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Vicente está 42,6% 
na frente de Niator

22 A 23/09/2012 29 A 30/09/2012

60,3% 62,7%

22,0% 20,1%

VICENTE RESENDE

NIATOR FIGUEIREDO



 Cena da vida real 
Um pequeno e resistente pé de ipê amarelo contrastando em dois planos. Bem ao seu 
lado um resquício de cerrado queimado pelas chamas. Ao fundo uma plantação de 
eucalipto. Duas vezes vencedor na sua missão de colorir o cerrado.
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Três Marias é uma cidade diferente. Sempre acontecem coisas estranhas que as 
pessoas não conseguem entender.

O JTM encomendou uma pesquisa de intenção de voto com o objetivo de publicar nesta 
edição. Para isso era necessário fazer o registro da metodologia e do questionário. 
Diante da guerra de informação era necessário tirar a dúvida sobre o desempenho dos 
candidatos.

Na noite do dia 28 de setembro o diretor de redação do jornal recebeu um telefonema 
do Cartório Eleitoral de Três Marias informando que a pesquisa não poderia ser 
publicada porque a juíza da cidade tinha concedido uma medida liminar solicitada pela 
campanha de Niator Figueiredo.

Como decisão judicial não se discute, o JTM resolveu que tinha de respeitar. Apesar da 
decisão o jornal foi à luta para exercer o seu direito de informar. E acabou conseguindo 
suspender a liminar. 

A pesquisa está aí para todos os leitores saberem a real situação da eleição de 2012.
O que o JTM não entende são as tentativas de 'tapar o sol com a peneira', pois as urnas 
vão dizer a verdade do mesmo jeito. O jornal da verdade não esconde nada de 
ninguém, por mais que tentem impedir que continue sendo a voz independente da 
cidade.

O JTM deseja que o eleitor eleja o melhor prefeito para Três Marias. Aliás, parece que a 
escolha já está feita.
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Butuca
Ligada

Da redação

Bem diversificado, o JTM de outubro traz 
informações desde sobre a política até 
ações ambientais, passando pelo noti-
ciário policial. Primeiramente dá des-
taque à pesquisa realizada pelo Instituto 

A Votorantim ganha mais um reconheci-Nexus, logo a seguir na página 3.
mento pelas suas práticas. Desta vez foi 

A Câmara Municipal foi palco mais uma eleita uma das melhores empresas 
vez de baixaria. Neste capítulo de uma para se trabalhar . 
quase novela, os protagonistas foram o 

O Instituto Opará continua a realizar vereador Aristides, para variar um pouco 
ações em prol da comunidade. Desta vez e até o próprio Prefeito que saiu pela 
ministrou um curso para capacitação de porta dos fundos em função da vaia dos 
camareiras e garçons. Vale a pena presentes.
conferir.

O JTM sempre procura abordar casos 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do curiosos, história de vida de gente 
Entorno do Lago de Três Marias se reuniu simples que lança desafios a si mesma. É 
e realizou importantes encaminha-o caso do “Neguinho da Asfalto” , como 
mentos pertinentes ao município e às gosta de ser chamado, que está pagando 
cidades do entorno.uma promessa em cima de uma bicicleta.

O noticiário policial traz as ações das Além disso, o JTM traz o noticiário 
polícias no combate ao roubo de gado, ao político, as agendas, reuniões e visitas 
tráfico de drogas, aos crimes eleitorais e, dos candidatos à prefeitura de Três 
em especial, ao ladrões de outras cidades Marias e suas caravanas pela cidade e 
que têm vindo praticar seus delitos em distritos.
Três Marias.

Enfim, boa leitura!

assinatura. Mas assinatura mais evidente 
do que o filho de um candidato 
entregando o material irregular não 
existe.

do 
Brasil 

Lamentável foi o crime eleitoral come-
tido por uma das coligações candidatas 
em Três Marias. Estavam entregando 
panfletos ilegais e apócrifos, sem 

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 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.

Foto: Álvaro Oliveira
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Dados mostram que eleitor já fez sua escolha
Foram realizadas duas pesquisas. Ambas com 300 questionários. A primeira foi feita entre os dias 22 e 23 de setembro de 2012. A 

segunda foi entre os dias 29 e 30 do mesmo mês. Elas estão registradas junto à Justiça Eleitoral sob o nº mg-00703/2012.

 MARGEM DE ERRO GERAL 5,8% - INTERVALO DE CONFIANÇA 95,5%

Quem é o 
Instituto Nexus? 
O Instituto Nexus de Informação Estraté-
gica tem uma vasta experiência e atua no 
mercado há quase 30 anos. Já realizou 
inúmeras pesquisas eleitorais em todo o 
Brasil.

Varginha - Na campanha de 2000 o 
candidato Mauro Teixeira se encontrava 
em último lugar nas pesquisas de 
opinião. Com a intervenção do Instituto 
Nexus, através de pesquisas e informa-
ções estratégicas de marketing político, 
Mauro Teixeira se elegeu Prefeito de 
Varginha, sendo que o Instituto Nexus foi 
o único a acertar o resultado da eleição, 
contrariando previsões de vários outros 
institutos além do IBOPE - contratado 
pela Rede Globo local. Durante o 
primeiro mandato foi realizado acom-
panhamento trimestral através da aplica-
ção de 600 entrevistas e seis grupos de 
discussão para avaliação e direciona-
mento das políticas públicas. Ao final do 
primeiro mandato, Mauro Teixeira alcan-
çou 89% de aprovação popular. Na 
campanha de 2004 repetiram-se as 
estratégias, resultando na reeleição do 
Prefeito Mauro Teixeira que, ao final do 
segundo mandato, alcançou 82% de 
aprovação popular. Na campanha de 
2008 o Instituto Nexus foi responsável 
pela estratégia de pesquisas que cul-
minaram na eleição do atual Prefeito 
Eduardo Carvalho “Corujinha”.

Betim / Congonhas - Na campanha de 
2008, o Instituto Nexus, além de realizar 
pesquisas quantitativas e qualitativas, 
utilizou, pela primeira vez, o sistema 
Mega Marketing de comunicação perso-
nalizada, com o disparo de mais de 
500.000 torpedos nas duas cidades. 
Maria do Carmo e Anderson Cabido 
foram eleitos, respectivamente, prefeitos 
de Betim e Congonhas.

Montes Claros - Na campanha de 2008, o 
Instituto Nexus realizou pesquisas e 
testes de acompanhamento eleitoral, 
para o candidato eleito Luiz Tadeu Leite.

Juiz de Fora - Pesquisa e acompanha-
mento político da campanha de Alberto 
Bejani. Durante toda a campanha o 
Instituto Nexus monitorou a evolução 
eleitoral. No início do governo Alberto 
Bejani foi realizada uma pesquisa que 
serviu de base para delinear a adminis-
tração. Foram aplicadas 100 entrevistas 
em cada bairro da cidade, totalizando 
20.000 entrevistas e realizados 30 grupos 
de discussão montados a partir das 
unidades de planejamento da Prefeitura 
de Juiz de Fora. Durante o governo foram 
realizadas, mensalmente, 1.600 entrevis-
tas e 6 Grupos de Discussão para acom-
panhar e direcionar as políticas públicas 
implementadas pela administração 
Bejani.

Outras campanhas municipais: Nova 
Lima, Rio Acima, Lavras, Santa Luzia, 
Lagoa Santa, Itabirito, Ipatinga, Ouro 
Preto, Ouro Branco, Mariana, Ilicínia, 
Extrema, Brasópolis, Pains, Igarapé, 
Andradas,  Formiga, Lagoa da Prata, 
Contagem, Arcos, Poços de Caldas, Alme-
nara, Nova Era, São Gonçalo do Abaeté, 
Cachoeira da Prata, Papagaios, Campos 
Altos, Itapecerica, Vespasiano, Conse-
lheiro Lafaiete, Brumadinho, Guanhães, 
Dores de Guanhães. Governos Estaduais 
de Minas Gerais, Maranhão, Roraima e 
Rondônia.

Portanto é um instituto sério com 
respaldo e credibilidade por todo o país.

Pesquisa Eleitoral 
 

 PESQUISA II
INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO
PERGUNTA: EM QUEM VOCÊ VAI 

VOTAR?

VICENTE
58,72%18,79%

NIATOR
18,12%

BRANCO/NULO 1,68%

JOSÉ ALBERTO 1,34%

NR/NS/INDECISO

NENHUM 1,34%

 PESQUISA II
INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO

PERGUNTA: DENTRE ESTES 
CANDIDATOS,

EM QUEM VOCÊ VAI VOTAR?

VICENTE
62,72%

13,75%

NIATOR
20,13%

BRANCO/NULO 1,00%

JOSÉ ALBERTO 1,10%

NR/NS/INDECISO

NENHUM 1,30%

NR = NÃO RESPONDEU
NS = NÃO SABE

NR = NÃO RESPONDEU
NS = NÃO SABE

Nos dois levantamentos Vicente cres- pontos, pulando de 23,3% de rejeição Análise da ceu dois pontos percentuais e Niator para 35,3%. 
caiu na mesma proporção, ou seja, dois Pesquisa Se seguir essa tendência Vicente poderá pontos.

