou ali.

Por Hermínio Naddeo*
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Anuncie no JTM

O jornal da verdade
(38) 3754-2423

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

Dr. Sérgio de Souza - Oftalmologista Assim é indicado o primeiro exame 
visual na criança entre três e cinco anos 
de idade desde que não tenha sido Ao nascimento a criança ainda não 
observada nenhuma alteração ante-sabe como enxergar. Ela vai começar a 
riormente, pois o melhor tratamento é aprender a enxergar nos primeiros 
a prevenção.anos de vida, onde o cérebro vai 

alcançando a maturidade.

A catarata congênita pode ser desco-
berta ainda pela observação dos pais O exame de vista precoce da criança 
de uma mancha branca na pupila tem como objetivo diagnosticar as 
(menina dos olhos) e confirmada pelo doenças e alterações visuais que 
exame oftalmológico. Quanto mais poderiam interferir no perfeito desen-
cedo for feito o diagnóstico e o volvimento da visão.

A maior preocupação está no diagnós- tratamento cirúrgico, mais chance a 
tico precoce da ambliopia (consiste criança vai ter de desenvolver a visão.
quando um olho desenvolve mais a 
visão em relação ao outro), ficando um Problemas de visão durante o processo 
olho preguiçoso, que se for feito antes de aprendizagem podem dificultar o 
dos oito anos de idade pode ser tratado desenvolvimento cognitivo das crian-
com o uso de tampão e de óculos, ças.  Por isso mais uma vez enfatizamos 
quando está relacionado com algum a importância do exame precoce da 
erro refracional (grau). criança.

Tudo igual nas 
eleições 2012

Problemas de
visão na infância

A importância do exame precoce na criança

31 anos dedicados a você!

Um oferecimento da:
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Por Álvaro liveira Teresinha José de Mesquita Vieira e o 
coordenador de estágio Paulo Silva 

Foi realizado no dia 10 de agosto (sexta) Martins, a oradora Mara Soares de 
às 18h30min na Quadra Poliesportiva Souza, a secretária Maria de Lourdes 
da Escola José Ermírio de Morais, na Av. Abreu Pinho, os professores e a 
Antônio Carlos Pedroso, S/N – centro, a funcionária homenageada Solange 
solenidade de certificação dos alunos Fernandes Leite. 
concluintes do Curso Normal em Nível 
Médio Educação Infantil “Professor de A solenidade foi encerrada com o 
Educação.” juramento da educadora infantil, Paula 

Fernanda da Fonseca Amaral: “Prome-
Estiveram presentes na solenidade o to que, no exercício de minha profissão, 
Patrono Adair Divino da Silva, o para- empregarei, com inteligência e 
ninfo Paulo Silva Martins, a diretora honestidade, os talentos que Deus me 
Vânia Rúbia Amorim de Oliveira, os confiou para servir com amor, ética e 
vices diretores Solange Lopes Pereira e patriotismo, cumprindo os deveres 
Guilhermina Correia da Silva, a inerentes ao magistério, que livre-
coordenadora do curso de magistério mente escolhi como profissão.”

Alunos recebem certificado de 
conclusão do curso

Certificação do
 Magistério 

Pensa num sujeito 
Seo João precisava matar uns ratos que 

ignorante! tavam comendo todo o milho do paiol e 
então chegou no comércio e pediu: 

Tem mesmo cada um mais ignorante -Tem veneno pra rato? E o balconista 
que outros por aí. Nos tempos antigos respondeu: - Tem! Vai levar? E o seo 
e até hoje em dia cum pouco tem João responde: -Não, vou trazer os 
também. Mas tava eu tirando uma ratos pra comer aqui!
prosa com o amigo Gilmar que sempre 

E ele era tão ignorante que mesmo vejo pela manhã e acaba que batemos 
errado dava um jeito. Uma vez andou uns dois dedo de uma prosa lerda só e 
bem um bocado de quilômetro, pegou ele tava contando uns caso de um 
um serviço prá lá da Cambaúba. Isso pessoal lá na terra dele quando 
quem contou foi Laudimar que era seu trabalhava na farmácia, em frente 
ajudante naquela casa que tavam morava um véio que era bem igno-
construindo lá. Quando pegaram uma rante.
peça bem pesada que serveria de 

Era destes que faziam um pouco de esteio, seo João olhou marcou e disse 
tudo. Tinha uma rocinha, era marce- pra ele: -Pode cortar aí mesmo. O 
neiro e fazia de tudo um pouco mesmo. ajudante diz: -Seo João, não é melhor 
Numa manhã tirando leite no curral medir primeiro? –Se num for cortar 
passa um e pergunta: - Ô seo João, tá avise que corto na sua orêia. O rapaz 
tirando leite? E como o homem num cortou na hora, bem na marca que foi 
tolerava nada mesmo respondeu: -Não feita por seo João. 
disgramado, tô é lavando o curral tá 

Daí que foi a zebra. Na hora de encaixar vendo não?-, e derramou aquele balde 
a peça faltou uns cinco centímetros. E o quase cheio pelo chão.
rapaz pegou até um fôlego pra falar 

Quando tava com a barriga ruim alguma coisa, mas seo João nem deu 
resolveu tomar água com limão, pra prazo: -Eu sei emendá! Eu sei emen-
quê! Quando partiu o limão uma dá...
gotinha cai no olho do homem. Ele 

Escreva para Nabuco:disse: -Tá pensando que ta ardendo 
nabuco@jornaldetresmarias.com.br

fiduaégua? Vai ardê é agora. E pegou o 
limão por cima da cabeça e o espremeu 
todo no olho.

Certa vez seo João tava concertando o 
telhado de casa e tava lá por riba das 
têia. Daí passa um coitado e grita: -Ô 
seo João, concertando o telhado né? E 
ele: -Não Zé Orêia, to é terminando de 
quebrar, vai mais uma aí! E começou a 
jogar as telhas na rua. 

Outro dia de domingo ele correu o 
terreiro pegou um frango bem eirado 
levou pra casa e entregou pra muié. Daí 
ela perguntou: -É pra matá? E ele: -Não, 
não, dá uma surra nele bem dada e 
depois solte no terreiro.

Depois do serviço de roçá pasto seo 
João resolve dar um cochilo debaixo 
duma sucupira e custa a pegar no sono. 
Quando cochilou mesmo passou um a 
cavalo e gritou: -Ô seo João, tá 
dormindo aí? E ele: -Não, fidi rapariga, 
to treinando pra morrer.

