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Em Belo Horizonte tem um jornalista sonhador que há quase vinte anos 
lançou o 'Felicissimo' – um jornal voltado para notícias boas e positivas. 
Jamais veiculava qualquer coisa que fosse negativa ou crítica. Uma ideia 
genial.

No início todo mundo achou a ideia interessante, diferente. Depois o jornal 
caiu na paisagem, parecia que estava fora do mundo. As belas notícias que 
trazia mexiam com as pessoas, mas faltava um ingrediente fundamental, o 
princípio básico do jornalismo: a postura crítica.

O 'Felicissimo' conseguiu provar que é impossível se abstrair dos fatos do 
cotidiano e fingir que está tudo a mil maravilhas. Isso simplesmente não existe 
no mundo real. Gilmar Villanova, o jornalista autor da façanha, é um idealista. 

A última edição postada na internet é do ano 2000. Provavelmente teve que 
encerrar as atividades muito a contragosto de seu criador, pois com ele morria 
a esperança de se construir uma verdadeira civilização do amor, de felicidade 
geral.

O jornal Felicíssimo deve ter se tornado inviável por falta de anunciantes e de 
leitores. Um triste fim para um meio de comunicação que tinha um belo 
objetivo. Esta reflexão remete para a história do Jornal de Três Marias. 

Com dez meses de vida, nasceu para ser o jornal da verdade. E vai continuar 
assim até que não existam 'verdades' para serem escritas. Mesmo que doam, 
a verdade, o fato negativo e, principalmente, a crítica, tem que fazer parte do 
jornalismo.

 Cena da vida real 
Na foto, dona Yolanda empurrando sua carrocinha na esquina da rua John Kennedy 
com Várzea da Palma. Voltava do veterinário onde tinha levado sua cachorrinha de 
estimação, que estava de pneumonia.

Expediente Jornal de

Três Marias
A serviço do cidadão.

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
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Ludiane quer receber

da Fundação de Saúde de Três Marias

 

500 mil 

Este é o suposto valor da ação trabalhista proposta pela filha de Gaia

Da redação Câmara Municipal de Três Marias,  uma 
das principais envolvidas foi demitida 

500 mil reais é o valor da indenização do cargo. 
que Ludiane Gomes do Nascimento, 
filha do presidente da Câmara Luís A Câmara abriu uma CPI no dia 29 de 
Nascimento Gaia, quer receber através março e iniciou os trabalhos de apura-
da Justiça do Trabalho da Fundação de ção dos fatos. 
Saúde de Três Marias pelo fato de ter 
sido demitida no dia 22 agosto de 2011. Em 20 de abril, Ana Paula Aparecida 

Moreira, a enfermeira que afirma ter 
Este valor foi calculado com base no sido usada como ‘laranja’ no esquema, 
seguinte: 100 vezes o salário que também foi demitida. Ludiane Gomes 
recebia no Hospital São Francisco, do Nascimento, a outra filha do 
horas extras, adicional de insalu- presidente da Câmara também envol-
bridade e reflexos de outros benefícios. vida no esquema de corrupção, se 
A audiência foi realizada no dia 26 de encontrava licenciada do cargo e assim 
outubro, em Curvelo, e adiada para o ficou até a data da sua demissão.
dia 17 de novembro de acordo com ata 
da audiência inicial. A pedido do Ministério Público, a 

Justiça bloqueou os bens e quebrou o 
A informação foi passada para o JTM sigilo de cinco funcionários, entre eles 
por uma fonte que não quis se estava Ludiane Gomes do Nascimento. 
identificar. O jornal usando o seu 
critério de isenção resolveu apurar a O relatório da CPI, apresentado no dia 
informação e constatou, através do site 22 de agosto, indiciou Ludiane Gomes 
do TRT/3ª Região, a veracidade da do Nascimento por três supostos 
informação. crimes de acordo com o art. 1º da Lei de 

Improbidade Administrativa, 8.429/92: 
por incorporar ao seu patrimônio bens, Entenda o caso
rendas, verbas ou valores integrantes A  demissão de Ludiane  coincidiu com 

Enquanto isso, Lucimeire Gomes do do acervo patrimonial das entidades a apresentação do relatório da CPI, 
O esquema de corrupção na Divisão de Nascimento, exonerada do cargo de públicas; facilitar ou concorrer por quando teria concordado em ser 
Recursos Humanos da Prefeitura de confiança, ainda não teve iniciado o qualquer forma para a incorporação ao demitida.
Três Marias foi descoberto no dia 20 de processo administrativo para a sua patrimônio particular, de pessoa física 
janeiro de 2011. demissão do cargo efetivo. E agora, ou jurídica de recursos públicos e Segundo Ana Paula, Ludiane seria a 

Ludiane tenta receber 500 mil reais de permitir, facilitar ou concorrer para que suposta chefe do esquema de cor-
No dia 18 de março Lucimeire Gomes uma Fundação que foi lesada e precisa terceiro se enriqueça ilicitamente. rupção.
do Nascimento, filha do presidente da de recursos para salvar vidas.
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Toca o berrante

ninguém na cidade aguentava tanto Muro de arrimo - Moradora do 
piolho de eucalipto. Eles pousavam nas bairro Novo Horizonte, dona Judith da 
pessoas e causavam até queimaduras. Silva Leite tem uma casa na beira do 
Uma coisa insuportável. Isso é córrego Seco que começou a desbar-
consequência do inseticida que jogam rancar. A sua casa tem um barranco alto 
nas florestas para combater a praga. que estava desabando e corria o risco 
Por esta razão, os piolhos migram para de comprometer a estrutura de sua 
as áreas urbanas e provocam um moradia. No dia 8 de janeiro chamou a 
incômodo desagradável. Quer dizer, polícia e foi retirada de lá, pois segundo 
tiram os piolhos do eucalipto para que avaliação da Defesa Civil estava em 
eles ataquem as pessoas. Dizem que o área de risco. A Prefeitura teria alugado 
problema tem solução, mas que o outra casa para ela morar no mesmo 
combate é muito caro.bairro e prometeu fazer um muro de 

arrimo. Quase dez meses depois 
nenhuma providência foi tomada. A Caos - O trânsito na cidade continua 
própria Prefeitura já recomendou que do mesmo jeito. Motoqueiros param 
ela voltasse para casa. Ela não volta onde querem, apesar de terem vagas 
porque não tem segurança de que a exclusivas em vários locais. Com isso Caramujo - No período da seca o Gafanhoto - E por falar em praga, há 
casa vai suportar o período chuvoso atrapalham o estacionamento de caramujo africano entrou em hiberna- alguns anos as nuvens de gafanhotos 
que já começou. A casa onde está veículos. Encontrar uma vaga no centro ção. Eles entram na terra e ficam invadiram a região das Pedras. São tão 
morando, na rua dos Jasmins 197, é é uma coisa irritante e difícil. Sem falar quietos até que o tempo esteja grandes que é possível confundí-los 
bem pior do que a sua. Ela exige uma no risco para pedestres, motoqueiros e favorável à sua proliferação. Com o com pequenos pássaros durante os 
providência da Prefeitura para fazer o carros. Na semana passada o moto- início das chuvas, promete voltar com voos constantes entre uma árvore e 
muro de arrimo. Quer voltar para a sua queiro José Maria Teixeira, mais toda a força. Cada um produz mais de outra. Eles preferem árvores de folhas 
casa. Com a palavra a secretaria de conhecido como Macaco, foi atropela- 300 ovos. Daqui a algum tempo a mais duras, como coqueiros, garirobas 
Obras. do por um carro e se machucou cidade vai estar infestada de novo de e buritis. Com a chegada do tempo das 

gravemente. Fraturou a ponta do caramujos africanos. chuvas eles diminuem muito. Mas no 
fêmur e sua moto está toda estragada. Piolho - Durante o mês de setembro, tempo da seca, com certeza, estarão de 
O carro estava errado.no auge do período mais seco do ano, volta trazendo grande estrago.

