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A edição especial sobre o relatório da CPI instalada na Câmara Municipal de Três 
Marias teve um destaque especial: as mensagens de Ludiane Gomes Nascimento 
no celular de Ana Paula Aparecida Moreira, a enfermeira que teria sido usada como 
'laranja' no esquema de corrupção instalado na Divisão de Recursos Humanos da 
Prefeitura. Uma das mensagens sugere uma prova contundente: “Colocou os três 
mil reais?”.

Sem dúvida, a entrevista de Ana Paula foi o assunto que mais chamou a atenção dos 
leitores que reagiam indignados. Pela primeira vez se contou ao leitor a verdade. As 
pessoas queriam saber como as coisas aconteciam. E todos entenderam tudo com 
clareza cristalina. O que se viu nas ruas foi interessante: quatro pessoas liam juntas 
um exemplar do JTM. Isso se explica pelo esgotamento de uma edição de cinco mil 
exemplares.

O trabalho de jornalismo investigativo realizado na edição 07 valeu a pena. O JTM – 
o jornal da verdade - teve que percorrer caminhos interessantes, com a apuração 
rigorosa das informações.  Por mais que a fonte seja confiável, é fundamental que 
se apure tudo. A confirmação dos fatos, nos mínimos detalhes, foi uma 
consequência da qualidade da informação recebida. Quer dizer, se a informação 
não é clara ou é falsa, perde-se tempo e não se chega a nada. A responsabilidade de 
um jornalista é muito grande. O código de ética exige uma postura isenta, sem 
interferir na notícia de forma que a torne tendenciosa. Os fatos relatados têm a 
função de levar o leitor a alguma conclusão sobre o que está escrito. E não existe 
nada melhor do que trabalhar com provas que realcem um texto.

Com a edição passada, o JTM atingiu o que se espera de um jornal. Isso é uma 
grande vitória para um meio de comunicação que é o jornal da verdade. Não 
adianta nada dizer, tem que provar.

 Cena da vida real 
Este triturador de brita da antiga Companhia Mineira de Metais, hoje Votorantin 
Metais, está instalado há mais de 40 anos no bairro São Geraldo, em uma área que 
deveria ser de preservação ambiental. O triturador faz parte de um cenário 
interessante, bem próximo ao córrego Seco que forma uma cachoeira de água 
cristalina, mostrada na edição 06 do JTM.  A vegetação que o cerca é formada de 
taboa e samambaia, em uma área brejada. O local de onde se tirava pedra forma 
uma meia lua de 20 metros de altura. Vale a pena ver e preservar.
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Muda perfeita
Agora em Três Marias você encontra muda de clone de eucalipto, de excelente 
qualidade. O Viveiro Boa Vista tem mudas com alto potencial de crescimento, 
livres de qualquer doença e com haste única. O Viveiro Boa Vista trabalha com 
mudas sob encomenda. Faça uma visita e converse com o nosso gerente. Procure 
o Viveiro Boa Vista. 

www.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.brwww.viveiroboavista.com.br  fabiofn@uai.com.br



Câmara volta atrás e retira 
50 nomes do relatório da CPI 

Reação das pessoas provocou o recuo

Uma semana depois da leitura do presidente da Samarra, José Antônio concedidas pelo prefeito Adair Divino As últimas sessões 
relatório da CPI que apurava irregulari- Vicente de Souza, afirmou: - Já assisti da Silva, apresentando contra cheques 

da Câmara
dades na Divisão de Recursos Humanos inúmeras CPIs, mas nunca uma igual a e outras provas da corrupção. 
da Prefeitura, o recinto da Câmara esta, que igualou pessoas inocentes 

No dia 5 de setembro tinha quatro Municipal de Três Marias estava lotado com indiciados”. – Havia um clamor popular pe-
pessoas na plateia a reunião trans-pelas mais de 50 pessoas citadas. Os dindo apuração dos fatos. E tudo correu de forma tranquila. Ninguém vereadores se encontravam tensos e foi apurado – afirmou Thaís. A posição dos tocou no assunto da CPI. Foram apro-nervosos e já tinham pronto o projeto 
vadas quatro indicações dos verea-vereadoresde resolução 006/2011, que retirava os 

Ao final leu todas as acusações de dores Thaís Kênia Castelo Branco, nomes do relatório.
irregularidades contra o prefeito. Eduardo Pereira Barbosa e Sebastião O vereador Sebastião Gonçalves, 
Aristides de Oliveira, líder do Governo, Leal. Muito se discutiu os problemas do O presidente da Câmara, Luís Nasci- presidente da CPI, disse que foi 
se justificou alegando que tinha pedido bairro Três Marias e a COPASA, que mento Gaia, faltou à reunião alegando criticado por ter aceitado técnicos 
vista e que não foi concedida: ainda não apresentou o projeto ter passado mal depois que leu o JTM, petistas para fazer o relatório. 

prometido há mais de 90 dias, quando que trazia uma entrevista exclusiva de 
– Não havia um papel sobre as tinha prazo de 45 dias.Ana Paula Aparecida Moreira e uma – Aceitei para ninguém dizer que 
nossas mesas. Os papéis que matéria envolvendo o próprio presi- estava atrapalhando os traba- No dia 12 a sessão começou com ape-incriminavam injustamente este dente da casa e a demissão de sua filha, lhos. nas uma pessoa na plateia. Mais tarde Ludiane Gomes Nascimento. povo que está aqui estavam 

chegaram mais três. Foram aprovadas 
escondidos, afirmou. por unanimidade mais duas indicações O presidente da CPI pediu desculpas O vereador Eduardo Pereira Barbosa 

dos mesmos vereadores, a moção pelo erro que cometeu e leu o nome assumiu a presidência da reunião e foi O líder do Governo na Câmara pediu 005/2011, de apoio aos professores da das 50 pessoas indicadas para averi-feita a leitura do projeto de resolução, retificação do seu voto e disse: - Sou rede estadual de ensino e o projeto do guação pelo relatório, solicitando ao que seria votado ao final dos trabalhos. contra esta pouca vergonha. Peço executivo 040/2011, que trata da presidente da Câmara a exclusão deles.Em seguida, o presidente em exercício desculpas, e vocês estão inocentados, política municipal de segurança ali-concedeu a palavra ao advogado Luís em nome de Deus!  Às 22h08 minutos o mentar e nutricional sustentável. – O relator da CPI, Sebastião Leal, agra-Gonçalves, que fez a defesa da dra. projeto de resolução 006/2011 foi CONSEA.deceu à Câmara a aprovação do Cássia Magali Nacif Gonçalves, Procu- colocado em votação e aprovado por 
relatório e propôs a criação de uma radora Geral do Município, de Milton unanimidade.
agenda positiva para discutir os proble-Mendes Vieira, Secretário de Planeja-
mas da cidade:mento e de Niator Figueiredo, Secretá-

rio de Assistência e Promoção Social, 
– Peço desculpas pela inclusão que se encontrava inscrito para usar a 

Tribuna Livre,  três dos 13 indiciados dos nomes no relatório, decla-
pela CPI. Luís Gonçalves disse: rou o relator. 

“a CPI não fez uma apuração Em seguida leu o nome dos 13 
rigorosa e bem isenta. O resul- indiciados e afirmou: - Os indiciados 

estão se aproveitando para se defen-tado foi lamentável. Jogaram na 
derem usando os nomes das 50 pes-lama o nome de muitas pessoas”. 
soas. Estão arrumando uma 'capa' para 
se esconderem.O advogado lembrou que o IPREM é 

uma autarquia e não pertence à Divisão 
Thaís Kênia Castelo Branco pediu de Recursos Humanos.
equilíbrio e diz que os vereadores 
foram surpreendidos pelas entrevistas Também usando a Tribuna Livre, o 
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Toca o berrante
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ANUNCIE NO JTM: 
jornaldetresmarias@jornaldetresmarias.com.br

(38) 9959.5068 ou 3754.2423

Queimadas - Nunca se fizeram Fonte Grande - O córrego da Fonte 

tantas queimadas em Três Marias. Grande, em Andrequicé, já sofre com a 
Beira de es-tradas, lotes vagos e proximidade do eucalipto. Agora, com 
fazendas inteiras viraram pó. O fogo o crescimento desordenado, as casas 
aparentemente é colocado de propó- se aproximam cada vez mais do 
sito. Parece que quem faz isso não tem córrego. Daqui a pouco vão chegar até 
noção do prejuízo que causa. Falta na à sua beirinha. Este problema também 
cidade um trabalho permanente de foi denunciado à Secretaria Municipal 
educação ambiental. de Meio Ambiente. É preciso tomar 

uma providência séria para conter a 
especulação imobiliária.

Lixão - Em Andrequicé, perto do 

campo de futebol bem à beira da 
Indignação - Os barraqueiros de Três estrada, está se formando um lixão. Lá 
Marias estão revoltados com a orga-tem de tudo: pneus, plástico, latas e 
nização do Carnamarias, realizado restos de carcaça de gado. Se a Prefei-
entre 9 e 11 de setembro. Nenhum tura deixar, daqui a pouco vai ficar 
deles foi contratado para trabalhar no insuportável. Junto com lixo vão chegar 
evento. "Quem ganhou dinheiro veio as doenças, ratos e tudo mais. O JTM 
de fora. A Prefeitura terceirizou, aca-fez uma denúncia à Secretaria Munici-
bou" - afirmam os barraqueiros.  pal de Meio Ambiente.

Nova Três Marias - Os moradores do bairro Nova Três 
Marias continuam sofrendo com a poeira, esgoto a céu a 
aberto e falta de água. O lixo continua se acumulando na 
beira das grotas. A COPASA prometeu há mais de 90 dias 
uma solução para o problema. Até hoje não se 
manifestou. A comunidade do bairro não aguenta mais 
esta situação. Com a palavra a COPASA e a Prefeitura.

Esgoto a 
céu aberto
Esgoto a 
céu aberto



Butuca
Ligada

leira.

Da redação Três coisas singelas não podiam ficar de 
fora: a festa de São José da Tolda, de 

A edição 08 do Jornal de Três Marias Nossa Senhora das Mercês em Andre-
circula com 28 páginas, quatro a mais quicé e o mutirão que está sendo 
do que as outras. O aumento do realizado na serra do Jacaré para 
número de notícias é natural quando proteger a 'santinha', que já é uma 
um jornal vira referência em uma atração turística.
cidade. Consequentemente cresce o 
número de anunciantes, fazendo com O IV Clamor das Igrejas Evangélicas de 
que esta edição batesse o recorde Três Marias, que oraram 24 horas 
desde que este jornal foi lançado. ininterruptas, representa um ato de 

amor e preocupação com as pessoas, 
Notícias importantes não podiam dei- com a cidade. 
xar de ser pautadas. Mesmo assim 
ficaram algumas de fora. Provavel- O problema da rua Goiânia, presente 
mente elas não serão usadas em outras pela terceira vez neste jornal, parece 
edições porque a informação enve- não ter solução. O sofrimento dos 
lhece. moradores, principalmente de Tânia e 

Clara, revela descaso e falta de 
Esta edição tem vários destaques, que compaixão com uma situação recor-
merecem ser realçados. A matéria com rente.
Fátima Faria Gonçalves, a Fatinha, 
relatando a saga que enfrentou com o A decisão da CPI de retirar os mais de 50 
seu filho Fabrício, para evitar que viras- nomes do relatório foi uma atitude 
se um 'vegetal' é um relato impressio- sensata e equilibrada dos vereadores. 
nante. Da mesma forma, a entrevista do 

relator Sebastião da Fonseca Leal é 
A possibilidade de construção de barra- esclarecedora.
gens no rio Abaeté representa uma 
grande preocupação para Três Marias, Esta edição tem muitas notícias que 
pois pode acabar com os dois maiores merecem a atenção do leitor. Na 
atrativos da cidade: o turismo e a pesca. verdade, todas as notícias são impor-
Além de afetar terrivelmente o comér- tantes. O JTM deseja uma boa leitura.
cio voltado para a pesca e a rede hote-

Uma questão importante: a discussão teoria da legitimação pelo discurso (ou 
da reforma política não pode ficar presa do fundamento linguístico), sustenta 
ao aspecto institucional. As novas que a legitimidade da lei decorre da 
tecnologias permitem construir um participação, na sua elaboração, de 
outro viés. todos os que a terão de suportar, sem o 

que não será reconhecida e sua 
Vivemos um tempo de aumento das aplicação será espúria.
massas e de encurtamento das distân-
cias. O fato novo é que nas grandes Mas como será possível a participação 
sociedades, ainda que inevitavelmente da sociedade na tomada de decisões 
não se possa escapar do modelo da das casas legislativas? Há um ensaio de 
democracia representativa, uma vez Tarso Genro, ex-ministro da Justiça e 
que a democracia direta somente foi atual governador do Rio Grande do Sul, 
possível nos moldes da pequena que propõe uma espécie de democra-
cidade-estado grega, há atualmente cia conectada, via plenária de internau-
uma demanda para que se implemen- tas.
tem novas formas de participação 
popular. A experiência de governos democrá-

ticos municipais no Brasil tem dado 
A sociedade informatizada global é mostras de que é possível incorporar a 
uma realidade em diversos aspectos: participação popular nas decisões 
cultural, econômico, de mercado, de públicas como, por exemplo, nas 
amizade, de namoro... Mas, infeliz- discussões do chamado Orçamento 
mente, o mesmo não se pode dizer Participativo, nas pequenas comunida-
quanto ao aspecto político, havendo des através de plenárias, nas cidades 
um grande distanciamento entre as grandes por votações via internet.
decisões públicas e as expectativas da 
opinião popular, um anacronismo Mas as casas legislativas ainda não se 
quase. abriram a essa interação com a 

sociedade, que hoje se viabiliza na 
A sociedade não sabe o que se discute internet através dos instrumentos de 
nas repartições dos governos ou nas plenárias virtuais, com mecanismos 
casas legislativas e depois tem de para veicular opiniões e para votações à 
suportar decisões diversas tomadas em distância. O que pode começar por 
seu nome, como se de fato fossem Brasília ou por uma câmara municipal.
suas. Muitas vezes não há reconhe-

*Filósofo e advogado em Direito Administrativo e cimento sobre as decisões e por isso se 
Eleitoral.diz que tal lei “não pegou”, sendo 

“ignorada” pela sociedade inteira.

O filósofo alemão Jürgen Habbermas, 
que introduziu no mundo jurídico a 

Reforma Política 
para realimentar a 

democracia
(terceira parte)

Por Manoel Castelo Branco*
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Curso para Churrasqueiro

Da redação

O Restaurante Diadorim realizou, 
juntamente com os parceiros Pin-
tado na Brasa, Restaurante Ma-
noá, Sine e Sedetur um curso de 
capacitação para churrasqueiros, 
nos dias 9, 10 e 11 de agosto de 
2011.