Em caso 
de dúvida... Nabucodonosor
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Fone: (38) 3754.2222
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Por Álvaro Oliveira maior especialista em reprodução Ana Paula Fonseca Gomes é escritora, 
induzida de peixes nativos de água professora, empresária, palestrante e 
doce do Brasil. Atualmente é biólogo da consultora. Atualmente possui o cargo Foi realizada no dia 06 de agosto de 
Companhia de Desenvolvimento do de Diretora Técnica e Responsável 2012, segunda-feira, às 20hs, na sede 
Vale do São Francisco – CODEVASF. Técnica nas áreas de Planejamento e do CRBio04, na Av. Amazonas, 298 – 

Gerenciamento Ambiental; e Educação 15º andar, Centro de Belo Horizonte 
Ambiental da Empresa Tecnologia em pelo Conselho Regional de Biologia, 4º Rodrigo Corrêa de Oliveira é Doutor em 
Controle Ambiental - TCA. região, a cerimônia de entrega do Imunologia, pela Johns Hopkins 

Premio Mérito em Biologia 2012, University, e membro do corpo 
destinado a reconhecer biólogos com editorial de vários periódicos nacionais Todos os quatro homenageados 
destaque na atuação profissional. e internacionais, como o Journal of possuem uma importante trajetória na 

“O trecho que vai da nascente até Contou com mais de 100 pessoas, entre Tropical Medicine. Atualmente é formação e aprimoramento profissio-
Pirapora e inclui a barragem de estudantes, profissionais da área, Pesquisador Titular da Fundação nal de diversos biólogos. 
Três Marias é o mais importante personalidades e autoridades de Oswaldo Cruz. 

instituições públicas e privadas. do vale. É o nascedouro e maior Dentre eles o professor Yoshimi Sato, 
reduto de peixes do São Francisco, Eugenio Batista Leite é professor do que desde 1976 acompanha o desen-

Os homenageados da noite foram os Departamento de Ciências Biológicas volvimento e a manutenção dos peixes e a região que mais contribui com 
biólogos: Yoshimi Sato (Destaque da PUC Betim e pró-reitor adjunto do do lago  de Três Marias por meio da águas para o rio. Se isso não for 
especial); Rodrigo Corrêa Oliveira núcleo universitário da mesma institui- Estação de Hidrobiologia e Piscicultura preservado, nós vamos deixar 
(Destaque Especial); Eugenio Batista ção. Teve e tem a sua formação da Codevasf. pouca coisa para as gerações 
Leite (Meio Ambiente) e Ana Paula acadêmica destacada na Pontifícia futuras”
Fonseca Gomes (Meio Ambiente). Universidade Católica de Minas Gerais, Sato considera a região de Três Marias Yoshimi Sato*

seja como professor, como coorde- determinante para a saúde do Velho 
nador ou como pró-reitor. Yoshimi Sato é reconhecido como o Chico e sua população de peixes.

*Em entrevista ao site do Brasil Oeste - www.brasiloeste.com.br
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Prêmio Mérito em Biologia 2012
Fotos: CRBIO04/DIVULGAÇÃO

O professor Yoshimi Sato foi um dos homenageados



Por Pedro Fonseca

No dia 13 de agosto, quando tomou 
conhecimento que a Juíza de Três 
Marias, Kellen Cristini de Sales e Souza, 
determinou a retirada do caixa eletrô-
nico do Banco do Brasil, existente há 
anos no Fórum, a reportagem do JTM 
se dirigiu ao local para fazer uma 
matéria sobre o assunto.

A intenção do jornal era saber o motivo 
da decisão, já que o caixa representava 
uma forma de facilitar o pagamento de 
custas e outras taxas exigidas para o 
andamento processual.

Para surpresa do repórter, a Juíza 
impediu que fizesse uma foto e proibiu 
o jornal de abordar o assunto. Ela 
simplesmente mandou um recado, 
transmitido pela Secretaria do Fórum, 
sem justificar a decisão de retirada do 
caixa eletrônico.

Diante disso, o JTM tomou a decisão de 
abordar o assunto mesmo com a 
proibição verbal. Pelo que se sabe, o 
fórum é um local público onde o acesso 
das pessoas é garantido constitucio-
nalmente. Por outro lado, a atitude da 
Juíza revela uma tentativa de cercea-
mento da liberdade de imprensa, 
também garantido pela Constituição 
Brasileira: de semana, o que já vinha ocorrendo” – retirada do caixa do Fórum só pode ter 

Inciso IX - é livre a expressão da afirma um advogado que não quis se a ver com esta situação. E era apenas 
atividade intelectual, artística, "Art. 5º - Todos são iguais perante a identificar. isso que o JTM queria averiguar, mas 
científica e de comunicação, lei, sem distinção de qualquer ela não deixou!
independentemente de censura ou natureza,  garantindo-se aos 

A onda de assaltos e explosões de licença;brasileiros e aos estrangeiros 
:: Opinião ::caixas eletrônicos tem assustado diver-residentes no país a inviolabilidade 

sos estados brasileiros. De acordo com O JTM se consolidou no mercado do direito à vida, à liberdade, à Inciso XIV - é assegurado a todos o 
a Polícia Civil, só em Minas Gerais igualdade, à segurança e à editorial de Três Marias como o jornal acesso à informação e resguardado 

propriedade, nos termos seguintes: foram mais de 169 explosões de caixas da verdade. Diante do ocorrido jamais o sigilo da fonte, quando necessário 
ao exercício profissional; ” eletrônicos. Esta situação obrigou o poderia deixar de registrar este fato. 

Inciso II - ninguém será obrigado a exército a baixar uma portaria tornan- Mesmo porque considera lamentável a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa do muito mais rígidas a produção, atitude que nada contribui para a “Não socorre à magistrada alegar que 
senão em virtude de lei; compra, vigilância e estocagem de democracia. A liberdade de imprensa é se trata de uma 'questão de segurança', 

dinamites e explosivos por parte de sagrada e nada pode impedir o legítimo na medida em que o Fórum, sabida-
Inciso IV - é livre a manifestação do indústrias, mineradoras e pedreiras. exercício da profissão, com todo o mente, é servido com vigia e segurança 
pensamento, sendo vedado o respeito que tem pelas autoridades  armado. De modo que poderia se anonimato;

constituídas.manter a limitação de saques em finais A atitude da Juíza de determinar a 
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Juíza impede e proibe 
JTM de fazer matéria no Fórum

Caixa eletrônico do Banco do Brasil foi retirado do local
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Por Pedro Fonseca

Desde o seu lançamento, em março de 
2011, o JTM observa, com interesse 
especial, a figura do cidadão Fernando 
Rezende, gerente geral do Sistema Três 
Marias da Votorantim Metais.