Com o foco nos temas: ética e grupo 'Afiando a vida com o tambor' do 
responsabilidade social, empreende- Instituto Opará vai se apresentar para o 
dorismo e desenvolvimento susten- público presente. Além disso, vão ser 
tável, meio ambiente/ano interna- feitas palestras nos dias 26, 27 e 28 
cional das florestas. E a influência da abordando os novos saberes, novas 
química na vida das pessoas, o atitudes, bem-querer e bem-viver. 
IEBG/Pitágoras realiza o Congresso 
de Estudantes. O encerramento do congresso está 

previsto para o dia 29 de outubro. Thaís 
A solenidade de abertura foi no dia Kênia Castelo Branco, diretora do IEBG, 
26 de outubro às 10h, no Centro Poli- declarou ao JTM: - Esta edição do 
esportivo do IEBG, com a execução congresso vai ser um pouco diferente 
do hino nacional e apresentações dos outros. Os alunos vão apresentar 
culturais. Ao final da abertura o os trabalhos para os próprios pais.
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Alunos vão apresentar trabalhos para os pais

IEBG/Pitágoras realiza 
congresso de estudantes



“Faxina do DNIT”
Reinventando a República 

Por Manoel Castelo Branco*

Butuca
Ligada

O assunto das barragens no Abaeté A matéria sobre a suposta violência da 
voltou a predominar no noticiário Polícia Militar contra dois motoqueiros 
porque o movimento em defesa do rio é polêmica. Razão pela qual foi feita 
cresceu e tomou corpo, fazendo a gente uma ressalva no corpo da notícia. O fato 
vislumbrar a esperança de que as representou uma inversão de papéis: 
barragens não serão construídas, para quem deveria zelar pela segurança da 
o bem de Três Marias e da região. De população, acabou se transformando 
qualquer forma, todo cuidado é pouco. em promotor da insegurança.
É preciso estar atento, pois das oito 
barragens previstas, a PCH Mateus José O 'lixão' que se forma em Andrequicé é 
representa o mal definitivo. Neste um tema que incomoda a todos pela 
momento a luta tem que se concentrar falta de critério no seu descarte. 
na sua inviabilização. Principalmente quando o agente é a 

própria Prefeitura. A inauguração do 
A política, como sempre, é um tema muro de arrimo da 'santinha' da serra 
forte. Com o fim do prazo de filiação do Jacaré coroa o trabalho abnegado de 
partidária, o assunto esquentou e a voluntários que se dedicaram à causa, 
sucessão está na ordem do dia. A movidos pela fé em Nossa Senhora 
movimentação dos pré-candidatos a Aparecida.
prefeito e a vereador é visível e 
promete crescer a cada dia. Finalizando, a comemoração dos 510 

anos de descoberta do rio São 
Esbanjando simpatia e competência, a Francisco no dia 4 de outubro represen-
entrevista com a presidente da tou um ato de amor e uma forma 
ACE/CDL, Gislaine Márcia José Pires da positiva de homenagear o principal 
Silva, representa um marco para o JTM. responsável pelo desenvolvimento de 
Mostra de forma simples e objetiva o Três Marias. Mesmo que seja tão 
papel da entidade, que vem crescendo maltratado por barragens, uso indevi-
a cada dia no apoio ao desenvol- do das suas margens, pesca predatória 
vimento de Três Marias. e pelo lixo que é jogado impiedo-

samente nas suas águas generosas. 
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Da redação

Há fatos que marcam épocas. Mais: por “mensalão”, como se fosse um mal 
inspiram os espíritos e molduram inerente à dinâmica administrativa, 
cultura. A sociedade brasileira certa- que não seria possível extirpar.
mente não se esquecerá do recente 
episódio, no âmbito do Governo Recentemente, dois governos se 
Federal, apelidado de “faxina do DNIT”, destacaram por marcos diferenciais: 
ocorrido em julho/2011. FHC pelas medidas de estabilização da 

moeda e Lula por um projeto de 
Vieram denúncias de corrupção, publi- afirmação nacional, com distribuição 
cadas por órgãos da imprensa e da de renda e emancipação social de 
mídia, que seria protagonizada por camadas pobres da população. Mas 
uma maioria de próceres do PR – foram, infelizmente, conciliadores com 
Partido da República, através do essa praga que persiste desde décadas.
ministro Alfredo Nascimento (Trans-
portes) e assessores e uma plêiade de A presidenta Dilma surpreendeu a 
diretores do DNIT – Departamento Nação com uma postura inovadora e 
Nacional de Infraestrutura de Transpor- corajosa. Não titubeou em afastar os 
tes, com manipulação e superfatura- envolvidos nas denúncias (com 
mento de obras, e enriquecimento sem evidências), ainda que contrariando 
causa. importante partido (PR) com bancadas 

de 41 deputados e 7 senadores.
Vale lembrar que são recorrentes os 
rumores e as denúncias de existir Demonstrou intolerância com a corrup-
corrupção enraizada no DNIT, que ção e grandeza na condução do 
abrangeria não só os dirigentes de governo. Ao PR, apesar da gritaria 
comando,  mas  também parte  inicial, não restou senão subordinar-se 
significativa dos quadros técnicos do às medidas e já busca uma nova 
órgão, como engenheiros responsáveis aproximação com o governo, que tem o 
pelas medições, que aceitam obras de respaldo da aprovação popular.
má qualidade ou lançam medições 
fictícias. Para lembrar somente os Há na sociedade o sentimento de que o 
governos do período democrático, tais tratamento do episódio DNIT deverá 
sussurros eram fortes no governo ser o mesmo para outras esferas do 
Sarney e permearam todos os demais, governo, inaugurando um novo 
desde Fernando Collor e Itamar Franco, modelo de gestão.
passando por Fernando Henrique e 
Lula, até este fato de agora. Se não for além, na consolidação da 

modernização tecnológica e do 
A corrupção foi notícia nesses governos crescimento, o governo Dilma já 
em outras frentes, como no mandato enriquece a República com a ética. E já 
de 5 anos do Sarney, na emenda da valerá por isso.
reeleição do FHC e no processo das 

*Filósofo e advogado em Direito Administrativo e privatizações, na liberação de emendas 
Eleitoral.parlamentares, no episódio conhecido 



Da redação com combustível, material e mão de A colocação da 'santinha' Uma promessa
obra, o muro de arrimo custou Após a benção em um caminhão gaiola, Sebastião Carneiro afirma que foi o 

No dia 12 de outubro, em homenagem R$8.545,00. A nossa missão está estacionado ao lado do muro de primeiro caminhoneiro a colocar uma 
à padroeira do Brasil Nossa Senhora cumprida, graças a Deus. Agora é só arrimo, foi colocada uma escada. O imagem no local: - Eu tinha feito uma 
Aparecida, a comunidade do arraial da zelar pelo que fizemos.objetivo era levar a imagem de Nossa promessa para o Toco, mecânico do 
Forquilha e da região da serra do Jacaré Senhora Aparecida até o pedestal de Zuconne, que estava com câncer na 
inaugurou o muro de arrimo construí- Para realizar este desejo da comuni-seis metros de altura que avançava um garganta e coloquei a imagem no alto 
do no local. dade foram gastos 200 sacos de pouco sobre a estrada, onde havia uma da pedra. Depois as pessoas foram 

cimento, 500 blocos, muita areia e casinha de metal. colocando outras imagens.
brita. A terraplanagem do canteiro de 
obras foi feita pela Prefeitura Municipal 
e a Prefeitura de Felixlândia forneceu 
água para os trabalhadores. Fernando 
Fernandes Silveira, morador da região, 
prometeu fazer o reboco para proteger 
o muro.