Da redação economia de Três Marias,  comprome- enfrentam são o choque térmico e a meio ambiente.
tendo, além do turismo e a pesca, a falta de oxigenação. As lagoas margi-

A reportagem do JTM foi até o rio rede hoteleira e o comércio voltado nais, a partir de Barra do Guaicuí, Pedido de licença está 
Abaeté no dia 13 de setembro para para a pesca na cidade. representavam uma alternativa, mas 

em andamento
conhecer a realidade de um rio que estão sendo drenadas pelos fazen-
está correndo um sério risco. Com as Entre Três Marias e Sobradinho, na deiros. A tendência é que sejam 

A Pequena Central Hidrelética Mateus margens intocadas e cheias de man- Bahia, existem 1.300 km de rio sem destruídas porque se encontram em 
José já se encontra com pedido de guezais, o Abaeté é de uma beleza barragens. Essa grande extensão ga- propriedades particulares.
licença ambiental e a previsão é de que impressionante. Biguás, saracuras, rante a quantidade de peixes em toda a 
seja construída tão logo a licença seja garças brancas e pardas fazem um região. A situação de Três Marias é a - Se a PCH Mateus José for construída, 
concedida. “Torna-se fundamental que espetáculo à parte ao final da tarde. pior de todas, porque a cidade não vão sobrar apenas os pequenos córre-
Três Marias participe das discussões, Suas enchentes deixam marcas impres- conta com outro local adequado para a gos que deságuam no São Francisco, 
pois vai ficar com todo o ônus do sionantes no barranco. Na época das piracema a não ser o rio Abaeté, com com pequena capacidade de produzir 
empreendimento”, afirma a empresá-chuvas o Abaeté represa o rio São suas águas barrentas e sujas. Existe novos peixes e permitir uma piracema 
ria de turismo, Cacilene Teles de Francisco numa distância de cinco uma máxima que diz: 'peixe não desova eficiente para reabastecer o rio. 
Menezes Dayrell.quilômetros no sentido de Três Marias. em água limpa', razão pela qual o rio 

Abaeté tem essa importância para a "O rio Abaeté é a última O JTM apurou que, além da PCH O piloteiro, Waldemir Alves dos Santos, sobrevivência dos peixes no rio São 
Mateus José, estão previstas mais sete esperança do São Dier como é conhecido, que acom- Francisco. Um exemplo recente é a 
barragens no rio Abaeté.  E uma oitava panhou o repórter disse: barragem que foi construída no rio Francisco"  
no rio Areado, próximo à sua nascente. Paraopeba, próximo à cachoeira do Norberto Antônio dos Santos 
Dessa forma, o rio Abaeté pode Choro. Os peixes não conseguem subir - O Abaeté produz o desaparecer, e junto com ele dois sí-para fazer a desova e estão morrendo Ministério Público é tios arqueológicos, cemitérios indíge-melhor surubim. asfixiados na saia da barragem – o 

contra a barragem nas que dão origem ao nome do rio e os IBAMA teria proibido a pesca naquela 
famosos diamantes considerados os Uma barragem projetada para ser região porque os peixes estariam 

Para discutir o assunto foram realiza- melhores do mundo.construída a apenas 18 km da foz do rio contaminados. 
das duas audiências públicas. Uma em Abaeté com o São Francisco pode 
Patos de Minas, e outra em São representar o maior desastre ecoló- Ambientalistas e Não existem Gonçalo do Abaeté, com a presença de gico para a região de Três Marias. O rio pescadores se 
representantes do Ministério Público, Abaeté é o mais importante local de outros berçários

mobilizam que seriam contrários ao empreendi-desova de peixes de piracema, pois 
mento. Uma terceira audiência vai ser apresenta a condição ideal para a A gravidade da situação é desconhe-

Especialistas consideram que um rio marcada para o bairro Beira Rio, no reprodução. Se isso acontecer, vai cida pela maioria das pessoas. Um dos 
sem peixe é rio morto e que o rio decorrer de setembro. afetar o turismo e a pesca em Três maiores afluentes do São Francisco é o 
Abaeté é a última esperança do São Marias de forma definitiva, acabando rio de Janeiro, que não é um local de 
Francisco. Ambientalistas e pesca-A barragem deve ser construída na com a fonte de renda de quase três mil desova importante. O rio Formoso se 
dores de Três Marias e de toda a região fazenda de propriedade do empresá-pescadores da região. Além disso, o rio transformou em um córrego pela 
se mobilizam contra a construção da rio Laerte de Andrade Lima, presiden-Abaeté é um santuário ecológico, pois instalação de mais de 20 pivôs nas suas 
PCH Mateus José. Estão se preparando te da ONG ARPA das Gerais – Associa-abriga espécies em extinção como o margens. O rio das Velhas está 
para fazer uma grande manifestação na ção Regional de Proteção Ambiental tamanduá bandeira, tatu canastra, totalmente poluído e não tem a menor 
audiência pública no bairro Beira Rio. das Gerais. O projeto de engenharia da arara canindé, cascudo, pirapitinga e condição de voltar a ser um local 
Norberto Antônio dos Santos, um dos PCH Mateus José foi elaborado pela pirá. É o que diz o RIMA – Relatório de adequado para a desova. O rio 
mais ferrenhos adversários da ideia, empresa Rodrigo Pedroso Ltda, con-Impacto Ambiental – dos responsáveis Pandeiros, além de ser distante, já tem 
demonstrando indignação, Norberto tratada pela LIG MÓBILE Telecomuni-pelo empreendimento, que não teve uma barragem, o que inviabiliza a 
conclui: - Quem se vende não vale o cações Ltda, responsável pelo empre-como negar o desastre que a iniciativa piracema. A explicação é lógica: a água 
que recebe.endimento. O RIMA foi feito pela Cerne representa. Mesmo evitando citar o que é liberada pelas barragens é fria. 

Ambiental, empresa de consultoria em problema da piracema e o impacto na Os maiores problemas que os peixes 
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PCH Mateus José: 
um desastre para Três Marias 
PCH Mateus José: 
um desastre para Três Marias 

Rio Abaeté é o mais importante berçário de peixes da região

“Encontrei no Abaeté 26 espécies de peixes que nunca tinha 
visto. Se a barragem for construída vai ser impossível fazer o 

repovoamento de 200 km do São Francisco até o rio das Velhas” 
Norberto Antônio dos Santos, pescador
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Em caso 
de dúvida...

Nabucodonosor

ficava em cima de um armário velho, O rádio e a gente
cheio de tralha. Lá também ficavam 
alguns objetos esquecidos e um Mas que negócio é esse de rádio 
cavaquinho que pai tocava.cumpadre? É uma caixa diferente, sô! 

Fala umas música, dá umas notícia, 
Foi quando chegou um sujeito chama-umas boa e outras nem tanto, só vendo, 
do João de Pinho, foi entrando aos ou melhor ouvindo. Num sei como que 
poucos, com uma desconfiança dana-aquele bicho prende lá dentro tanto 
da. Já tinha ouvido falar no tal rádio, barulho cumpadre. Mas sei de uma 
mas vê e ouvi o bicho ainda não tinha coisa, aquilo bate com o coração da 
tido oportunidade. Mas não teve saída, gente.
tinham pedido a ele que buscasse o 
cavaquinho na casa de Bertier, prá Essa prosa já se pode dizer que é do 
móde animar uns golo que bebiam do tempo dos antigo, e é de lá que tô 
outro lado do córrego.falando hoje aqui. Os idos dos anos já 

não sei muito bem não, mas o fato 
Ele terminou de chegar e chamou logo sucedeu quando este tal de rádio ainda 
o dono da casa que ouvia atento a era uma novidade nestas bandas. 
trama cheia de drama que era Quem tinha um era ter na sala, todo os 
apresentada. Mas mesmo assim, Ber-dias, gente vindo até de mais longe um 
tier falou: Péga lá o cavaquinho, home, bocado pra ouvi o bicho falando.
tá logo ali, por cima daqueles trem, - 
apontando pro tal armário. João deu E numa dessas, tava eu, ainda menino, 
uns dois passos com muita dificuldade. e mais um bando de gente espar-
Licença dona, perdão ao senhor  e pisa ramado pelo chão lá de casa ouvindo as 
daqui, passa prali e com muito custo notícias, as músicas e as primeiras 
chegou ao armário. novelas. Era cada história. E uma delas 

ainda trago bem guardado na cachola.
Daí João pegou um tamborete, arre-
dou, o corpo e se ergueu até a ponta do Já era tarde da noite e o lampião 
pé pra pegar o cavaquinho bem perto balangava sombra pelas paredes. 
do rádio misterioso. Coincidentemen-Gente que nem se calcula. Vinham de 
te, quando lá ia pondo a mão, o ator todo canto, montado em jegue, de a pé 
esfuziante grita: Tira a mão daí! Tira ou de mula. Tinha novo, velho, mulher 
logo senão...homem e senhora. Já tava no avançado 

da hora e quando achava que não, já 
Como chegou todo mundo viu, mas tinha até começado a novela. 
como sumiu ninguém viu não senhor. 
João de Pinho passou por cima de todos Naquele dia a história era tensa, um 
igual um tiro gritando: Virge Maria, o calundu só. Homem brigando com 
diabo da caixinha num fala só não, vê a muié por causa de ciúme, muié 
gente também...arretada que só vendo, e aquele caldo 

quase que escorria pela caixinha que 

O Câncer do Colo do Útero é um encontrada somente em clínicas parti-
importante problema de Saúde Públi- culares. Em Três Marias a população 
ca, caracterizando-se pelo terceiro tipo encontra este benefício na PROTEGE – 
mais comum no Brasil, estando entre a Clínica de Vacinas, que funciona na 
quarta causa de morte por câncer em CLISOF SERVIÇOS, à Rua Caratinga, 162 
mulheres no país. Anualmente, são A. Através das vacinas Anti HPV, as 
registrados pelo Ministério da Saúde 18 mulheres desenvolvem a proteção 
mil novos casos. contra os tipos mais frequentes do HPV 

relacionados ao câncer cervical. São 
Entretanto, é fato bem conhecido que a duas as vacinas existentes: Bivalente, 
mortalidade por Câncer do Colo do ou seja, que previne a mulher contra 
Útero é evitável, permitindo a cura em dois dos principais tipos do vírus e 
100% dos casos diagnosticados na fase Quadrivalente, cuja prevenção aconte-
inicial. Nesse sentido, diversas ações ce contra os quatro tipos mais frequen-
preventivas são extremamente impor- tes. A eficácia e segurança dessas 
tantes no controle deste, entre elas a vacinas está cientificamente compro-
vacinação, sexo seguro e a realização vada nas mulheres entre 9 e 26 anos de 
periódica do Exame Papanicolaou. idade (Quadrivalente) e 10 e 25 anos 

(Bivalente). 
Este último, mais conhecido entre as 
mulheres como “Preventivo” encontra- Novos estudos, já concluídos, mostram 
se acessível a todas as mulheres nas que as vacinas também são seguras em 
Unidades Básicas de Saúde, sendo um mulheres com mais de 26 anos e os 
direito assegurado pelo Sistema Único fabricantes já iniciaram procedimentos 
de Saúde (SUS). Através dele pode se para que a ANVISA (Agência Nacional 
detectar a doença ainda em sua fase de Vigilância Sanitária) aprove seus 
inicial. Está indicado, regularmente, produtos para faixas etárias mais 
para as mulheres que tem vida sexual avançadas.
ativa, uma vez que é através da relação 
sexual desprotegida, sem o uso do  É preciso que a informação e o acesso 
preservativo, que a mulher e o homem de tais práticas de saúde estejam 
ficam expostos a diversas Doenças facilmente disponíveis à população e 
Sexualmente Transmissíveis – DST's. esta por sua vez, faça a adesão das 
Daí a extrema importância da prática mesmas. E somos todos nós juntos, 
do sexo seguro. Dentre as DST's, tem-se profissionais de saúde, população, 
a infecção pelo vírus HPV (Papiloma gestores e governos os co-responsáveis 
Vírus Humano), o grande precursor do pela vigente realidade e assim sendo, é 
Câncer do Colo do Útero. Asseguram os nossa responsabilidade alterá-la. Refli-
especialistas que mais de 90% dos tamos, pois. A proposta é começar todo 
casos são causados pelo HPV. Uma em dia a mudar alguma coisa, mesmo que 
cada cinco mulheres é portadora do seja uma mudança por vez, em cada um 
vírus, e na grande maioria das vezes de nós.
não apresentam nenhum sintoma ao 

*Enfermeira
contrair a doença e, por isso, não COREN 160.599
procuram tratamento. É indispensável 
visitas freqüentes a ginecologistas para 
a prevenção de doenças relacionadas à 
sexualidade e reprodução.            

No que se refere à vacinação, esta é 
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Érica Faria Gonçalves*

Prevenção do Câncer 
do Colo do Útero



Por Selma Freitas*

e fluídos promete mui-PRIMAVERA/VERÃO 
ta sensualidade e femi-

2011
nilidade. Mas cuidado com os exageros 
para não deixar o visual vulgar. Looks  

Inovar é uma proposta da moda. Para de cintura marcada não precisam ser 
cada estação, as tendências não se super marcada. Prefira faixas, lenços e 
abdicam de suas raízes e valorizam o cintos para definir a cintura. Cordões 
que fez sucesso em décadas passadas. simples, grandes fivelas, peças de cós 

mais alto e até mesmo a camiseta por 
Referências étnicas, estampas geomé- dentro ajuda a dar uma forma  mais 
tricas coloridas, estampas de onças, bonita ao corpo.
zebras, tigres, leopardos e até cobras. 
Transparências e alegorias românticas As sandálias continuam a todo vapor, 
(bordados e babados). Tecidos finos e com salto, rasteirinhas, com meias-
leves  como: renda, seda, cetim, fitas patas mais fechadas na frente e abertas 
prometem conquistar a preferência das atrás ou modelos abotinados que 
mulheres. deixam apenas os dedos de fora. Elas 

podem vir com enfeites exóticos como 
Peças de visuais sofisticados dividem grandes flores e até penduricalhos de 
espaço com outras de ares despojados cristal, para as mulheres mais ousadas.
e casuais como blusas soltinhas com 
ombro caído e o tomara que caia que Colares, brincos, pulseiras e braceletes 
sempre estão na moda. Bermudas de serão muito grandes e com bastante 
fundos rebaixados em jeans ou em volume. Trazem cores quentes e formas 
tecidos mais leves, coletes, tops se- assimétricas como contas, sementes, 
quinhos, saias curtas e longas estam- madeiras e argila. As bolsas também 
padas e lisas. Só tome cuidado ao aumentaram de tamanho, porém, 
colocar uma saia estampada para não ficaram mais práticas, tipo carteira.  
ficar muito “hippie ou fantasiada de Aposte nas cores em tons pastéis, 
“cigana”! metálicos e nas multicoloridas, tanto 

nas estampas quanto nos detalhes. 
Fonte: Portais da Moda É importante saber usar transparên-

*Selma Freitas- Estilista, graduada em moda e estilo. 
cias, são peças que marcam presença Pós-graduanda em gestão empresarial 

com especialização em marketing/ Unipam.em visuais ousados. Com tecidos leves 

Bem Viver Por Jussara Garcia Lima - Nutricionista 

diadorimdiadorim
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relaxantes e é rica em fosfato. Combate antioxidantes que retardam o envelhe-
a depressão, a confusão mental e o cimento da pele e ajudam a combater o 
cansaço. colesterol.