Ele está sempre presente em todos os 
eventos da cidade, participa de tudo e 
revela um estilo diferente: o compro-
metimento total com as causas da 
cidade.

Nesta edição o JTM conseguiu cumprir 
uma pauta reivindicada a algum 
tempo. Em entrevista exclusiva, Fer-
nando Rezende, se despe da posição de 
comandante de uma grande empresa e 
se apresenta como cidadão.

Fernando, conta um pouco da sua 
história?
Sou natural de Belo Horizonte. Sou 
engenheiro Mecânico formado pelo 
CEFET-MG, com MBA em Gestão O depósito Murici é uma obra que A Votorantim vive ganhando prêmios de fomento ao desenvolvimento 
Empresarial pela Fundação Dom Ca- chama a atenção. Ele foi motivo de nesta área. Como funciona o projeto territorial e sustentável de Três Marias.
bral. Especializei-me em mineração e uma matéria especial do JTM. Como é empreendedores da água?
metalurgia. a atuação da empresa na área ambien- O programa tem por objetivo estimular Estes projetos beneficiam qual perfil 

tal? o empreendedorismo local relacio- de pessoas?
Desde quando você atua no grupo O depósito Murici representa um nado aos recursos hídricos por meio do São beneficiados cidadãos das áreas Votorantim? investimento de mais de 400 milhões de apoio ao desenvolvimento de projetos urbanas e rural de Três Marias, por 
Entrei na empresa em 2004. Gerenciei reais. Com ele vamos resolver os para o Fundo de Recuperação, Prote- meio de projetos de capacitação 
as unidades de Morro Agudo e Vazante. problemas que a empresa enfrentava. ção e Desenvolvimento das Bacias profissional de jovens, geração de 
Atualmente sou gerente geral do O Murici faz parte do Programa de Hidrográficas do Estado de Minas emprego e renda, reciclagem, defesa 
Sistema Três Marias e responsável Educação Ambiental – o PEA – que é Gerais – FHIDRO. Realizamos o diag- dos direitos da criança e do adoles-
pelas unidades Três Marias, Morro muito mais abrangente. As iniciativas nóstico das entidades interessadas em cente, melhoria da qualidade da 
Agudo e Vazante. visam divulgar princípios e boas prá- participar, juntamente com os empre- educação e fortalecimento das cadeias 

ticas de segurança e preservação endedores da água representada pela produtivas.
ambiental. Queremos formar cidadãos CBHFS4 – Comitê da Bacia Hidrográfica Quantas pessoas estas unidades em-
mais conscientes do seu papel para a do São Francisco, do qual Três Marias pregam? Quem são os parceiros destes pro-
construção de uma sociedade susten- faz parte. Temos a participação da São mais de dois mil empregos diretos. jetos?
tável. EMATER e das secretarias de Meio As três unidades produzem anual- A APAE, O Instituto Opará, BNDES Ambiente de Três Marias e São Gonçalo mente 200 mil toneladas de zinco. Social/Programa Redes, parceiros para do Abaeté.De que forma o PEA está sendo a Educação, Prefeitura Municipal de 
desenvolvido?Como é a sua relação com a cidade de Três Marias e vários outros. Enfim, toda 

Fala-se muito em passivo ambiental e As nossas ações privilegiam treina-Três Marias? a comunidade. São vários projetos em 
social. Como a empresa está resolven-mento de docentes. Conseguimos Tenho muito carinho pela cidade e andamento nesta área. Destaco o 
do isso?incluir no calendário escolar esta pelos seus moradores. Gosto muito REDES que visa a geração de trabalho e 

prática. Este ano mais de mil estu- Desta forma, devolvendo para a comu-daqui. Estou aqui há quase quatro renda, por meio do fomento de cadeias 
dantes e professores de escolas nidade benefícios palpáveis e reais. O anos. Sou apaixonado pelas belezas produtivas e qualificação profissional. 
públicas e particulares da região foram depósito Murici resolve definitiva-naturais que este rio e o lago nos O Empreender, desenvolvido pelo 
beneficiados. Entre os temas aborda- mente a questão ambiental. Os proporcionam. Instituto Opará,  e os Guias Opará. A 
dos pelo PEA, destacam-se a biodiver- investimentos sociais são imensos. Em Votorantim Metais contribui também 
sidade, arborização, coleta seletiva, parceria com o Instituto Votorantim, para o fomento e valorização dos A Votorantim permeia a cidade. Te 
reciclagem, desenvolvimento susten- investimos 12 por cento a mais em 2012 produtos de entidades e projetos locais vejo sempre circulando em todos os 
tável, preservação da fauna e da flora, do que no ano anterior, com pro-jetos como a horta comunitária.eventos importantes. Como se sente?
conservação do solo, poluição do ar, 

Muito bem. Participo intensamente de uso racional da água e possibilidades 
tudo. Interagir com as pessoas é de aplicação do zinco no cotidiano das 
fundamental. A empresa tem esta pessoas.
política onde atua. A ideia é a busca do 
desenvolvimento do território local.

Quando o PEA foi implantado?
Começamos em 2006. Ele representa E qual é a grande contribuição da 
uma das formas de diálogo da Votorantim para o desenvolvimento 
Votorantim Metais com a comunidade. do território local?
O objetivo é transmitir os princípios e as 

Em 2011 a Unidade Três Marias práticas importantes por todos. Um 
completou 42 anos de atuação. Inves- diferencial do programa de educação 
timos permanentemente na constru- ambiental é a participação dos filhos 
ção de uma história de sucesso do dos colaboradores da Votorantim 
município. Buscamos e temos compro- Metais, com idade entre 12 e 16 anos, 
misso com o desenvolvimento regional como monitores ambientais. Eles 
sustentável. Desenvolvemos parcerias atuam como guias, acompanham 
saudáveis e dialogamos intensamente grupos de visitantes e distribuem 
com as comunidades  do entorno das cartilhas de informação e conscien-
localidades onde operamos. tização ambiental.
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Gerente geral do Sistema Três Marias da Votorantim Metais

Dedo de 
Prosa

Fernando Rezende



Por Pedro Fonseca O Depósito Murici possui um dos mais Além dos resíduos produzidos atual-
avançados sistemas de impermea- mente, que estão sendo encaminhados 
bilização do mundo e começou a diretamente da fábrica ao depósito De acordo com as estratégias de 
funcionar em junho do ano passado, através de um “rejeitoduto” – uma sustentabilidade da Votorantim Me-
com o objetivo de receber os rejeitos tubulação com seis quilômetros de tais, a unidade de Três Marias construiu 
contidos nas antigas barragens da extensão –, o Murici também está o Depósito Murici para receber os 
companhia. recebendo o material depositado nas resíduos gerados no processo de 

barragens: Velha e Córrego da Lava-beneficiamento do zinco. 
gem. 