Um sonho
A comunidade da região sonha em 

Mais de 40 pessoas saíram às três horas iluminar a 'santinha'. A energia elétrica 
da manhã em romaria do Arraial da está a 500 metros do local. 

O balanço da obraForquilha, debaixo de uma chuva fina. 
Neuza, mulher de Moacir Mendes Percorreram 12 km em quatro horas e - Quem sabe no ano que vem a gente 
Vieira, coordenadora da obra que levou chegaram à serra do Jacaré às 07h. consegue celebrar a primeira missa e 
um ano para terminar, faz um balanço Outro grupo de 70 pessoas veio em inaugurar a iluminação. Seria a realiza-
dos trabalhos: - Sem contar as despesas procissão do córrego do Jacaré ção de um sonho – declara Moacir 

trazendo a imagem da santa. Mendes Vieira.

Estava prevista a celebração da "Está é uma iniciativa de 
primeira missa na 'santinha' pelo padre doação do povo. É bonito ver 
Silvio, de Três Marias, que não pode 

como as pessoas têm fé em comparecer. Em seu lugar foi o padre 
Nossa Senhora Aparecida. Gilvan André Cardoso, de Felixlândia, 

que deu uma benção e lembrou que Nasce neste local um ponto 
uma imagem de Nossa Senhora de reflexão e oração. É um 
Aparecida foi encontrada por pesca-

belíssimo exemplo"dores no rio Paraíba no século XVIII e se 
Padre Gilvantransformou em padroeira do país.

Comunidade inaugura 
muro de arrimo da 'Santinha'
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Romaria teve presença de mais de 150 pessoas
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Da redação Entorno da Represa de Três Marias, capacidade de geração de energia: por “Deixa o Abaeté, o rio é a vida do São 
presidido pelo prefeito Adair Divino da que causar um impacto tão grande no Francisco”

Depois que o JTM lançou o alerta Silva, convocou reunião extraordinária rio Abaeté? Norberto Antônio dos Santos, pesca-
vermelho contra a barragem Mateus para discutir o assunto, com a presença dor aposentado, encerrou o assunto: - 
José, prevista para ser construída no rio de representantes da empresa Ômega “Sou totalmente contra qualquer Se a Mateus José sair, acabou. Ela é a 
Abaeté, a sociedade civil de Três Marias Energia Renovável para apresentar os barramento no rio Abaeté” chave. Das técnicas a gente tem que ter 
começou a reagir contra este projeto estudos ambientais de cinco PCH's: Rafael Romanizio, representante da medo. Deixa o Abaeté, o rio que é a vida 
que pode comprometer a vida dos Cachoeira Comprida, Canoas, Alemães Ômega Energia renovável, iniciou a sua do São Francisco. Wilson José da Silva 
peixes no rio São Francisco. Baixo, São Gonçalo e Palmeira, todas fala dizendo que a empresa já tem disse o mais importante: - Nada pode 

no rio Abaeté. Do total de oito barra- licença prévia para as barragens de ser decidido sem a aprovação do 
Na Câmara, todos os vereadores gens a serem construídas, a PCH Canoas, Cachoeira Comprida e Ale- Comitê de Bacia. O Comitê é quem 
aderiram à causa e a Comissão de Meio Mateus José já teve duas audiências mães Baixo. Encerrando a reunião, o decide.
Ambiente, da qual participam Sebas- públicas para discutir a questão. prefeito Adair Divino da Silva anunciou 
tião Leal, presidente, Eduardo Pereira Realizada na ACE/CDL no dia 11 de que o Comitê vai fazer um manifesto Enquanto isso, um abaixo assinado 
Barbosa, vice-presidente e Mozair outubro, com a presença de aproxima- contra a PCH Mateus José e declarou: circulava pela cidade e já tem mais de 
Esteves, membro, se mobilizou no damente 80 pessoas, a reunião do - Não podemos ver com bons olhos quatro mil assinaturas de todas as 
sentido de tomar providências contra a Comitê de Bacia foi aberta pelo Prefeito este projeto porque vai acabar com o camadas da população.
destruição do rio Abaeté. Adair Divino da Silva. rio Abaeté. O que mais acontece neste 

país é uma empresa apresentar um 
A edição passada do JTM circulou em A secretária do Comitê, Silvia Ruas projeto bonito e não executar. 
todas as cidades atingidas pelas oito Durães, anunciou outra tragédia: 
barragens previstas: São Gonçalo do - Estou chegando de Brasília onde nos 
Abaeté, Buritizeiro, Várzea da Palma, apresentaram o projeto de quatro 
Pirapora e Barra do Guaicuí, levando a usinas nucleares no rio São Francisco, 
informação à maioria dos pescadores e duas no nordeste e duas no sudeste. 
cidadãos. Foi triste assistir deputados brigando 

para levar as usinas para seus estados, 
Além de oito barragens no Abaeté, quando existem alternativas de ener-

São Francisco pode ter 4 usinas gia limpa como a eólica e outras mais 
nucleares saudáveis. Encerrou sua fala com duas 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do perguntas: - Cinco PCH's com pouca 

"Sou totalmente contra 
qualquer barramento no 

rio Abaeté. Se não é a 
política do Estado, não é a 

política deste Comitê."
Adair Divino da Silva 

Barragens no 
Abaeté são rejeitadas
Barragens no 
Abaeté são rejeitadas

Comitê de Bacia e lideranças reagem aos projetos



Bem Viver
Por Jussara Garcia Lima - Nutricionista 

Hipertensão

Um levantamento recente do Ministé-
Veja algumas dicas para diminuir o rio da Saúde apontou que um em cada 
consumo diário de sal:quatro brasileiros sofre de hiperten-

são. O número de casos cresceu 13,4% 
? Retirar o saleiro da mesa;nos últimos três anos. Entre pessoas 
? Controlar o uso do sal nas prepara-idosas a prevalência é de 63,2%. A 
ções, substituindo-o por temperos pressão alta é o principal fator de risco 
naturais como alho, cebola, salsa, para doenças cardiovasculares. Os 
limão e pimenta vermelha fresca;dados revelam que a cada ano 315 mil 
? Evitar temperos prontos e industria-brasileiros morrem de enfarte ou 
lizados como caldos de carne, entre acidente vascular encefálico (AVE). 
outros, pois as concentrações de sódio Isso corresponde a quase 30% das 
nestes produtos são muito altas; mortes.
? Evitar sopas prontas, embutidos, 
conservas salgadas, salgadinhos e Uma das maiores causas da hiperten-
queijos gordos; são é a ingestão excessiva de sal. Uma 
? Dar preferência aos adoçantes como pessoa saudável deve ingerir diaria-
estévia, sucralose, frutose e asparta-mente até, no máximo, cinco gramas 
me, já que os mais comuns têm sódio de sal, aproximadamente uma colher 
em sua composição, como sacarina de chá rasa. Porém o consumo médio 
sódica e ciclamato de sódio;dos brasileiros é de dez a doze gramas 
? Quando for consumir alimentos por dia. Grande parte do excesso se dá 
enlatados, como milho, palmito e através de alimentos industrializados, 
ervilhas a dica é remover a salmoura pois estes contêm sal na forma do seu 
(lavando-os em água corrente);princípio ativo, o SÓDIO.
? Dar preferência aos alimentos 
naturais e frescos, sempre que 
possível.