Outras dicas
ANSIEDADE Dê preferência aos alimentos ricos em Espinafre: contém potássio e ácido para se livrar da ansiedade 

triptofano, que é uma substância fólico, que previnem a depressão. Além 
A ansiedade, quando não exagerada, é responsável pela sensação de bem-disso, contém magnésio, fosfato e Facilite todas as condições para ter normal. Mas, infelizmente, com a estar, como: leite e iogurte desnatado, vitaminas A, C e do complexo B, que uma excelente noite de sono. correria dos dias atuais, grande parte queijo branco, nozes, batata, feijão, ajudam a estabilizar a pressão e 
da população sofre desse mal. Uma lentilha, castanhas, abacate, soja e garantem o bom funcionamento do 
reeducação alimentar pode ajudar a Alimente-se corretamente durante derivados. sistema nervoso.
controlar essa sensação tão desagra- o dia, principalmente no café da 
dável. manhã.Alguns carboidratos como pães e Ovos: os nutrientes dos ovos, como a 

cereais integrais, massas e arroz inte-
tiamina e a niacina (vitaminas do Alguns alimentos contêm substâncias gral também podem ajudar. Durante o trabalho tire alguns complexo B), ajudam no bom humor. que podem ajudar no controle da períodos para pequenos Contém ácido fólico e acetilcolina.ansiedade, como: Os alimentos vilões, que devem ser alongamentos e pausas para 

evitados a todo custo, são os preferidos relaxar. 
Laranja: rica em vitamina C, cálcio e Mel: estimula a produção de serotoni- pelos ansiosos: o chocolate, o café e o 
vitaminas do complexo B, a laranja na, neurotransmissor responsável pela açúcar. A grande maioria das pessoas Não sofra por antecipação. Os ajuda o sistema nervoso a funcionar sensação de prazer e bem-estar. acredita que o chocolate traz uma acontecimentos são frutos de sua bem. O cálcio, presente na sua compo- sensação de bem-estar, mas, na postura mental. Se não puder sição, é um relaxante muscular e verdade, o chocolate alivia momenta-Banana: diminui a ansiedade e ajuda controlá-los, controle a sua reação combate o stress. É enérgica, hidra- neamente a sensação de nervosismo. a se ter um sono tranquilo. É rica em perante os fatos. tante e previne a fadiga. O efeito é comparável a uma droga que, hidratos de carbono, potássio e 

após a sensação de “relaxamento", faz magnésio. Também é fonte de vitamina Lembre-se: mantenha a mente Uva: possui alta dosagem de vitami- com que a ansiedade volte e com mais B6, que produz energia. calma e poderá encontrar muitas nas do complexo B, que ajudam o intensidade.
possibilidades para resolver suas funcionamento do sistema nervoso. A 

questões. Alface: possui efeitos calmantes e vitamina C e os flavonóides da uva são 

JTM, o jornal da verdade.



Dedo de 
Prosa

No final da reunião da Câmara Munici- estivesse certo. Só que não estava. 
pal de Tres Marias no dia 29 de agosto, Tanto é que, a partir de setembro de 
o vereador Sebastião da Fonseca Leal 2010, as certidões não foram mais 
solicitou a este repórter uma entrevista emitidas.
para esclarecer os fatos relacionados 
ao relatório da CPI e alguns pontos JTM: E a polêmica sobre a inclusão de 
abordados na entrevista do Prefeito mais de 50 nomes no item 6.3 sob o 
Adair Divino da Silva, assuntos tratados título 'Averiguar outras situações'?
na edição especial do JTM que circulou Tião Leal: Eles não têm culpa. O erro 
no dia 27 de agosto. deve ser da administração. Isso foi 

retificado no relatório. Foi um lapso da 
Tião Leal, como é mais conhecido, pro- CPI. Eles receberam corretamente. 
pôs que se definisse uma agenda Podem até ter recebido a menos. O mal 
positiva, para discutir os problemas e estar que gerou na sociedade nos levou 
apresentar soluções para a cidade e as a votar um projeto de resolução 
pessoas que dependem de uma ação retirando os nomes. Por outro lado, 
efetiva da administração pública. existem vários setores da adminis-

tração que estão 100% corretos, como 
JTM: Qual a sua avaliação sobre a CPI? a secretaria de Obras, Transportes, 
Tião Leal: Quatro vereadores assina- Meio Ambiente e Agricultura.
ram o pedido da CPI, que representa 
um remédio forte para investigar JTM: E a questão dos 1/3 de férias Três Marias que preferia que eu pedisse JTM: E a contratação da auditoria?
diante dos fatos apresentados e recebidos pelos secretários? a sua cassação do que envolver pessoas Tião Leal: Não foi empresa. Foi pessoa 
baseados nas entrevistas do prefeito Tião Leal: Os secretários não tiveram a inocentes. Faltam pouco mais de 14 física. Contratamos o perito Geraldo 
sobre o assunto. O fato determinado da intenção de errar. Na época a lei era meses para o final do mandato e acho Leite. A Lei 8.666, artigo 25, inciso 2º, 
CPI foi a irregularidade na Divisão de omissa. A própria Câmara acrescentou que aqui na Câmara seria difícil isso permite fazer a contratação por 
Recursos Humanos. Acho que a CPI este direito retroativo a janeiro de acontecer. O Ministério Público e a processo de inexigibilidade de licita-
cumpriu seu objetivo e representa um 2009. Secretário não efetivo vender Justiça vão tomar as medidas cabíveis. ção. A CPI se reuniu com Geraldo Leite e 
documento sério, que sugere solução férias continua sendo ilegal. Não se os técnicos Adilson e Carlos Hamilton e 
para os problemas levantados. pode transformar férias em pecúnia. JTM: E os boletins apócrifos? fizemos o contrato por horas técnicas 

Tião Leal: Tem o objetivo de denegrir a trabalhadas. O relatório custou 30 mil 
JTM: A entrada do IPREM no relatório JTM: O que vai acontecer agora? nossa imagem. Fiz uma representação reais. O documento é completo e muito 
não fugiu ao fato determinado? Tião Leal: Uma CPI apura, mas não tem junto à Delegacia de Polícia para bom. Traz uma série de recomenda-
Tião Leal: Não. O IPREM tem tudo a ver o poder de julgar ninguém. Vai apurar. Indiquei o suspeito. Em janeiro ções para melhorar a qualidade do 
com isso, porque lida com os recursos encaminhar tudo para quem pode fazer de 2008 isso já aconteceu e fiz a mesma controle e avaliação, para evitar novos 
descontados na folha de pagamento. justiça. São mais de 500 páginas. Até o coisa. casos de uso indevido de recursos 
Ouvimos a superintendente e o dia 10 de setembro tudo será públicos. Sugere até a instituição de 
conselho do IPREM. É bom lembrar que encaminhado. Houve um atraso por JTM: Explique a questão das diárias ponto eletrônico com o objetivo de 
os servidores do IPREM são funcioná- causa da retirada dos mais de 50 dos vereadores? sanar estes problemas. 
rios da Prefeitura, o que gera subordi- nomes. Vão ser quatro encaminha- Tião Leal: Isso tem que ser tornado 
nação. Na verdade, o IPREM conseguiu mentos: para a própria Prefeitura, ao público. As diárias dos vereadores são o JTM: Para finalizar, o que você tem 
três certidões falsas junto ao ministério Ministério Público, ao Tribunal de dobro do que recebem os servidores da para propor daqui para a frente?
da Previdência. Tudo isso foi articulado Contas e à Promotoria Especializada Prefeitura pelo seguinte: quando um Tião Leal: É preciso que a gente defina 
pelo secretário municipal de Planeja- em Crimes de Agentes Políticos Munici- vereador viaja, ele arca com todas as uma agenda positiva para discutir os 
mento. Isso aconteceu durante os pais. despesas. Por isso as suas diárias são problemas da cidade. A CPI já é 
meses de março a agosto de 2010. Por maiores. O caso dos servidores passado. Temos muitos problemas que 
causa disso, o município está inadim- JTM: Porque a CPI não pediu ou municipais é diferente: eles viajam com precisam ser resolvidos, principal-
plente junto ao Governo Federal. Não sugeriu a cassação do mandato do carro, gasolina, alimentação e todas as mente na educação, saúde, habitação, 
pode pleitear recursos e isso é ruim prefeito? despesas pagas pela administração. urbanização e meio ambiente como a 
para a cidade. Tião Leal: Ele é acusado de oito Nós não! E não é justo que a gente construção do aterro sanitário para 

irregularidades, a maioria de Improbi- pague do próprio bolso estando a resolver a grave questão do lixo. Temos 
JTM: O que a superintendente do dade Administrativa, de acordo com a serviço. Um vereador pode ter diárias que levar a cidade para frente e 
IPREM tem a ver com isso? Lei 8.429/92 Qualquer vereador, de até dois mil reais por mês. construir uma nova realidade.
Tião Leal: Ela confiou no prefeito. Os qualquer cidadão pode apresentar 
dados foram simulados como se tudo uma ação. O prefeito disse ao Jornal de 
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"É preciso que a gente defina uma agenda 
positiva para discutir os problemas da 

cidade. A CPI já é passado" 
Vereador Sebastião da Fonseca Leal 
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Polícia Civil inaugura 
ampliação e reforma da delegacia 

Várias pessoas e empresas foram homenageadas

Da redação criminalidade.

Em evento realizado no Sindicato dos - Destaco o papel da imprensa que 
Metalúrgicos, a Polícia Civil de Três divulga com responsabilidade os fatos 
Marias inaugurou a reforma e amplia- e ajuda a melhorar as condições de 
ção da delegacia da cidade. segurança da cidade – ressaltou o dr. 

André Pelli.
Estiveram presentes à solenidade o 
Prefeito Adair Divino da Silva, o Durante a solenidade foram homena-
Promotor de Justiça, dr. José Antônio geadas pessoas, empresas e institui-
Freitas Dias Leite, o delegado Regional ções de Três Marias que colaboraram 
de Polícia de Curvelo, dr. André Pelli, o com a reforma e ampliação da delega-
Tenente Valdeci, Comandante da Polí- cia, com a entrega de certificados de 
cia Militar de Três Marias e várias ou- colaborador benemérito. O Jornal de 
tras autoridades. Três Marias foi um dos agraciados 

juntamente com toda a imprensa local.
Em seu discurso, o Promotor de Justiça 
apontou a situação de insustentabi- Inspetor Dinho 
lidade da cidade com relação ao alto 

recebe homenagem índice de menores infratores, com a 
especialexistência de duas facções perigosas. O inspetor chorou ao ver exibidas as 

fotos da sua formação e atuação na 
Polícia Civil, com apresentação da sua Geraldo Pinto de Oliveira, Dinho como "Os menores se matam 
sobrinha Pámela Tainara de Oliveira. é mais conhecido, teve destacados os disputando bocas de fumo Dinho declarou ao JTM: seus quase 30 anos de atuação na 

do tráfico de drogas" Polícia Civil e foi o homenageado 
Dr. José Antônio Freitas Dias Leite. principal do evento. "A Polícia Civil é a 

minha vida."O Prefeito Adair Divino da Silva decla- Emocionado, o inspetor de Polícia 
rou: - Os projetos sociais, com ações agradeceu a sociedade de Três Marias a 

Ao final do evento os polícias civis preventivas implantados na cidade, ajuda que a Polícia Civil teve para fazer 
cantaram o hino da corporação.visam minimizar o impacto deste grave a reforma e ampliação da delegacia.

problema que leva os jovens para a 

passa a ser mais lenha na fogueira. Se o partidária. Quem não estiver filiado em Confronto Ausência
que divulgam é verdade, porque não algum partido não pode disputar a Na reunião dos alunos universitários No desfile de sete de setembro foi 
assinam as peças? eleição do ano que vem. Dizem que no para discutir a questão do transporte notada a ausência dos nove vereadores 

final da história vão sobrar três para outras cidades, houve um entre- da cidade. Uns alegam que não recebe-
candidatos a prefeito. Três candidatos vero entre o Prefeito Adair Divino da Expectativa ram convite. Outros não justificaram a 

Depois do relatório da CPI, que ficou pode ser uma boa solução para a Silva e o vereador Sebastião Leal. A ausência. Enquanto isso, o prefeito 
contaminado pela presença de mais de cidade, pois evita o confronto direto. prefeitura tem uma parcela atrasada Adair Divino da Silva estava a caráter: 
50 nomes que em tese não teriam nada Com apenas dois candidatos na de 92 mil reais que, segundo prefeito, de terno.
a ver com a história, foi um Deus nos disputa, a eleição se torna um verda-deve ser paga em janeiro de 2011. O 
acuda. A Câmara voltou atrás e votou Abusodeiro plebiscito. Uma guerra!vereador Sebastião Leal radicalizou 

Escrever bem é uma arte. Fazer maté-projeto de resolução, excluindo os sobre o assunto e o prefeito resolveu 
rias de qualidade é um dom restrito a nomes. O JTM se recusou a divulgar a Perguntaabandonar o local para evitar bate 

Ana Paula e Ludiane foram demitidas poucos. Existem cronistas, contistas e lista por entender que as pessoas não boca.
porque eram contratadas pela CLT. artistas. O jornalismo tem disso, princi-estavam envolvidas, até prova em 
Lucimeire perdeu o cargo de confiança, palmente quando se trabalha na linha contrário. Agora a atenção da cidade se Calmaria
mas é servidora efetiva. Portanto, deve investigativa. Depois de um trabalho volta para as conclusões do Ministério A cidade está aparentemente calma. 
continuar recebendo da Prefeitura. A intenso de apuração dos fatos, vem um Público, através do Promotor de Justiça Uma calma estranha. Parece que vai 
sua demissão definitiva depende da qualquer e copia mal. Consegue piorar Dr. José Antônio Freitas Dias Leite. acontecer alguma coisa. Nos bastido-
abertura de processo administrativo. A a qualidade dos que os outros escre-res, acontece a guerra de panfletos 
cidade quer saber quando isso vai vem. A este tipo de pessoa, Deus apócrifos. Isso já gerou até boletim de Sucessão
acontecer.Parece que a guerra da sucessão poupou a tormenta do raciocínio e da ocorrência. Denúncia tem que ser 

municipal já começou. No final de razão.escrita e assinada. Esconder-se no 
setembro termina o prazo de filiação anonimato é covardia. De outra forma, 

(Entre Parênteses) Da redação



Da redação causa ambiental. – O trabalho dos guias é o seguinte: pesca e passeios náuticos. Os jovens 
estamos capacitando 30 jovens para frequentam palestras para adquirirem 