Por Emerson Campos Martini, sociólogo atingir mais de 75% dos votos válidos 
O mais surpreendente é que no prazo que é o percentual dos votos sem os Os números mostram que a diferença 
de uma semana entre os dois levanta- indecisos, os eleitores que querem hoje entre Vicente e Niator está na casa 
mentos, além de Vicente mostrar uma anular o voto, ou votar em branco. dos 43 pontos percentuais se levarmos 
tendência de crescimento, Niator vê a em consideração a intenção estimulada 
rejeição a seu nome, como candidato a dos votos. 
Prefeito de Três Marias, crescer 12 

 PESQUISA II - REJEIÇÃO ESTIMULADA DE VOTO
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Por Pedro Fonseca O prefeito Adair Divino disse ao Presiden-
te da Câmara: '- Gaia, Gaia, não me provo-
que em voz alta'. Luiz  Gaia respondeu no Na noite de 17 de setembro em clima de 
mesmo tom: '- O mesmo digo para o muita tensão, na reunião da Câmara 
senhor, prefeito, pois não ficará bom para Municipal de Três Marias, aconteceu uma 
ambas as partes'. Gaia lamentou: '- Não grande discussão sobre a dívida da 
aguento mais a perseguição do Prefeito Prefeitura com o IPREM. Estiveram pre-
contra mim e meus familiares'.sentes o prefeito Adair Divino da Silva, os 

representantes do Sinditrema e a Supe-
rintendente do IPREM, para esclarecer O Prefeito acabou saindo da Câmara pela 
para os vereadores e a comunidade a real porta dos fundos, no meio da reunião.
situação do instituto de previdência dos 
servidores municipais. Eduardo Pereira Barbosa disse que o 

Prefeito, não pagou o parcelamento, mas 
Joana D'arc Silveira Macedo, gestora do que isso era de se esperar. “Estão fazendo 
IPREM, usou a tribuna para informar a tudo de forma errada para atingir os 
população que o débito vencido da adversários de maneira indevida, por ser 
prefeitura com o instituto passava do ano eleitoral. Isso é ser covarde”, afirmou.
valor de sete milhões de reais. Ela disse: 
- Isso é apropriação indébita. Aristides de Oliveira tentou usar a tribuna 

para defender o Prefeito e mal conseguiu 
falar. A plateia gritava: '- Ladrão! Cadê a A casa estava muito cheia e o povo gritava 
Adelaide? Sobe no trator e sai daí!'a todo instante. Luiz Gaia, presidente da 

Câmara,  desligou os microfones para que 
a reunião não se transformasse em Os presentes continuaram gritando: '- Vai 
palanque político. A população indignada pagar suas contas e devolve o dinheiro da 
vaiou a tentativa de discurso do Prefeito e secretária'. Mais uma vez Aristides de 
proferiu palavras de baixo calão. Os Oliveira ofendeu a vereadora Thaís 
manifestantes chegaram a chamá-lo de Castelo Branco, quando ela disse que não 
'ladrão'.  Além disso, pediram que a era possível vender o terreno do hospital 
Polícia Federal fosse chamada. O e nem do TMTC. A reunião acabou sendo 
ambiente era de indignação total. suspensa e o povo, aos berros, clamava 

pela cassação do Prefeito.

O grão de chia é originado da Colômbia e ventre, aumenta a imunidade e favorece 
do México e era usado pelos povos que a flora bacteriana, fazendo com que a 
habitavam essas regiões desde 2 mil a.C. pessoa absorva menos glicose. Isso 
Os estudos comprovam que essa semen- favorece a perda de peso”.
te é muito benéfica ao organismo, devido 

Outro nutriente identificado na composi-à grande concentração de nutrientes.
ção da chia é o ômega 3, sendo uma das 

A semente é rica em antioxidantes (subs- principais fontes alimentares. Torna-se 
tâncias que diminuem os radicais livres e um alimento auxiliar no tratamento de 
inibem a ação de doenças). “Cem gramas pacientes portadores de alergias, dislipi-
da chia, equivale em média a 8 colheres demias, insuficiência coronariana, risco 
de sopa, tem a mesma proporção de cardiovascular elevado, diabetes tipo 2, 
antioxidantes de 2,5 Kg de tomate, e o seu situações em que há presença de 
valor para poder defender as nossas resistência insulínica e/ou distúrbios 
células é proporcional a maçã, ao alho e a endócrinos. Entretanto, não há estudos 
castanha de Pará”. científicos mostrando resultados em 

obesidade.
Em relação às vitaminas, 100g de chia 
equivalem a 200g de nozes em magnésio, O consumo da chia ajuda o bom 
½ litro de leite em cálcio e 1 Kg de funcionamento do organismo e evita 
espinafre em ferro. “A associação do doenças crônicas, como diabetes tipo 2, 
cálcio com o magnésio na semente de doenças cardiovasculares, melhora a 
chia favorece muito a saúde óssea. Com pressão e até ajuda a emagrecer. “Só que 
isso, conseguimos prevenir, principal- para você receber todos esses benefícios 
mente a osteoporose”. a sua dieta tem que estar equilibrada”.

Muito nutritiva, a chia também possui O grão pode ser consumido com frutas, 
vitaminas do complexo B, zinco, cobre e sucos, vitaminas, ou ainda em receitas de 
potássio. “Cem gramas de chia equivalem bolos, pães e farofas.
a duas bananas grandes em quantidade 

Diante de todas essas vantagens, esse de potássio”. A chia é o grão mais rico em 
alimento pode ser visto como mais um proteína (20% da composição).
coadjuvante na busca pela saúde e não 

Esse alimento possui ainda uma grande como redentor e único responsável por 
quantidade de fibras (mais de 40% da um bom estado de saúde. Afinal, saúde é 
composição), 35% em média de fibras um estado dependente de vários fatores.
insolúveis. Que são aquelas que aumen-
tam tanto o volume quanto a frequência 
das fezes, e aliviam quem tem prisão de 

Reunião da Câmara 
é o espelho do 
clima eleitoral

O Prefeito, vaiado, saiu pela porta dos fundos
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Bem Viver Por Fabiana Bastos Lima - Nutricionista 

O poder da chia, 
seus nutrientes e 

benefícios para a saúde
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A bem da verdade, inovou, de forma no sentido de haver defasagem de 
louvável, acentua-se, a Emenda Consti- material humano, ausência de espaço ou 
tucional nº. 45/2005, trazendo ao estrutura física, bem como insuficiência 
ordenamento jurídico pátrio o principio de investimentos de ordem financeira 
da “duração razoável do processo”, tendo que possam otimizar o atendimento. 

Diante do quadro acima detalhado, eis procedido à inclusão do inciso LXXVIII no 
que surge o Conselho Nacional de Justiça art. 5º da Constituição Federal de 1988, 
– CNJ -, dotado de poderes para fiscalizar com a seguinte redação: 
e punir agentes do Estado que porven-
tura contribuam para indesejada 'moro-"A todos, no âmbito judicial e 
sidade da justiça'. Tanto que qualquer administrativo, são assegurados a 
pessoa que se sentir prejudicada pode razoável duração do processo e os 
fazer uma reclamação ou pedido de 

meios que garantem a celeridade providências, cujas orientações e passos 
de sua tramitação." a serem seguidos estão disponíveis no 

site:
Sobre o tema, tem-se o entendimento de 
que “(...) um juiz que não tem tempo http://www.cnj.jus.br/sobre-o-
substantivo para resolver a legalidade de cnj/como-peticionar-ao-cnj
uma detenção imediatamente, por 
exemplo, é porque não tem tempo para Além do CNJ, outro importante órgão de 
ser juiz. O ideal seria obedecer os prazos fiscalização da atuação de servidores do 
previstos pela própria lei, pois se o Estado é a Corregedoria de Justiça. No 
legislador os adotou já foi de caso caso especifico da região onde se 
pensado e não aleatoriamente.”. encontra nossa comarca, eventuais recla-

mações, denúncias ou solicitações po-
Segundo dados estatísticos publicados dem ser encaminhadas para o e-mail:
em 14/09/2010, de cada 100 processos  gefis5@tjmg.jus.br
em andamento na Justiça brasileira em 

Em muitos casos, somente a partir do 2009, 29 tiveram decisão definitiva até o 
momento em que são acionados e/ou final do ano. Os outros 71 ficaram na 
comunicados esses órgãos de fiscaliza-chamada taxa de congestionamento do 
ção, é que se alcança a efetiva Prestação Poder Judiciário. 
Jurisdicional, quer dizer: entrega de 

Ainda de acordo com os números, o Brasil Justiça; sendo induvidoso que aquele que 
tinha naquela data 86,6 milhões de assim age, contribuí consideravelmente 
processos judiciais em tramitação. Do para o fortalecimento do Estado 
total, 25,5 milhões chegaram à Justiça em Democrático de Direito em que vivemos 
2009. A Justiça Estadual era a mais após décadas obscuras, sofridas e 
demandada, com 18,7 milhões de casos sangrentas iniciadas com o Golpe de 
novos só em 2009, o que corresponde a 1964. 
74% dos novos processos que foram 

* http://www.conjur.com.br/2010-set-ajuizados no país. Na Justiça do Trabalho 
14/brasil-866-milhoes-processos-e na Justiça Federal aportaram 3,4 

andamento-afirma-cnjmilhões de novas ações em cada um 
destes dois ramos do Judiciário.*

