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Esta edição é especial. Especialíssima! Ela está concentrada no tema do momento: 
a política.

A campanha política encontra-se muito radicalizada em Três Marias. A fofoca e a 
mentira circulam pela cidade como rastilho de pólvora. Em uma campanha 
eleitoral, o que deveria prevalecer é a verdade. Mas nem sempre é assim. 

As pessoas atrasadas acham que a intriga ainda funciona. Elas se esquecem que as 
coisas mudaram e o que eleitor não é bobo. O tempo dos 'coronéis' faz parte do 
passado.

As propostas e a promessas dos candidatos precisam se analisadas com cuidado 
pelo eleitor.  O eleitor vai pensar e refletir na hora escolher seu candidato.

Como forma de contribuição para a decisão de eleitor, o JTM traz, nesta edição, 
entrevistas com os três candidatos a prefeito. Elas são reveladoras.

Que o eleitor escolha o melhor para Três Marias.
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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.

Entre 
(Parênteses) 

Da redação

Esclarecimento (1) - O Prefeito Adair Divino da Silva questionou o editor do JTM 
sobre a matéria que aborda o assunto da invasão de uma reunião do candidato 
Vicente Resende pelo vereador Aristides de Oliveira, realizada na região da 
'Arapuca'. O prefeito alega que ficou parecendo que ele teria mandado o vereador 
tomar aquela atitude, quando o jornal colocou junto ao nome de Aristides a função 
que ele desempenha na Câmara Municipal de Três Marias na condição de líder do 
Prefeito. Na verdade, o Prefeito tem razão em parte. Os atos do vereador fora do 
recinto da Câmara Municipal não são atribuições de líder. Fica aí o esclarecimento:  
Aristides de Oliveira é o líder do Prefeito. Fora da Câmara o Prefeito não tem nada a 
ver com suas atitudes. Torna-se difícil separar isso, pois na Câmara o vereador faz as 
mesmas coisas.

Esclarecimento (2) -  O prefeito disse ao JTM que conversou com o vereador 
Aristides de Oliveira. O vereador explicou que era amigo do dono da casa, que teria 
dado a palavra a ele. O JTM acredita na palavra do Prefeito.

Quiprocó - Deu a maior confusão a tentativa de apoiadores de Niator  Figueiredo  
de expulsar o repórter do JTM de um comício no bairro Joaquim de Lima. Além de 
desrespeito a imprensa é livre para cobrir qualquer evento. A coisa esteve feia 
entre o chefe de redação do JTM e Niator Figueiredo. No final pediram desculpas 
ao jornal e ficou tudo bem. Graças a Deus! 

Chuva de ovo - Chegou a este jornal a informação de que Niator Figuereido, o 
prefeito Adair Divino da Silva e todos os seus apoiadores teriam tomado uma 
saraivada de ovos no bairro Marabá. O JTM checou e confirmou. A fonte, do 
próprio bairro, não  quis se identificar e muito menos afirmar a origem da ação. O 
certo é que independentemente de política, jogar ovos também é um grande 
desperdício. Pior seria se fossem tomates que estão custando os olhos da cara!

A guerra das pesquisas - Mais uma informação aos navegantes: um dos candidatos 
a prefeito teria enorme diferença sobre o outro em pesquisa realizada na cidade. 
Parece que tem vereador considerado bom de voto correndo risco de não se eleger. 
Se a tendência se confirmar e a diferença for muito grande, o candidato que se  
eleger deve fazer a maioria na Câmara. 

Histórico de candidatos - Muito impressiona a quantidade de candidatos com um 
histórico bastante questionável, principalmente para vereador. Envolvimento em 
processos até de crimes hediondos, corrupção e atitudes incompatíveis com o 
esperado para representantes do povo parecem não intimidar eleitores fiéis ou 
comprados por eles. O ideal seria observar bem a história e a vida de cada 
candidato e votar com consciência. Mas parece que consciência em Três Marias é 
nome de córrego ou um produto que pode ser comprável por qualquer 50 reais.
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O JTM não se responsabiliza por matérias assinadas por colunistas, uma vez que a opinião por elas emitidas
 podem não expressar o pensamento de seus editores.



Por Álvaro Oliveira

Uma semana após denúncia do 
Sinditrema ao Ministério Público 
sobre os atrasos dos repasses ao 
IPREM, assim como o não pagamento 
da primeira parcela do 13º salário e 
atraso no pagamento dos aposenta-
dos que são de responsabilidade da 
Prefeitura, o Conselho Administrativo 
da Previdência Municipal de Três 
Marias – IPREM que são represen-
tados pela Administração Municipal e 
Servidores Públicos Municipais, 
também entrou com representação 
denunciando o Município pelos 
atrasos dos repasses devidos.

Estes atrasos totalizam um 
débito de R$ 957.776,45 

(novecentos e cinquenta e 
sete mil, setecentos e setenta 
e seis reais, quarenta e cinco 

centavos).

Esta atitude foi tomada por unanimi-
dade pelo Conselho Administrativo 
do IPREM e demonstra que a situação 
está se agravando cada vez mais.

“Percebe-se que a atual equipe de 
governo não tem alternativas para 
resolução do problema. Isto compro-
va a necessidade urgente de mudan-
ças, no sentido de tentar salvar nosso 
Instituto para que  o cidadão trima-
riense não pague mais uma vez pela 
irresponsabilidade dos administra-
dores municipais” -, ressalta Rubens.