No dia 18 de junho foi realizada a III Ao ser perguntado sobre a construção serem guias turísticos em Três Marias. conhecimento. Depois vamos traba-
Barqueata 'Rio Limpo Todo Dia', um da PCH Mateus José no rio Abaeté, o O projeto foi lançado em junho de lhar a questão do cerrado, das veredas 
evento patrocinado pela Prefeitura de prefeito revelou uma contradição ao se 2011, com objetivo de capacitar jovens e das belezas regionais – declara Elizân-
São Gonçalo do Abaeté, que faz a declarar favorável ao empreendi- nas áreas de turismo, lazer e meio gela Mendes de Almeida Vitorino, 
limpeza do rio São Francisco até o Pon- mento, alegando que “a discussão ambiente. Inicialmente os trabalhos diretora administrativa e pedagoga do 
tal do Abaeté. sobre o assunto está indo muito mais estão voltados para a rede hoteleira, Instituto Opará.

pela emoção do que pela razão”. Ele 
De acordo com o secretário do Meio disse que a construção da Mateus José 
Ambiente de São Gonçalo do Abaeté, vai diminuir o assoreamento do rio e 
Ailton Oliveira, o evento se transfor- que quase 60% do rio estão recupe-
mou em uma tradição:  – A gente faz rados da ação danosa do garimpo. Leia 
um trabalho de conscientização, pára matéria: PCH Mateus José, um desastre 
os carros e orienta os motoristas. para Três Marias, na página 6.
Colocamos uma caçamba no Posto 
Beira Rio para facilitar o descarte do A III Barqueata teve a presença da 
lixo sem jogar na natureza. Polícia Militar do Meio Ambiente, do 

Corpo de Bombeiros e de pescadores 
Presente ao evento, o prefeito de São da região do bairro Beira Rio. Trinta 
Gonçalo do Abaeté, Fabiano Magela jovens do projeto 'Guia Opará' partici-
Lucas de Carvalho, disse: - É o terceiro param intensamente do trabalho de 
ano que a gente faz a Barqueata. Ela é recolhimento do lixo.
anual. Tinha que ser mais constante. 
Sou inteiramente comprometido com a 

Barqueata recolhe lixo 
no rio São Francisco
Barqueata recolhe lixo 
no rio São Francisco

Evento teve a participação 
do Instituto Opará

Evento teve a participação 
do Instituto Opará
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Da redação Dois acidentes sem 
vítimas

O dia 7 de setembro, dia da Indepen-
dência, teve uma movimentação 

Na curva da ponte do Riacho Frio, um intensa na BR – 040.
Passat, placa GLN 8582, de Timóteo, 
que trafegava em direção a Três Marias, Durante a madrugada, um caminhão 
rodou na pista. de placa NXC 6929, de São Luís,  

Maranhão, carregado de peças de 
locomotivas foi tomado de assalto no 
Posto Planalto, localizado no km 315.  

O vidro do passageiro foi quebrado e o 
condutor do veículo amarrado com a 
alça de uma sacola. O caminhão foi 
conduzido até a entrada de uma 
fazenda no km 320, que se encontrava 
com a porteira aberta. 

No local foram retirados 13 pneus com 
as rodas. O veículo ficou com os eixos 

Segundo o inspetor Álvaro Jr., este  
suspensos pelas calotas das rodas. 

local é um dos mais perigosos de todo o 
trecho. Em entrevista ao JTM, o 

Outro caminhão, suspeito de ter sido 
condutor Nikolas Araújo afirma: - Perdi 

rouba-do, estacionou no local e As duas ocorrências foram atendidas o controle na curva e bati no barranco.  
carregou os pneus. O caminhoneiro pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária No km 287, um veículo Saveiro, placa 
conseguiu se soltar, foi para a beira do Federal, Arnaldo e Álvaro Júnior, que HLM 1078, de Betim, capotou várias 
asfalto e pediu socorro. aplicaram o teste do bafômetro nos vezes e caiu de uma altura de dez 

condutores e não constataram a inges-metros. O motorista Marcone Lopes 
tão de bebida alcoólica. Os dois moto-disse: - Fui fazer uma ultrapassagem e 
ristas saíram ilesos dos acidentes.perdi o controle do carro.

Furto e acidentes na 040 Furto e acidentes na 040 
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Caminhoneiro e acidentados saíram ilesos



De bairro a bairro
reconstrução do barraco onde ela Igreja - O bairro Joaquim de Lima Câmara - Vanusia Mendonça, Presente - Fabiana, assessora do 
mora. A comunidade do bairro vai fazer está se transformando em uma cidade uma das eficientes e prestativas Comlago e do Instituto Opará, partici-
um mutirão para  resolver o problema dentro da cidade. Em destaque a bela assessoras da Câmara Municipal de pou ativamente da 'III Barqueata Rio 
da sua casa, que se encontra em estado igreja do bairro. Três Marias. Presente a todas as Limpo Todo Dia', promovida pela 
deplorável. As doações estão sendo sessões, Vanusia é um exemplo de Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
conseguidas por X Cláudio, Pedro dedicação ao trabalho. Abaeté.
Fonseca, José de Alencar, Romildo de 
Souza e outras pessoas. Quem quiser 
ajudar basta ligar para o Jornal de Três 
Marias: 37542423.

Escola - José de Lima reclama do 

fechamento da Escola Estadual de 
Joaquim Antônio de Lima, fundador do Recanto Verde - No dia 22 
bairro e seu pai. de agosto em solenidade realizada no 

Sítio Recanto Verde, no bairro São 
Geraldo, foram entregues uniformes, 

Maninho - José Eudes Pereira, brinquedos e outras peças doadas pelo 
biólogo e especialista em Meio Ministério Público de Três Marias. À Enfermeira - Néria Flávia, 
Ambiente da Votorantin Metais, uma frente do projeto X Cláudio em parceria enfermeira do Posto de Saúde do 
das figuras mais atuantes na defesa do com a rádio 87 FM. bairro Beira Rio, também estava 
meio ambiente em Três Marias.

presente na III Barqueata.

Zoé - Ainda no bairro São Geraldo 

Zoé Lopes de Oliveira, destaque da 
edição 06 do JTM se encontra com 
Fábio Antônio Fonseca Nascimento. Ele 
fez a doação de toda a madeira para a 
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Vendo fazenda de 104 hectares na região da Tolda. Uma propriedade sem igual, daquelas que cuidamos com todo o coração. Ela fica 

bem ao lado das terras da família de Eloi Teles. É toda cercada e com uma aguada excelente! São cinco pastos de braquiária e estilozante, 
canavial, um pomar pequeno, duas casas, um curral e um transformador de 15 KWA. Contatos através do telefone (038) 8812-9989.
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Da redação
JTM: Como funciona este programa?

No dia 9 de setembro, os motoristas Vicente: Foi concebido pela Ipiranga. 
dos veículos que transitavam na BR – Montou-se uma equipe multidis-
040, próximo à entrada do Posto Mar ciplinar para levar para a estrada os 
Doce, tomavam um susto quando viam cuidados necessários para os moto-
o carro da Polícia Rodoviária Federal ristas.
dando sinal e indicando que entrassem 
no local. Imediatamente chegava uma JTM: O programa tem dado certo?
pessoa para dar a orientação: - A Vicente: Sim. Tem sido um sucesso. É 
Ipiranga está realizando o programa muito bem organizado, pois envolve a 
'Saúde na Estrada'. É a primeira vez que Prefeitura, Polícia Militar, Polícia 
isso acontece em Três Marias. É só Rodoviária Federal, Secretaria Mu-
entrar naquelas barracas amarelas ali nicipal da Saúde e outros setores. Em 
na frente para ter acesso a uma série de Três Marias estamos trabalhando com 
exames e informações para melhorar a alunos do SENAC. A coordenadora é a 
sua vida, principalmente na estrada. Heloísa Andrade.

o Mar Doce em 4º lugar em todo o O repórter do JTM obedeceu a JTM: Então está sendo cumprido o 
Brasil. Os postos que preenchem certos orientação. Entrou na fila, se cadastrou objetivo?
requisitos entram para a elite dos e fez todos os exames: teste de Vicente: Muito mais do que era 
postos.glicemia, teste de visão, pressão esperado. Além de cumprir o objetivo 

arterial, tipo sanguíneo e vacinação de alertar para a saúde, representa 
JTM: Como se sente com o sucesso do contra febre amarela e tétano. Além uma oportunidade para os alunos 
programa?disso, recebeu informações sobre adquirirem prática. É um programa 
Vicente: Fiquei muito feliz quando doenças sexualmente transmissíveis que acontece em mais de 30 postos no 
cheguei e encontrei tudo pronto, tudo (DST) e dengue. Foram distribuídos Brasil. Este é o primeiro evento em Três 
montado para atender ao cidadão. O folhetos, camisinhas e, finalmente, um Marias.
pessoal trabalha com profissionalismo, envelope com semente de jacarandá.
com muita vontade. De acordo com JTM: Porque escolheram o Mar Doce?
Anderson Campos, coordenador do Depois de passar por todas estas Vicente: Porque é um posto de 
projeto, o programa volta a Três Marias etapas, o repórter solicitou uma destaque na linha Rodo Rede. O Mar 
no ano que vem. Certamente no Mar entrevista ao coordenador do projeto. Doce foi escolhido como um dos três 
Doce. Isso valoriza o trabalho da minha Ele disse que não podia dar entrevista, melhores postos do país em pesquisa 
equipe. O mérito é de todos os meus por orientação da empresa, e sugeriu realizada pela Confederação Nacional 
funcionários. Parabéns a todos eles.que o JTM ouvisse o dono do posto, dos Transportes. A Volvo edita uma 

Vicente Resende. Leia a entrevista. revista chamada 'Eu Rodo', que coloca 

Ipiranga traz programa 'Saúde 
na Estrada' para Três Marias 
Mar Doce foi escolhido por ser um dos melhores postos da rede
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No ano de 2007 iniciou-se um 15 pessoas. Estacas de aroeira traba-
movimento pela restauração da capela lhada protegem o 'templozinho'. Lá 
da Tolda que se encontrava em ruínas. não tem água e nem energia elétrica. 
A festa da Tolda, que tem como Tudo tem que ser trazido de fora. 
padroeiro São Geraldo,  foi palco de Mesmo assim ela reina absoluta. 
eventos simples desde quando foi Chamou a atenção o cuidado com que 
inaugurada em 1951. Tudo começou é conservada. Até as árvores típicas de 
com falecimento de Geraldo, filho de cerrado são identificadas por placas: 
Tieres Souza Vieira, que foi enterrado pequi, vinhático, cagaita, araticum, 
naquele local. Além de Geraldo, estão babatimão, pacari, jacarandá, pau 
sepultados ao lado da capela o próprio terra, grão de galo, pau santo, sucupira 
Tieres e sua mulher Maria Cristina preta, e outras espécies. 
Souza Vieira.

Para a realização da festa foi criada uma 
Logo depois da morte do filho, Tieres comissão permanente: Iraci Gomes 
resolveu fazer uma capela para ele e Batista, Geraldo Afonso, Milton Men-
contratou Geraldo Faustino da Costa, des Vieira, Luís Mendes Vieira e Mauro 
conhecido como Geraldinho da Judite, Teles de Menezes, todos moradores da 
e Francisco Leite – Chico Leite, mora- localidade que não é um distrito ou 
dores da região. uma vila rural de Três Marias. São 

fazendas próximas à capela. A festa 
A primeira festa aconteceu suposta- começou com a Folia de Reis das 
mente em 1952, com ranchos de palha. Pedras, comandada pelo mestre José 
As pessoas chegavam com carros de Renato, que cantou em nove casas, da 
boi carregando sua tralha. Tinha nove- noite de sexta para sábado, O último 
na, missa, leilões e jogo de futebol. A local onde cantaram foi na Capela, às Por ser a vitrine cultural de Três Marias, “A Festa de Nossa festa foi interrompida em 1965. “Muita 13h do dia 17 de setembro, logo depois o distrito de Andrequicé dividiu a festa 

Senhora das Mercês gente tinha se mudado e a capela da chegada da cavalgada. em duas programações diferentes: a 
quase acabou”, é o que afirma Geraldo vai ser revitalizada” parte religiosa e a cultural. Este ano a 
Afonso. festa teve levantamento de mastros, 

Com estas palavras, o padre Nereu, novena em casas da comunidade, 
Finalmente, em setembro de 2010 foi responsável pela Nossa Senhora Mãe missa todos os dias, procissão, leilões, 
feita a reforma do local com apoio da da Igreja, e por todas as igrejas católi- barraquinha, batizados, missa sertane-
Prefeitura Municipal de Três Marias, cas da região de Três Marias, assumiu o ja. A parte cultural do evento ficou por 
através da Divisão de Cultura. Na sua compromisso de fazer desta festa um conta do cortejo ao som de tambores, 
re-inauguração, Iraci Gomes Batista e evento de repercussão como acontecia show de mágica, apresentação da folia 
Geraldo Afonso, primos de primeiro antigamente.  Era o evento mais de Reis de Andrequicé, oficina de 
grau, fizeram um trato: assumiram o tradicional de toda a região com grande produção de vídeo e exposição das 
compromisso de recomeçar a festa. presença de público. bordadeiras de Andrequicé.

O evento durou uma noite e a metade 
- Enquanto eu for vivo, vou de um dia.  Antes da entrega da folia foi 

iniciado o leilão com prendas modes-ser um dos festeiros. Para 
tas: bombons, vinhos, linguiça, cacha-

o ano que vem, vamos ça, biscoitos e bordados. Tudo muito 
fazer um galpão simples e singelo como manda a 

tradição sertaneja. Mundinho do  Iraci Gomes Batista, 72 anos.
Cabrito apregoava os leilões desafiava 
as pessoas: Localizada em uma chapada, com uma 

área cercada de 3.600 m2, a capela da 
Tolda parece isolada do mundo. - Afronta eu faço, que eu 

“Para revitalizar esta festa Pequenina, não tem mais do que 50 
mais não acho...”m2, com capacidade para no máximo é necessária muita boa 

A festa, realizada há mais de 100 anos, 
vontade das pessoas e uma Depois da entrega da folia que cantou o teve seu brilho empanado pela Semana 

último verso: “Oh meu nobre dono da Cultural de Manuelzão, que acontece programação mais 
promessa, arreceba sua bandeira”, foi há dez anos durante o mês de julho. atrativa”servido o almoço e logo depois mais de 
cem pessoas começaram a voltar para Isana Rosa de Souza Ribeiro, coordena-
as suas casas. Assim terminou uma Assim encerra Isana Rosa de Souza Ri-dora da festa em 2011, em Andrequicé, 
festa surgida da determinação das beiro, que contou com a participação declarou ao JTM: “a festa esteve quase 
pessoas. É mais uma tradição que se das seguintes pessoas na coordenação parada durante 5 anos”.
resgata em Três Marias. do evento: Eva, Lidijane, Jucélio, Kelly 

Tatiane e Gilvânia.