Bruno Rafael Souza Nascimento é Para os cidadãos que necessitam de uma 
advogado e sócio da Prima Facie  resposta rápida, eficaz e adequada junto 
Advocacia - Rua John Kennedy, 36, 1° ao Poder Judiciário não bastam os 
andar - Centro - Fone: 38 - 3754.3702argumentos rotineiramente utilizados, 

A duração razoável 
do processo

O assunto do momento é a política! Não - Uai cumpadre, isso o meu também 
tem jeito de desviar nem um cadinho prometeu, sô! E sabe duma coisa? O meu 
mesmo. E eu, matuto que sou, tava é mió que o seu ainda. Eu também tava 
ouvindo dois cumpanheiro proseá.  Um vendo o meu candidato prometer tam-
falava da vida de um candidato, as coisas bém que depois que ele eleger vai acabar 
que ele construiu e já fez por aí. O outro com a poeira das estradas de terra. Mas 
também defendia o candidato dele  com num é asfaltando não, diz que é um 
unhas e dentes. cascalho diferente, importado que vai 

trazer.
Os dois eram compadres e estavam ali na 
praça esquentando moleira e decidindo - É mesmo cumpadre? Meio esquisito 
sobre o futuro da cidade. – Cumpadre, isso aí né não? Eu achei meio estranho 
sabia que nosso voto é importante também o meu candidato prometeu que 
demais? Eles falam que é com ele que ele vai fazer até chover lá na roça. Ele 
podemos mesmo mudar nossa labuta, disse que se São Pedro não ajudar ele 
nosso sol-a-sol... manda uma máquina lá que joga a água 

dos rio pra cima e cai lá na prantação de 
- É mesmo cumpadre sei disso. E o sinhô todo mundo, na minha, na sua e do 
tá vendo aí óia só, o meu candidato pessoal tudo.
prometeu acabar com a fome dos 
pobres, prometeu emprego pra todo Daí deu um silêncio esquisito, um olhou 
mundo e na saúde ninguém vai mais pro outro meio desconfiado, arrumaram 
preocupar não, os médico vão até na casa o cigarro de palha daqui, outro mascando 
da gente. Remédio vai ser de graça! um ramo dali.

E o outro responde: – O meu candidato E conversa vai conversa vem um virou pro 
também prometeu isso tudo aí e mais, outro e falou: -Cumpadre, se eu fosse 
disse que agora a educação dos minino candidato a alguma coisa o senhor 
vai ser bem melhor, que as professoras votaria em mim? E o outro rapidamente 
vão ganhar mais, as escola vai ter o tal de responde: - Mas é claro que sim 
computador pra cada um. cumpadre! Mas o senhor ia prometer o 

que? Uai, sô, ia prometer nunca mentir!,  
- O meu também vai fazer, sei que vai. Ele respondeu o primeiro. Daí o amigo com 
disse que vai construir não sei quantas uma sinceridade só dele mesmo 
casas aí pra baixo e o povo  num vai mais concluiu: - Pronto, já começou mal! Não 
precisa preocupar com moradia não. E tem futuro na política esse daí não!
ainda por cima vai resolver o problema 
do meio ambiente também. Vai fazer um Vote com consciência! Mas não é o 
tal de aterro inteligente pro lixo, usina e córrego não, é da cabeça mesmo!
num sei mais o que. Filtrar as água dos 
córrego antes de jogar no rio e assim num 
atrapalha os peixes, né cumpadre!

Em caso 
de dúvida... Nabucodonosor
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7 de setembro7 de setembro

Um dos últimos eventos oficiais do Prefeito Bentivi
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Por Álvaro Oliveira

O ônibus do concurso Menina Fantástica, 
que vai escolher a próxima top model 
brasileira, fez uma parada na manhã do 
dia 27 agosto (segunda-feira) em Três 
Marias - MG. O ônibus estacionou na 
Praça João XXIII, no Centro da cidade que, 
lotou de meninas bonitas. Com o atraso Na cidade de Curvelo, o ônibus parou na 
do ônibus, muitas meninas tensas troca- Antiga Estação da Estrada de Ferro, 
vam de sapatos, escolhiam a melhor foto Central do Brasil, às 15hs. 
e desfilavam para quem estava na praça 
observando. A estudante Sara de Freitas Para participar do concurso, as candida-
Zica, 17 anos natural de Três Marias, está tas devem ter entre 15 e 25 anos. A ficha 
confiante “desfilei, tirei fotos e fui elo- de inscrição está disponível no site do 
giada. Isso é um sinal bom”, diz a estu- concurso Menina Fantástica e também 
dante. pode ser enviada pelos correios.

A etapa final do concurso vai ser no dia 16 
de dezembro e a vencedora vai ser 
escolhida pelo público, ao vivo, no 
Fantástico. Em Minas Gerais, o ônibus 
Menina Fantástica vai selecionar 15 
garotas e o resultado sai no dia 14 de 
setembro (sexta-feira).

O concurso mobilizou multidões em 
todas as cidades nas quais o ônibus do 
Menina Fantástica passou. Em três 
edições, três milhões de candidatas 
participaram das seletivas.

Neste ano, quatro ônibus vão percorrer 
256 cidades em todas as regiões do Brasil 
durante a primeira fase do concurso. 
Uma equipe composta por maquiadores, 
cabeleireiros, técnicos e olheiros vão 
avaliar as meninas que encontrarem pelo 
caminho.

Da redação outros respeito aos pedestres, justiça, 
saúde, trabalho e contra a violência .

No dia 7 de setembro, por todo o país é 
comemorada a independência do 
Brasil em relação ao império portu-
guês. Há 190 anos atrás, Pedro de 
Alcântara de Bragança, às margens do 
rio Ipiranga proferiu o tão famigerado 
grito: Independência ou morte! 

Algumas crianças se vestiram repre-
sentando o ato do dia da Indepen-
dência. Para tanto, estavam com capas, 
chapéus e montadas em cavalos de 
brinquedo. Em punho, levavam suas 
espadas como teria feito o então 
príncipe regente e futuro imperador 
Dom Pedro I.Atualmente, alguns historiadores 

questionam os detalhes deste ato, 
levando em consideração a transferên-
cia da corte portuguesa para o Brasil 
em função da guerra de 1808.

Chamou a atenção o desfile dos alunos 
da APAE que traziam em sua bandeira 
as palavras garra e superação.

O certo é que em Três Marias o A pouco menos de três meses da 
momento cívico contou com o tradicio- sucessão municipal, a data talvez tenha 
nal desfile das escolas e da Aeronáutica sido um dos últimos eventos oficiais do 
pela avenida Santos Dummont. Prefeito Adair Divino.

Os alunos desfilavam portando carta--
zes temáticos com dizeres distintos. 
Alguns traziam a palavra educação,  

Concurso da Rede Globo mobiliza centenas de jovens

 'Menina Fantástica'
 Ônibus lota praças em Três Marias e Curvelo 
 'Menina Fantástica'

 Ônibus lota praças em Três Marias e Curvelo 
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A primavera é 
a estação da catapora

Também da rinite e da conjuntivite. Previna-se
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Por Adriana Cunha complicações (a mais frequente é a 
infecção de pele (celulite), mas também médica infectologista
pode ocorrer pneumonia. Recomenda-se 
cortar as unhas das crianças, já que é A varicela, mais conhecida por catapora, 
quase impossível evitar de coçar. é uma infecção viral; já as inflamações 

sazonais no nariz e olhos podem ser de 
Não use pasta dágua ou Hipoglós: eles origem alérgica.
favorecem crescimento bacteriano e são 
difíceis de retirar da pele, prejudicando a A catapora é uma doença altamente 
higienização. Use de sabonetes anti-infecciosa causada pelo vírus varicela-
sépticos, hidrate bem a criança e zóster. Mais de 90% dos casos acontecem 
mantenha repouso. Procure um médico em pacientes com idades entre 1 e 9 
para acompanhamento. Não envie a anos. O surto é mais comum na 
criança à escola e evite o contato com primavera porque combina as variações 
gestantes. Caso tenha contato com climáticas da época, que favorecem a 
gestante e a criança adoeça nos dias proliferação do vírus pelo ar, com a 
seguintes, avise-a para que possa tomar sensibilidade imunológica dos pequenos.
providências.

 Os primeiros sinais da doença são febre, 
A doença é benigna, mal-estar, dor de cabeça e cansaço. Em 
mas pode trazer com-um ou dois dias, surgem manchas 
plicações se contraí-avermelhadas na pele que dão lugar a 
da na idade adulta. vesículas (bolhinhas) cheias de líquido 
Em Minas Gerais a claro. Essas bolhas formam casquinhas 
incidência da doença que provocam muita coceira. 
está bastante alta e já 
ocorreram pelo me-

Uma característica da doença é a nos três óbitos. A 
presença de lesões em diferentes grande arma contra 
estágios –  vesículas junto à crostas e ela é a prevenção 
lesões já cicatrizadas. A recuperação através de vacina, 
completa ocorre de sete a dez dias depois disponível na rede 
do aparecimento dos sintomas. pública e privada.