O depósito ocupa uma área de 45 
hectares e é considerado um dos “A previsão é que todo o 
maiores investimentos ambientais do rejeito das barragens país, totalizando R$ 450 milhões. A 
iniciativa é a concretização de um 'Velha' e da 'Lavagem' 
compromisso firmado pela empresa sejam transferidos até 
com a comunidade local e representa 

2014. Após a remoção um importante passo para o desenvol-
vimento sustentável. Sua construção total, as áreas das antigas 
também é um modelo em termos de barragens serão recupe-segurança e saúde dos trabalhadores 
envolvidos: na fase implantação, que radas e revegetadas” 

Fernando Rezende durou 18 meses, foi registrado índice 
zero de acidentes com afastamento. 
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Um dos maiores investimentos ambientais do país

Depósito MuriciDepósito Murici

Foto: Votorantim Metais/AEROFOTOS.COM.BR

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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Niator Figueiredo e 
Dr. Cláudio inauguram comitê

Por Álvaro Oliveira NOTA DA REDAÇÃO

Foi inaugurado no dia 28 de julho É com muita seriedade que o JTM procura 
(Sábado), o comitê da coligação “Eu noticiar os fatos políticos de Três Marias. 
quero mais para Três Marias”, Assim foi desde a primeira até esta edição. E 

assim sempre será.composta pelos partidos PP, PHS, PSDB, 
DEM, PTB, PSC, PRB, PCdoB e PV, na 

Durante a campanha eleitoral o correto é Avenida Santos Dumont, ao lado da 
que qualquer jornal sério mantenha a Clínica Cuidar, centro da cidade.
imparcialidade no que diz respeito às 
informações transmitidas. E assim o 
estamos fazendo.

O leitor deve notar que a matéria de 
cobertura da campanha de Niator Figuei-
redo é bem curta, com fotos grandes que 
preenchem o espaço da página reservada à 
coligação do mesmo. Isso se deve a um fato 
lamentável gerado pela coordenação de 
campanha da Niator. Desde o início da 
disputa, simplesmente eles decidiram não 
passar informações a nossa redação.Esteve presente na inauguração o 

deputado estadual Gil Pereira, o 
Inúmeras foram as vezes que nosso repór-apoiador da campanha Errol Flynn 
ter Álvaro Oliveira foi até o comitê de Niator Júnior, o prefeito Bem-Te-Vi, o candi-
Figueredo buscar informações sobre a 

dato a vice Dr. Cláudio, o candidato a campanha, sobre a agenda definida pela 
prefeito Niator. Também participaram coordenação estratégica. Sem sucesso! 
os candidatos a vereadores das coliga-
ções, simpatizantes e apoiadores. No entanto na manhã de ontem, dia 24 de 

agosto, o coordenador geral da campanha 
de Niator, Roberto esteve pessoalmente na O tema geral da reunião foi a união dos 
redação do jornal para resolver o mal partidos políticos, a escolha do pre-
entendido.feito, dos candidatos a sua sucessão e a 

responsabilidade dos candidatos na 
Todo candidato deve pautar a imprensa de continuidade do trabalho do atual 
maneira igualitária. A assessoria de Vicente prefeito Adair Divino da Silva.
Resende telefona no mínimo três vezes ao 
dia para dar informações ao JTM.

A campanha de Niator Figueiredo à 
Prefeitura também tem realizado E reafirmamos o que já foi dito: o JTM não 
comícios, caminhadas, encontros e possui nenhuma preferência eleitoral e 

muito menos qualquer tipo de acordo ou reuniões em diversos bairros de Três 
pacto com nenhum candidato.Marias. 
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Com a presença de Bentivi e do deputado Gil Pereira

Fotos: Álvaro Oliveira
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Por Álvaro Oliveira Encontro com grupos culturais
No dia 30 de julho (segunda) às 19hs, a 

Com cerca de 150 pessoas reunidas na coligação “Três Marias pode mais” 
Rua Santa Lúcia, esquina com Rua reuniu-se no Sítio Recanto Verde – 
Santa Rosa no Bairro São Geraldo, foi Bairro São Geraldo com grupos cultu-
dada a largada no dia 08 de agosto rais, como músicos, foliões, dança-
(quarta), a primeira reunião na comuni- rinos, artesões e empresários de 
dade da coligação Três Marias Pode eventos, motociclistas, produtores de 
Mais, composta pelo candidato a arte e os "Meninos e Meninas de Ouro" 
prefeito Vicente Resende e seu vice da Associação de Basquetebol.
Eduardo da Praia.

Vicente Resende expôs suas propostas 
para a cultura na cidade. “Quero Na reunião estiveram presentes os 
valorizar a cultura da nossa cidade. candidatos a vereadores pela coligação 
Quero trazer grandes nomes da música partidária do PMDB, PT, PDT, PSB, PPS, 
brasileira, mas com a abertura de PR, PSD e PTdoB apresentando suas 
cantores de Três Marias, valorizando-propostas a comunidade, apoiadores e 
os”, disse Vicente. As pessoas que se simpatizantes. Vicente e Eduardo  
inscreveram fizeram suas solicitações, também estiveram presente no bairro. 
sugerindo ideias e tirando dúvidas, em Falaram de suas propostas, levando as 
cada área de suas atuações.pessoas presentes ao delírio, quando 

anunciou, que se ganhar, vai construir 
uma quadra poliesportiva e instalar Encontro com grupo da 
uma praça para o convívio da comuni-

educaçãodade, colocando uma academia ao ar 
No dia 15 de agosto, quarta à noite foi a livre com profissionais monitorando no 
vez do candidato do PMDB e seu vice se bairro São Geraldo.  
reunirem com professores das redes 
públicas, particulares e estaduais para 

Os candidatos a vereador pela coliga-
apresentarem as propostas para a 

ção apresentaram sua propostas e as 
educação. 

razões pelas quais estão apoiando a 
chapa de oposição. Eduardo, candidato 
a vice pela coligação também discur-
sou. Em seguida foi a vez de Vicente 
apresentar as propostas. Os candidatos 
a prefeito e a vice 

“Vou trazer no primeiro semestre 
de 2013 o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) para 
atender a população. Vou 

melhorar o Posto de Saúde da 
Família (PSF) com todos os 

médicos e deixando assim, o 
hospital para urgência e 

emergência”
Vicente Resende

“Vou atrás de novos 
empreendimentos trazendo 
empregos e melhorando o 

agradeceram aos turismo. Trazer faculdades e tratar 
presentes e logo depois seguiram em com respeito a educação em nossa 
cumprimentos. cidade é um compromisso meu 

com todos vocês”
Vicente Resende

Três Marias Pode Mais
Coligação de Vicente e Eduardo realiza reunião na comunidade
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Fotos: Álvaro Oliveira



Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

12Agosto de 2012 - Ano II - Edição 18

"Água: conhecimento 
para gestão"

Projeto  divulga agenda de cursos
Da redação 2012. São 24 cursos e mais de seis monitoramento da qualidade da água Até 2014 o projeto pretende atingir 290 

capacitações, sendo que uma delas, em rios e reservatórios e geoproces- mil beneficiários em ações de 
"Comitê de Bacia: práticas e procedi- samento e sensoriamento remoto comunicação, difusão e mobilização O projeto de iniciativa da Itaipu 
mentos", está com inscrições abertas. aplicado a recursos hídricos. social e ainda capacitar 10 mil pessoas Binacional, Agência Nacional de Águas 

por meio de 24 cursos, destinados a (ANA) e Fundação Parque Tecnológico 
diferentes públicos. de Itaipu tem o objetivo de promover Mas se o interessado tiver disponi-

cursos e ações de comunicação para a bilidade apenas para cursos total-
boa gestão dos recursos hídricos dos mente a distância pode optar pelos de Todos os cursos oferecidos são gratui-
pontos de vista ambiental, sustentável hidrologia básica, qualidade de água tos. Para se inscrever é necessário ter 
e social. em reservatórios, outorga do direito de cadastro no site do projeto. 

uso dos recursos, comitês de bacias: 
plano e enquadramento e comitês de A lista completa dos cursos pode ser 
bacias, alternativas organizacionais. acessada em:

www.aguaegestao.com.br/pt-
br/cursos/agendadosDe acordo com os organizadores do 

projeto, ao longo do ano ainda serão 
oferecidos mais nove cursos divididos 
em cursos semipresenciais e à 
distância. Um dos cursos semipre-
senciais é o que ensina a medição de Neste mês, o site do projeto "Água: 
vazão pelo método acústico Doppler - conhecimento para gestão" disponi-
ADCP - avançado, modelagem da bilizou o  cronograma dos cursos que 
qualidade de água em reservatórios, terão inscrições abertas até o final de 

Fotos: Projeto Água – Conhecimento para Gestão/DIVULGAÇÃO
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Projeto Guia Opará promove 
qualificação de jovens

Ampliação de cursos oferecidos vai atender ainda mais pessoas
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Por Álvaro Oliveira Pessoal” e “Elaboração de Currículo”, ques do estado através do Serviço e também, por Três Marias apresentar 
ministradas pela professora Sara Nacional de Aprendizagem Comercial. potencialidades de crescimento 
Nascimento Nogueira, MBA em Gestão turístico, já que a região do “Entorno do Os cursos profissionalizantes para 
de Pessoas. Na ocasião, não se intimi- Lago de Três Marias” durante vários garçom, garçonete, camareira, recep- Serão quatro semanas intensas de 
daram. Fizeram várias perguntas e nas períodos do ano recebe visitantes de ção e atendimento ao público farão aprendizado prático nas dependências 
respostas apresentadas pela educa- diferentes lugares do Brasil.parte da grade curricular do projeto do Sine e Senac. Os dois primeiros 
dora, extraíram os melhores métodos Guia Opará neste mês. Os 30 jovens cursos aconteceram entre os dias 6 e 17 
para se conseguir um bom emprego.beneficiados pelo projeto assistiram no de agosto e as capacitações para O Guia Opará está na sua segunda 
   dia 6 de agosto, no auditório do Sine recepção e atendimento ao público vão edição, e este ano qualificará seus 
Por meio das parcerias firmadas entre (Sistema Nacional de Emprego), em do dia 20 a 30 de agosto. beneficiários como condutores turís-
o Instituto Opará, entidade executora Três Marias, à aula inaugural dos cursos ticos. O sucesso do projeto é originado 
do projeto, Senac, Sine, Secretaria para capacitação profissional. pela parceria do Instituto Opará,  A escolha dos cursos ocorreu pela 
Municipal de Turismo e Secretaria de Instituto Votorantim e Votorantim Me-ampla demanda por profissionais 
Estado de Trabalho e Emprego, jovens e tais (unidade de Três Marias), empre-Nesse primeiro encontro, os selecio- especializados em setores que traba-
alguns moradores selecionados serão sas que valorizam o crescimento nados foram contemplados com duas lham diretamente com o turismo, tais 
qualificados por profissionais desta- profissional da juventude trimariense.importantes palestras: “Marketing como: hotéis, pousadas e restaurantes 



Carlos Mário – Nasceu no Lajeado, Dalton do Didi - Marido da Fátima ele 
filho de Dargisa. É um trator para mora em Sete Lagoas mas sempre vem 
trabalhar. Sistemático igual toda a prestigiar a festa em sua terra natal.
família.

Antônio Moreno  – Com sua barbicha Mestre de cerimônia - Thiago foi o 
de bode,  mora na cabeceira do córrego apresentador oficial da Festa de 
das Pedras. E é um defensor da Manuelzão.
conservação das veredas no córrego do 
Chiqueiro.

Dona Zulma - Antiga em Andrequicé, Duas 'marias' - Maria Preta e Maria 
ela criou todos os filhos do Didi e de do Tadeu,  moradoras das Pedras.  
diversas outras pessoas.

Jair da Júlia – Folião da melhor Tal pai tal filha – Maysa, filha de 
qualidade. Um guerreiro do bairro Islande, tem a cara do pai.
Ipiranga. Faz parte da Folia das Pedras.

Dona Minduca – Viúva de Geraldo Dulce - Irmã de Zulma, mãe do Dalton 
Lopes, é uma das pessoas mais alegres 

e viúva do Didi.
da região. Está sempre de bem com a 
vida.

Cavaquinho de ouro – Sedyr, um dos Casal feliz - Carol do Bertier e o 
melhores tocadores de cavaquinho. marido, Cacá. Ambos trabalham na 
Sabe tudo. Votorantim Metais, em Mato Grosso 

do Sul.  Ela é advogada. Ele é 
engenheiro. Estavam passando férias 
na casa do Zé Renato.