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade

03

Os atrasos totalizam uma dívida de quase 1 milhão de reais

SINDITREMA e IPREM 
denunciam administração 

ao Ministério Público 
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Por Pedro Fonseca que cola: 'É o 11 que o povo precisa.  É o falas, confirmando o que ele disse: Completa: 'Não estou falando mentira'. 
- Peço a São Vicente de Paula que o 11 nesta eleição. Todo mundo vota 11. Com isso, praticamente matou sua 

Há mais de 20 anos tornei-me especia- abençoe. Como o abençoou quando É Niator no coração'. afirmativa.
lista em roteirização de programas nasceu. Quem vai ganhar é Três Marias, 
eleitorais. Sempre trabalhei pensando Nos comícios e discursos Niator apare- Chama a atenção quando a apresenta-que precisa de um prefeito honesto.
no telespectador e na forma que ele ce sério, quase bravo, não dá um dora entra e diz: UFA! Fala de uma 

O jingle tem um refrão bem interes-recebe as mensagens que são passadas sorriso. Afirma sempre: -Vamos manter forma tranquila, como se não estivesse 
sante: 'Três Marias pode mais, com pela televisão. Para roteirizar bem é o que é bom e fazer muito mais. cansada de tanta proposta. Quer dizer: 
vontade e coração, com Vicente e preciso conhecer o veículo e dominar a a fala não condiz com o que quis 

Em Andrequicé prometeu tudo que a Eduardo, Três Marias no coração'.sua linguagem. expressar.
atual administração não fez: cuidar da 

No segundo programa, Vicente se Nesta campanha vi com surpresa a boa localidade, que ficou abandonada à O prefeito afirma em comício: 'Estão 
encontra falando em reunião: 'Seria qualidade dos programas apresenta- própria sorte. dizendo que não fiz isso. Não fiz 
muito mais cômodo para mim, cuidar dos em Três Marias. aquilo...'.  Soa como palavras, palavras.

De promessa em promessa Niator dos meus negócios. Eu nunca fui feliz 
Distante da cidade 400 km, elaborando tenta se vender como a continuidade O programa usa o Padre Reginaldo em divorciado da vida do meu povo. As 
roteiros de programas de televisão em que vai fazer mudanças no estilo de comício no bairro São Geraldo, avali-pessoas querem ver o crescimento 
Varginha, percebo uma evolução muito governar.  Talvez tentando se apropriar zando as propostas de saúde. O bairro pessoal e intelectual e econômico da 
grande no conteúdo e na forma de de um nicho que a oposição deveria São Geraldo foi totalmente abandona-nossa cidade, onde vivo há 27 anos. O 
apresentação dos candidatos. Lembrei- explorar de forma contundente: a do pela atual administração. Parece povo exige mais respeito com o 
me da época que, em Três Marias, os mudança radical. que a sua aparição tenta amenizar a dinheiro público. E um corpo de 
candidatos produziam programas 'lam- resistência do bairro. Só que o proble-assessores, mais técnico do que 

O programa de Niator privilegia o bões' e deixavam no ar durante uma ma maior do bairro é outro. Ao final o político'.
discurso. Não apresenta família e entra semana ou mais. Ainda bem que as prefeito Adair Divino da Silva até dança 
direto no tema político, sem se preocu- Em um bate papo, Vicente e Eduardo, mudanças são muito positivas. nas imagens do jingle.
par em contextualizar o ambiente. estão na Ilha do Mar Doce ou no Hotel 

Do outro lado, Vicente centra o seu 3º Niator privilegia o discurso político Fazenda. Vicente declara: - Eu amo esta 
Nota-se no programa a falta de uma programa no bairro Sebastião Alves, dá cidade. Sou apaixonado por Três 
espinha dorsal bem definida, apesar de Com 10 minutos e 43 segundos e voz às pessoas e esgota os assuntos do Marias.
contar com muitos apoios de popu-utilizando o tema 'Eu quero mais para bairro. Uma fórmula interessante.
lares. Não tem a preocupação de Sentados lado a lado, em uma cena Três Marias', Niator Figueireido foi 
apresentar um enredo consistente com Na abertura diz: 'O maior patrimônio bucólica e aparentemente tranquila, apresentado pelo prefeito Adair Divino 
princípio, meio e fim. de Três Marias é o seu povo que precisa Eduardo afirma: - Queremos tornar da Silva. Depois da apresentação 

ser respeitado. Três Marias não pode Três Marias uma cidade melhor de se formal, o prefeito faz uma pergunta: 
Vicente conta a sua história ser a cidade do futuro. Não podemos viver.'Seria hora de mudar o que está dando 

abrir mão dos nossos sonhos'.certo? Fizemos muito, mas muito mais 
Com 15 minutos e 57 segundos, Vicente fala: - Quero ser o prefeito do precisa ser feito'.
Vicente começa o programa andando No meio do programa cita Nelson trabalho, do desenvolvimento, da 
de carro. Na abertura declara: 'Tenho o Mandela, o grande líder e libertador da educação. Quero ser o prefeito da Buscando destacar o apoio do governa-
sonho de mudar o rumo de Três Marias. África do Sul: 'Desde o amanhecer da união.dor Anastasia, do vice-governador 
'Três Marias pode mais', o slogan de humanidade, a espécie humana sabe Alberto Pinto Coelho e do senador 

Alegre e otimista, Vicente agradece a campanha, aparentemente disputa o respeitar  as pessoas que têm coragem Aécio Neves, Niator permanece o 
todos: “estamos caminhando felizes. espaço com outro conceito: 'Três e dizem a verdade'.tempo todo escudado no prefeito.
Tendo a oportunidade de ouvir. De dar Marias em boas mãos'.