E uma dica muito importante é ler os 
rótulos dos alimentos para comparar e 
escolher as versões com menos sódio.

Mais que uma frase de efeito comu- do colesterol ruim e diminuição do 
mente ouvida pelos que fumam, ou colesterol bom. Mas ainda pode 
um título de uma coluna de jornal, o causar impotência sexual, baixa 
hábito e a rotina do vício fazem com resistência às doenças e a possi-
que o fumante dê pouca ou nenhuma bilidades de cânceres diversos: boca, 
atenção à valiosa e verdadeira laringe, pâncreas, rins e bexiga.
informação que é trazida.

O fumante pode apresentar altera-
O fumo causa diversos problemas ções bucais como:
sociais. Hoje existe a situação do 
chamado fumante passivo, que é Mau hálito devido ao odor da fumaça 
aquela pessoa que não fuma, mas que e seus componentes e diminuição de 
acaba inalando a fumaça do cigarro de fluxo salivar; boca seca: com queda da 
outras pessoas. As crianças, por resistência da cavidade bucal, cáries, 
exemplo, podem ser fumantes doenças periodontais e mau hálito; 
passivos e sofrerem as conseqüências manchas nos dentes e na língua 
deste hábito. Filhos de mãe que causadas pela nicotina e outros 
fumam durante a gravidez podem componentes do cigarro; favore-
nascer com baixo peso e altura cimento de formação de placa 
inferiores aos filhos de mães não bacteriana nos dentes e de “saburra” 
fumantes e podem apresentar na língua; demora de cicatrização 
problemas respiratórios e cardíacos após extrações dentais ou de outra 
sérios. cirurgia bucal devido à queda do 

poder de regeneração corporal.
Dentre os principais problemas de 
saúde causados pelo fumo está o Doenças periodontais: são doenças 
baixo transporte de oxigênio para as nas gengivas e no osso que “segura” o 
células, o que gera cansaço e dores dente, causando sangramento gengi-
nas pernas. Isto sem contar com uma val, acúmulo de tártaro, bolsa perio-
série de doenças cardiorrespiratórias dontal, presença de pus nas gengivas, 
como bronquite, enfisema pulmonar, afrouxamento dentário, extrações 
doença pulmonar obstrutiva crônica, dentárias e mau hálito.  Diminuição do 
acidente vascular cerebral (derrame), paladar e do olfato e câncer bucal.
doenças cardíacas (infarto), aumento 
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Fumar pode provocar 
sérios danos a saúde

Fernando Salatiel - Dentista



Da redação "Hoje o curso técnico tem 
uma inserção mais rápida No dia 26 de setembro o JTM foi 

convidado para uma visita ao SENAC de no mercado de trabalho. O 
Três Marias, onde se realizou a SENAC está preocupado 
FEITEC/2011 – I Feira das Profissões 

em capacitar as pessoas Técnicas. A reportagem passou por 
todos os setores em exposição que em curto prazo. Esta é a 
apresentou uma diversidade interes-

razão da feira"sante, inclusive cursos de negócios, 
publicidade e propaganda e até um 
SPA. O evento teve o foco principal em 
meio ambiente, segurança no trabalho, 
enfermagem e administração.

Além disso, podiam ser vistas exposi-
ções de artesanato com esculturas e 
bolsas do Instituto Opará, mesa de 
negócios, logística, finanças, loja de 
roupas íntimas, cerimonial, loja para 
crianças, tecidos, enxovais, bolsas e 
acessórios, buffet, restaurante e o Iara Amorim, diretora da escola do SENAC 
cantinho da criança. Tudo isso estava em Três Marias
presente na feira. 

Segundo Iara, mais de 350 pessoas fa-
O que impressionou a reportagem do zem os cursos do SENAC na cidade. 
JTM foi a vibração das pessoas que “Isso é importante porque estamos 
participam dos cursos: alegres, interes- cumprindo o nosso papel e a nossa mis-
sadas em mostrar suas atividades e a são. As 16 turmas são voltadas para 
simulação perfeita de um ambiente de cursos técnicos, 14 são gratuitos e 
trabalho. O objetivo da feira foi apre- apenas duas são pagas. As outras 
sentar os cursos técnicos e o investi- turmas são de formação continuada 
mento que se faz na pessoa. rápida”, encerrou a diretora do SENAC.

Da redação decisão” – Luizinho. “Somos uma 
democracia e sou favorável ao au-

Com a presença de aproximadamente mento do número de vereadores para 
sessenta pessoas a Câmara Municipal que se abra espaço para distritos como 
de Três Marias realizou uma audiência Andrequicé e para que se elejam mais 
pública no dia 24 de setembro para mulheres” – Adenilson  Rubim, presi-
discutir a questão do aumento do dente do PT.
número de vereadores que, de acordo 
com a Emenda Constitucional número “Acho uma irresponsabilidade de parte 
38, de 23 de setembro de 2009, dos vereadores. São nove e só compa-
estabelece que as cidades com até 30 receram sete. Sou contra o aumento”- 
mil habitantes tenham o direito de ter Raimundo, cidadão. “É uma vergonha o 
11 vereadores. pequeno comparecimento da comuni-

dade. O prefeito compareceu ou 
Estiveram presentes sete vereadores. mandou representante. Mesmo assim 
Os ausentes foram Aristides de Oliveira sou a favor de 11 vereadores” - 
e Sebastião Gonçalves Pereira. Depois Waldinei, presidente do Partido da 
de muita discussão a plenária fez uma República em Três Marias.
votação: 25 pessoas aprovaram o 
aumento da representação da Câmara “O vereador é quem representa a 
de nove para 11 vereadores e 15 foram sociedade. Sou a favor da ampliação do 
contra. Todos os vereadores presentes número de vereadores” - Antônio 
defenderam o aumento do número de Dayrell, empresário. “Tem que passar 
representantes sob o argumento de para 11 vereadores. Isso é importante 
que não haveria aumento de despesas, porque as pessoas criticam, mas não 
já que o repasse de recursos para a participam” – Romildo Pereira de 
Câmara permaneceria com o teto de Souza, líder comunitário.
sete por cento do orçamento do 
município. Além disso, o crescimento “O sindicato é contra 11 vereadores. O 
do número de vereadores provocaria o que precisamos é melhorar a qualidade 
aumento da representatividade da e não a quantidade” – Evandro, Sindi-
sociedade civil. cato dos Metalúrgicos. “Sou contra. 