Coisas 
do Sertão

Comunidade de São José 
da Tolda resgata tradição

Festa tinha sido interrompida há 46 anos

Iraci e Geraldo AfonsoIraci e Geraldo Afonso



Família (1) - O JTM  dedica este espaço mento, celebrado pelo Frei Fernando, 
a famílias pioneiras das Pedras. Esta de Pirapora, na casa que era de Chico 
foto antiga mostra o senhor Levindo Moreira, na Sirga. Dona Rita era a calma 
Soares de Macedo. Ele foi soldado da em pessoa. Tranquila e ponderada, 
Força Expedicionária Brasileira e che- jamais alterava a voz. Servia de ponto 
gou a ser convocado para a II guerra de equilíbrio diante da braveza do 
mundial, apesar de não ter viajado para marido. O casal teve oito filhos: Wan-
a Itália. 'Leivindo', seu nome mais derlei, Walderez (Dirizinha), Elderez 
popular, era um homem bravo e siste- (Derez da prefeitura), Cleuzerez (Ne-
mático. Consta na história que Manuel- guinha), Gilberto, Claudinei (Clau-
zão tinha combinado com ele de roubar dinho), Wanderlan (Lan, também cha-
dona Rita na garupa de um cavalo. mado de 'Pandeiro') e Nerei – já 
Manuelzão ainda patrocinou o casa- falecido.

Casamento - Depois de mais de dez anos morando junto e com dois filhos, Vitor e 
Gabriela, Ricardo e Fabiana resolveram se casar no dia 9 de agosto. O casamento 
religioso foi simples, com a presença de parentes e amigos. Agora falta o 
casamento civil. Na foto: o casal e dona Zilda.

Família (2) - Érika e Eloína , duas irmãs. Filhas de Marinalda, moravam perto do 
morro do Chiqueiro e também são das Pedras. Ambas trabalham no Posto Mar 
Doce. 

De lá prá cá
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Notícias dos distritos de Três Marias 
Da redação

Dona RitaDona Rita Sr. LevindoSr. Levindo

Pedras Forquilha Andrequicé

Em casa - Depois de 45 dias de CTI e 64 
internado na Santa Casa em Belo 

Comitiva (1) - Antônio Carlos Alexan-Horizonte, Raimundo Celso Gomes da 
dre, o Buião, foi um dos participantes Silva, o Celso da Alvita, conseguiu 
da Comitiva do Sertão das Gerais em superar os problemas que passou. Teve 
maio de 2007. Casado com Elisa, a 'Feia' que trocar a válvula do coração. Está 
que é bonita, ele não se esquece ótimo e já está pescando, feliz da vida. 
daquela viagem pelo sertão de Guima-Passou um mau pedaço. 
rães Rosa e Manuelzão.

Comitiva (2) - Djalma também partici-Festa da Forquilha - Na foto acima, Zita 
pou da Comitiva do Sertão das Gerais. Mangaba, uma das responsáveis pelo 
Grande companheiro. Atuou na equipe sucesso da festa da Forquilha, realizada 
de apoio. Prestativo, pronto para qual-na última semana de julho.
quer coisa. 

Carta - Entregue nas mãos do repórter 
do JTM, a autora desta carta pediu para 
não ser identificada. Ela prefere ficar 
anônima porque considera que o mé-
rito da Festa do Velório é de toda a 
comunidade. Leia o texto: “A comuni-
dade, juntamente com seus amigos, 
agradece e parabeniza o Presidente da 
Associação Comunitária de Andrequi-Tôca - No dia 4 de setembro o arraial da 
cé, Geraldinho do Gentil e sua equipe, Forquilha amanheceu de luto. Faleceu 
pela linda festa realizada. A festa teve Luciene Norberto de Araújo, Tôca, uma 
momentos de alegria desfrutados por jovem de quase 30 anos, filha de 
todos que aqui estiveram. Parabéns, Joaquim Carvoeiro e Zilá. Tôca tinha 
Geraldinho, pelo otimismo e vontade dois filhos, que foram morar com o pai, 
de trabalhar pela comunidade”.Mazinho.

Tal pai, tal filho - Ivo e Igor – pai e filho. 
Cavalgada - Sérvulo se preparando para Moram no Tamanduá. Fizeram a opção 
a 19ª Cavalgada promovida pelo Clube de viver na roça. Trabalham sempre 
do Cavalo de Três Marias que saiu de juntos, quase inseparáveis.
Andrequicé em direção ao Morro da 
Garça.



“Meu filho não 
tem lágrimas, 

mas sei quando 
está chorando”

Por Pedro Fonseca para o Pronto Socorro João XXIII em 
Belo Horizonte, ficou em uma maca e 

Nesta edição o JTM aborda uma precisava de uma UTI urgentemente. 
história incrível de superação e deter- Graças à Aeronáutica, foi transferido 
minação de uma mãe. Contrariando para o Biocor, onde passou 21 dias na 
tudo e todos, Fátima Faria Gonçalves UTI. O diagnóstico era terrível: Fabrício nova tomografia e não viam mais a Uma mãe é capaz de 
descobriu um caminho. Uma luz no fim seria para sempre um 'vegetal'. A interrupção da passagem do líquido qualquer coisado túnel. Fatinha, esta mulher guer- passagem do líquido entre o cérebro e que ia para a coluna vertebral. Ela 
reira e corajosa, que vendeu tudo que a coluna vertebral tinha sido obstruída, pensou e disse: 

- Parei a minha vida, diz Fátima. Um dia, podia para ver o filho viver de novo, como mostrava a tomografia. O 
ouviu falar sobre a possibilidade de atingiu seu objetivo. Vive feliz. Alegre e cérebro dele tinha 'chocoalhado' com a 

- Foi Deus. Ele ouviu utilização de células tronco. A forma pronta para encarar qualquer desafio. pancada e ele estava com lesão axonal 
mais revolucionária de tratamento que difusa. Cadete da Aeronáutica, Fabrício minhas preces.
existia. Fabrício já tinha feito trata-Na manhã de domingo do dia 20 maio teve todo apoio da corporação. Sem 
mento no Hospital Sara Kubistchek de de 2001, Fabrício, um belo jovem de 19 isto, teria morrido. Após ficar mais de Um dia, ela chorou muito. Pediu a Deus 
Belo Horizonte. Todos desaconse-anos, que morava em Lagoa Santa onde um mês no Biocor, foi transferido para que desse um sinal de que não ia 
lhavam. A tecnologia de uso de células servia a Aeronáutica, veio passar o fim o Hospital da Aeronáutica de Lagoa perder o filho. - Conversei a noite toda 
tronco no Brasil ainda é incipiente. de semana em Tres Marias para o Santa, onde ficou um mês e alguns dias com Deus e chorava muito. No outro 
Aliado a isto, havia o preconceito, que aniversário da namorada. Já se prepa- internado.  Continuava dormindo, um dia, quando entrei na UTI, antes que eu 
ainda é forte.rava para voltar a Lagoa Santa, quando sono profundo. o tocasse, quando meu filho sentiu a 

resolveu dar uma volta pela cidade. minha presença, abriu um olho e o 
Finalmente descobriu Carlos, em Encontrou alguns amigos e, dirigindo A mãe pensava: “Daqui a pouco ele vai fechou imediatamente. O coração dele 
Pernambuco, um cidadão que tinha seu carro em alta velocidade, sofreu acordar”.  E nada acontecia. Revolta, estava disparado. Foi o sinal que eu 
levado a filha à China com um proble-um acidente. Foi arremessado para dor, sofrimento e esperança domina- esperava.
ma parecido - paralisia cerebral. O seu fora pelo vidro traseiro. Já caiu em vam o coração desta mulher. Cobrava 
tratamento havia sido bem sucedido. estado de coma. Parecia que dormia e permanentemente de Deus um sinal. A piscadela do filho encheu seu 
Carlos abriu todas as portas para ela. que ia acordar logo. Qualquer sinal que fosse. Estava pronta coração de uma alegria diferente, 
Ele é o representante da Beike Biotech, para tudo. Encontrava-se no limite, daquelas que quase matam as pessoas. 
empresa chinesa que trabalha so-Sua mãe não sabia que o filho estava anestesiada. Já tinha chorado todas as Parecia que Fabrício dizia: “Aguenta aí 
mente com células tronco.em coma profundo, grau três, pratica- lágrimas quando o médico da equipe que vamos sair dessa”. Era cumpli-

mente irreversível, quase em estado de do dr. Jair Raso disse que algo misteri- cidade pura. Quase três meses se 
Enquanto isso, Fabrício progredia morte cerebral. Levado imediatamente oso havia acontecido, pois fizeram passaram. 
lentamente. Levou quase dois anos 
para falar uma palavra.  Quando falou a - Quando saiu do coma, destravou de 
primeira vez, disse: - Mãe. Fátima um lado e ficou com o outro paralisado 
afirma que foi o maior presente que – exatamente o direito. Eu o carregava 
recebeu. Ouvir a palavra mãe foi o no colo. Um homem de 1,74 metros 
máximo para ela. Depois vieram outros pesava apenas quarenta e poucos 
progressos: sinais, sorrisos. Descobriu quilos. Mas eu estava feliz. Percebi que 
que ele sabia ler e que podia escrever tudo que eu falava, ele entendia, mas 
também, apesar de ter ficado com a continuava mudo completamente, diz 
mão direita paralisada, mas conseguia a mãe.
escrever do seu jeito. Pensou: 'Vou 
colocar tudo na mão de Deus'. A mãe e o filho voltaram para Três 

Marias. O destino de Fabrício estava 
A decisão era difícil. O seu coração dizia selado: ficar na cama para o resto da 
que tinha que ir para a China. Será que vida. O apoio recebido da família e dos 
valia a pena atravessar o mundo? - No amigos foi fundamental para conti-
final de 2009 comecei a buscar essa nuarem lutando.
última saída, explica Fatinha. Vendeu 
boa parte do que tinha. As pessoas 
diziam: - Será que vale a pena? Você 
pode perder tudo que tem. 
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Uma viagem terrível. Uma luta sem tréguas 
em busca de uma esperança para o caso de 
um filho que sofreu um acidente sério e que 

corria o risco de virar um 'vegetal'.

Fabrício hoje, aos 29 anos
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Carlos insistia. Dizia que o tratamento seguir sozinhos, em um vôo direto de 
era sério, que a empresa era idônea. São Paulo para Pequim, na China. O 

 destino final era uma cidade do interior 
chamada Qingdao (lê-se Tindau), onde - Decidi que ia. Não quis 
Fabrício faria o tratamento. 

fazer campanha para 
conseguir ajuda financeira. - Nunca tinha viajado de 

avião. Ficar 35 dias fora era 
Tudo aconteceu muito rápido, explica de uma chinesinha chamada Lida. nário da Air China e então mostrei a ele 

uma eternidade, lembra a Fatinha. Mandou os papéis para a Pediu a ela para conversar com o a frase na qual eu pedia ajuda para o 
China. Logo deram retorno: Fabrício pessoal da empresa aérea, que decidiu embarque com meu filho. Ele ligou mãe.
tinha chances de se recuperar, mas não então arcar com todas as despesas para o pessoal, atrasaram o avião e nos 
podiam garantir nada. Resolveu marcar deles no hotel na Espanha. Fatinha e embarcaram. Quando me sentei na A viagem até a China durava 27 horas, 
a viagem para abril de 2010. Tinha que Fabrício ficaram aliviados e felizes, pois poltrona pensei que ia morrer de tanto com escala em Madri, na Espanha. O 
enviar o dinheiro antes da viagem. O sabiam que agora poderiam seguir mal estar pelo medo que passei.  Aos vôo ficou cinco dias retidos na Espanha 
tratamento custava 26.300 dólares e o viagem. poucos, fui melhorando. Se eu fiquei por causa da fumaça provocada pelo 
custo total da viagem e do tratamento assim, imagine como o Fabrício ficou vulcão da Islândia, que impedia a 
era em torno de 70 mil reais. Foi para Fátima planejara chegar lá no dia 17 de angustiado, sem poder fazer nada. O visibilidade dos aviões. Na primeira 
Belo Horizonte para passar o dinheiro. abril e até o dia 21 ainda estavam na Cláudio ainda fez mais por mim: ligou noite dormiram no aeroporto. Da 
Tinha levado três mil dólares a menos. Espanha. Nessa altura dos aconteci- para a intérprete brasileira que eu segunda noite em diante, a empresa 
Voltou para Três Marias sem saber o mentos já tinha pedido à filha para havia contratado por sugestão do aérea Air China decidiu colocar os 
que fazer. passar um e-mail para o Carlos dizendo Carlos e avisou que estávamos che-passageiros em um hotel. Fátima não 

que ia chegar a Pequim no dia 22.  gando em duas horas. Uma eterni-falava inglês e muito menos chinês. A 
Ligou para Carlos e disse que ia adiar a Finalmente chegaram à China. No dade...sua sorte foi ter encontrado alguns 
viagem. Não tinha como arranjar mais aeroporto de Pequim, com uma brasileiros no aeroporto. 
dinheiro tão rápido, precisava de imensidão de dar medo, ela quase se Quando Fátima e Fabrício chegaram ao 
tempo. Ela precisava de mais sete mil perdeu. Um brasileiro, Cláudio a aeroporto de Qingdao, Marli, a intér-De repente, uma decisão da com-
reais. Na última hora, os amigos ajudou muito. prete, estava lá e o pessoal do hospital panhia aérea: os passageiros teriam 
organizaram uma feijoada para arre- também. que voltar ao Brasil por causa da 
cadar recursos. Em quinze dias fizeram - Tive que pegar as malas e fazer check-fumaça do vulcão, que permanecia. 
tudo. A feijoada é falada até hoje.  - Tive in para Qingdao. A empresa não deu Quem fosse ficar em Madri, teria que - Fiquei aliviada, pois até vergonha quando vi tanta gente assistência aos cadeirantes e Cláudio, pagar 250 euros por dia, por pessoa. 
indo embora sem a feijoada, pois fomos muito bem outro anjo que apareceu na minha Algo em torno de 750 reais por dia, por 
tivemos que fazer mais às pressas. vida, fez meu check-in, mas não pode pessoa. Fatinha não tinha este din- recebidos. A Marli foi 
Tanta presença. Tanta solidariedade me conduzir para o embarque, pois o heiro. Era um decreto. Não tinha como uma irmã para mim. me assustou. O Niator e sua mulher me vôo dele já estava para sair. Faltavam escolha, lá se ia o sonho de ir a China 
deram a ideia da feijoada e me apenas 20 minutos para a saída do vôo realizar o tratamento do Fabrício. 

Ela residia na China há mais de 10 anos. ajudaram muito, com toda a equipe da para Qingdao. Tive que me virar so-
Fala inglês, chinês e português. Nós já SEMAPS. No dia anterior à feijoada, zinha e Deus. Correria total!O relato de Fátima é impressionante: 
tínhamos perdido cinco dias do visto. nem consegui dormir. Quando me quando contou ao Fabrício que deve-
Era preciso acelerar o tratamento. entregaram o dinheiro, fui para casa e - O que me salvou foram umas frases riam voltar para o Brasil, ele chorava e 
Foram direto para o hospital. contei ansiosa. Fiquei arrepiada: deu em inglês que a Érica, minha filha, tinha falava: - Mãe, quero ir para a China, eu 

exatamente os sete mil reais de que escrito para mim. O avião estava para quero andar. E pedia: - Mãe, reza! 
precisava. Como consegui fazer essa decolar quando encontrei um funcio-
viagem? Como tive coragem da sair - Eu tinha que voltar, pois só tinha o 
daqui, só eu e o Fabrício? Foi uma dinheiro para ficar os 35 dias na China. 
loucura extrema. Hoje, quando olho Ela e Fabrício iam voltar e estavam só 
para trás, diante de tudo que passei, aguardando a chamada pela empresa 
penso: será que foi eu mesma, como aérea. Às oito horas da manhã desceu 
tive coragem? Foi por Deus mesmo! para buscar o café e não mais encon-
Fátima passou o dinheiro para a China, trou seus amigos brasileiros, só via 
mas não imaginava o que a esperava. chineses. Achou estranho. Correu atrás 

da chinesa vizinha de quarto e pergun-
tou: - Onde estão os brasileiros? A Atravessando o 
resposta surpreendeu: - Já voltaram mundo
para o Brasil.