Depois dá um recado ao funcionalismo voz às pessoas”.Dr. Claúdio, seu vice, afirmou: - 'Não 
Vicente retorna ao passado.  Apresenta com propostas voltadas para a eficiên-troco Três Marias por cidade nenhu-

Vicente e Eduardo se levantam e a família: a mãe, dona Geralda Resen- cia. Fala em manutenção de todos os ma'.
andam de costas para a câmara. A de, o amigo Zé do Jota e o irmão, programas sociais e na busca de outros.
edição de imagens privilegia reuniões Vicente usa um depoimento do Cenas de comícios e reuniões recheiam Reinaldo Resende,e se lembra do pai.
com muitas pessoas e apoios políticos. senador Clésio Andrade, do PMDB de o programa. As imagens são boas, 

Vicente enfatiza a origem humilde. Minas, que aparentemente não agrega apesar de serem usadas tomadas 
Vicente finaliza com um discurso Filho de pai caminhoneiro, Pedro nada à campanha.aleatórias, sem a preocupação de 
inflamado: - Não somos donos das Resende. Da mãe que plantava horta-apresentar uma grande concentração 
melhores ideias. Ouvimos as pessoas Ao final fala uma frase emblemática: liças e verduras, produtos que ele de pessoas.
para construir uma história verdadeira, 'Vamos mudar para fazer bem feito. vendia nas ruas. Afirma que foi chapa 
de coragem, de avanço para todas as Porque fazer mal feito custa muito No segundo programa, o prefeito Adair de caminhão de leite, acompanhando o 
pessoas. Uma história de muito caro'.Divino da Silva, volta a cacifar seu pai de fazenda em fazenda, que vendia 
sucesso.candidato dizendo: - Niator teve oito calçados em Belo Horizonte.

Avanço da tecnologiaanos de vereador e sete anos de 
Vem o irmão e calça: - Meu pai faleceu Análise do terceiro programasecretário.

Vale ressaltar que ambos os candidatos quando Vicente tinha menos de 18 
possuem perfis em redes sociais nas Esta parece ser a forma encontrada anos. Vicente sempre foi o meu ídolo. No terceiro programa Niator tenta se 
quais pode-se acompanhar a trajetória para mostrar a experiência de seu aproximar do conteúdo de Vicente. 

A chegada a Três Marias em 1985 e o da campanha de cada um, as adesões, escolhido. A campanha usa de um Apresenta-se com aparência mais 
Posto Mar Doce mereceram destaque. os links para os programas e inúmeras argumento bom: cuidar do cidadão e tranquila, concede entrevista a apre-
Vicente alinhava bem a questão da fotos de campanha, caminhadas, investir no futuro. sentadora e volta a dizer: “conheço a 
educação, e a necessidade de curso comícios e reuniões.cidade como a palma da minha mão”.

Niator tenta passar a ideia de que superior na cidade.
Da mesma maneira que de um tempo conhece a cidade como ninguém: Fala que visitou todos os bairros e cita 

Depois Eduardo conta a sua história '-Conheço cada palmo deste chão', pra cá melhorou a qualidade dos um por um. Esboça até um sorriso. O 
dizendo que nasceu na roça e foi parodiando uma música de Renato programas de TV, esperamos que o uso vice entra e apresenta uma série de 
carvoeiro.Teixeira. da internet também cresça em uma propostas para a saúde. Afirma: “Três 

cidade que ainda não tem qualidade Marias deixa no chinelo qualquer 
A mãe de Vicente, por sinal uma figura O jingle de campanha é o tradicional neste tipo de mídia, especialmente cidade de Minas Gerais com uma 
muito forte, calça boa parte das suas sertanejo universitário com um refrão quando se diz de conexão.população de 30 mil pessoas na saúde. 

Análise da propaganda 
eleitoral 

Programas de televisão revelam qualidade
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Por Álvaro Oliveira As prestações de contas estão regula-
mentadas pela Resolução TSE nº 
23.376/2012 - que trata da arrecada-Candidatos, comitês financeiros e 
ção e dos gastos de recursos por partidos políticos deveriam enviar a 
partidos políticos, candidatos e comi-segunda prestação de contas parcial 
tês financeiros e da prestação de das Eleições 2012 até o início da 
contas nas eleições de 2012 - a indica-semana passada. O envio da prestação 
ção dos nomes dos doadores e os parcial é feito pela internet no site 
respectivos valores doados e também www.tre-mg.jus.br e, é automati-
dos fornecedores são exigidos somen-camente processado pelo próprio 
te na prestação de contas final, que Sistema de Prestação de Contas 
deve ser prestada à Justiça Eleitoral até Eleitorais – SPCE, a partir do comando 
6 de novembro de 2012 ou 27 de do candidato ou do partido. Comitês 
novembro de 2012 (no caso de 2º financeiros prestam contas em conjun-
turno). to com os respectivos partidos. Todos 

os candidatos estão obrigados a 
NOTA DA REDAÇÃOprestar contas parciais e finais, mesmo 

que seus pedidos de registro tenham 
sido indeferidos ou eles tenham Uma das grandes evoluções das leis 
renunciado à candidatura. que regem as campanhas políticas é a 

prestação de contas detalhada e com 
data certa para ser feita. Outra Nos relatórios parciais, candidatos e os 
evolução é a lei da Ficha Limpa que partidos políticos deverão discriminar 
procura retirar do pleito eleitoral os recursos em dinheiro ou estimáveis 
candidatos que tiveram contas rejeita-em dinheiro que tenham recebido para 
das, principalmente para candidatos financiamento da campanha eleitoral e 
que já exerceram cargos públicos e não os gastos que já tiverem realizado, na 
obtiveram aprovação financeira do página da internet criada pela Justiça 
mandato exercido. Ou seja, deixar Eleitoral para esse fim. A entrega da 
dívida para as administrações seguin-prestação de contas fora do prazo 
tes pode custar mais caro do que se repercutirá na análise final das contas 
pensa. de campanha. 
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Por Álvaro Oliveira membro do órgão responsável pela 
fiscalização dos gastos públicos ele fica 
impedido de participar do quadro As campanhas políticas da região 
sucessório de 2012.central do estado de Minas Gerais 

deixam de ter a participação de uma 
importante presença, o Deputado Nas eleições municipais anteriores, 
Doutor Viana (DEM). Doutor Viana que estava em seu quarto 

mandato na Assembleia legislativa de 
Minas Gerais e foi majoritário por duas Curvelo, Felixlâdia, Inimutaba, Corinto 
vezes seguidas em eleições estaduais e Presidente Juscelino, assim como Três 
em Três Marias, sempre teve impor-Marias são importantes redutos políti-
tante participação no quadro político cos do importante deputado.
da cidade. 