Nove vereadores é uma quantidade 
Na sessão do dia 26 de setembro foi boa. Quando eram 13 vereadores 
votado o projeto de resolução aprova- tivemos o pior mandato e uma péssima 
do por todos os vereadores, confirman- administração” – Fábio, professor.
do o resultado da audiência pública. 

:: Opinião ::
A repercussão O aumento do número de vereadores é 
“Não preciso ser vereador para criticar, constitucional. Cada município teve 
pois votei e faço o meu papel de autonomia para decidir. Muitas cidades 
cidadão. Sou contra o aumento de optaram por permanecer com a 
vereadores” – Sebastião Márcio dos mesma representação. É o caso de 
Santos, Irmão Márcio. “Sou a favor, pois Nova Lima, que tinha dez vereadores, 
é democrático” – Rubens, funcionário podia aumentar para 14, mas não o fez. 
da Prefeitura. Só que lá, dos 10 vereadores, nove são 

da base de apoio do prefeito, que é do 
“Essa audiência pública era desneces- PT, a quem não convinha o aumento 
sária, pois os vereadores já tomaram a das vagas na Câmara Municipal.

Feira do SENAC impressiona 
pela diversidade 

Três Marias terá 11 
vereadores a partir de 2012

Mais de 350 pessoas fazem curso de capacitação Decisão foi tomada em audiência pública 
e confirmada pela Câmara
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Dedo de 
Prosa

Da redação Hoje temos 308 empresas associadas 
em um universo de mais ou menos 

Nascida em Curvelo por acaso e criada 900 que existem em Três Marias. A 
nos Morrinhos, a primeira mulher a Associação Comercial tem 29 anos. E 
assumir a presidência da Associação a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas 
Comercial de Três Marias, Gislaine de Três Marias) tem 15 anos. Juntos 

O nosso trabalho também tem se 
Márcia José Pires da Silva, está no crescemos muito. Hoje fazemos parte 

A gente tem percebido que os fatos voltado com prioridade para o 
segundo mandato à frente da institui- de 13 conselhos municipais. Estamos 

mais importantes acontecem na empreendedor individual, oferecendo 
ção. Eleita pela primeira vez em 2009 n a  d i r e to r i a  d a  Fe d e r a m i n a s  

Associação Comercial. Porque isso? apoio e incentivo. Este empreendedor 
cumpriu um mandato de dois anos. Em (Federação das Associações Comerciais 

A Associação Comercial está em foco. paga apenas a metade da mensalidade 
2011 foi reeleita para mais um período de Minas Gerais). E participamos 

Temos parceiros importantes, que tem e ainda tem o apoio do Sebrae, nosso 
de três anos. ativamente dos congressos da 

contribuído muito para o crescimento grande parceiro, e da ADETRÊS.
Federaminas e da FCDL(Federação da 

da instituição e do município. Temos 
Proprietária da Magia dos Parafusos, Câmara dos Dirigentes Lojistas). 

um espaço disponível para realizar Qual é o papel da ADETRÊS?
Gislaine sucedeu o também empre-

eventos menores, que é usado pelos Costumamos dizer que é um braço da 
sário Geraldo Laércio Guimarães O que estimula um empresário a se 

nossos associados e parceiros. O nosso Associação Comercial. Criamos a 
Pacau, que fez uma bela administração filiar?

espaço é bem adequado. Temos duas A D E T R Ê S  p a r a  f o m e n t a r  o  
à frente da associação. Nesta entrevis- Pelo associativismo em si, ninguém se 

salas de reunião e um auditório para desenvolvimento da cidade. Quando 
ta ao JTM ela conta como tem sido a sua filia. O que leva uma empresa a se filiar 

150 pessoas, além de oferecemos todo assumi a presidência, a Associação 
experiência na direção de uma institui- à Associação e à CDL são os benefícios 

o apoio logístico necessário. Em Três Comercial e a ADETRÊS trabalhavam 
ção até então dirigida por homens. dos nossos produtos. 

Marias falta um espaço para grandes juntas,  mas ao mesmo tempo 
eventos. A cidade já comporta um separadas por uma parede. Em 

JTM: Como você virou presidente da Que produtos vocês oferecem?
centro de convenções. consenso, resolvemos derrubar essa 

Associação Comercial? Plano de saúde da Umined, serviço de 
parede. Na época me senti como se 

Gislaine: Penso que foi devido ao meu cobrança Sercob, assessoria jurídica,  
Quanto custa a uma empresa se filiar à tivesse derrubado o muro de Berlim. 

trabalho quando atuei como diretora SPC/Brasil e SERASA, que é uma 
Associação Comercial? Temos o presidente da Associação e o 

da Secretaria da Associação Comercial ferramenta muito úti l  pois dá 
Apenas uma taxa mensal de 54 reais. E presidente da ADETRÊS, mas tudo ficou 

Empresarial/CDL. Sempre busquei segurança ao empresário saber para 
ainda com direito a descontos nos mais fácil e começou a fluir melhor.

contribuir da melhor forma possível quem está vendendo. Além disto, 
cursos, palestras e eventos patrocina-

para a instituição e deu certo, pois temos o NOSSOCARD em parceria com 
dos pela Associação Comercial. O Você se sente realizada como 

estava em casa quando recebi um a SICOOB São Francisco, um cartão de 
associado tem direito a descontos nas presidente da Associação Comercial?

telefonema de um colega solicitando a compra local que é muito importante 
compras real izadas em outras Sim. É um aprendizado saudável 

minha presença em uma reunião. para o comércio pois deixa o dinheiro 
empresas através da Rede de Desconto, conviver com as diferenças. Os desafios 

Quando cheguei, me fizeram o convite em nossa cidade. Promovemos 
parceira da Associação. são grandes, mas tudo pode ser 

para disputar a presidência em uma palestras e cursos de qualificação a 
superado com o diálogo. A Associação 

chapa de consenso. Receber aquele preços bem acessíveis. Temos também 
A Associação Comercial está aberta a Comercial é respeitada em Três Marias 

convite foi uma grande surpresa. Mas parceria com os Correios e com clinicas 
todos os setores de atividade? e em toda a região, sendo citada como 

diante do grupo que acreditava no meu da medicina do trabalho.
Sim! Desde que seja atividade exemplo tanto na Federaminas como 

potencial e estava disposto a ajudar 
comercial. Tanto é que tem o nome de na FCDL.

nos trabalhos, aceitei e fui eleita por Este jornal teve notícia que vocês 
Associação Comercial Industrial, 

unanimidade. estão vacinando os funcionários das 
Agropecuária e Prestação de Serviços. Três Marias tem se tornado referência 

empresas filiadas contra o vírus H1N1, 
Enfim, todos os segmentos comerciais. em muitas coisas. Como você vê isso?

Qual é o papel de uma associação da gripe suína. É verdade?
É porque a gente faz tudo com muito 

comercial? Sim. Conseguimos fazer uma parceria 
Qual o critério para filiação? amor. Com uma dedicação especial.