Fátima e Fabrício saíram de Três Marias 
 “Esqueceram de nós”no dia 15 de abril, com destino a Belo 

Horizonte, acompanhadas do Wa-
- A companhia aérea tinha se esqueci-guinho, que foi fundamental em todo o 
do de nós, declara Fátima. E agora? O processo vivido desde o dia do aciden-
que vou fazer, pensava ela. Descobriu te: deu todo apoio para a realização da 
que haviam ficado alguns brasileiros e viagem, assim como seus filhos Rafael e 
que dois deles estavam na companhia Érica. Fatinha e Fabrício teriam que 

 - Mãe, quero ir para 
a China, eu quero 

andar. E pedia: 
- Mãe, reza! 

Hospital de Qingdao, China
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ida, vizinha de quarto na Espanha. pessoas de todas as igrejas, de todas as As primeiras reações
Então pedi a ela que conversasse com o crenças. Uma pessoa especial para o 
pessoal para buscarem o Fabrício, pois meu filho é o Ramon, irmão da Thaís - Logo nas primeiras aplicações, perce-
faltavam apenas 10 minutos para o Castelo Branco. Ele é o seu anjo da bi melhoras flagrantes em Fabrício. 
embarque. Quem estava doido para ir guarda, nunca o abandonou. Graças a Havia gente de todo o mundo se 
para a China, agora estava louco para Deus, o Fabrício tem muitos amigos e tratando lá. Até uma cozinha comunitá-
voltar. amigas. Eu tenho certeza que muito em ria era destinada às pessoas, para cada 

breve verei meu filho andando pelas um fazer a sua comida. O tratamento é 
Fabrício só melhorou de vez quando ruas de Três Marias, conversando com muito simples: injetam o líquido - 
desembarcou em São Paulo. Estava no os amigos, resgatando sua vida. Nunca células tronco do cordão umbilical na 
Brasil e isso era o que bastava para ele. tive dúvida! Sempre acreditei, mesmo coluna. Ele cai na corrente sanguínea, 

com os médicos dizendo que não seria vai para o cérebro e começa a fazer 
- Com esta viagem, descobri o quanto possível.efeito imediato. Além das células 
nosso país é bom, tem um povo tronco, foram feitos trabalhos de 
solidário, unido. Impressionante como Fabrício está bem. Está vivo e se fisioterapia, acupuntura e outros. Foi 
foram todos solidários conosco, recuperando. Os médicos chineses ótimo para o Fabrício. Seu equilíbrio foi acho que consegui passar para as 
conheci pessoas maravilhosas. dizem que as células tronco de cordão voltando e as coisas foram melho- pessoas que é preciso ter muita fé em 

umbilical tem um poder muito grande rando. Deus para conseguir superar as 
em se transformarem em qualquer  “A cidade inteira dificuldades. O otimismo é o melhor 
célula do corpo humano, e que podem 

remédio, tudo acaba dando certo. abraçou esta causa”- Antes, o braço e a perna fazer efeito durante dois anos ou mais. 
É preciso estimular as partes lesadas direita dele eram gelados. Quero dizer que, apesar das dificul-- É tudo muito impressionante. Quis para que estas células tronco que estão As unhas eram roxas. Tudo dades vividas durante a viagem, valeu a conversar com você para passar esta no cérebro entendam para onde 

pena e, se necessário, faria tudo de experiência para os outros. Para que foi se reorganizando devem ir e onde devem agir, para se 
novo, mas levaria um intérprete, sem entendam que vale a pena lutar.  Eu transformarem. dentro dele. Hoje já mexe a dúvida! Aconselho as pessoas para precisava agradecer tanta solidarie-
nunca irem sozinhas, como eu fui, pois dade. Precisava passar esta experiência perna, está falando bem Encerrando a entrevista, Fátima afir-
podem sofrer muito e isto não é bom. A para outras pessoas que estão em ma: - Meu filho não tem lágrimas, mas melhor e vem recuperando China é muito bonita! busca de recuperação, assim como sei quando está chorando. Perdeu as o equilíbrio a cada dia. Fabrício. Precisava agradecer ao Fabrí- lágrimas no acidente e, diante de tudo 
Fabrício tem 29 anos. Hoje é terceiro cio pela confiança que ele teve nesta que passei, eu me tornei uma pessoa 
sargento aposentado da Aeronáutica. mãe. Ele demonstrou mais uma vez “A volta foi pior do forte, não choro à toa. Procurei não 
Demonstra uma grande alegria quando que é um GUERREIRO. Ter conseguido mencionar o nome das pessoas pelas que a ida” conversa com uma pessoa. Quase no atravessar o mundo, sentado em uma quais tenho enorme gratidão pelo 
final da entrevista com a sua mãe, ele poltrona estreita, sem recostar, na apoio recebido ao longo destes dez - Com Fabrício liberado, era hora de passou pela sala amparado pelo irmão mesma posição por 27 horas, com anos, porque posso pecar e esquecer voltar para casa. Na viagem até Madri Rafael e disse que ia dormir. Desejei apenas uma parada, tiro o chapéu para de alguém. Então fica aqui meu ele não conseguia nem tomar água, de uma boa noite. ele. Foi muito mais corajoso do que eu. agradecimento a todos e me coloco à tão ansioso que estava. Teve vômito, 

disposição para ajudar quem se queda de temperatura, passou mal de Caso alguém se interesse em saber Com essa entrevista, Fátima Faria encontra na mesma situação. Um todas as formas. O primeiro trajeto foi mais sobre o tratamento, ou sobre a demonstra a sua fé e agradece às abraço carinhoso a todos e a você, de Qingdao a Pequim. O vôo saía à meia campanha da filha do Carlos , pode pessoas de Três Marias: Pedro, que teve paciência em me noite para São Paulo. Até 23h20h fazer contato com a Fatinha ou com 
escutar e que me deu esta oportuni-ninguém foi buscá-los para o embar- Carlos através dos emails:
dade. Agradeço do fundo do meu - A cidade inteira abraçou que. A cadeira de Fabrício tinha sido 
coração.despachada. No aeroporto de Pequim esta causa. Recebi ajuda de 

tive que deixá-lo sozinho para achar o gente que nem sei quem é. - Para relatar tudo que vivemos e embarque. Quem me salvou foi a  www.umrealporumsonho.com.br  
superamos ao longo destes dez anos, chinesa que tinha conhecido no vôo de 

Fabrício só está vivo pelas orações das seria preciso escrever um livro. Mas 

fatimafaria3m@yahoo.com.br ou 
carlosedmar@gmail.com

A semana, aberta no dia 21 de agosto, de todo espaço físico do clube.
teve uma missa em Ação de Graças, na 
Paróquia Nossa Senhora de Fátima, No encerramento a APAE participou do 
com os alunos, familiares e funcioná- Dia V, na Feira do Produtor Rural, onde 
rios; os alunos fizeram uma verdadeira os alunos mostraram como é possível 
festa com a “Tarde da Pizza”, na Pizzaria diminuir o lixo na cidade, reciclando o 
Quintal com o apoio de muitas famílias papel e algumas fibras, transformando Da redação cenário nacional.
da comunidade que patrocinaram este o lixo em produtos de embalagem.
momento único para os alunos; A Rede APAE realizou de 21 a 28 de Com a expansão das entidades e 
aconteceu a Danceteria, no Alcoobar “A APAE de Três Marias agradece a agosto, a Semana Nacional da Pessoa associações ligadas às causas das 
Pub, evento que os alunos, esperavam todos que demonstraram reconheci-com Deficiência Intelectual e Múltipla. pessoas com deficiência, surgiram 
com ansiedade; na Arena Esporte mento das lutas empreendidas contra Desde sua criação, em 1964, a semana outras datas com a temática voltada 
Show, foi realizado um encontro festivo as adversidades, o preconceito em é promovida anualmente e cria uma para áreas especificas de deficiência. A 
com as famílias. O evento contou com a favor da pessoa com deficiência, e que grande mobilização nacional em torno partir de 2010, o nome da semana foi 
realização de um bingo, no qual as ajudou a proporcionar aos assistidos das pessoas com deficiência. Além alterado para Semana Nacional da 
prendas em sua maioria foram doadas com esta Semana Nacional da Pessoa disso, permite uma maior sensibiliza- Pessoa com Deficiência Intelectual e 
pelo comércio local e funcionários da com Deficiência Intelectual e Múltipla. ção e conscientização da população Múltipla focando de maneira mais 
APAE. O cantor Wagner também deu Deus Abençoe a todos” - declara Maria brasileira e dos governos em favor da especifica no público alvo dos 
sua contribuição animando o encontro; Meyrie Vieira Zica, Meirinha, coorde-busca pela garantia de direitos da atendidos pelas Apaes. 
foi realizado o passeio, no Clube da nadora do evento, com a participação pessoa com deficiência, e de sua 
Associação Atlética Mineira dos Meta- de todos os funcionários da entidade.APAE de Três Marias fez  uma inserção efetiva nos contextos social, 
lurgistas, onde os alunos desfrutaram semana mais do que especialcultural, educacional e político do 

"Valeu a pena e, se necessário, faria tudo de novo"
Fátima Faria Gonçalves

A pessoa com deficiência 
quebra a cultura da indiferença

A APAE incentiva a coragem de ser diferente



Do fundo da cachola

José Lopes Ferrão Castelo Branco tava qual partido estivesse no poder, 
chegou em Andrequicé no ano de sempre foi governista.
1915, quando a localidade ainda per-
tencia à Comarca de Curvelo. Tinha A referência ao mascate remete para 
apenas 20 anos, egresso do seminário uma época que as fazendas eram 
Caraça, procurava emprego de profes- visitadas por vendedores de tecidos, 
sor. O jovem, que quase se tornou quinquilharias e tudo o mais. Era assim 
padre, nasceu no Rio de Janeiro em 4 que ele fazia: vivia de fazenda em 
de junho de 1885 e se tornou uma fazenda levando o que é mais sagrado 
legenda na região. Em Andrequicé para as pessoas – o direto de saber. Ou 
viveu intensa e perigosamente. seja, aprender a ler e escrever. Quando 

não era para ensinar, lá chegava ele 
O rótulo de 'mascate da vida', talvez para salvar vidas. Acabava virando um 
seja a definição mais correta para um belo contador de histórias. Uma figura 
homem que fez de tudo um pouco: fascinante, envolvente e espirituosa.
professor, fazendeiro, inspetor de 
ensino, subdelegado de polícia, juiz de Na região a maioria das pessoas acima 
paz, escrivão, vereador, líder político, e de 50 anos se lembra dele. Os mais 
farmacêutico formado pela leitura dos velhos, na faixa dos 70 anos, passaram 
livros. Nesta profissão criou fama, pois certamente pela sua sala de aula, ou 
tratava de pessoas vindas de toda parte pelo seu consultório médico instalado 
– que se hospedavam em casa.  Na na fazenda Bom Retiro.
verdade, era o único 'hospital' exis-
tente na região. Naquela época quem Uma história tão rica não cabe em 
adoecia por aqui só tinha três alterna- modestas linhas de texto de jornal. 
tivas: se tratar com o mestre Zé Lopes, Mas é admirável como um homem 
correr para Corinto ou Curvelo monta- conseguiu realizar tanto para as outras 
do em um cavalo ou de carro de boi, ou pessoas. Principalmente em se tra-
morrer de inanição. tando de um tempo em que o sertão de 

Guimarães Rosa era dominado pelos 
Inteligente e bem apessoado, José poderosos e pela jagunçagem. As 
Lopes Ferrão Castelo Branco se tornou coisas eram resolvidas à bala ou na 
uma das pessoas mais poderosas de base da emboscada, das quais também 
toda a região. No entanto era de uma foi vítima. 
simplicidade impressionante. Tinha o 
dom especial de fazer o bem, escolhido um mito, com mais de cinco mil partos inimigos da época, que viriam matá-lo Com sua determinação realizou uma 
como missão na vida. e 2.500 afilhados. José Lopes Ferrão então”.outra grande façanha: acabou com o 

Castelo Branco morreu em 12 de cangaço e os jagunços na região, com a 
Como todas as pessoas geniais era uma setembro de 1979, aos 84 anos.  Em 1979 o Mal de Alzeimer era uma morte do pistoleiro 'Pernambuco'.
figura contraditória: revolucionário e doença raríssima, e deve ter sido o que 
progressista nas coisas que envolviam O livro “Memórias de Três Marias” de o levou. O melhor é acreditar que ele José Lopes se casou em 1932 com a 
o ser humano, a cidadania. Era um autoria de João Gonçalves Neto, diz morreu de excesso de lucidez, talvez viúva Genuína Rodrigues de Oliveira, a 
cidadão voltado para a inclusão social, textualmente que ele faleceu “já vislumbrando o mundo moderno que dona Ginu, que tinha quatro filhos do 
quando nem se pensava nisso. Na morando na cidade aos cuidados dos se avizinhava. primeiro casamento. Dessa união 
política era conservador, sempre filhos e netos, mas abatido pelo can-nasceram mais oito. Portanto, foi pai de 
militando na UDN – União Democrática saço e com caduquice aguda, tendo 12 filhos. Deixou uma herança maravi- Uma pessoa visionária, sonhadora, 
Nacional, ou PSD – Partido Social tormentosas alucinações e visões, com lhosa: uma grande família de educa- idealista e capaz de enxergar o futuro 
Democrata, ambos extintos pela rememoração doentia de antigos dores. Além disso, ensinou dona Zazá a não morre nunca. Fica eternamente na 
ditadura militar de 1964. Não impor- vultos, que seriam os jagunços ou ser parteira. Uma sucessora que virou memória daqueles que o conheceram.

Por Pedro Fonseca

“O mascate da vida”

Jornal de
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Da redação de uma tragédia que aconteceu em sua 
vida.