Doutor Viana foi eleito como novo 
Quem perde mais com esta ausência é conselheiro do Tribunal de Contas do 
o candidato Vicente Resende (PMDB), Estado de Minas Gerais (TCE). Ele 
que contava com o apoio garantido do tomou posse no início deste mês. Como 
deputado.

Prestação de 
contas ao TRE

Doutor Viana 
no TCE/MG

Políticos têm que andar na linha com gastos Deputado não participa das eleições 2012

Fone: (38) 3754.2222

Fo
to

: J
TM

Foto: Álvaro Oliveira
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Da redação em busca de uma Três Marias onde 
todos nós podemos mais. Repito aqui 
as palavras do maior presidente deste Qual sua história de vida e como se 
país, o Presidente Lula: -' Vamos fazer o iniciou na política?
possível e lutar pelo impossível'. Nasci em Patrocínio em 1953. Comecei 

a trabalhar muito cedo por neces-
Como vai resolver o problema das sidade, aos 8 anos de idade. Meu pai, já 
obras inacabadas?falecido, foi caminhoneiro e minha mãe 

era dona de casa. Sou formado em Vamos fazer o possível para que as 
Engenharia de Minas. Desde cedo obras sejam concluídas. A abertura que 
percebi que o trabalho e a educação tenho, junto ao Governo Federal e 
podem mudar a vida das pessoas. Em Estadual irá facilitar para conse-

Quais os projetos para a cultura de Quais as propostas para Andrequicé, 1985 descobri minha paixão por Três guirmos recursos para terminá-las. 
nossa cidade? Pedras, Silga e Forquilha?Marias, quando mudamos para cá. Em Vamos mudar para fazer bem feito. 
Vamos incentivar e valorizar o talento Com o 15 o meio rural será muito Três Marias iniciei minha carreira Obras mal feitas custam muito caro, 
de nossa cidade. Escritores, artistas e valorizado. Vamos lutar incansa-profissional como frentista do pequeno pois têm que ser feitas de novo.
todas as manifestações culturais serão velmente para que as comunidades posto de combustível “Estalagem”, que 
apoiadas através da criação da Lei rurais sejam assistidas e atendidas nas adquirimos situado na BR-040. Come- Como vai resolver o problema do lixo e 
Municipal de Incentivo à Cultura. suas justas reivindicações. Desde as çamos com apenas cinco pessoas do meio ambiente?
Vamos construir a Casa da Cultura e do estradas de acesso que precisam ser colaboradoras e com bastante trabalho Iremos construir um aterro sanitário e 
Estudante, com anfiteatro, sala de cuidadas, pois as comunidades preci-e dedicação, os negócios cresceram. uma usina de reciclagem de lixo. Gerar 
multimídia, videoconferência, expo- sam estar integradas ao ambiente Hoje temos mais de 130 colaboradores. renda com o beneficiamento inteli-
sição de arte, artesanato, arquivo urbano. Não podem ficar isoladas e Na política, filiei-me no PMDB em 1999 gente do lixo. Vamos ampliar o 
histórico, quadras esportivas e espaço sem apoio da administração. Andre-e estou até hoje. Estou preparado e programa de barraginhas, eliminando 
de lazer. E uma série de outras quicé foi abandonada. Vamos criar quero usar da minha experiência de enxurradas e promovendo a conser-
propostas que ainda estão sendo programas especiais para o produtor vida e do trabalho para transformar o vação das águas pluviais nas proprie-
discutidas com a nossa população. rural com auxílio adequado e todo o futuro das pessoas. Três Marias pode dades rurais. Vamos desenvolver 

apoio para crescer e desenvolver cada mais... programas de reposição florestal e 
distrito a partir de reuniões sérias com O que será feito no lazer?paisagismo nas áreas urbanas, matas 
os moradores que vão definir a suas Criar condições para que o cidadão Qual o seu projeto para administrar ciliares e áreas de preservação perma-
principais necessidades.trimariense tenha mais lazer no seu dia Três Marias? nente. Temos um rio para cuidar e um 

a dia. Vamos construir academias ao ar dos meus principais compromissos será Nosso projeto é trazer mais qualidade 
livre em vários bairros que contarão Mande uma mensagem final para a garantir 100% de coleta e tratamento de vida para as pessoas, dando voz e 
com a presença de profissionais como cidade, para seus eleitores.do esgoto urbano. Vamos desenvolver vez de verdade a elas. Iremos respeitar 
professores de educação física, fisiote- Pedimos que cada morador da nossa projetos para a conscientização da e valorizar o ser humano, investindo na 
rapeutas, dentre outros. querida Três Marias nos receba em sua comunidade, buscando garantir a vida sua motivação e capacitação. Vamos 

residência para discutirmos o futuro de saudável e incentivar ações ecologi-colocar Três Marias definitivamente na 
nossa cidade. Logo, compare o histó-camente corretas. Isso sem contar Quais medidas serão tomadas para rota nacional do desenvolvimento 
rico de vida de cada candidato, sua inúmeras outras ações importantes melhorar a segurança pública?social e econômico.
trajetória de vida e reflita. Não estamos para nossa região. Vamos enfrentar com atitude e 
numa campanha mostrando os erros inteligência o crime organizado através Se eleito, qual vai ser o seu primeiro 
do passado ou denegrindo a imagem de estudos integrados em parceria com A saúde é o principal problema da ato à frente da administração munici-
das pessoas. Estamos fazendo uma a polícia militar, a polícia civil, o cidade. Qual a solução para ela?pal?
campanha com trabalho, diálogo, ministério público e diversos segmen-A maior obra do governo 15 será cuidar Vamos valorizar o servidor municipal, transparência, ética e principalmente tos da sociedade. Vamos também muito bem da saúde das pessoas. motivando-os e traçando metas com respeito ao próximo. Muito já foi apoiar as ações do Conselho Municipal Vamos acabar com as filas, trazer o objetivas. Criaremos o atendimento feito em 49 anos, mas sabemos que de Segurança Pública e criar um SAMU para Três Marias, instalar o popular uma vez por semana, para que Três Marias Pode Mais.programa especial de combate ao uso tomógrafo para que os diagnósticos o cidadão possa reivindicar junto ao 
 de drogas. Tudo isso com ações sejam mais precisos e, sobretudo, prefeito a solução dos problemas da 
Que Deus abençoe a todos e nos integradas, bem planejadas e em investir muito nos postos de saúde, em nossa cidade. Na minha gestão o povo 
ilumine para que esta campanha seja parceria com as famílias dos jovens em programas e nos servidores da saúde vai ter voz e vez.
uma oportunidade de crescimento situação de risco.para que as pessoas tenham um 
para cada um de nós. Um forte abraço atendimento humanizado e preciso. Aponte os principais problemas da para todos, Vicente.Quais obras serão feitas, em termos de cidade e como vai enfrentá-los?