O associativismo é um instrumento com a clínica Clisof para isso. O preço 
É feita uma avaliação da empresa, 

eficaz. Sempre digo que não interessa o da vacina é 50 por cento menor do que 
consulta ao SPC e se verifica se é 

tamanho da empresa, pois nossa o valor da tabela. 309 pessoas já foram 
idônea. Estes são os requisitos básicos. 

função é contribuir e apoiar os vac inadas  na pr imeira  etapa.  
empresários de um modo geral. O mais Estimamos que podemos chegar a mais 

Vocês trabalham na filiação de novas 
importante é a união, pois se ela não de 400 pessoas vacinadas. Esta é uma 

empresas?
existir enfraquece o grupo. forma de dar a nossa contribuição para 

Todas as empresas que se instalam em 
a sociedade no caso dessa doença que é 

Três Marias são abordadas pela nossa 
Quantos associados vocês têm? um risco para todos. 

equipe comercial em busca de adesão. 

"A Associação Comercial é respeitada 
em Três Marias e em toda a região. É 
porque a gente faz tudo com muito 
amor. Com uma dedicação especial."
Gislaine Márcia José Pires da Silva
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O fato de ser a primeira mulher a o comércio é o maior gerador de 
dirigir a Associação Comercial lhe empregos de Três Marias?  Cria muito 
causa orgulho? mais empregos diretos do que a 
Isso me envaidece. Tenho muito Prefeitura e outras empresas. O 
orgulho disso. Era uma casa que pequeno e médio empreendedor são a 
sempre teve homens no comando. base da economia da cidade.
Quando entra uma mulher a coisa 
muda. Sempre há os prós e contras. A Qual futuro você vislumbra para Três 
diferença foi sentida. Não sou do tipo Marias?
que vê alguma coisa que possa ser Tenho a esperança e o desejo que Três de fazer com que a Associação adote uma nova era de percepção e 
mudada e não faz nada. Sempre dou o Marias cresça muito, que o turismo seja uma vereda para cuidar dela direitinho. consciência. Como é que estamos 
meu melhor em tudo que faço. Posso nosso grande empreendimento. O Gostaria de fazer um projeto modelo. reagindo a estes tempos de mudanças 
errar como todo mundo, mas com a Campeonato Brasileiro de Barco à Vela cada vez mais rápidas? Estamos nos 
intenção de acertar. que vai se realizar em 2012 representa Por falar em meio ambiente, o que agarrando ao passado ou acom-

uma porta escancarada para o Brasil e acha da construção de barragens no panhando o fluxo das mudanças? 
E o tempo que dedica à Associação? o mundo. A cidade tem que abraçar rio Abaeté? As 'famosas' PCH – Estamos fazendo a nossa parte, 
Às vezes trabalho o dia inteiro, a essa causa e aproveitar muito esta Pequenas Centrais Hidrelétricas? assumindo a nossa responsabilidade 
semana inteira pela Associação. Estou oportunidade. Sou radicalmente contra. Gosto de pelo que acontece na nossa vida, ou 
sempre à disposição, mas há dias em pescar. Acho isso terrível. Precisamos estamos nos colocando no papel de 
que não há necessidade de se estar tão O que vocês fazem na área de ter respeito e responsabilidade nas vitima? Acredito que devemos ter uma 
presente. Quero dizer que os diretores responsabilidade social? coisas que fazemos. Proteger o política de boa vizinhança, tendo uma 
são todos voluntários. As pessoas Não temos um projeto idealizado pela ambiente em que vivemos é fundamen- ótima relação com o poder público e 
podem achar que ganhamos dinheiro ACE/CDL. Ajudamos a Casa Bom Pastor, tal para o futuro das novas gerações. com todas as instituições com as quais 
sendo presidente de uma associação e a Fazenda Esperança e outras nos relacionamos. Agradeço o Jornal de 
isso não é verdade. Afinal de contas, instituições que precisam do nosso Para finalizar, qual é o seu recado para Três Marias pela oportunidade.
entramos neste tipo de trabalho para apoio. Sou uma defensora do meio a cidade?
defender a nossa classe. Você sabia que ambiente. Tenho uma grande vontade Estamos avançando muito rápido para 

"Tenho a esperança e o desejo que Três 
Marias cresça muito, que o turismo seja 
nosso grande empreendimento."



De bairro a bairro

Dourado  - Dona Maria José, 

mulher de Norberto, recheando um 
belo dourado de 20 quilos, sob 
encomenda. Ela é especialista em tirar 
as espinhas, temperar e assar.

Beijo - Ricardo deu um beijo 

cinematográfico em sua mulher 
Fabiana no seu casamento civil, que 
merece registro. Isso aconteceu no dia 
9 de setembro. O casal e os filhos 
moram no Ermírio II.

Palestra - Uma excelente 
Expedição - Ivonete é uma Opará - Elizangela Mendes de palestra foi um dos bons momentos 
bióloga trabalhadora e atuante. Tem Almeida Vitorino, diretora adminis- das comemorações dos 510 anos do rio 
uma vida agitada na secretaria de trativa e pedagoga do Instituto Opará, São Francisco. O professor Márcio 
Desenvolvimento Econômico. Na foto na III Barqueata no rio São Francisco. Santos, doutor em história social pela 
ela e Roger Sassaki, carregando coco Ela faz um excelente trabalho à frente USP conhece profundamente a história 
babaçu gigante durante a expedição do instituto. do rio. Participou da Expedição Halfed, 
realizada no rio São Francisco no final que foi de Pirapora até o mar. O evento 
de maio de 2011. aconteceu no CAP – Centro de Apoio ao 

Pescador – no parque do Pirá.

História - 
Dona Farailda é Câmara - Nesta edição está em 
mulher de José de foco Rosangela Mendes da Silva Melo, 
Lima, guarda na outra assessora competente da Câma-
memória boa par-ra. Compenetrada, séria e de olho no 
te da história do computador. Elas merecem destaque 
sogro e do bairro porque são personagens anônimas do 
Joaquim de Lima.Poder Legislativo de Três Marias.
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pediu a sua desfiliação. Dessa forma, candidatura própria. Vamos ver! debaixo da ponte. PT, PMDB, PDT e PPS 
não vai se candidatar a nada na estão quietos. Fingindo de mortos, mas 

Da redação próxima eleição. Oficialmente está fora estão mais vivos do que se imagina. O Evidências
da política. Segundo ele, vai ser apenas 'novo' PSD, de Gilberto Kassab, já tem No grupo governista o silêncio é quase 
um corretor de imóveis. Errol Flynn comissão provisória na cidade. O tumular. Ninguém se aventura a Eleições 2012
Junior garante que tentou fazer acordo presidente é X Cláudio.colocar a cabeça de fora. Talvez Niator As coisas estão esquentando e 
com Melgaço para ambos ficarem com Figueiredo seja o candidato. Principal-prometem ferver daqui para frente. 
o PTB. Melgaço teria recusado e perdeu mente depois que circulou a notícia de ResumindoMudanças de partido, pré-candidatos 
o partido. que Luiz Bertier poderá ser candidato a As coisas afunilando e no final Três fazendo acordos e formando um leque 

vereador. Falam que até um médico Marias deve ter três ou, no máximo, de apoio cada vez maior. Tem pré-
Confirmado 'misterioso' pode ser o candidato do quatro candidatos a prefeito. Algumas candidato a prefeito tomando partido 
Finalmente o PSB – Partido Socialista prefeito. pré-candidaturas que estão por ai dos outros. Jornais apoiando determi-
Brasileiro – confirmou a sua Comissão querem mesmo é a posição de vice. De nados candidatos. Vai ser um Deus nos 
provisória. A presidência ficou com preferência do candidato que vai acuda! Silêncio
José Antônio Vicente de Souza. O vice – ganhar. Como é cedo para qualquer Nos outros partidos o mistério perma-
presidente é o vereador Lourinaldo previsão, o jeito é aguardar.nece o mesmo. Para todos os efeitos Fato ou versão?
Lucena (ITA). Romildo Pereira de Souza aguardam o desenrolar dos aconteci-O ex-prefeito e vereador Edson 
é um dos cinco membros. Fala-se em mentos. Tem muita água para passar Melgaço diz que entregou o PTB e 