O tratamento, assim como para outras Texto originalmente publica-
do no site da Vila da Criança. doenças transmitidas por vírus, é muito 
www.viladacrianca.com.brlimitado, e resume-se a prevenção das 
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Por Álvaro Oliveira 19 anos depois da primeira pedalada e 
milhares de quilômetros percorridos, 
Neguinho enfrenta outros desafios que O que leva uma pessoa a deixar tudo pra 
não se resumem só ao esforço físico. A trás e viver sem destino, longe da família, 
violência nas estradas quase o fez sem um trabalho fixo, muitas vezes 
desistir. O momento mais difícil, segundo dependendo da solidariedade de 
ele, foi na cidade potiguar de Mossoró, estranhos? As explicações podem ser 
que para defender a fiel companheira de muitas, ou nenhuma, ou talvez ainda, 
aventura de ser levada por ladrões tomou seja apenas um estilo de vida. Um desses 
uma facada. “Me roubaram o celular, 150 casos passou por Três Marias/MG, nos 
reais e todos os meus documentos, dias 27 e 28 de agosto (segunda e terça). 
passei 3 meses em Mossoró para me Antonio Rogério  do Nascimento é o 
recuperar”, falou. E não foi a primeira vez, nome dele. Natural de Corumbá/MS, 
ele lembra que em São Paulo também Neguinho do Asfalto, como gosta de ser 
tomou um tiro.chamado, têm 35 anos e passa o dia em 

cima de duas rodas percorrendo em 
média 150 quilômetros  diariamente.

“Mas o que me deixa feliz é quando me Neguinho ainda quer entrar para o 
param para conversar, alguns me Guinness, como o homem que mais 
reconhecem de matérias veiculadas na andou de bicicleta no mundo. Para isso 
imprensa e me ajudam com dinheiro para ele guarda os comprovantes e declaração 
alimentação, tem muita gente boa, e de todas as prefeituras e secretarias de 
assim vou levando a vida”. Ele explica que esporte que comprovam sua presença 
os principais companheiros nessa em mais de 40 mil cidades.Desde o dia 1º de fevereiro 1992, ele vem  
aventura são os caminhoneiros e as desbravando  estradas em todos os 
prefeituras por onde passa que o ajudam estados brasileiros e em alguns países. Já Assim é a vida deste baixinho de sorriso 
com a alimentação e lugar para ficar. “A conheceu  a Argentina, Chile, Paraguai, fácil, que não está muito preocupado 
maior parte da minha alimentação é os Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, com a vida, apenas em cumprir a sua 
caminhoneiros que me dão”.Equador, Bolívia, Guiana Francesa, Suri- promessa e ser feliz. Percorrendo as 

name, Guatemala, México e Angola. O estradas em cima de sua inseparável Mas as imagens que o impressionaram   
motivo segundo ele, uma promessa. A data para o término da aventura e o bicicleta, com uma bandeira do Brasil de foram em Angola. Com ajuda da embai-
Depois  de ter nascido com um grave pro- pagamento da promessa ele já tem: 8 de companhia, você pode encontrá-lo por xada brasileira, ele conseguiu visitar o 
blema de saúde e de ter passado os fevereiro de 2022. “Quero encerrar no ai. Difícil mesmo é não gostar dessa país africano. “É muito triste, vi crianças 
primeiros 13 anos de vida dentro de Canadá ou no Haiti, ainda não sei bem”, figura.morrendo de fome, sem ter o que comer, 
hospitais, ele prometeu que se conse- diz. Após o feito pretende virá escritor. e isso me entristece muito porque eu 
guisse sobreviver passaria 30 anos  via- Segundo ele, uma editora já tem também já passei por isso”, lembra. “Quando nasci, minha mãe 
jando de bicicleta, e é isso que faz. “Com interesse em publicar as suas aventuras, 

morreu e os médicos disseram ajuda dos meus amigos comprei uma que são registradas em seu caderno de Devoto de Nossa Senhora Aparecida e 
bicicleta”, disse. bordo, e a obra já tem nome: “A vida de que eu não teria muito tempo predestinado a cumprir a promessa, ele 

um andarilho”. de vida. Aos 13 anos tive que diz que muitas pessoas o ajudam nos 
lugares por anda passa, mas isto está fazer transplante de pulmão, 
longe de ser uma regra. “Minha principal rim e implante de marca-passo 
dificuldade é com alimentação, tenho 

e prometi que se ficasse bom uma barraca e posso armar em qualquer 
pedalaria por 30 anos. Todos os lugar, mas a comida nem sempre eu 

consigo, já sofri muito preconceito, uma dias me apego com Deus, antes 
vez me confundiram com ladrão e de sair pedalando pela manhã 
chamaram a polícia”, diz.

eu rezo ”
Neguinho do Asfalto

Mas nem tudo é notícia ruim. Neguinho 
já conheceu vários lugares de belezas 
ímpares. 
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Já foram mais de 110 pares de tênis, 250 pneus, 178 câmaras de ar e 3 bicicletas

Uma promessa em duas rodas
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Filho do candidato participou do crime eleitoral

Por Pedro Fonseca mesmos'.

No dia 18 de setembro, após denúncia do Os autores foram identificados e quali-
candidato Vicente Resende, a Polícia ficados pela polícia, como diz o boletim 
Militar de Três Marias apreendeu um de ocorrência.
veículo com material de propaganda 

São eles: Thales Guimarães Figueiredo eleitoral anônima (sem identificação), 
(filho de Niator Figueiredo); Carlos supostamente do candidato da situação 
Roberto Pires (irmão de Ramon da Niator Figueiredo.
Prefeitura), Alzimar Pedroso Gimenez e 

O Boletim de Ocorrência lavrado no Daniel Pereira Alves. Foram arrolados 
mesmo dia apresenta no seu histórico o como testemunhas: Luciano Alves de 
seguinte:  Menezes; Márcio Kemps de Medeiros. 

Vicente Resende não quis comentar o 
'Fomos acionados pela vítima, a qual assunto. Preferiu deixar que as apurações 
queixava-se de que um indivíduo ocorressem para depois se manifestar.
conhecido  por Carlinho, proprietário de 
um veículo Fiat/uno vermelho, funcio- O panfleto envolveu o nome da Votoran-
nário da Prefeitura, irmão do Ramon da tim Metais, chamada na peça de Mineira 
Prefeitura e residente no bairro Joaquim de Metais, e se referia a uma ação cujos 
de Lima, juntamente com outras pessoas, autores eram Norberto Antônio dos 
estariam fazendo a distribuição de Santos e outros, que corre na 2ª Vara da 
panfletos com informações  ofensiva a Fazenda Estadual em Belo Horizonte.  O 
pessoa da vítima e informações extraídas simples relato do fato dá a dimensão 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exata do nível em que chegou a disputa 
TJMG, via internet, objetivando denegrir pela prefeitura de Três Marias.
a imagem da vítima junto à população, 
vez que a vítima é candidato a prefeito  :: Opinião ::
municipal  e o genitor do autor Thales é 
seu concorrente direto. 

O JTM vem denunciando o jogo sujo 
praticado nesta eleição há duas edi-De posse de informações, saímos em 
ções. O assunto chegou a ser motivo de rastreamento pela cidade e logramos de 
editorial. Como sempre, tentam levar a encontrar os autores na rua Palma e 
eleição para o mais baixo nível, para a abordamos eles., que estavam saindo em 
sarjeta. um veículo Fiat/uno azul, de placa JDW 

1432. Ao averiguarmos no interior do 
Os aprendizes de feiticeiro foram autu-veículo, localizamos dez panfletos 
ados, mas os mentores da façanha, escondidos dentro de um cavalete de 

propaganda política do candidato Niator. aparentemente heróica, continuam 
soltos. Mesmo porque boa parte da 

Os panfletos foram apreendidos e os cidade sabe quem faz este tipo de 
autores advertidos e liberados. O décimo coisa. Tudo é lamentável. E porque não 
primeiro panfleto nos foi repassado pela dizer, inexplicável em uma democracia. 
vítima, que havia recebido-o de um 
informante seu. Os panfletos não Dessa vez foram apanhados com a 
identificavam seus idealizadores e o 'boca na botija'. Ainda bem!  Uma 
autor Carlos Roberto disse que ainda indagação tem quer ser feita: por que 
tinha grande quantidade de panfletos os autores não foram presos em 
idênticos a estes em sua casa, porém 

flagrante, se cometeram um crime? A 
negou a dizer quem havia elaborado-os. 

explicação da polícia não convence 
ninguém.Deixamos de efetuar as prisões dos 

autores, uma vez que não conseguimos 
identificar nenhuma pessoa que tivesse 
recebido os panfletos entregues pelos 

Entre 
(Parênteses) 

Da redação

Não tem jeito - Por mais que o prefeito 
Adair Divino da Silva reclame do JTM, o 
seu líder na Câmara Aristides de Oliveira, 
continua aprontando nas sessões de 
segunda feira. Sempre passa dos limites e 
ninguém faz nada para impedir. Como é 
que dá para separar o vereador do líder 
do prefeito? Não tem jeito mesmo!

Raiva- O desespero tomou conta de um 
dos comitês de campanha. Parece que o 
resultado da eleição vai ser de lavada. 
Quem arrotava voto, hoje cospe veneno.

Cadê? - O povo está procurando até 
agora a enxurrada de verbas e obras que 
iam ser feitas na cidade para garantir a 
eleição de Niator Figueiredo.

Trégua - Qualquer candidato a prefeito 
que se eleja deve ter cem dias de trégua. 
Isso é natural quando o mandatário 
maior do município assume o cargo. Ele 
precisa de tempo para colocar a casa em 
ordem, ou do seu jeito. 