infraestrutura e saneamento? O que será investido na área da Nesta caminhada rumo ao progresso 
Vamos construir rede de esgoto, asfalto educação?de Três Marias estamos visitando todas 
de qualidade e mais infraestrutura em Vamos investir no ser humano constru-as pessoas para dialogarmos e termos 
todos os bairros de Três Marias, de indo um futuro melhor para todos. Com a certeza das principais prioridades do 
imediato nos bairros mais carentes. o apoio do Governo Federal vamos nosso povo e como solucioná-las. 
Vamos investir ainda mais no programa trazer a tão sonhada faculdade para Sabemos que um grande governo só é 
de casas populares Minha Casa, Minha Três Marias. A universidade do “Vale do bom, quando governa para todos. 
Vida. Enfim, vamos cuidar de verdade São Francisco”, que terá vários cursos Quero ser o prefeito do trabalho, da 
das pessoas e de todos os espaços de gratuitos em diversas áreas de educação, do desenvolvimento e da 
nossa cidade.Licenciatura, Bacharelado, Engenha-saúde, mas acima de tudo, da união. 

ria, Tecnologia e outras.Quero junto com o Eduardo unir nosso 
povo, independente da classe social, 
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Vicente 
Resende

Vai criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e  
trazer a Universidade do Vale do São Francisco
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Por Álvaro Oliveira Uma das reivindicações da comunida-
de foi a melhoria do telefone e do posto 
de saúde. Os candidatos acataram as A campanha da coligação Três Marias 
propostas de prontidão. pode mais, teve início em 14 de julho 

de 2012 com o lançamento oficial do 
comitê do povo e a caminhada pelo 
centro de Três Marias. Por onde 
passam, é notória a paixão do povo 
Trimariense por Vicente e Eduardo.

Diversas reuniões temáticas e de 
bairros como Joaquim de Lima, Nova 
Três Marias, Cemig, Ipiranga, Sebastião 
Alves, Ermírio de Morais, dentre 
outros, já foram realizadas, abordando 
temas que envolvem a educação, a 
saúde, a cultura, a geração de empre-
go, o esporte,  dentre outras.

Vicente e Eduardo estão muito satis-
feitos, principalmente com a ótima 
aceitação do povo. 

No domingo, dia 9 a caravana do 15 
esteve no distrito das Pedras. Lá se 
reuniram moradores locais e da Silga 
para ouvir as propostas dos candidatos.

“Em breve o cidadão 
Trimariense vai ter em suas 
mãos um plano de governo 

arrojado e que vai colocar Três 
Marias mais progressista, mais 

Dentre elas está recuperação da justa e desenvolvida, com 
estrada de acesso às comunidades, oportunidades para todos” 
programas de desenvolvimento da 

Vicenteagricultura familiar e implantação de 
fossas sanitárias e mais poços artesia-
nos. Sem contar com a melhoria radical 
dos postos de saúde e o translado de 
pacientes para atendimento em Três 
Marias e para Belo Horizonte, quando 
necessário.

“Nós queremos é isso, é dialogar com 
cada comunidade para poder fazer um 
governo que atenda  todas as suas 
necessidades e ainda vá além. É assim 
que vamos fazer aqui, nos demais 
distritos e para toda Três Marias.” - 
declarou Vicente Resende.

Vicente e Eduardo
Candidatos visitam cada região da cidade levando propostas e ouvindo o cidadão

Fotos: Álvaro Oliveira
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Da redação conheço a máquina administrativa, sei 
onde ligar na câmara e isso nos 
credencia para fazer uma boa gestão.Qual sua história de vida e como se 

iniciou na política?
Aponte os principais problemas da Tenho uma história de vida simples e, 
cidade e como vai enfrentá-los?de muita dedicação à família e à 

política. Sou trimariense, casado, tenho Elencar problemas é muito fácil. Na 
48 anos, quatro filhos e uma neta. Meu realidade Três Marias é uma cidade que 
pai veio para construção da barragem e está crescendo e vai continuar crescen-
cresci às margens do Barreiro Grande. do. É uma cidade que têm grande 
Estudei nas Escolas General Arthur da futuro. É claro com boa sequência de 
Costa e Silva, Ermírio de Morais e administração. A cidade não deve e não 