(Entre Parênteses)



Lia como era mais conhecida, filha de Distrito é o berço da 
Carlos Alexandre de Oliveira.

história de Três Marias
A escola funcionou em dois locais 

Documentos pesquisados no Arquivo durante muitos anos, até que em 1991, 
Público Mineiro mostram que o arraial durante a gestão de Edson Melgaço, 
de Andrequicé foi criado pela Lei resolveram reformar o grupo escolar 
Provincial 2680, de 30 de novembro de para dar lugar a uma creche. Com isso, 
1880. O distrito teria oficialmente 231 todas as atividades foram concentra-
anos de fundação. Apesar dessa das no prédio construído em 1973. 
informação oficial, a Igreja de Nossa Durante a reforma, o empreiteiro da 
Senhora das Mercês foi construída em obra destruiu a fachada do grupo 
1725 pelos bandeirantes, o que escolar sem a devida autorização do 
representou o primeiro passo para seu prefeito, descaracterizando um verda-
povoamento há 275 anos. deiro patrimônio histórico de Andre-

quicé. Edson Melgaço confirma esta 
No censo de 2010 Andrequicé tinha versão ao afirmar: 
1.300 habitantes, um sinal de que vem 
crescendo muito rapidamente pela 

- Quando vi aquilo tive presença de empresas voltadas para o 
Pirapora, é diretora da Escola Estadual técnicos do Sebrae ou do Senac.plantio de eucalipto. Isso criou uma vontade de chorar. Tomei a 
Carlos Alexandre de Oliveira desde o nova perspectiva para a localidade, decisão de refazer a ano 2000. Disputou três eleições - Fazendo uma avaliação do padrão da mesmo que a atividade provoque 
seguidas e foi eleita em todas elas pela escola, ela pode ser considerada acima fachada, mas sai antes da alterações drásticas no meio ambiente, 
comunidade escolar. Na última eleição da média. É uma escola muito boa, que afetando os cursos de água e uma Prefeitura. foi candidata única. A diretora coman- oferece aos alunos uma boa formação quantidade muito grande de veredas – 
da uma equipe de 24 servidores, 14 de – encerra a diretora.as chamadas 'mães das águas'.
Andrequicé e dez de Três Marias.“A escola acima da média” 

A tradição na educação A Escola Estadual Carlos Alexandre de 
Desde a sua criação se iniciaram as Oliveira funciona com dez turmas da 1ª 
primeiras turmas de instrução primá- à 9ª série.  Com 191 alunos de 6 a 16 
ria. A escola foi criada em 1902 e anos, a escola tem 14 professores que 
funcionava em uma casa na rua Porto lecionam desde os anos iniciais aos 
Alegre. Depois foi construído um salão anos finais.  Tem pouca evasão de 
coberto de telhas e piso de assoalho, alunos e o índice de repetência não 
onde é hoje a creche comunitária chega a 10 por cento. As faltas de 
Cantinho da Criança. alunos são pouco representativas, o 

que sinaliza que as crianças e adoles-
No ano de 1945 o salão foi ampliado centes gostam de freqüentar a escola.
pelo prefeito de Corinto, dr. Oswaldo 
de Paula Pinto, com duas salas de aula. Um número tão elevado de alunos 
As professoras dessa época eram Maria Os alunos estudam em Andrequicé até revela uma contradição interessante: 
José Mayer dos Santos, que atuou a nona série, depois vão para Três enquanto a população das cidades está 
desde o início, e Iracema da Fonseca Marias e fazem o 2º grau na Escola envelhecendo, Andrequicé está se 
Leal. Estadual José Ermírio de Morais, cursos rejuvenescendo.  Este dado se 

confirma pelo número de crianças que 
Em 1959 o prédio recebeu o nome de freqüentam a creche comunitária 
Grupo Escolar e tinha como coordena- Cantinho da Criança, aproximada-
dora a professora Rosa Pedroso de mente 120.  Isso quer dizer que mais de 
Almeida – a maior educadora que Três 300 crianças estão na escola, ou seja, 
Marias já teve. 23 por cento dos moradores estão na 

faixa etária de zero a 16 anos.
A instituição de ensino passou a se 
chamar Escola Estadual Carlos A escola de Andrequicé é subordinada 
Alexandre de Oliveira no ano de 1962, à Superintendência Regional de Ensino 
em homenagem a um homem que era de Curvelo e tem autonomia total 
uma legenda em toda a região. Outras dentro dos limites da lei. A estrutura da 
professoras tiveram um papel impor- escola é adequada às suas necessida-
tante neste período: Wanda Marilda de des. Tem 17 computadores, internet, 
Oliveira, Zenaide Alexandre de Oliveira quadra poliesportiva, uma biblioteca 
e Genoveva de Almeida Campos. de literatura, atividades recreativas e 

oficinas sobre vários assuntos de 
O então prefeito de Três Marias, Dario interesse dos alunos.
Soares, ampliou a escola em 1973 e 
construiu outro prédio em terreno Deuzane Campos Costa Rocha, com 
doado por Maria Alexandre de Oliveira, formação em História na PUC de 

- Aqui não tem problema 
de violência entre alunos, 

pichação, vandalismo, 
mesmo com o mau 
exemplo estadual e 

nacional que a gente vê 
diariamente na televisão. É 

tudo muito tranquilo 

– afirma Deuzane

Coisas 
do Sertão

Andrequicé tem a escola 
mais antiga da região

Com mais de 100 anos é uma referência no ensino
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De lá prá cá

transporte. Rosalva Luís Oliveira usou a seus bens ao time do seu coração. Hoje uma figura interessante e tem muita 
tribuna livre da Câmara e foi taxativa: diz que é brincadeira. Mora na Sirga, na boa vontade para ajudar os outros.
"Se eu deixar meu filho uma semana beira do rio São Francisco.
sem ir à escola, o Conselho Tutelar bate 
na minha porta e me prende." Para 
bom entendedor, meia palavra basta.

Pedras

Mixaria - Fernando, filho de João-
Barro Branco - O Barro Branco faz zinho e Lia, mora na Forquilha. Adora Filhos - Nas fotos estão: Wanderley 
parte da 'Grande' Pedras, apesar de conviver com as pessoas do arraial. (João Pequi), Elderez ( Derez da Prefei-
estar do outro lado do rio de Janeiro. Lá tura) e Cleuzeres (Neguinha), filhos do 
nasceu Silvano. Fez aniversário dia 25 seu Levindo Soares de Macedo e dona 

Andrequicé de setembro.Rita, que estiveram em foco na edição 
passada.

Túnel do tempo - Na foto acima Zé 

Grande que já foi ator de um comercial 
do Governo de Minas. Com seu porte 
imponente fez o papel principal de um 
filme sobre legitimação de terras. 