Decisão - O distrito de Andrequicé, do 
alto dos seus quase 300 anos, sempre 
teve a fama de decidir a eleição em Três 
Marias. Hoje não é mais assim, mas 
mantém a tradição de votar em massa 
em um candidato de oposição. Foi assim 
em 2008 e vamos ver como vai ser em 
2012. É o abandono!

Paz (1) - O próximo prefeito eleito vai ter 
muito trabalho para pacificar a cidade. A 
radicalização foi tão grande que quase 
chegou às raias da loucura. Estender a 
bandeira branca da paz vai ser o único 
caminho.

Paz (2) - Vamos ver se ninguém faz mais 
bravatas no dia da eleição. A cidade já 
está enojada de tanto jogo sujo. O JTM 
espera que façam a verdadeira festa da 
democracia.

Ética - Eleitores, não aceitem dinheiro 
em troca do seu voto. Nem sacos de 
cimento, areia, tijolos. Para se construir 
uma cidade ética é preciso honestidade. 
Não venda seu voto! Ele é o único instru-
mento que você tem para garantir o 
futuro da sua cidade, o seu próprio 
futuro. Ainda pedimos mais: DENUNCIE A 
COMPRA DE VOTO!

Equipe de Niator 
é flagrada com panfletos ilegais 
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Niator Figueiredo
Eu quero mais para Três Marias
Por Álvaro Oliveira

Foi realizada no dia 20 de setembro 
(quinta-feira) às 19hs, a reunião da 
Coligação Eu Quero Mais para Três 
Marias na Rua Poços de Caldas, no Bairro 
Joaquim de Lima. 

A reunião na comunidade contou com 
mais de 300 pessoas e contou ainda com 
a presença do deputado federal Rodrigo 
de Castro que compareceu para dar o seu 
apoio ao candidato Niator e seu vice Dr. 
Claudio. O candidato a prefeito falou de 
seus projetos e de seu plano de governo 
para as pessoas que estavam presentes.
 

“Quem conseguiu a duplicação da BR040 :: Opinião ::
no trecho entre a Votorantim Metais e a O Prefeito acertou nessa. Ninguém tem 
entrada da Aeronáutica fui eu. E ainda poder para fechar uma grande empresa 
consegui estender até a entrada do como a VM. Nem mesmo o próprio 
bairro Jardim dos Pescadores e não a Bentivi. Mas parece que não era essa a 
oposição.” intenção de Vicente Resende e mais um 

grupo de ambientalistas que queriam, na 
verdade, era alertar a empresa para a 
necessidade de dar mais atenção ao meio 
ambiente. E isso, qualquer cidadão de 

O deputado federal Rodrigo de Castro bem e honesto pode fazer. E nesse caso, o 
falou do seu apoio à candidatura de grupo de ambientalistas teve sucesso, 
Niator e do apoio do governador Antônio aquela comunidade como: coleta de lixo, pois anos mais tarde a VM fez uma das 
Anastásia e do senador Aécio Neves. transporte regulamentar, limpeza urbana mais ousadas obras ambientais do país, o 
“Nos temos muita vontade de continuar com pessoas contratadas do próprio Depósito Murici. A comunidade agra-
ajudando Três Marias. Para isso, precisa- bairro para cuidar sem precisar pegar a dece. O pior é que a coligação de Niator, 
mos de um prefeito parceiro, honesto, BR, recapear as ruas, consultar a Votoran- estrategicamente, estava distribuindo 
humilde, amigo e comprometido com o tim Metais para se melhorar o posto de propaganda ilegal, conforme matéria na 
trabalho.” atendimento a saúde. página 9 deste jornal. Praticaram um 

crime eleitoral. Este tipo de campanha Bem-Te-Vi ainda ressaltou que a oposição 
Foi realizada também no dia 26 de política é o retrato de quem está usando Quem discursou também foi o prefeito não vai fazer nada “Vou tirar de cabeça o 
setembro (quarta-feira) no Bairro Vila da de todos os meios, até os mais inescrupu-Adair Divino da Silva, o Bem-Te-Vi e que povo que pensa em votar na oposição. 
Mineira às 19hs, mais uma reunião da losos para tentar vencer a eleição que, rebateu o que a oposição tinha falado Ele tentou fechar a VM, só que não vai 
Coligação Eu Quero Mais para Três por sinal, parece já estar decidida.para aquela comunidade no dia 24 conseguir, porque ele não tem poder 
Marias que, contou com mais de 200 (segunda-feira). para isso.” 
pessoas, onde o candidato a prefeito, 
Niator falou de suas propostas para 
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Niator recebe apoio do deputado Rodrigo de Castro, Prefeito radicaliza

Fotos: Álvaro Oliveira
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Por Álvaro Oliveira

Foi realizada no dia 24 de setembro 
(segunda-feira) às 19hs a reunião da 
Coligação Três Marias Pode Mais no 
Bairro Vila da Mineira. A reunião contou 
com a presença de mais de 300 pessoas 
que foram para ouvir as propostas do 
candidato a prefeito Vicente Resende e 
seu vice Eduardo da Praia. 

Vicente falou para a comunidade que vai 
duplicar a BR040 entre o trecho da 
Votorantim Metais à Aeronáutica com 
uma via paralela com iluminação e 
ciclovia nos dois sentidos. Prometeu a 
coleta de lixo regulamentada, coisa que o 
bairro não tem e transporte, principal-
mente para os estudantes da rede 
municipal e estadual.

Foi realizada no dia 28 de setembro, 
sexta-feira, às 18h20, uma caminhada 
saindo do comitê central até o Bairro São 
Jorge. Logo após, foi feita uma reunião da 
Coligação Três Marias Pode Mais, 
próxima a Escola Manoel Pereira, para 
que, Vicente e Eduardo apresentassem 
seu Plano de Governo para os trima-

Vicente fez o lançamento oficial de seu riense. 
plano de governo. Destacou a importân-
cia desta eleição que está por vir como a 
grande chance de mudança de um estilo 
de governar. Além disso agradeceu a cada 
cidadão pelas contribuições, opiniões e 
ideias para a construção de um novo 
tempo para Três Marias. 

A comunidade apareceu em peso! Quase 
duas mil pessoas lotaram as ruas em 
torno da escola. As pessoas estiveram 
presentes para ver e ouvir o Plano de 
Governo do candidato que, agradou a 
todos. Foi uma festa linda, com direito a 
instrumentos de percussão.

“O nosso plano de governo, foi criado 
após caminhar por todos os bairros, 
casas, e zona rural. Ouvimos e demos 
atenção a cada morador. E é isso que 
faremos na Prefeitura.” 

Vicente ainda falou que sua campanha é 
feita com respeito às pessoas, transpa-
rência, ética e responsabilidade e man-
dou um recado para a oposição “Nós não 
estamos preocupados com eles, mas eles 
sim, estão preocupados conosco”.

Vicente Resende
Três Marias Pode Mais

Fotos: Álvaro Oliveira
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Vicente lança programa de governo pautado na opinião popular

Fotos: Álvaro Oliveira
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Votorantim Metais
Uma das melhores empresas para se trabalhar
Mineradora recebe reconhecimento nacional na categoria de mineração e metalurgia 

Por Álvaro Oliveira empresa. “Um dos nossos principais 
ativos são os funcionários. Temos uma 
equipe altamente comprometida, A Votorantim Metais (VM) foi escolhida 
talentosa e dedicada. Esse reconheci-pela 16ª edição do Guia VOCÊ S/A EXAME 
mento do Guia reflete os investimentos e como uma das melhores companhias do 
a importância que damos aos nossos país para se trabalhar. A empresa, maior 
colaboradores”, explica o executivo. A fabricante de níquel eletrolítico da 
Votorantim Metais é uma empresa do América Latina,  uma das cinco maiores 
Grupo Votorantim, um dos maiores produtoras de zinco do mundo e entre as 
conglomerados empresariais da América líderes no mercado brasileiro de alumínio 
Latina. Possui dezessete unidades: onze se destacou em todas as categorias 
no Brasil, quatro nos Estados Unidos, avaliadas pela pesquisa: Identidade; 
uma na China e uma no Peru. Conta com Satisfação e Motivação; Aprendizado e 
aproximadamente 10 mil funcionários e Desenvolvimento; e Liderança. Além de 
participou pela primeira vez do Guia.ser reconhecida como uma das melhores 

do seu setor de atuação (mineração e 
metalurgia), a VM também foi apontada VM apóia Expedição Científica 
como a “Empresa Revelação do Ano” por Amigos das Águas 2012
suas práticas de gestão e recursos  
humanos.