Amigos, temos que dar oportunidades quicé. Temos que trabalhar para criar terminei o segundo grau no Acertando pode ficar parada. Hoje por exemplo, o 
para as pessoas que lidam com empresas no distrito. Vamos instalar o Passo. Fiz de tudo nessa vida. Já fui pessoal reclama muito de segurança. 
reciclagem, porque reciclagem gera uma nova creche. Conheço o distrito, boiadeiro, capinador de quintal, busca- Nós vamos trabalhar junto ao governo 
dinheiro. O município pode até ganhar conheço as deficiências. Já temos o pro-dor de lenha, cobrador de ônibus, de Estado. O direito do cidadão é 
com isso. O lixo vira luxo, como fazemos jovem instalado em um galpão em motorista e o primeiro emprego de obrigação do Estado. O município é 
com o Projeto Sonho de Natal. Já parceria com a Gerdau. Temos um carteira assinada foi aos 15 anos, na parceiro, com a ajuda da polícia civil e 
tiramos mais de 300 mil garrafas pet do grupo de alunos neste galpão. Para a Mercearia Três Marias. Na vida militar. Mas não pode ser uma parceria 
meio ambiente, reciclando e fazendo Zona rural, vamos entrar com a pública, fui vereador, secretário da só de mão única, o Estado também tem 
belos enfeites para o sonho de natal. patrulha mecanizada e também  com mesa da câmara, presidente da câmara que encaminhar para Três Marias. 

sementes para produtor. Nas Pedras, e ocupei a pasta da secretaria de Precisamos de outro posto no lado de lá 
Barra do Rio de Janeiro e Silga temos assistência e promoção social do da BR no sentido Joaquim de Lima. A saúde é o principal problema da 
que resgatar a festa das Pedras na governo do Prefeito Adair Divino da Novo Horizonte também precisa de um cidade. Qual a solução para ela?
questão cultural. Eu tive lá há poucos Silva, onde trabalhei por mais de 7 posto policial ou então da polícia estar Saúde é primordial. Por isso temos Dr. 
dias, quando estava dirigindo no anos. mais presente fazendo patrulhamento Cláudio como vice. A estrutura que o 
transporte da prefeitura, eu estava com carros, com presença física prefeito Bem-Te-Vi vai nos deixar, vai 
vendo a igreja abandonada, precisa-ostensiva, pois isso impede muita coisa. ser uma herança bem dita, bem boa e Qual o seu projeto para administrar 
mos fazer um projeto de banheiros em vamos dar sequência. Vamos melhorar Três Marias?
algumas casas.  Para a Forquilha eu já algumas especialidades. Vamos traba-Como vai resolver o problema das O nosso plano de governo está pronto tenho um projeto diferente. Temos lhar para que essa cidade cresça e obras inacabadas?no site do TRE. Nós temos um programa muita vontade de se criar um mercado melhore e que tenha dias melhores. arrojado em questão de moradia Obras inacabadas o recurso fica em as margens da BR-040 com barracas Temos a Unidade Básica terminando no popular. O município já tem um plano caixa. E, esse governo é muito sério. As bonitas e organizadas para que os bairro Progresso e outra sendo iniciado e vamos dar sequência, porque obras que estão em andamento, iremos moradores possam aproveitar os frutos construída no Andrequicé. Tenho foi via a secretaria de assistência social terminá-las. Claro que não vamos da região e vender seus produtos, pois propostas para a saneamento básico e que fizemos esse plano. Queremos criar começar nenhuma obra antes de ali é a entrada de Três Marias. muitas outras.o distrito industrial de Três Marias, terminar o que já temos. Porque existe 

para instalar mais empresas, para que uma contra partida do município e 
Mande uma mensagem final para a a cidade cresça, gerando emprego e existe recurso. O prefeito Bem-Te-Vi E para educação, cultura e lazer?
cidade, para seus eleitores.divisas, trazendo mais gente, porque aí deverá deixar recurso em caixa. Então Estamos prestes a instalar a faculdade 
Meus amigos e minhas amigas de Três a nossa cidade vai crescer e vai nós vamos terminar o que está iniciado. aberta do Brasil, que é federal. Os 12 
Marias. Eu quero dizer a vocês que a melhorar. É praxe em algumas administrações primeiros lugares do concurso público 
esperança vai vencer o medo, que nós esquecer o que o outro prefeito fez e do município eram alunos da UNITINS. 
temos experiência, temos temor a Deus começar novas obras. Não foi assim Vamos trabalhar para trazer uma Se eleito, qual vai ser o seu primeiro 
e vontade de que Três Marias cresça, com o prefeito Bem-Te-Vi, não foi assim faculdade decente dentro das condi-ato à frente da administração munici-
melhore e que se torne a melhor cidade que nosso governo fez e não vai ser ções do município que pode ofertar pal?
do Alto São Francisco para se morar. E é assim a prática do prefeito Niator. Deus terreno e que se tiver um empresário Tomar posse! Brincadeira. Tomar dessa forma que vamos trabalhar, eu e primeiramente nos dando as condições em Três Marias que dê conta, que seja conhecimento, porque sou servidor da Dr. Claudio. Nós somos parceiros, de eleger no dia 7 de outubro vamos bom gestor, bom administrador e Prefeitura, fui secretário 7 anos, mas amigos e quero manter tudo de bom dar continuidade ao projeto das obras quiser montar uma faculdade, seja nós vamos olhar a realidade financeira que o prefeito Bem-Te-Vi fez e melhorar na Praia Mar de Minas também.  muito bem vindo, pois a Prefeitura está do município com os pés no chão. a cidade a cada dia para se tornar a pronta para ajudar. O SENAI também Conheço já parte dela, mas teremos cidade do meu sonho, do sonho da está instalado. Em cultura vamos Como vai resolver o problema do lixo e que trabalhar com cautela. Então o nossa gente, a cidade que eu quero manter o que existe, como a festa de do meio ambiente?nosso primeiro ato frente ao município para você, para minha família, para Manuelzão, o Carnaval, e podemos será sentar com os servidores da Temos que fortalecer a secretaria de meus filhos, minha neta e para todos criar mais. Vamos criar um complexo de Prefeitura e com o grupo de vereadores meio ambiente a SEMEIA. Temos que vocês. A gente tem que querer o que é esporte com pista de caminhada, para discutir os problemas da cidade comprar equipamento e ter corpo bom para a cidade. Eu quero mais para quadra de peteca, vôlei, basquetebol, que a gente já tem conhecimento. Mas técnico com qualidade. Hoje, o lixo vive Três Marias. Quero que você se orgulhe sala de musculação, sala para terceira vamos começar arregaçando as man- na questão de consórcio. Vamos ter em de dizer que é trimariense. Um abraço a idade e confraternizações. Já temos o gas e trabalhando em prol de todos os Três Marias uma usina de composta- todos e que Deus nos proteja nesta ginásio coberto e o estádio municipal munícipes. Porque governo que se gem. Já temos terreno comprado para eleição.da Enseada. preze não governa só para grupos, ele isso e, trabalharemos junto ao Minis-