Nozinho Pompeano – Mora na Sirga. 
Mundinho do Cabrito - Foi homena-Vida de artista - Fabiana Almeida, a É outro especialista em cavaquinho. Ao 
geado por José Antônio,  como um dos cantora e seu pai na Festa de Manuel-invés de usar dedeira ou paleta 
foliões mais antigos da região.zão, em Andrequicé.comum, faz questão de andar com 

paletas de chifre de boi, feitas de 
próprio punho.
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Notícias dos distritos de Três Marias De lá prá cá
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Belico – Um dos moradores mais antigos das Pedras. Excelente figura humana 
e bom contador de casos.
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 Siga Bem Caminhoneiro Siga Bem Caminhoneiro

Por Álvaro Oliveira param do projeto, que percorreu mais 
de 137 mil quilômetros e visitou cerca 
234 municípios brasileiros, além de ter Nos dias 17 e 18 de agosto (sexta e 
realizado 523 eventos em 984 dias de sábado) Três Marias recebeu no Posto 
viagem.Beira Rio - Rodovia Br-040, Km 272, a 

Caravana Siga Bem Caminhoneiro 
2012. Maior ação social e promocional Voltada essencialmente para caminho-
itinerante realizada nas estradas da neiros, a Caravana Siga Bem cobrirá 
América Latina. grande parte do território brasileiro, 

durante 77 dias, em uma extensão 
aproximada de 17 mil quilômetros, 
com caminhões e carretas, e fará Além disso ainda são ministradas as Em 2012, a Caravana Siga Bem, realiza 
paradas em 26 postos da nova rede Siga palestras Siga Bem Criança, Siga Bem sua 6ª edição, e o projeto conta com o 
Bem da Petrobras e em 22 Conces- Mulher, MAN Latin America - sobre os patrocínio da Petrobras e da MAN Latin 
sionárias MAN/Volkswagen. novos motores Euro 5 e caminhões VW, America. O conceito deste ano é o da 

testes e orientações sobre saúde, sustentabilidade e meio ambiente, 
Nestas paradas, além das ações sociais, aferição de pressão, glicemia (diabe-uma vez que a Caravana Siga Bem está 
os profissionais da estrada e seus tes), vacinas, Concurso Caminhoneiro alinhada às novas tecnologias de moto-
familiares também têm a oportunidade do Ano, Test-drive com os caminhões rização, combustíveis e complementos 
de participar de diversas brincadeiras, VW 19.330, 24.280, 25.390, massagem que diminuem a emissão de gases 
ações lúdicas e assistir gratuitamente e corte de cabelos. Na sexta (17) teve apresentações do poluentes.
um espetáculo de teatro - “Paixão é Programa de Erradicação Infantil (PET) 
igual fumaça, sufoca, mas passa!”, que com a apresentação de “Sonhos para 
é apresentado pela equipe da Caravana quem quiser”, os meninos do Pro 
Siga Bem sobre temas sociais e Jovem de Três Marias, apresentou a 
ambientais. peça “O Ratinho Vermelho”, teve a 

apresentação da dupla sertaneja 
Thiago e Nael e de Natália e Isabella. Outro tema central são as palestras 

ministradas por profissionais do 
Departamento de Ensino da Polícia No Sábado (18) teve apresentação 
Rodoviária Federal, cujo objetivo é a teatral e musical do Projeto: Pasto-
conscientização sobre os níveis rinhas Mirins de Andrequicé, apresen-
alarmantes de acidentes fatais nas tações de danças com fitas do projeto 
rodovias brasileiras.FADA, apresentação de Percussão do Desde que foi lançado, mais de 1,3 

Instituto Opará e apresentação serta- milhão de caminhoneiros já partici-
neja de Marcos & Leandro.

Caravana desembarca em Três Marias
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Por Álvaro Oliveira Os participantes ouviram as instruções 
do Chefe de Proteção ao Meio 
Ambiente de São Gonçalo do Abaeté, Foi realizada no dia 16 de agosto 
Aílton Oliveira, que deu as boas vindas (Quinta), a “IV Barqueata Rio Lim-
a todos e falou da satisfação em po...Todo dia”. O objetivo da barqueata 
promover mais uma barqueata. é promover a conscientização ambien-

tal, por meio da coleta de lixo às 
margens do rio São Francisco, no O Norberto e o João Eudes Pereira, 
trecho entre a ponte que divide os Analista Ambiental da Votorantim 
municípios de São Gonçalo do Abaeté, Metais, unidade de Três Marias, 
Três Marias e o Pontal do Abaeté, também desejaram uma atividade 
encontro dos rios São Francisco e tranquila a todos os participantes. 
Abaeté – cerca de 60km. A concen- Após as instruções, foi a vez de colocar 
tração começou por volta das 7h30 na os coletes salva-vidas e entrar nos 
casa do pescador Norberto Antônio barcos, que já estavam a postos na 
dos Santos, um dos pescadores mais margem do rio. Na medida em que 
antigos e tradicionais da região. Ouve a seguiam rumo ao Pontal, os jovens e 
entrega de um kit contendo camisa, passageiros saiam em direção aos 
água mineral, sacos de lixo, luvas e locais, onde encontravam lixo às 
ainda foi servido um café da manhã. margens do rio. Munidos de luvas e 

sacos plásticos, a turma recolheu todo 
tipo de dejeto. 

A barqueata também revelou momen- Chico”, a bela natureza ainda  desponta 
tos vibrantes como a descida da e merece sempre a atenção de todos. O 
Cachoeira Grande, que exige muita trajeto durou cerca de três horas até a 
atenção dos piloteiros. Em todo o chegada ao Pontal do Abaeté. Os 
percurso, a natureza surpreende e barcos chegavam aos poucos, carrega-
revela imagens exuberantes. Árvores, dos de entulho, armazenados em 
pássaros e o próprio rio encantam os sacos, trazidos pelos participantes. O 
olhos e a alma de quem navega por lixo foi todo empilhado num local no 
suas águas. Mesmo com o crescimento qual o caminhão da Prefeitura de São 
das construções na beira do “Velho Gonçalo do Abaeté vai recolhê-lo.
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Dedicação ao “Velho Chico”

Lixo é retirado das margens do rio São Francisco

Fotos: Álvaro Oliveira
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A iniciativa da ação ecológica já teve 
resultados positivos. O que já aponta 
para um futuro mais promissor em 
termos de educação ambiental nas 
margens do rio. Segundo o coorde-
nador da barqueata, Ailton Oliveira, a 
cada ano a quantidade de lixo diminui:

“Apesar de termos todo tipo de 
lixo jogado às margens do 

nosso rio, o volume é cada vez 
Ao final da barqueata ecológica, foi 

menor, o que mostra a servido um almoço para os colabo-
importância do nosso trabalho” radores na Pousada Estância Modelo.