De 7 a 9 de setembro, ambientalistas, 
pescadores, pesquisadores, professores, 

A atividade também foi acompanhada Fernando Rezende, gerente geral do O Guia VOCÊ S/A EXAME é considerado geógrafos, canoístas e comunidade 
pelos monitores que atuam na atividade Sistema Três Marias.um dos mais respeitados estudos sobre ribeirinha participaram da tradicional 
de monitoramento do Rio São Francisco, ambiente de trabalho no Brasil. O Expedição Científica Amigos das Águas, 
juntamente com a Votorantim Metais e processo de escolha da revista, que  Em todo o Brasil, o Concurso “Tempos de que contou com o apoio da Unidade Três 
Secretaria de Meio Ambiente de Três culminou com a premiação da Voto- Escola” contou com mais de seis mil Marias da Votorantim Metais. Cerca de 
Marias.rantim Metais começou em fevereiro redações,  o que demonstra um 60 embarcações percorreram aproxima-

deste ano tomou como base a crescimento de 106% em comparação a damente 120 km do São Francisco, entre 
metodologia da Fundação Instituto de 2011. O aumento da participação dos as cidades de Três Marias e Pirapora. Concurso “Tempos de Escola 
Administração (FIA) que por meio do alunos foi conseqüência do incentivo de Durante a descida, o Serviço Autônomo 2012”Programa de Estudos em Gestão de professores, gestores, secretarias de de Água e Esgoto (SAAE) de Pirapora 
Pessoas (Progep), do Laboratório de Educação e pais em relação ao coletou amostras para análises, a fim de 

O terceiro ciclo do programa Parceria Ensino e Aprendizagem da Faculdade de desenvolvimento da imaginação e da atestar a qualidade da água do rio São 
Votorantim pela Educação (PVE) começa Economia, Administração e Contabili- escrita, e também da consolidação do Francisco e seus principais afluentes. A 
as atividades com a divulgação dos dade da Universidade de São Paulo concurso como parte do calendário Expedição Científica Amigos das Águas é 
vencedores do Concurso “Tempos de (FEA/USP) e do MBA de Recursos escolar dos municípios onde o PVE é idealizada e organizada pelo ambienta-
Escola 2012”. Em Três Marias, foram Humanos da FIA formataram a avaliação. realizados.lista piraporense Roberto "MacDonald" 
inscritas 59 redações, com a participação   Morais. 
de nove escolas públicas. Os grandes Após inscrita, a empresa passou por Premiação - A vencedora do Ensino 
vencedores foram: Stella Isis Gonçalves diferentes etapas até ser premiada. Fundamental I ganhará uma bicicleta “Atenta à relevância da preservação do Camargos, da Escola Municipal Clarinda Funcionários e executivos responderam Caloi Aro 20. A categoria Ensino Funda-Rio São Francisco, a Votorantim Metais Firmina Araújo Santos, na categoria questionários e apresentaram as políti- mental II será contemplada com uma monitora, desde 2005, a qualidade das Ensino Fundamental I; e Karla Jhenny cas de trabalho e de gestão da Votoran- câmera digital Sony. Os selecionados águas do rio, em parceria com a Alves da Silva, da Escola Municipal tim Metais. Para garantir imparcialidade, receberão diploma de participação e um Secretaria de Meio Ambiente da Prefei- Antônio Fonseca Leal, da Escola os participantes não foram escolhidos kit de livros, como estímulo aos estudos. tura de Três Marias, Colônias de Municipal Antônio Fonseca Leal.pela empresa e sim pelo Guia. Além disso, Todos os textos premiados serão assunto Pescadores, Polícia Ambiental e entida-

um grupo de jornalistas visitou as de reportagem exclusiva do Canal Futura.  des da região. Dessa forma, não podería-
“A Votorantim Metais acredita na operações da Votorantim Metais em Os professores orientadores e as escolas mos deixar de fazer parte da Expedição 
importância da educação para o Minas Gerais para aferir declarações e dos alunos vencedores também recebe-Científica, uma iniciativa que também 
desenvolvimento de Três Marias. Assim, realizar entrevistas. rão um kit de livros, certificado de partici-contribui para a educação ambiental e o 
entendemos que a participação das pação em nome do Instituto Votorantim respeito ao meio ambiente”, declara 
escolas públicas para a realização do e acesso à plataforma Futura TEC, espaço Segundo João Bosco Silva, diretor- Fernando Rezende, gerente geral do 
Concurso, representa a sensibilização e o virtual que disponibiliza as diversas superintendente da Votorantim Metais, Sistema Três Marias da Votorantim 
amadurecimento da comunidade escolar produções educativas elaboradas pelo o reconhecimento alcançado com as Metais.
para a melhoria da educação”, declara Canal Futura.premiações é motivo de orgulho para a 
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Funcionários da VM
reafirmam satisfação

Muito mais que um desejo de trabalho, para alguns até um sonho
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Por Álvaro Oliveira Jeferson Coader trabalha na hidro 
metalurgia e está há 4 anos na em-
presa. O reconhecimento dado pela revista 

não é só no papel não. A satisfação dos 
funcionários é visível no dia-a-dia da 
empresa. Desde os altos cargos de 
gerência até os setores produtivos, os 
empregados demonstram sua relação 
positiva com a VM.

Simone Borges trabalha há 16 anos na 
Votorantim Metais no financeiro, mas 
já passou por outros setores. Para ela o 
reconhecimento veio em tempo. 

“Sinto-me orgulhoso por fazer “É uma honra trabalhar na 
parte desta equipe. É uma Votorantim Metais. Esse 

empresa que cultiva talentos, reconhecimento veio a tempo, 
acredita nas pessoas e é mais poderia ter vindo antes, “Era um sonho que eu tinha e sempre atenta aos projetos porque a VM é uma empresa Lucas de Menezes trabalha há 9 meses que se realizou. A empresa se sociais, qualidade, o bem estar que retém talentos, as pessoas na Votorantim Metais  no Sistema de preocupa com o meio das pessoas e principalmente Gestão e para ele é um orgulho são motivadas a darem o ambiente, com a segurança dos trabalhar na empresa. “Sempre na segurança de seus melhor de si e a gente sente o funcionários, com os nossos conheci o grupo Votorantim Metais, funcionários e visitantes.”prazer de estar aqui fazendo familiares e com a comunidade todo mundo tem sonhos de trabalhar 

parte, de estar com o V da em uma multinacional. Eu faço parte em volta. Ela também apoia Para Julieno Caputo, há 3 anos na Votorantim e dizer que eu dessas 150 empresas melhores que vários projetos sociais voltados fábrica de óxido de zinco, também é 
têm no país e que, aqui dentro, a gente ajudei a construir isso aqui”. uma honra trabalhar na Votorantim. para a educação e, isto é muito checa que é verdade. É muito bom!”. 

importante para Três Marias”
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Tonho do Maçarico, o poeta das Pedras, 
recitou mais uma de suas poesias:

Arraial de Cachorro

Cachorro nunca se desfaz
Quando morre cachorro
Cachorro aumenta mais

Enquanto você conta cachorro
Mais cachorro pro arraial o povo traz 
Têm cachorro de todo tamanho e de 

toda raça
Cachorro late, dorme e não caça

Cachorro late tudo que vê na frente
Cachorro late carro, cachorro late gente

Cachorro de todo tamanho 
Na vida de cachorro

Cachorrada está contente 
Dez cachorros para cada pessoa do 

arraial
Falta gente

Arraial está em crise
O povo pede socorro

De trégua por três meses
Não solte aqui mais cachorro!

Menino Ruan, de 5 anos, se arrumando 
para ir para a escola - uma graça de 
menino.

Exemplo de vida - Este é o seo Raimundo, 
morador das Pedras, boa prosa e muita 
história pra contar. O grande exemplo 
vem do casamento de mais de 60 anos 
com sua esposa. Na próxima edição o 
JTM vai trazer detalhes deste matrimônio 
de sucesso e outros causos contados por 
seo Raimundo.

Casamento - Parabéns ao casal Eliane e 
Ronaldo que no dia 8 de setembro 
uniram-se em matrimônio. Comemo-
raram este belo momento na presença de 
familiares e amigos com uma grande 
recepção no Clube da Mineira. Deseja-
mos ao casal muitas felicidades.

Forquilha

Pesar - No dia 30, de agosto faleceu 
Joaquim Mangaba, filho de dona 
Raimunda. Era uma figura interes-
sante e especial. Joaquim Mangaba 
era compadre do diretor de reda-
ção do JTM, Pedro Fonseca.

Romaria - O pessoal da Forquilha já está 
organizado para a romaria que fazem até 
a Santinha, na serra do Jacaré, no dia 12 
de outubro, data em que se reverencia 
Nossa Senhora Aparecida. O evento 
cresce de ano para ano. Já se transfor-
mou em um ponto turístico às margens 
da BR – 040.

Aniversário - No dia 4 de outubro,  Luci-
mar Silva comemora seus 31 anos de 
vida. No mesmo dia de São Francisco de 
Assis, mundialmente conhecido como o 
santo patrono dos animais e do meio 
ambiente.
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Cemitério 
sem cuidados 

Retrato do descaso com as Pedras

Por Álvaro Oliveira lápides estavam quebradas e havia várias 
madeiras jogadas pelo cemitério a fora. 
Segundo populares, o cemitério só é No dia 21 de Agosto, o repórter do JTM foi 
limpo em época de finados, uma vez por ao cemitério das Pedras e ficou assustado 
ano.com a situação de abandono em que se 

encontrava. O mato estava bem alto, as 

Foto: Álvaro Oliveira

Foto: Álvaro Oliveira
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Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Pedro Fonseca

Foto: Sânzio Nascimento



Por Álvaro Oliveira

Agosto foi um mês de muito trabalho 
para os 30 jovens do Guia Opará, projeto 
executado pelo Instituto Opará em 
parceria com o Instituto Votorantim e 
Votorantim Metais unidade de Três 
Marias. 

Os cursos profissionalizantes para gar-
çom e camareira oferecidos pelo Sistema 
Nacional de Emprego (Sine) estiveram na 
grade pedagógica dos beneficiários e 
contou com a parceria do Senac (Sistema 
Nacional de Aprendizagem Comercial), 
Sete (Secretaria de Estado de Trabalho e 
Emprego), Prefeitura de Três Marias por 
meio da Secretaria de Turismo e o 
Instituto Opará, entidade executora do 
projeto. 