governa para todos e é dessa forma tério do Meio Ambiente, Secretaria de 
que vamos fazer. Nosso primeiro ato Meio Ambiente do Estado e com os Quais as propostas para Andrequicé, 
será tomar pé da situação. Como já  grupos Votorantim, Gerdau e CEMIG Pedras, Silga e Forquilha?
conhecemos boa parte isso me dá para trabalhar a questão da Educação Estamos construindo uma Unidade 
vantagem sobre meu adversário, pois Ambiental. Vamos revitalizar o Cata Básica de Saúde no distrito de Andre-

Niator 
Figueiredo

Primeiro ato na prefeitura: 'Tomar posse'  
E ainda promete criar o Distrito Industrial
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Por Álvaro Oliveira  

Desde que foi dada a corrida eleitoral, Autoridades políticas de renome no 
os candidatos a prefeito Niator cenário Estadual e Nacional já 
Figueiredo e seu vice Dr. Claudio, compareceram para fortalecer a 
juntamente com os candidatos a campanha como os deputados Gil 
vereadores dos partidos que compõe a Pereira, Arlen Santiago e Heli Tarquinio, 
coligação - Eu quero mais para Três todos reafirmando o apoio do Gover-
Marias, percorrem a cidade com a nador do Estado Antonio Anastásia.
realização de reuniões nas comuni-
dades que, sempre contam com um 
número considerável de pessoas.

No discurso dos candidatos, por serem 
da situação, é evidente que apareça o 
conceito da continuidade. Mas, ao 

Apresentando as propostas viáveis do apresentar as propostas para todas as 
Plano de Governo, Niator e Dr. Cláudio, áreas eles prometem melhorar o que já 
são acompanhados de apoiadores foi feito e o que não foi feito em 8 anos 
como Errol Flyn Junior e o principal de mandato. Um exemplo é a questão 
cabo eleitoral da campanha, o Prefeito do saneamento básico.
Adair Divino da Silva que intensificou 
ainda mais a sua participação na "Saneamento básico é um 
candidatura.

direito do cidadão e uma 
obrigação da Copasa. Vamos 

apertar a Copasa, porque não 
queremos nenhuma casa sem 

esgotamento sanitário no 
término do nosso governo. Eu 

trabalhei desde 1997 na 
questão de jogar esgoto 

imaturo no Rio São Francisco. 
Hoje temos um tratamento que 

funciona razoável, mas ainda 
Já foram realizados encontros nos não está completo. Por isso 
bairros Parque das Nações, Marabá, 

temos que trabalhar junto à Novo Horizonte, Sebastião Alves, Ermí-
Copasa para que se cumpra a rio de Morais, São Geraldo, São Jorge, 

Joaquim Cândido, Nova Três Marias e legislação."
Niator FigueiredoJardim dos Pescadores.

Durante o mandato do Prefeito Adair 
Divino, a administração teve proble-
mas sérios com a Copasa que ficou com 
os contratos vencidos por dois anos, 
mas continuou prestando os serviços. 
A Copasa alega que os problemas 
ocorreram por falta de empenho da 
administração. O que foi solucionado 
no final do segundo mandato do 
Bentivi. O certo é que, faltando mais de 
20 dias de campanha pela frente, os 
candidatos da Coligação Eu Quero Mais 
para Três Marias, estão unidos no firme Os distritos de Andrequicé, Forquilha, 
propósito de se elegerem, em 7 de Pedras, Brejo e Bonfim também foram 
outubro e ficarem pelo menos mais 4 visitados pelos candidatos.
anos com as rédeas da cidade.

Niator e Dr. Cláudio
Candidatos da situação percorrem a cidade com participação mais intensa de Bentivi

Fotos: Álvaro Oliveira
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Por Álvaro Oliveira E eleito, qual vai ser o seu primeiro ato Reforma e ampliação das instalações e direito do Governo Federal. Temos 
à frente da administração? construção de um novo hospital. projeto para o Governo Estadual 

Qual sua história de vida e política? O primeiro passo é fazer um raio-x asfaltar Três Marias até a Cidade de 
Me chamo José Alberto, tenho 43 anos E para educação, cultura e lazer?através de auditores nos últimos oito Lassance no requisito de parceria com o 
e Ricardo 45 anos. Moramos em Três Farei faculdade e os transportes anos que faço saber, segundo anonima- prefeito da divisa. Saneamento básico, 
Marias desde 12 de outubro de 1971. gratuitos para universitários. É obriga-to existe um rombo causado por cadastramento de bolsa escola e outros 
Eleitos dia 07 de outubro o vice será o ção de nosso governo incentivar a funcionários fantasmas, desvio de do Governo Federal, serão essenciais 
Prefeito a partir de abril de 2014, pois cultura local. Daremos prioridade para verbas, superfaturamento de notas aos produtores na região das pedras e, 
vou concorrer às eleições para o incentivo do lazer através dos fiscais, enfim, iremos minuciosamente com a construção de um centro de 
Deputado Federal. E eleito deputado esportes e olimpíadas entre escolas e fazer auditoria em todos os setores da apoio e poço artesiano para suprir a 
vou acompanhar o desenvolvimento de municípios.  Prefeitura e, já adianto segundo a necessidade dos moradores e do 
Três Marias diretamente do gabinete denúncia anônima o setor que iremos turismo e do atendimento médico e 