Após a missão cumprida, alguns dos Ailton se mostrou satisfeito com os 
participantes puderam se descontrair resultados desde a primeira edição. 
um pouco. Afinal, o trabalho foi duro e 
de uma dedicação rara à natureza.“Na primeira, tivemos uma quantidade 

expressiva de lixo encontrado. Já na 
segunda, com os trabalhos de cons-
cientização, verificamos que a quanti-
dade diminuiu e na terceira também. 
Hoje, com a quarta edição reduzimos 
ainda mais. O rio está a cada dia mais 
limpo. As sementes que distribuímos 
na edição passada já estão mostrando 
resultado. É um trabalho que tem um 
efeito positivo”, comemora Ailton 
Oliveira.

O pescador Norberto Antônio dos A barqueata é organizada pelo Depar-
Santos acredita em iniciativas como tamento de Meio Ambiente da prefei-
estas. tura de São Gonçalo do Abaeté, e 

contou com a participação de vários 
pescadores, barqueiros, jovens do “As coisas estão dando certo, o 
projeto Guia Opará, Polícia Militar do pessoal se conscientizando e o 
Meio Ambiente, Posto Beira Rio, 

rio agradece”. Votorantim Metais, Cemig – Programa 
Peixe Vivo, Sest/Senat, Prefeitura 
Municipal de Três Marias, Náutica Norberto ainda ressalta a participação 
Morada Aquática, Náutico Três Marias, de jovens e a preocupação das crianças 
Buriti, CONSEP, ICMBio e Pousada e adolescentes com o meio ambiente. 
Estância Modelo.

A esperança de um 
mundo melhor

Fotos: Álvaro Oliveira
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A terceira via 
em Três Marias

PTN lança candidatura própria em chapa 
encabeçada por José Alberto Borges

Agosto de 2012 - Ano II - Edição 18

Este ano, quando da edição do Na outra partida, a equipe do Indepen-
campeonato oficial de nossa cidade, dente conseguiu desbancar o favoritis-
aconteceram fatos lamentáveis no mo do CAT vencendo por 2 a 1, 
esporte.  Não vamos ficar aqui apresentando um grande futebol e 
remoendo fatos, ou continuar apon- constituindo-se assim, na grande 
tando culpados, o que passou, passou. surpresa da competição. 
Entidades foram punidas e a vida 

Portanto, o confronto para as finais do continua. O campeonato está na sua 
2º turno, entre Tradição X Indepen-fase final, mas o esporte, ou melhor, no 
dente será nos dias 26 de agosto e 2 de nosso caso, o futebol, perdeu o que se 
setembro. O vencedor será o adver-considera seu grande mérito, ser o 
sário do São Francisco que, por ter sido aglutinador de paixões. 
campeão do 1º turno, classificou-se 

O esporte deixa de ser agregador, para a grande final, que também serão 
quando é usado como palco de duas partidas.

 decisões fora do contexto esportivo. 
Os próximos eventos, de acordo com o 

Tanto o Esparta, quanto o Bela Vista, presidente da Liga, Wanderley, será o 
estão pagando caro pro não compa- Campeonato Regional de Escolinhas, 
recerem aos jogos. Seus dirigentes nas categorias Pré-Mirim, (de 10 aos 11 
perderam credibilidade para as próxi- anos), Mirim, (de 12 aos 13 anos), 
mas competições. Perderam até Infantil (de 14 aos 15 anos)  e o Torneio 
mesmo o respeito de seus próprios tor- de Master, com atletas acima de 45 
cedores. anos. Estes eventos provavelmente 

encerrarão as atividades futebolísticas 
Por isso a Lei deve punir exemplar- do ano, em nossa cidade.
mente. Pessoas e entidades que não 
têm compromisso nem comprome- Um recado aos desportistas em geral: 
timento com a paixão de seus próprios procurem o JTM para divulgar o seu 
torcedores, merecem nada menos que esporte. Escreva para nossa redação. 
o ostracismo.

Também procurem o poder público, as  
Em matéria de esportes, Três Marias é empresas privadas, vamos juntos 
um marasmo só, não acontece nada. Só conseguir verbas para organizar com-
o futebol que movimenta, mesmo petições, convidar equipes de outras 
assim, muito pouco, a vida de uma localidades, fazer intercâmbio.   
cidade também pobre em atrações 

Eu e o JTM estamos a sua disposição culturais. 
para ajudar a difundir eventos e 

Sendo assim, vamos lá. Foram defini- atividades esportivas na nossa região. 
das as partidas para as semi-finais. De Nos procure. Vamos juntos melhorar o 
um lado, Tradição X União (que jogou nosso cenário esportivo e cultural.
com o regulamento à seu favor, 

Entre em contato com Wagner Ferrão:empatou com a equipe do CAT em 1 x 1, 
wagnerferrao13@gmail.com

e ambos se classificaram, eliminando o 
time da Mineira) e do outro, as equipes 
do Independente X CAT. 

No primeiro jogo o Tradição venceu por 
5 a 0, sendo que o grande destaque da 
partida foi o centroavante Eduardo, 
voltando após oito meses de afasta-
mento devido à séria contusão no 
joelho, anotando três gols. 

Da redação No caso da campanha dos irmãos 
Borges da Silva que não apresentam 
reais chances de eleição, ela é chamada Diferentemente do que muitos cida-
de "nanica".dãos e eleitores trimarienses podem 

pensar, as eleições deste ano não terão 
apenas dois candidatos. Em todas as eleições, as candidaturas 

consideradas nanicas enfrentam uma 
grande dificuldade no confronto com O comerciante José Alberto Borges da 
as coligações mais amplas com vários Silva, do partido PTN, realizou a 
partidos e muito tempo em rádio e convenção municipal do seu partido no 
televisão.dia 30 de junho (sábado) e requereu o 

registro de sua candidatura a prefeito 
de Três Marias nas eleições deste ano. Mesmo assim, alguns conseguem se 
O candidato escolhido para a disputa destacar e atingir o seu objetivo. Foi o 
do cargo de vice-prefeito foi Ricardo caso do Enéas, que se elegeu deputado 
Borges da Silva, também do PTN – federal, pelo PRONA, em São Paulo 
Partido Trabalhista Nacional. com mais de 1,5 milhão de votos, em 

2002. Sua votação extraordinária 
elegeu mais cinco candidatos do seu O curioso é que o candidato principal 
partido.chegou a publicar um quase anúncio no 

portal Lago Notícias convidando 
pessoas para serem candidatas pelo Quando foi candidato a presidente da 
seu partido a vereador e até a vice na república, em 1998, Enéas tinha tempo 
chapa. para dizer apenas algumas frases e um 

'bordão'que ficou famoso: - Meu nome 
é Enéas!!!!!!!!Destaque

Enéas Carneiro faleceu em 6 de maio No caso de eleições em municípios nos 
de 2007, aos 68 anos, vítima de quais existem dois fortes candidatos e 
leucemia.um outro também com chances de 

disputa, esta candidatura é intitulada 
por terceira via.