De acordo com Mailda Durães, coordena-
dora do Sine, além das vagas destinadas 
aos jovens do Guia Opará, houve ainda, 
espaço para alguns moradores de Três 
Marias interessados nas habilitações. 
Conforme Mailda, a escolha dos cursos se 
deu para atender a grande demanda na 
região por profissionais que trabalhem 
diretamente com o turismo. “O objetivo 
dessas profissionalizações é levar pessoal 
qualificado aos hotéis, restaurantes e 
pousadas não somente no município, 
mas, em todo território do entorno do 
lago de Três Marias” disse. 

das suas finalidades a divulgação dos “Fiquei surpreendido com essa 
novos profissionais para o mercado de equipe de principiantes, agora 
trabalho, em especial, empresários de profissionais. Todos se saíram 
hotéis e restaurantes. 

muito bem. Estou feliz em saber 
que todos estão realizando um 

“O objetivo enquanto parceiro 
excelente trabalho nessa noite. 

dessas importantes iniciativas é 
Quanto aos jovens do Guia Opará, 

contribuir com crescimento 
agradeço o comprometimento, 

profissional dos jovens da nossa 
seriedade e carinho nessa 

cidade. Esse encontro, além de ser 
trajetória” 

uma exposição do resultado, é Paulo Roberto, instrutor 
Concluindo as aulas técnicas e teóricas do também uma forma de interação 
curso de garçom, o grupo, orientado pelo entre os empresários, parceiros e Ao todo, 37 pessoas foram qualificadas: 
instrutor Paulo Roberto realizou no dia 30 o grupo capacitado como garçom. 18 garçons e 19 camareiras. Neste mês 
(sexta-feira) um jantar no Hotel e Restau-

mais dois cursos serão proporcionados Queremos sanar a necessidade rante Manoá para os parceiros e a rede de 
aos jovens Guia Opará e moradores de dos empresários e ao mesmo empresários dos setores gastronômicos e 
Três Marias: recepção e atendimento ao tempo oferecer novas hoteleiros de Três Marias e São Gonçalo 
público.

do Abaeté no intuito de mostrar aos oportunidades aos nossos 
aprendizes a realidade do trabalho para assistidos ”

Segundo a presidente do Instituto Opará, os profissionais dessa área. Silvia Freedman
Silvia Freedman, o jantar teve como uma 
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 Garçons e camareiras
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Prestação de serviços foi o tema dos cursos oferecidos pelo Instituto Guia Opará 
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Por Álvaro Oliveira

Os membros do CBH-SF4 (Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de 
Três Marias) estiveram reunidos em mais 
uma plenária ordinária no dia 30 de 
agosto (quinta-feira), no Sindicato dos 
Metalúrgicos, em Três Marias/MG. 

O evento contou com a presença do 
presidente do CBH-SF4, Adair Divino da 
Silva, a 1ª secretária do CBH-SF4, Silvia 
Freedman Ruas Durães,  o representante 
do Ministério da Cultura, o Consultor 
Regional da Unesco, Naldiney de Castro 
Gonçalves, membros do CBH-SF4 e 
artesãos de Três Marias e região, entre 
eles, as entidades Instituto Opará por 
meio do projeto Arte de Gente e a 
Associação de Artesãos, Artistas Plásticos 
e Produtores Caseiros de Três Marias – 
TMA.

Abrindo os trabalhos da tarde, várias 
peças artesanais produzidas por artistas 
situados na região do entorno do SF4 
estiveram expostas num breve desfile 
organizado para divulgar os produtos 
com identidade cultural do São Francisco.

de recuperar áreas degradadas, prote- membro do CBH-SF4, João Eudes, falou mostrou o novo Sistema Nacional de 
ção às nascentes e construção de bacias sobre o programa “Empreendedores de Cultura do MinC e esclareceu a impor-
de contenção de águas pluviais.  Falou Água”, firmado entre a Votorantim tância quanto à adesão dos municípios 
também sobre a doação do barco “Rio Metais e a empresa GERHI – Gestão de neste processo. Segundo o consultor, o 
Vivo” para o Instituto Opará por meio da Recursos Hídricos, no qual  capacita programa tem como objetivo apoiar 
Prefeitura de Três Marias com o objetivo instituições de Três Marias e região e estados e municípios na elabo-ração de 
de realizar aulas práticas educativas no universidades de Minas Gerais quanto à seus Planos de Cultura.  Confor-me 
rio São Francisco e no lago de Três Marias. Naldiney, o MinC irá realizar várias 
Além disso, abordou o tema relacionado audiências públicas em Minas, tendo 
com a definição do TDR (Termo de como finalidade sensibilizar os municí-
Referência) do Plano Diretor de Recursos pios quanto à sua integração ao SNC 
Hídricos, informando ao público, o ano da (Sistema Nacional de Cultura) além de 

Na reunião, foram apresentados e deba- sua execução,  a partir de 2013. fomentar a participação da comunidade 
tidos distintos temas tais como: a por meio de debates e troca de 
importância da representação das informações. A plenária contou com a apresentação entidades no CBH-SF4 para uma melhor 

dos projetos aprovados no programa execução dos trabalhos, a participação 
“Microprojetos Rio São Francisco – Mais Em seguida, foi colocado em votação o dos membros na Plenária Extraordinária 
Cultura” da Funarte (Fundação Nacional projeto de Patrulha Mecanizada que do São Francisco em Brasília para eleição 
de Artes). José Antônio Vicente de Souza, contempla a aquisição de máquinas e do novo presidente, eleito por unanimi-
consultor de planejamento do “Empre- equipamentos para o desenvolvimento dade, Anivaldo de Miranda Pinto, as 
ender”, projeto executado pelo Instituto sustentável da agricultura familiar do vantagens da criação de uma bancada elaboração de projetos para o FHIDRO Opará em parceria com o Instituto município de Abaeté-MG, tendo como parlamentar de recursos hídricos objeti- (Fundo de Recuperação, Proteção e Votorantim e Votorantim Metais mos- proponente o Conselho de Desenvol-vando melhorias na gestão das águas e Desenvolvimento Sustentável das Bacias trou ao público as doze aprovações vimento Comunitário do Município de ainda, o resultado da quarta barqueata Hidrográficas do Estado de Minas Gerais) obtidas em Três Marias no “Mais Cultura” Abaeté.“Rio Limpo Todo Dia,” realizada pela visando novas formas de empreende-sendo quatro desses resultados, tra-Prefeitura de São Gonçalo do Abaeté.  dorismo voltado para recursos hídricos e balhos elaborados pelas entidades No último momento, Silvia Freedman qualidade do meio ambiente.beneficiadas pelo Empreender. informou sobre o convênio de coopera-Silvia Freedman, 1ª Secretária, falou 

ção técnica e financeiro firmado entre a sobre os projetos aprovados via CBH-SF4 Além disso, discutiu-se sobre a “Moção Posteriormente, o Analista de Meio SEMAD, ABG Peixe Vivo e IGAM para para os municípios de Morada Nova de de Repúdio” enviada a Cemig através do Ambiente da Votorantim Metais e atendimento do CBH-SF4 que notifica as Minas e Pompéu, ambos com a finalidade CBH-SF4, solicitando aos estudiosos do novas regras de contratações, agora, 
Projeto de Desenvolvimento de Índices podendo ocorrer somente por meio de 
de Integridade Biótica (IBI)/Peixe Vivo, a licitações.   
utilização e formalização dos resultados 
gerados através dos estudos e pesquisas 
dos bio-indicadores de qualidade das 
águas da bacia hidrográfica do SF4. Após 
alguns esclarecimentos quanto ao 
procedimento de divulgação dos dados 
requeridos, foi sugerida uma reunião 
entre a CTPLAN (Câmara Técnica de 
Planejamento do SF4) e a Cemig com o 
intuito de discutirem uma melhor solu-
ção quanto às informações necessárias 
do IBI para elaboração do Plano Diretor 
do CBH-SF4, ficando a proposta aprovada 
pela maior parte dos membros.
 
Em seguida, Naldiney de Castro Gonçal-
ves, Consultor Regional da Unesco, 
representante do Ministério da Cultura, 
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4CBH-SF  se reune em Três Marias
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Plenária debateu diversos assuntos pertinentes ao entorno do lago
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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
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Por Álvaro Oliveira A E.M. Professor Johnsen provou que 
criança gosta mesmo é de brincar de 
roda, cantar parlendas, trava-língua e O Projeto Sirimim, neste ano, desem-
como diria Silvia Ortoth, “alegrar barcou na Escola Municipal Professor 
histórias”. Johnsen e, no dia 22 de agosto (quarta-

feira) houve um animado cortejo com os 
participantes, devidamente caracte- O Projeto Sirimim é uma iniciativa da 
rizados, passando de sala em sala cantan- Secretaria Municipal de Educação e 
do, ensinando brincadeiras e divulgando Cultura de Três Marias. Este projeto 
o Auditório de Folclore, uma das ações consiste em formar contadores de 
previstas no projeto. histórias, estimular a descoberta da arte, 

incentivar a leitura e divulgar a cultura 
popular e a literatura de Guimarães Rosa No Auditório, no dia 24 de agosto (sexta-
explícita na região.feira) , ao ar livre, a folia foi completa. 