No dia 7 de setembro a reportagem do 
JTM flagrou uma pessoa dormindo no Em uma conversa de uma hora com 
banco do abrigo de passageiros, próxi- dona Yolanda, o JTM constatou coisas 
mo à entrada da Forquilha dos Cabral. interessantes que orientam a vidas 
Pela quantidade de sacos que estavam dessas pessoas. Segundo ela, os 
ao seu lado, dava para perceber que 'caminhantes da estrada' têm uma 
não era um passageiro de ônibus ou cumplicidade entre eles. Normalmente 
alguém em busca de uma carona. criam uma rede informações, que são 
Amaro da Costa Loureiro tem 56 anos e trocadas permanentemente. 
nasceu em Potiragua, na Bahia. Tra-
balhou com carteira assinada em várias - Todos sabem onde podem parar. Em 
empresas. quais postos de gasolina são bem ou 

mal recebidos. Onde podem dormir ou 
Três Marias tem uma incidência muito não. Onde ganham comida ou são 
grande de pessoas deste tipo. Elas escorraçados - afirma dona Yolanda, 
resolvem viajar para qualquer lugar, com a experiência de quem passou boa 
depois de uma desilusão amorosa ou parte da sua vida na estrada.

A vida 
como 
ela é

A vida 
como 
ela é

"De tanto tomar paulada na vida, 
resolvi viajar. Vou sem rumo. 

Qualquer lugar me serve"
Amaro da Costa Loureiro



Os incêndios florestais vêm destruindo A reportagem do JTM constatou que 
a beira de estradas da região de Três até o esteio de uma casa antiga da 
Marias desde o final de maio, quando Estância da Onça foi atingido. Quando 
se iniciou o período da seca. Depois de o repórter chegou à propriedade o 
queimar as margens das rodovias o clima era de desolação total. O 
fogo começou a atingir as fazendas proprietário não sabia o que fazer para 
próximas. se recuperar do prejuízo. O gado de 

leite, do qual tira 250 litros por dia, 
Foi assim que começou um grande estava se alimentando com cana 
incêndio na Estância da Onça, de queimada que tem a durabilidade de 
propriedade de Checker Veríssimo de no máximo dois dias.
Sá, localizada às margens da BR – 040, 
em frente à entrada do Porto das O proprietário fez questão de mostrar 
Melancias. O fogo queimou quase para o JTM o estado em que ficou a 
tudo. Sobraram as casas e uma peque- nascente onde captava água por 
na parte do quintal. gravidade. A impressão que se tinha é 

que a água tinha desaparecido 
consciência. É preciso conscientizar as setembro o incêndio prosseguia quei-

Vegetação natural de cerrado, nascen- embaixo da terra. As mangueiras 
pessoas de que queimada não leva a mando as matas, pastos e matando 

tes, pastos plantados, canaviais, capi- estavam todas queimadas e pequenos 
nada. gado de outras propriedades. A origem 

neiras, cercas de arame, equipamen- pés de buriti, plantados com maior 
do incêndio tanto pode ter sido na 

tos, madeira e sistema de abasteci- carinho estavam todos torrados pelo 
Na Estância da Onça foram atingidos beira da estrada, quanto nas chácaras 

mento de água, foram inteiramente fogo implacável.
mais de 300 hectares.  Outras proprie- existentes na região.

destruídos. Mesmo com trabalho de 
dades próximas sofreram as conse-

dois tratores e de vários voluntários foi Naycker Veríssimo de Sá, filha do dono 
quências do fogo que ninguém conse- “O que impressiona é que o fogo 

impossível controlar o fogo. Um dos da fazenda, não se conformava com a 
guiu controlar. Calcula-se que pelo conseguiu saltar um açude de trinta 

tratores quase foi incendiado por causa situação e desabafou: - Quem coloca 
menos de 600 hectares foram queima- metros de largura” encerra Checker 

de uma entrada de ar. fogo de forma irresponsável não tem 
dos nas proximidades. Até o dia 14 de Veríssimo de Sá.

Incêndio 
queima várias fazendas 

Incêndio 
queima várias fazendas 
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Estância da Onça foi a mais atingidaEstância da Onça foi a mais atingida

"O prejuízo é incalculável. Nem 
sei se vou viver o suficiente para 
ver esta fazenda recuperada" 
Checker Veríssimo de Sá, 72 anos.
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Da redação

O JTM voltou à rua Goiânia no dia 6 de 
setembro, depois de fazer duas maté-
rias mostrando a situação em que os 
moradores se encontram naquele 
local. A rua Goiânia tem três palmos de 
poeira. A reportagem tentou subir a 
rua de carro e não conseguiu. As pedras 
soltas e a poeira não deixaram.

Além desta situação de descaso, o 
repórter estava preocupado com a vida 
de duas pessoas: uma mãe e uma filha 
que sofrem na pele as consequências 
de tudo isso. A criança não pediu para 
nascer. Veio ao mundo com paralisia 
cerebral. Para piorar, tem desvio de 
septo nasal. Respira com muita dificul-
dade. Não reclama de nada porque não 
consegue falar. Sua rotina é dramática. 
Já passou por cinco cirurgias. Fez um 
fundo de aplicatura contra refluxo e por 
último teve que fazer uma esofagos-
tomia, ou seja, tiveram que fechar o 
estômago e fazer um corte no pescoço 
– um verdadeiro buraco com o qual vai 
ter conviver pelo resto da vida – para 
desviar a saliva.

Vive à custa de aspirações constantes. rua Goiânia, 208, fundos, um barraco a morte a qualquer hora, a qualquer A dignidade de Tânia é tão grande que 
Para isso a mãe usa um aparelho no bairro São Jorge. O lugar mais momento.  Tudo na vida tem jeito, mas quando perguntada se ela precisava de 
emprestado da Secretaria Municipal da inadequado para que tenha uma para ela parece que não. É como se sua alguma coisa, ela respondeu simples-
Assistência e Promoção Social. Quando sobrevida mais longa. Ela sofre enor- vida não valesse nada. Talvez o mente: - Não! Está tudo bem. Bem não 
a secreção toma conta, a criança memente com isso, pois o pó que vem raciocínio mais conveniente seja este: está de jeito nenhum. Ninguém fica 
começa a arroxear e as unhas chegam a da rua é o pior veneno para a sua 'o seu caso não tem solução, deixa para bem assistindo a filha morrer devagar-
ficar pretas pela falta de respiração. Aí saúde. Quando a crise aumenta, a mãe lá'.Por incrível que pareça, a mãe luta zinho, sem encontrar uma saída que 
o aparelho tem que ser usado. Passou tem que levar o carrinho até a rua bravamente. Aparenta uma serenidade ofereça um pouco de conforto a ela. 
dois meses e oito dias em Belo asfaltada e depois buscar a filha no incompreensível diante da situação. Clara, se aguentar até lá, vai completar 
Horizonte. Só de CTI foram mais de 30 colo. Em qualquer horário: de madru- Consegue conversar e sorrir. Mesmo cinco anos em novembro. Enquanto 
dias. Nem as veias conseguiam pegar. gada, para viajar para Belo Horizonte, trazendo dentro do peito, lá no fundo isso, a rua Goiânia continua do mesmo 
Era preciso cortar na carne. Foi ou quando vai levar a criança ao do coração, uma grande revolta com o jeito. A Prefeitura diz que vai ser 
necessária a drenagem dos pulmões médico ou à APAE para fazer fisio- descaso com o lugar onde que a filha asfaltada até o início das chuvas. Talvez 
para que sobrevivesse. terapia. vive. Mas que poder tem uma mulher seja tarde para uma criança que 

sozinha, com uma filha nesta situação? depende fundamentalmente disso 
Deus a salvou e mandou de volta para Este é o tipo de caso que parece não ter A única coisa que pode fazer é esperar para sobreviver um pouquinho mais.
Três Marias. Para o lugar onde nasceu: solução. O futuro dela está decretado: pela boa vontade dos outros.

A falta de compaixão
Tânia e Clara sofrem com a poeira e o abandono

"Se quiserem fazer outra cirurgia, não vou 
deixar. Ela já foi toda cortada. Vive com 

um tubo na barriga o tempo todo. E agora 
este corte definitivo no pescoço"

Tânia Moreira dos Reis

"Se quiserem fazer outra cirurgia, não vou 
deixar. Ela já foi toda cortada. Vive com 

um tubo na barriga o tempo todo. E agora 
este corte definitivo no pescoço"

Tânia Moreira dos Reis



De encher os olhos

Por Pedro Fonseca seu apelo foi atendido e ele fez uma cima um cofre para receber doações.  graça alcançada pois minha irmã parou 
promessa: na volta da viagem ia trazer Este cofre foi roubado por uma pessoa de fumar”. 

Em pleno sábado, dia 3 setembro, com uma imagem da santa e colocar em qualquer. Um novo cofre foi instalado, 
o sol a pino, nove homens e uma cima da pedra de ardósia, bem na curva sem a menor possibilidade de ser A tradição vai se consolidando devagar-
mulher trabalhavam na serra do Jacaré quase fatal. retirado, a não ser que se leve um zinho. A lista de presenças na 'santinha' 
construindo um muro de arrimo para maçarico para conseguir este objetivo. já tem quase quatrocentas assinaturas 
garantir a segurança da 'santinha' A partir disso, o local, próximo ao km  de visitantes e fiéis.
colocada no alto de uma pedra. 331 da BR – 040, passou a ser referên- Moacir Mendes de Vieira, 65 anos, e 

cia dos caminhoneiros e moradores da sua mulher Neuza, moradores do A necessidade de 
Areia, brita, blocos e cimento estavam região. Logo se transformou em atra- arraial da Forquilha, são os coordena-

doações para depositados em local aberto pela ção, as pessoas começaram a parar dores do projeto.  Moacir declarou ao 
terminar a obraPrefeitura de Três Marias. Chegaram a para fazer as suas preces. Outros JTM: “Agora estamos fazendo o muro 

fazer um canteiro de obras com uma caminhoneiros começaram a colocar de arrimo definitivo, para evitar 
barraca de lona, para maior conforto imagens. Para isso, era necessário desmoronamento, e futuramente va- Para terminar o projeto os respon-
dos voluntários que trabalhavam. Tudo parar o caminhão para subir na pedra, mos construir uma cobertura em cima sáveis dependem de mais doações. Já 
foi conseguido através de doações que tem uns dez metros de altura. da pedra para ser um local de visitação gastaram mais de 120 sacos de cimento 
feitas por empresas e pessoas de Três e até para realizar missas eventuais”. A e muito material na construção.
Marias e Felixlândia. Um frentista, Fuxico, que trabalhava no escada vai ter até uma rampa especial 

Posto Planalto, chegou a pagar uma para cadeirantes. Quem quiser fazer qualquer doação de 
Enquanto faziam o serviço, caminho- promessa política de andar de 'fasto', material ou mão de obra basta entrar 
neiros passavam e buzinavam, numa como dizia, uma distância de quase 10 Fernando Fernandes Silveira, morador em contato com Neuza, através dos 
demonstração de apoio àquilo que quilômetros até a santinha. da região, é um dos voluntários do seguintes telefones: (38) 9964-0674, 
estava sendo feito. As pessoas que projeto. No dia 12 de outubro deste (31) 9994-5912 e (31) 3773-6283. 
estavam trabalhando merecem citação ano ele vai cumprir uma promessa que Uma forte devoção 
nominal, pelo desprendimento na fez para sua irmã Marina parar de “Trabalho enquanto aguentar para 
realização de uma obra que alimenta a fumar: “Vamos sair em procissão do atingir o nosso objetivo”- encerra A devoção foi crescendo e cada vez 
sua fé: Moacir, Neuza, Fernando, Preto, córrego do Jacaré até a santinha, Neuza.mais pessoas transformavam o local 
Jorge, Lavínio, Pedro, Luís, Marcos e pagando a Nossa Senhora Aparecida a em ponto de peregrinação e cumpri-
Rogério. mento de promessas. A comunidade da 

Forquilha dos Cabral começou a fazer 
peregrinação a pé até a santinha em 12 Como a história 
de outubro de cada ano, dia que se 

começou
comemora Nossa Senhora Aparecida.

Diz a lenda que um caminhoneiro de Em 2010 os devotos fizeram uma 
Morada Nova de Minas, com o suposto escada para subir até a santinha. 
nome de Luís, descia a serra do Gerais, Cortaram a pedra em cima com 
ou serra do Jacaré, há mais de 40 anos, picareta, alavanca e outras ferramen-
quando perdeu o controle do veículo tas para abrir o espaço necessário para 
na curva acentuada e se viu sem a colocação de imagens e oratórios.  
alternativa, a não ser implorar a Nossa Cimentaram tudo e fizeram um muro 
Senhora Aparecida que o protegesse. O de arrimo provisório. Colocaram lá em 
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A história da 'santinha'  A história da 'santinha'  

Mutirão faz da serra do Jacaré uma atração turística



Curto circuito destrói 
casa no Joaquim de Lima 

Dia V reúne mais 
de mil pessoas 

Nas suas andanças pela cidade, o da 3M, prestadora de serviços da 
repórter do JTM recebeu um telefo- Votorantin Metais, com a ajuda dos 
nema de um amigo dizendo que havia vizinhos. Francisco Nascimento Gaia, o 
ocorrido um incêndio em uma casa no Chico do Vitorino, pai da dona da casa, 
bairro Joaquim de Lima. Ao chegar ao declarou ao JTM: - Quero aproveitar o 
local, encontrou várias pessoas na fracasso de minha filha para alertar 
porta da casa, localizada à rua Marechal todas as pessoas. Não deixem crianças, 
Floriano, 104. idosos e deficientes dentro de uma casa 

fechada. O que aconteceu com minha 
A moradora Simone Almeida Nasci- filha é um sinal. Quero agradecer à 
mento Araújo estava transtornada, sem vizinhança que ajudou a combater o 
entender o que tinha acontecido: incêndio. O incêndio aconteceu no dia 

6 de setembro, às 16h. A dona da casa 
não quis ser fotografada. - Quando cheguei, já tinha 

acontecido. Não tenho a mínima 
No dia 9 de setembro o repórter 

ideia do que aconteceu. recebeu um recado de Simone Almeida 
Nascimento Araújo. Ela pedia que ele 

O repórter pediu licença para entrar na fosse até a sua casa. Quando chegou lá, 
casa. O calor de quase 80 graus o repórter foi informado que um perito 
assustava. O cheiro insuportável de da CEMIG tinha ido à sua casa e que a 
coisas queimadas era evidente. Estava causa do incêndio foi um curto circuito 
tudo queimado: som, televisão, em uma tomada de um quarto. Simone 
geladeira, fogão, armários, sofás. Tudo mostrou até os buracos causados pela 
mesmo. A única coisa que sobrou foi queima da fiação elétrica. Ela disse: - O 
uma cama de casal. Até uma cadela e perito me orientou para tomar muito 
um peixe em um aquário, que se cuidado com os 'T’s' que são chamados 
encontravam dentro da casa, morre- de 'benjamim', pois eles não dividem a 
ram. Assim que o fogo alastrou, os energia e causam sobrecarga. Mais 
vizinhos arrombaram o portão da uma vez, Simone não quis ser fotogra-
garagem e tiraram o carro. Se não fada.
fizessem isso, poderia explodir.