Esportes Por Wagner Ferrão

As últimas e velhas notícias
Que tal mudar o cenário esportivo?
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XIII Encontro 
Nacional de 

Motociclistas

Tragédia no Lago 
de Três Marias
Pai, mãe e filho perdem a vida na represa 
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Por Álvaro Oliveira motociclistas presentes.
O cantor Renato Rio Blues fez a 

Foi realizado entre os dias 3 e 5 de abertura do evento na sexta, dia 3.  A 
agosto, na Praia Mar de Minas, a festa banda Bodock Rock deu continuidade 
tradicional de Três Marias – Encontro aos shows. No sábado (4), além da 
Nacional dos Motociclistas realizado programação do dia, teve o batismo de 
pelo Moto Grupo Tubarões do Velho três facções do M.G. Tubarões do Velho 
Chico e Prefeitura Municipal de Três Chico, da cidade de Patos de Minas, 
Marias. Os conjuntos tocaram o estilo Patrocínio e Serra do Salitre. Logo após, 
musical que marcou épocas e gerações aconteceram os shows das banda Sua 
e que continua vivo em nossas Mãe, Eutanásia, Bodock Rock e Renato 
memórias. Estiveram presentes no Rio Blues.
evento pessoas de todas as idades. 

No domingo (5), teve um café da 
Foram seis estados representados manhã para os motociclistas com a 
pelos motociclistas, São Paulo, Rio de concentração de motocicletas e a 
Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiás, banda Sua Mãe agitou a galera, 
Minas Gerais, e outras 55 cidades encerrando o XIII Encontro Nacional de 
representadas, com mais de 1.222 Motociclistas.

Por Álvaro Oliveira Edna Batista Moura Silva de 36 anos e 
seu filho Arthur Gabriel Batista Lima de 

A bela represa de Três Marias que já 6 anos foram localizados no sábado 
recebeu regatas, grandes eventos e (18) por volta das 17hs. 
encontros como o de motociclistas 
também foi palco de uma grande Outra filha, a adolescente Luana 
tregédia. Batista Silva de 15 anos conseguiu 

nadar até as margens e, foi resgatada 
Uma família morreu ao tentar atraves- por volta das 14hs de sábado (18) em 
sar o lago em um barco de alumínio no uma pousada a beira do lago.
dia 17 (sexta) por voltas das 22hs. 
Segundo a Policia Militar ventava muito Um fato curioso é que todas as vítimas 
no momento do acidente e as ondas estavam de coletes salva-vidas o que 
eram altas, o que provavelmente não evitou a morte dos três. Somente a 
ocasionou o acidente. perícia vai poder apontar a causa do 

acidente.
Os corpos das vítimas, Cleiton Manoel 
Alexandre Lima de 38 anos, sua esposa 

Evento reuniu mais de mil e duzentos motociclistas

Comportamento Verde
Da redação  “A Votorantim Metais busca despertar colaboradores foram orientados sobre 

a consciência para a importância das controle de queimada, consumo de 
boas práticas de preservação do meio água e energia. Nesta semana, os Durante a segunda semana de agosto, a 
ambiente. A partir do momento que o painéis feitos pelos alunos das escolas Votorantim Metais realizou a Semana 
cidadão entende o seu papel como estão expostos na unidade.de Cidadania e Solidariedade em Três 
agente transformador e exerce Marias e São Gonçalo do Abaeté, com o 
atitudes responsáveis no seu dia a dia, objetivo de promover a reflexão e Sobre a Votorantim Metais
fortalecemos a rede para o desenvol-estimular o comportamento verde nos A Votorantim Metais é uma Empresa 
vimento sustentável”, Fernando Rezen-cidadãos. do Grupo Votorantim, um dos maiores campanha foi a E.E. João Guimarães de, gerente geral do Sistema Três conglomerados empresariais da Rosa. Ela será contemplada com a Marias da Votorantim Metais. América Latina. A Companhia possui Foram desenvolvidas atividades inter- revitalização do seu jardim, que será  dezessete unidades: onze no Brasil, nas na Unidade e em sete escolas da feita de forma voluntária pela equipe 
Os alunos das escolas participantes quatro nos Estados Unidos, uma na comunidade: Escola Estadual Carlindo de jardinagem e colaboradores da 
foram desafiados a elaborar o Painel China e uma no Peru. Gaia (Bairro Joaquim de Lima), Escola empresa em comemoração ao Dia do 
Cidadão – Comportamento Verde, com Municipal Olindo Gonçalves (Bairro Voluntariado. 
ilustrações que retratam de forma Beira Rio – São Gonçalo do Abaeté), A empresa é a maior fabricante de  artística e lúdica práticas de cunho Escola Estadual Juscelino Kubitschek níquel eletrolítico da América Latina,  Campanha para os colaboradoresambiental que foram vivenciadas no de Oliveira (Bairro Cemig), Colégio líder no mercado brasileiro de alumínio Na Unidade da Votorantim Metais, o período das férias escolares. Millenium (Bairro Vila CMM), Escola e uma das cinco maiores produtoras de comportamento verde também é Estadual General Arthur (Bairro Cen- zinco do mundo. Esta sinergia reforça a incentivado em peças de comunicação tro), Escola Municipal Professor Os painéis foram recolhidos nas escolas posição da Companhia como segunda interna, bem como ação de cidadania e Johnsen (Bairro Centro) e Escola e avaliados pela equipe de Meio maior empresa brasileira de metais solidariedade. Estadual Guimarães Rosa (Bairro Ambiente da Unidade Três Marias da básicos, com faturamento de R$ 8,9 

Joaquim de Lima). Votorantim Metais. A escola que bilhões em 2011 e aproximadamente 
O tema foi divulgado em vários meios apresentou o material mais criativo e 10 mil funcionários.
de comunicação, como em Indoors e que melhor expressou o tema da 
informativo na mesa do refeitório. Os 

Votorantim Metais realiza  Semana de Cidadania e Solidariedade 

Fotos: Álvaro Oliveira Fotos: Álvaro Oliveira
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Alvina Albina de Carvalho 29/07/2012
Jorge Ribeiro 7/8/2012

José Alves de Souza 20/7/2012
José Luis Machado de Oliveira 4/8/2012

Maria da Conceição Barbosa de Araujo 18/7/2012
Samuel Bento da Silva 23/7/2012

Vicentina Gomes da Silva 31/7/2012
Violeta Pedroso de Almeida 4/8/2012

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