Toda a escola se reuniu para comemorar 
a sabedoria do povo brasileiro. E a 
comitiva do Projeto Sirimim fez uma linda 
apresentação cantando, cirandando e 
dançando o “Funk do Folclore”

“Nós da Comitiva Semeando Rosa temos 
a honra de fazer parte dessa linda 
história. Fizemos o nosso tanto, compar-
tilhando uma animada Sessão de Leitura 
com o apoio da Folia Sirimim lá do lado, 
dando suporte na percussão” comentou 
Bárbara Melgaço.

Todo dia é 
Dia de Folclore

Outubro de 2012 - Ano II - Edição 20

É o que diz o Projeto Sirimim
ao comemorar a data em 

escolas de Três Marias
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Ação conjunta Roubo de gado 
Polícias Civil e Militar desmantelaram mais uma 
quadrilha envolvida no tráfico de entorpecentesPolícia Militar recupera 198 cabeças

Por Álvaro Oliveira

A Polícia Militar de Minas Gerais em 
grande operação envolvendo policiais da 
região de Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, 
Paracatu e Três Marias, recuperaram no 
dia 28 de agosto (terça-feira)198 cabeças 
de gado bovino roubadas de uma fazenda 
na zona rural de Paracatu, onde indiví-
duos armados renderam os funcionários 
e roubaram o gado que foi transportado 
em nove caminhões.

passado pela cidade de Três Marias e que 
estariam seguindo para a cidade de Após a Polícia de Paracatu solicitar apoio 
Curvelo.à policia de Três Marias, os militares se 

deslocaram para a BR040 com o intuito 
Após conhecimento do fato, foi montada de fazer o cerco e bloqueio dos veículos.
uma grande operação na MGT 259 que 
resultou na recuperação de todo o gado Ao efetuar a abordagem aos caminhões 
roubado e nas apreensões dos ca-foi constatado que se tratava dos animais 
minhões, três notas fiscais, CRLVs dos roubados na fazenda em Paracatu. 
veículos e dos condutores dos veículos. 

Os condutores dos caminhões relataram 
Os veículos foram recuperados dois em que não sabiam que se tratava de carga 
João Pinheiro, dois em Três Marias e mais roubada e que foram contratados por um 
cinco na divisa de Curvelo com Inimu-indivíduo de nome “Ricardo” para trans-
taba. Todos os caminhões apreendidos portar o gado até a cidade de Guan-
foram encaminhados para a cidade de hães/MG. Os condutores informaram 
Três Marias.ainda que, cinco caminhões já haviam 

Por Álvaro Oliveira

Após monitoramento realizado pelo 
serviço de inteligência da 226ª Cia da PM, 
foi montada uma operação conjunta com 
a Polícia Civil local no dia 24 de agosto 
(sexta-feira) e logrado êxito em dissolver 
quadrilha de tráfico de drogas que atuava 
na região há algum tempo. 

No local foram encontrados aproxima-
damente 11 gramas de crack, além de 
outras seis pedras já prontas para a 
comercialização, um revólver calibre 32 
com quatro munições, dois celulares, 
além de R$389,00 (trezentos e oitenta e 

divididas em seis tabletes de aproxima-nove reais).
damente 40 gramas cada, além de três 
celulares, e algumas notas e moedas 

Juntamente com o material foram presos trocadas. Foram presos os autores 
os autores Pedro Geraldo e Lucas Giova- Francisco, Neily Manoel. 
ni, além do menor apreedido L.S., de 16 
anos. Em ato contínuo, os militares se 

Todo o material, juntamente com os deslocaram para a BR-040 e abordaram o 
autores do delito, foram conduzidos à veículo GM Monza, placa GLD-6090 em 
DEPOL e apresentados à autoridade de frente a empresa Votorantim Metais.
Polícia Judiciária. 

Os policiais obtiveram sucesso em apre-
ender mais 124,7 gramas de substância 
esverdeada semelhante à maconha, 
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Propaganda eleitoral 
irregular tem punição

Veículos são apreendidos em Três Marias Forasteiros estão vindo roubar em TM
Por Álvaro Oliveira do serviço de mototaxi que continham 

adesivos de candidatos, o que é vedado 
Ação conjunta do Ministério Público e as aos permissionários de serviços públicos 
polícias civil e militar apreenderam, no como ônibus coletivos e escolares, vans e 
dia 21 de setembro, vários veículos de táxis. 
propaganda eleitoral que circulavam pela 
cidade. A propaganda estava sendo feita A proibição ainda é estendida aos 
de forma irregular, uma vez que a veículos de propriedade da adminis-
distância de órgãos públicos, que deveria tração pública direta ou indireta.
ser de no mínimo de 200 metros, não foi 

Indignados, os proprietários dos carros respeitada. 
alegaram não ter conhecimento da 

“A menos de 200 metros das sedes dos restrição. Os veículos apreendidos foram 
Poderes Executivos e Legislativo da levados para o depósito da policia de Três 
União, dos Estados, do Distrito Federal e Marias e seus condutores detidos para 
dos Municípios das sedes dos Tribunais maiores esclarecimentos.
Judiciais, dos quartéis e de outros 

 estabelecimentos militares, dos hospitais 
e casas de saúde, das escolas, bibliotecas 
publicas, igrejas e teatros, quando em 
funcionamento.”   

Também foram presas duas motocicletas 

Por Álvaro Oliveira Aumento de ocorrências

As polícias civil e militar prenderam, na Segundo o inspetor de policia Dinho, 
noite do dia 9 de setembro uma detetive, houve um grande aumento nas 
quadrilha de ladrões da cidade de Uber- ocorrências neste feriado, algo em torno 
lândia que arrombaram vários carros na de 50% se comparado ao ano anterior. 
“Praia Mar de Minas” e praça de eventos Estas ocorrência são na sua maioria de 
JK durante o Carnamarias. lesão corporal, tráfico, embriaguez ao 

volante, furtos e acidentes de trânsito.
A quadrilha era composta por seis 
pessoas, sendo quatro homens e duas Ainda segundo o Sr. Dinho, mesmo com o 
mulheres. Em companhia das mulheres grande aumento das ocorrências não foi 
que faziam o papel de vigia durante os registrado nenhum roubo de veículo na 
furtos havia uma criança de dois anos de cidade.
idade. Os bandidos encontram-se presos 
e a disposição da Justiça. Foram recupe-
rados  mil e trezentos reais, 12 celulares, 
10 bolsas de objetos, 6 aparelhos de som 
automotivo e 4 caixas de som. Vários 
destes objetos ainda não foram retirados 
pelos seus legítimos donos e estão à 
disposição dos mesmos na delegacia de 
Três Marias.

Polícia prende 
quadrilha de ladrões

Foto: Divulgação/PMMG Foto: Divulgação/PMMG
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Queimadas

Da redação Outra causa destes estragos são butucas 
de cigarro que são lançadas dos carros 
nas beiras de estradas. Mesmo a ponta Não é de hoje que o JTM aborda o 
vai queimando com o vento e também assunto das queimadas nesta época do 
pode dar início a incêndios.ano. São ações estúpidas que destroem a 

natureza de uma maneira cruel e 
absurda. Mas tem outra prática irracional que é 

uma das grandes causas. São pessoas 
inescrupulosas que simplesmente atei-No final do inverno e início da primavera 
am fogo sem a menor consciência em toda a fauna e flora estão em mudança. 
qualquer situação.Pássaros estão chocando seus ovos e as 

árvores se preparam para um novo 
florescer. Na edição de número 8 do JTM, em uma 

matéria com agricultores da região foi 
averiguado que as queimadas já Promover queimadas para renovação da 
destruíram propriedades inteiras, reser-pastagem é um costume antigo na região, 
vas legais, beiradas de nascentes, mas os tempos mudaram. É preciso 
veredas e pastagens.também mudar a maneira como lidamos 

com a natureza.
Até quando isso vai continuar? Será que 
as pessoas não entendem que o futuro de Até mesmo cacos de vidro, dependendo 
nosso planeta e o que deixaremos para as da intensidade do sol e grau de secura do 
novas gerações estão em nossas mão? capim, podem causar um incêndio de 
Então nos ajude! Denuncie! Divulgue e enormes proporções. 
combata também as queimadas.

Gado na pista

Outro assunto que já é quase corriqueiro 
no JTM são animais na beira da pista. A 
foto parece velha mas não é! Foi tirada na 
MG-220 durante à noite, no trecho entre 
a BR040 e o Distrito de Andrequicé. Gado 
na beira de pista já provocou inúmeros 
acidentes, até mesmo fatais. O que deixa 
o trecho ainda mais perigoso é a falta de 
acostamento.
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Uma prática que precisa acabar
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Amanda Albino da Silva 8/09/12
Arthur Gabryel Batista de Lima 18/08/12

Edna Batista de Moura 18/08/12
Genuina Ferreira da Costa 16/09/12

Gilson das Neves 14/09/12
José Cláudio Xavier 10/08/12

Jovalino Batista de Souza 23/08/12
Márcia Profeta das Dores 23/08/12

Maria de lurdes Alves Barbosa 16/08/12
Osvaldo Ribeiro de Souza 19/09/12
Paulo Henrique Ferreira 09/09/12

Regina Pinto da Cruz 29/08/12

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
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