Quem apagou o incêndio foi o Luciano 

O Dia V - Dia Nacional do Voluntário - Anjotur, Associação Regional de 
realizado no dia 27 de agosto de 2011, Proteção Ambiental das Gerais - Arpa 
mobilizou grande parte da cidade. das Gerais, ASBON, Associação de 
Instituições, empresas e entidades se Artesãos, Artistas Plásticos e Produto-
uniram para realizar o evento na Feira res Caseiros – TMA, Instituto Opará, 
Livre dos Produtores Rurais. Mais de Comlago, Adetrês, Banco Itaú, Associa-
mil pessoas compareceram ao local, ção do Peixe Defumado, Associação de 
que ficou completamente tomado por Moradores de Andrequicé, Ace/CDL, 
stands sobre ações voltadas para o Apae, Bancrep – Banco de Crédito 
meio ambiente e de ajuda ao próximo. Popular, CBHSF4, Casa Bom Pastor/Se-
A realização do Dia V em 2011 teve for- te Estrelas Kairós, Casa Rosa, Cemig - 
te impulso com o apoio do Comitê Peixe Vivo, Copasa, Coopermodas, 
Juntos Podemos Mais. Diversos setores Coopermarias, Departamento de Meio 
da cidade trabalharam para oferecer Ambiente de São Gonçalo do Abaeté - 
serviços gratuitos à comunidade e Beira Rio (3ª edição da Barqueata Rio 
informações de sensibilização e cons- Limpo Todo Dia), Federação de Pesca-
cientização sobre preservação ambien- dores e Piscicultores de Minas Gerais, 
tal. Emater, departamento de Comunica-

ção da Prefeitura de Três Marias, Igreja 
No evento, foram realizadas brincadei- Presbiteriana Ebenezer, Semad/MG - 
ras para crianças com pula-pula, conta- IEF – Curvelo, Fraternidade Feminina 
ção de estórias, pipoca, algodão doce, Estrela de Três Marias, OAB, Pastoral da 
picolé, atividades recreativas, troca de Juventude – Paróquia Nossa Senhora 
livros usados, manicure, cabeleireiro, Mãe da Igreja, Náutico Três Marias Iate 
biscuit, exposição de artesanato e Clube, Lions Clube – Clube de Mães, 
apresentações artísticas. Tudo isso fez Instituto São Francisco, Gerdau, Se-
parte da programação da manhã do dia nar/Sindicato dos Produtores Rurais, 
27, além de barraquinhas de comidas Samarra, Trail Club Sertões Veredas, 
típicas e muita alegria. O diferencial do Sebrae, Sete, Turlago, TV/3 e Voto-
Dia V de 2011 foi a execução de diversas rantim Metais.
ações que terão continuidade no 
decorrer do ano de 2012. Ações de 
cunho social e ambiental, como a coleta 
seletiva de lixo, separação de materiais 
e conscientização ambiental, que serão 
feitas de forma permanente com 
prestação de contas anual. 

Participaram do evento a Prefeitura 
Municipal de Três Marias, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico, Esporte e Turismo (Projeto 
Versol, Projeto Minas Olímpica Geração 
Esporte), Meio Ambiente, Agricultura, 
Assistência e Promoção Social (CRAS - 
Casa das Famílias, Projovem Trabalha-
dor, Sonho de Natal, CREAS, Peti), 
Saúde, Educação e Cultura, Sine, 
Senai/Fiemg, Senac, Sest/Senat, 
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Morreram uma cadela e um peixe de aquário Evento é realizado anualmente
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Em evidência Por Cleidiane M. Fonseca

Casamento

Comemorando...

No dia 13 de agosto recebi alguns amigos e 
familiares em minha residência para comemorar 
meu niver. A festa foi no estilo ANOS 70, as músicas 
da época e a discoteca foram sucesso e fez com 
que a noite voltasse ao tempo da Brilhantina.

Em 13 de agosto, aconteceu na Arena Sport Show 
WILL IN FEST, onde o mesmo estava comemo-
rando seu aniversário. Que Deus continue 
abençoando você e sua banda e que seja muito 
feliz!

No dia 16 de agosto Gabriela Stacul comemorou mais 
um niver. Que Deus ilumine sempre seu caminho e que 
seja muito feliz.

Dia 02 de setembro Roberto Pereira proprietário da Drogaria São Francisco completou 
mais um ano de vida. Desejamos a você toda felicidade, saúde e muito sucesso.

Dia 09 de setembro quem comemorou mais um 
aniversário foi Luciana, a festa foi em grande 
estilo, ela reuniu seus convidados no espaço festa  
para uma linda e deliciosa Noite Chinesa. 
Parabéns!

Parabéns a Aline e Alexandre que no dia 
10 de setembro uniram-se em matrimô-
nio na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Desejamos felicidades ao casal e que 
esta união seja abençoada por Deus.

Ana Caroline Alves Nascimento, se formou em 
Direito no dia 13 de agosto. Ela começou a estudar 
em Sete Lagoas e terminou o curso na Universi-
dade Federal de Barra Mansa, Rio de Janeiro, para 
onde se mudou depois que se casou. Carol fez a 
prova da OAB antes de se formar – e passou. 
Trabalha no Departamento Jurídico da Votorantin 
Metais. É uma batalhadora e merece admiração de 
todos. Parabéns por mais esta conquista.

Formatura

Dia 06 de agosto aconteceu a elegante festa de 15 
anos de Aline Thainara, filha de Itamar Acácio e 
Olinda de Moura. A Pousada Recanto Verde estava 
com uma linda decoração, Aline estava radiante 
para a alegria de seus pais.

Mais uma vez o CANAMARIAS foi um SUCESSO.
Na foto ao lado jovens curtindo a festa

Renata Zuconi também soprou mais uma velinha no dia 11 
de setembro. Desejo muitas felicidades, paz, alegria e 
muito sucesso. 

No dia 11 de setembro 
também completou mais 
uma primavera Soraia Vala-
dares. Desejo que a sua vida 
seja repleta de emoções, 
alegrias, conquistas e uma 
soma de vitórias. Parabéns!

Parabéns a linda 
Gonçalves e Edson Ferreira de Almeida que no dia 26 de junho 
comemorou mais um niver. Felicidades sempre...

Mariana Kelly, filha de Isabel Cristina Pereira 



Adão Francisco Bolina 04/08/2011 Ito Mateus Vicente 02/09/2011

Adriano Nunes de Lima 03/09/2011 Jaci Lopes de Oliveira 21/08/2011

Almira Maria Rebolsa 24/06/2011 José Raimundo Gonçalves 08/08/2011

Altamir Ferreira 19/08/2011 José Rodrigues da Silva 05/08/2011

Antônio Alves dos Santos 02/09/2011 Lázaro Fernandes Rodrigues 08/08/2011

Augusto Dias 21/08/2011 Maria Alves Campos 04/09/2011

Betânia Maria de Melo 04/09/2011 Maria das Dores Dias dos Santos 12/08/2011

Brunno Henrique Nascimento dos Santos Maria Lúcia dos Santos 07/08/2011
10/09/2011 Maria Zaira da Silva 01/08/2011
Clarista da Silva Melo 01/09/2011 Mirley Barbosa dos Santos 21/08/2011
Durvalina Ferreira dos Santos 02/08/2011 Ruither Dias de Oliveira 22/08/2011
Francisco Alves da Silva 04/09/2011 Severino Ananias dos Santos 01/08/2011
Francisley Miranda Dias da Silva 12/08/2011 Zelita Epifânio Pereira 16/08/2011

Observação: Este jornal agradece a dona Ivanilde e ao pessoal de Serviço Registral das Pessoas 
Naturais de Três Marias, a boa vontade e a presteza na entrega das informações sobre os 

falecimentos ocorridos na cidade. Um serviço de utilidade pública. 

Desencantou
Falecimentos

Quando a cidade está enfrentando Jesus Paz e Vida, Quadrangular, Assem-
problemas sérios, as igrejas evangé- bleia de Deus Missão, Batista o Senhor 
licas de Três Marias  se reúnem para é nossa Justiça, Presbiteriana, Assem-
orar pela paz.  Este ano o clamor bleia de Deus de Três Marias, Casa da 
privilegiou a questão política. Três Benção, Pentecostal da Oração, Co-
Marias passava por uma grave crise em munidade Evangélica Realeza de Deus, 
função da leitura do relatório da CPI, Assembléia de Deus do Brasil e Batista 
apresentado no dia 22 de agosto na Getsêmany.
Câmara Municipal.

O IV Clamor foi feito na rádio 87 FM e 
teve 24 horas ininterruptas de oração 
pela cidade. As igrejas fizeram reveza-
mento, para cumprir o tempo estabele-
cido. As orações se iniciaram às 18h do 
dia 27 e terminaram no dia 28, às 17h. 
No dia 28 foi feito o encerramento com 
todas as igrejas e autoridades reunidas.

“Nos três eventos anteriores, as igrejas 
oraram por causa de coisas sérias que 
estavam acontecendo: excesso de 
acidentes na BR – 040, o alastramento 
da gripe suína e o alto índice de 
suicídios que estavam ocorrendo”, 

"A crise sempre precede declara o pastor da Igreja Presbite-
momentos de benção. A crise é riana, Luiz Martins Cardoso.
sintoma. A benção ou a vitória 

As igrejas que participaram do IV vêm depois da crise"  
Pastor Luiz Martins CardosoClamor foram: Internacional da Graça, 

Da redação mas ninguém quer inaugurar esta obra 
importante para a localidade. 

A “Festa do Velório” aconteceu entre os 
dias 9 e 12 de junho passado. Dois Assim como na novela 'O Bem Amado', 
meses depois a obra encontra-se onde Odorico Paraguassu não conse-
adiantada. As paredes já estão levanta- guia inaugurar o cemitério de Sucupira 
das. Este é um sinal evidente de que por falta de defunto, se depender da 
Geraldinho do Gentil, presidente da população de Andrequicé, o velório vai 
ACA - Associação Comunitária de ficar fechado por muito tempo. Nin-
Andrequicé – está trabalhando a todo guém quer morrer. Nem que seja para 
vapor. Todos torcem para que o velório ficar famoso. Em resumo, a vida imita a 
fique pronto o mais rápido possível, arte.
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Igrejas evangélicas promovem 
IV Clamor pela cidade

Evento foi realizado nos dias 27 e 28 de agosto

Velório de Andrequicé:
a obra está adiantada



Jornal de

Três Marias Setembro de 2011 - Ano I - Edição 08
27

O jornal da verdade

No dia 19 de agosto a Prefeitura do ano de 2012, com possibilidade de 
Municipal de Três Marias assinou renovação e ampliação dos recursos. 
convênio para a execução do projeto Os resultados do projeto serão levados 
“Despertar da Consciência Negra – a Brasília, onde será realizada uma 
Farol” - uma parceria com o IBRAFS – exposição dos trabalhos com potencial 
Instituto Brasileiro Floresta Sagrada.  O para se transformarem em referência 
projeto foi aprovado pela SEPPIR – nacional.
Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial do O evento foi realizado no Três Marias 
Governo Federal. Tênis Clube e contou as presenças do 

prefeito Adair Divino da Silva, da 
A cidade vai receber recursos da ordem secretária de Educação Cléria Maria de 
500 mil reais para serem aplicados na Oliveira Melo, de Ione Porto, represen-
realização de uma série de atividades tante do deputado Lincoln Portela e da 
que valorizem a cultura, o reconhe- diretoria do Instituto Brasileiro Floresta 
cimento e a valorização de pessoas em Sagrada: Sebastião Fernando da Silva, 
situação de risco social. A previsão de presidente, e o general Josemar Braga 
execução é de dez meses, com a de Oliveira, diretor. 
realização de vários cursos e oficinas: 
capacitação de conselheiros tutelares, “2011 foi aprovado como o ano do 
cultura agro brasileira, oratória, afrodescendente pela ONU – Organiza-
elaboração de projetos, oficina de ção das Nações Unidas. A cidade foi 
cerâmica, palestras, curso para guias escolhida em função da sua localização – Fui a Brasília e me falaram deste de novidades e alternativas para 
turísticos, dança afro, pintura de estratégica, pois foi o caminho percor- projeto. Achei que era importante para resolver os problemas das comuni-
tecidos, bordado e outros. rido pela Princesa Isabel no 'caminho Três Marias e orientei a Cléria para dades em situação de risco social 

da escravaria' para visitar o local onde pleitear estes recursos. Procuramos iminente.
Este foi o primeiro projeto aprovado seria a capital federal no Planalto estar sempre na vanguarda em busca 
pela SEPPIR em nível nacional, que Três Central. Destaco o trabalho da secre-
Marias disputou com uma série de tária Cléria como decisivo para a cidade 
cidades brasileiras e saiu vitoriosa pela conseguir estes recursos”, declara o 
qualidade do trabalho apresentado. Os professor Sebastião Fernando da Silva, 
recursos foram destinados através de presidente do IBRAFS.
emenda do deputado federal Lincoln 
Portela, do Partido da República. A secretária Cléria Melo afirmou que “o 

projeto coloca Três Marias na vitrine 
nacional, em função do trabalho que 

Projeto vai beneficiar pode ser realizado aqui”. 
quase três mil pessoas

Encerrando o evento, o prefeito Adair 
Piloto no Brasil, o projeto “Despertar Divino da Silva destacou a importância 
da Consciência Negra – Farol” vai da parceria com o Instituto Brasileiro 
beneficiar 2.720 pessoas na cidade. Os Floresta Sagrada: 
responsáveis pelas oficinas receberão 
diretamente do IBRAFS. O prazo final 
de execução está previsto para meados 

Três Marias conquista 
projeto único no Brasil

500 mil reais vão ser aplicados em dez meses



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

Jornal de
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O jornal da verdade

O ainda jovem Branquinho (hoje atleta do time master do Tradição e componente 
desta foto) me mostrou esta joia, nascedouro do atual futebol de Três Marias, 
singela pelo tempo e postura. Atual, cheia de vida, menos uma vida, mas mesmo 
assim cheia de semblantes confiantes, desafiadores e ingênuos conflitos. O técnico 
era o saudoso, teimoso, manhoso e amoroso Raposão. Talvez o maior e melhor 
técnico que já passou por Três Marias, não desprezando os demais. Esta foto é 
antológica porque todos estão vivos, menos o nosso eterno professor Raposão, 
“descobridor” da maioria dos atletas de Três Marias.

Em pé, da esquerda para direita: o eterno, ranzinza e carinhoso Raposão, Joquinha (filho do Sr. Joel, irmão do Paulo 
Boca), Ângelo (filho do Sr. Magela, há pouco falecido), Lucio Ângelo (filho de Zezinho Catengo), Clebinho (advogado) e 
Anaur (filho de Paulo Roberto). Agachados da esquerda para direita: Marcio Henrique (filho de Bené Sarrafo – Cemig), 
Biro-Biro (filho de Carlinhos – Cemig), Sandro (Paulo Roberto Magalhães), Ném (Negão, filho do Raposão), Chiqueirinho 
(filho de Nonato, irmão de Ita), Branquinho (foi quem me deu esta joia) e Diney (cunhado do Dededrim - Edilson).

Esportes
Por Wagner Ferrão - presidente do Tradição Futebol Clube. 

Time Juvenil da Cemig 
em dezembro de 1986