E a segurança pública?federal, com avanço da renovação do encontrar a maior fraude do desper- odontológico uma vez por semana, 
A nossa prioridade será instalar 19 e todos os projetos surtirão êxitos dício do dinheiro público está no gasto com liberação de remédios da farma-
câmaras de seguranças para coibir em Brasília. Votos nulos e brancos de petróleo. cinha, através de veículos (ambulân-
tráfico de entorpecentes e outros poderão ser válidos depois de votados cias) da prefeitura. Construção de um 
delitos.como forma de protestos na terceira Aponte os principais problemas da centro de apoio e poço artesiano para 

opção com 19. E torno público que cidade? E como vai enfrentá-los? suprir a necessidade dos moradores da 
E para infra-estrutura e saneamento A saúde é o principal problema. E no dia dispenso o salário de R$18.800,00. região e atendimento médicos e 
básico?07 de outubro sendo eleito vou entrar Depois de me tornar deputado vou odontológicos para saúde e liberação 
Temos compromisso e incentivos para o em contato no dia seguinte com os concorrer à candidatura para Presiden- dos remédios da farmacinha uma vez 
desenvolvimento da infra-estrutura departamentos de assessoria de te da República Federativa do Brasil nas por semana através de veículo, 
para construirmos o complexo da comunicação das empresas do Grupo eleições de 2018 pelo Nº 19 do Partido saneamento básico, cadastramento de 
Prefeitura entre o Bairro Metalúrgico e Votorantim Metais, Cemig, Gerdau, Trabalhista Nacional. bolsa escola do Governo Federal e 
o Terminal Turístico Mar de Minas.  Metalsider e toda a comunidade para outros de direito.
Com a substituição da Copasa os Qual o seu projeto para administrar reunirmos em prol da saúde no 
milhões que saem do município Três Marias? decorrer de 20 dias do mês de outubro Mande uma mensagem final para a 
anualmente, irão permanecer para Temos acima de cinquenta projetos de 2012, para que juntos sanemos de cidade, para seus eleitores.
sanarmos os problemas urbanos. para executarmos e todos são impor- uma vez por todas o descaso da saúde A cidade sabe que o voto de protesto é o 
Iremos aumentar a quantidade de tantes para o município e um deles é Pública com a proposta de uma planta mais consagrado e poderoso da face da 
funcionários para suprir a necessidade realizar o evento da assembleia de um hospital municipal. terra. Portanto vote com 19 para eleger 
com rapidez o encanamento de água, extraordinária para alavancar Três dois irmãos a prefeito dia 07 de 
esgoto, asfalto, meio fio pontes mata Marias dia 23 de fevereiro de 2013, que Como vai resolver o problema do lixo e outubro. E saiba que não fizemos 
burros apoio total também aos faço saber que estive em reunião dia 24 do meio ambiente? coligação e nem recebemos doação. 
Produtores Rurais com orientações de Iremos melhorar a coleta de lixo, de agosto com o gerente de unidades Porque aqui não tem corrupção. 
manejos em prol do bem-estar de orientando com eficácia nas escolas e, do Grupo Votorantim Metais na Cia Portanto dinheiro da corrupção não 
todos.em toda a sociedade a importância da Mineira de Metais a qual pedimos traz a solução. Vote 19 para Prefeito e 

preservação do espaço que vivemos apoio político para Três Marias e o da legenda dos seis vereadores do 19. 
Quais as propostas para Andrequicé, para o bem-estar de todos e, iremos patrocínio para recepcionar os 
Pedras e Forquilha?construir uma usina térmica para convidados de aproximadamente 30 
Posto de Saúde com atendimentos aproveitamento do gás.cidades que ainda será confirmado a 
odontológicos, Posto Policial, Farma-presença do vice-governador de Minas 
cinha, Saneamento básico, cadastra-A saúde é o principal problema da Gerais. 
mento de bolsa escola e outros de cidade. Qual a solução?   

José Alberto 
e Ricardo

Abrem mão do salário se forem eleitos  
José Alberto será candidato 
a deputado e a presidente
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Da redação edição especial. Ela circula entre as das para o pleito deste ano. Cada um redação.
datas de publicação da nossa edição teve seu espaço, reservadas as devidas 

Nesta edição o leitor pode encontrar de Para os anunciantes do jornal, por se normal que sai por volta do dia 28 deste proporções, obviamente.
maneira clara e objetiva as propostas tratar de um assunto específico,  mês e que também faz a cobertura 
de cada candidato para Três Marias. Para os candidatos de maior expressão gostaríamos de esclarecer que esta política.
Além disso, nossa reportagem faz que estão com as campanhas nas ruas e edição tem uma quantidade reduzida 
questão de acompanhar os eventos Os veículos de comunicação precisam ativamente buscando votos, foram de páginas e de anúncios.
políticos como reuniões, comícios, sempre priorizar a população no que se dadas duas páginas exclusivas para 

Para os leitores do JTM gostaríamos de caminhadas, carreatas e outros. trata da informação que também é um cada, com entrevistas e eventos.
agradecer mais uma vez pela sua direito de todos. Por isso, quando o 

A nossa redação entende que a Para o candidato de menor expressão audiência, ressaltando que sempre JTM diz que é isento em suas publica-
democracia é um dos mais importantes foi reservada uma página também com estaremos ao lado da população, ou do ções, principalmente nas questões 
direitos do cidadão. A oportunidade de entrevista. Todas exclusivas ao JTM. lado em que o povo estiver.políticas, é com o intuito de beneficiar 
escolha de nossos dirigentes pelo voto Este útlimo candidato, aparentemente o leitor.

Pensem bem nestas eleições e vote é o pleno exercício da cidadania. não tem feito campanha de maneira 
com consciência!Um exemplo disso é a presença de efetiva como os demais. Se está 

Por isso fizemos questão de trazer esta candidatos das três coligações registra- fazendo não tem comunicado nossa 
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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. 

(38) 8818.1062
(33) 9104.9357