Médicos - Participantes do Internato Arrancou mandioca, colocou em um 
Rural da UFMG, Eduardo Lino Leite balaio e disse: - Esta terra é minha. O 
Rodrigues e Fabiano Manoel Rezende filme de 30 segundos foi gravado na 
Dias cursam o sexto ano de medicina. fazenda Paulista, que foi de Joaquim 
Estão presentes nos distritos das Leal e depois de Antônio Leal. Isso Pontal - Esta criança, que tem o nome Pedras e Forquilha um dia por semana. aconteceu em 1982.

de Luca Tony, é filho de Boneco e Em Andrequicé atendem às quartas Cabecinha - Idael, filho de Geral-
Luciana. Mora no Pontal do Abaeté. feiras.dinho Cabeça e Mariinha. Quando os 
Boneco, filho de Zezé do Quinzão, pais eram vivos, morava na cabeceira 
também nasceu na Sirga.do córrego das Pedras. Depois virou 

pescador e vive dentro do rio São 
Francisco. Forquilha

Nininha - Cansada depois de andar 12 Pais - Um grupo de 12 pais de 
km da Forquilha até a 'Santinha' da Andrequicé esteve na Câmara Munici-
serra do Jacaré, no dia 12 de outubro. pal para reivindicar transporte escolar 
No dia 24 de outubro, ela e seu marido para 36 alunos do segundo grau. 
José Antônio comemoraram as Bodas Buscavam uma solução para a reposi-

Atleticano - Se alguém procurar um Prata. Que sejam abençoados por ção das aulas por causa do longo Mangaba - Almiro Mangaba mora na 
Nossa Senhora Aparecida, a imagem da torcedor doente, Benito Campos é a período de greve das escolas estaduais. casa que era da sua mãe, dona 
‘Santinha’.pessoa ideal. Só usa a camisa do O Prefeito garantiu para o JTM: - O Raimunda. Cuida dos bens que ela 

Atlético Mineiro e até dorme com ela. assunto está resolvido. Não vai faltar deixou e ajuda o Luciano na fazenda. É 
Em outros tempos jurava que ia doar 



Na edição 8 de setembro de 2011 o - Não tem problema não! 
Jornal de Três Marias publicou a 

Não estamos identificados denúncia sobre a existência de um lixão 
sendo formado em Andrequicé, logo como caminhão da Prefei-
acima do campo de futebol. Antes o tura. Pode continuar des-
repórter procurou o secretário de Meio 

cendo o lixo. Ambiente, Roberto Carlos Rodrigues, 
relatando o fato. 

Chegou a dizer para o companheiro, 
em tom de brincadeira: - Você vai No dia 29 de setembro o repórter do 
aparecer no jornal. Apesar disso, se JTM estava em Andrequicé, quando 
escondeu atrás de uma árvore para não percebeu um trator puxando uma 
ser fotografado. E assim foi feito. O carreta recolhendo lixo nas ruas. 
repórter fotografou toda a operação Perguntou aos moradores: - Para onde 
até a carreta ficar vazia. Depois disso, vai este lixo? Eles responderam: - 
os dois saíram tranquilamente, fingin-Levam para o lixão ali em cima.
do não dar a menor atenção ao 
repórter.Diante da resposta, o jornalista ficou 

atento, com o objetivo de comprovar a 
Os moradores do distrito mais denúncia. Quando o trator subiu a rua 
importante de Três Marias informaram João Alexandre de Oliveira, resolveu 
ao JTM que quando o caminhão de lixo acompanhar o seu deslocamento. Não 
da Prefeitura vai apanhar o lixo em deu outra: o lixo ia ser jogado no local 
Andrequicé, sai pela estrada, deixando que esperava. Quem o transportava 
cair os sacos até dentro da estrada nem se deu ao trabalho de despistar. 
asfaltada. Uma informação comple-Parou no meio do lixão e mandou o 
mentar merece ser destacada: afirma-ajudante descarregar a carreta. O 
ram que o trator seria de propriedade repórter fez uma sequência de cin-
de um vereador da base governista, quenta fotos. Nem isso os intimidou. O 
que está alugado para a Prefeitura.tratorista disse para o ajudante: 

O trator chega carregado de lixo recolhido nas ruas de Andrequicé. 
Em seguida o funcionário começa a jogar os sacos no local. Ao final da empreitada, a carreta fica vazia. 

Lixão de Andrequicé é 
causado pela Prefeitura
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JTM flagrou uma cena inesperada

:: Opinião ::
A cena acompanhada pelo JTM revela o descaso com a questão do lixo 
e com Andrequicé. O abandono do distrito é cada vez mais evidente. 

Este não é um caso isolado, pois o lixão a céu aberto na beira da 
estrada das Pedras, é uma vergonha para a cidade. Isso não tem meio 

termo: o exemplo que a Prefeitura dá é o pior possível. Como pode 
cobrar de qualquer cidadão uma postura diferente? 



No dia 4 de outubro, no Parque 
Municipal do Pirá, foram comemo-
rados os 510 anos de descoberta do rio 
São Francisco. O evento, promovido 
pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, comandada por Roberto 
Carlos Rodrigues, contou com a 
presença de aproximadamente 120 
alunos e professores de várias escolas 
municipais, da representante da 
Votorantin Metais, Carolina Décima 
Vieira e do pescador aposentado 
Norberto Antônio dos Santos.

"Se olharem direitinho para 
mim vão ver em mim o São 
Francisco e no São Francisco 
vão me ver. Em 4 de outubro 

não se descobriu o São 
Francisco. Em 1501 começaram 
a judiar do São Francisco. O rio 
está aí, doido para viver. Doido 
para continuar a correr solto."

 Norberto Antônio dos Santos 

Escola Municipal Geralda Márcia, desse Sertão. Ê vidão! Pudesse num profundo conhecedor do rio São A representante da Votorantin Metais, 
apresentaram a peça “Rio São grito desses aflitos, mudar esse rito de Francisco.Carolina Décima Vieira afirmou: - A 
Francisco”, onde contam a sua história. desilusão. Preferia o São Francisco, aos gente tem que começar a defender os 

corruptos e políticos, no comando da Na abertura da palestra o prefeito nossos rios. O São Francisco tem 36 
E o Grupo Sirimim, organizado pela nação. Ê mundão d'água bom!” Adair Divino da Silva disse: “O rio São afluentes perenes, 156 espécies de 
Divisão de Cultura, apresentou “Os Francisco nasce duas vezes. A primeira peixes nativos. 
amores do Velho Chico”, inspirado na O prefeito Adair Divino da Silva chegou em Casca D'Anta e a segunda em Três 
'Grota que secou', do livro Manuelzão e quase ao final do evento, em que se Marias”.Em seguida perguntou: - O que 
Miguilim. cantou 'Parabéns a você' em volta de podemos fazer para preservar o São 

um bolo, que foi distribuído aos Francisco? Os alunos responderam: - 
O estudante Moacir Batista de Souza presentes.Não jogar lixo no rio e não pescar na 
recitou um poema: “Meu velho chico, época da piracema.
chico bonito, chico aflito, chico sofrido, Depois professores e convidados se 
chico erosão. Mesmo poluído. Ê encaminharam para o CAP – Centro de Após as falas curtas, alguns alunos 
mundão d'água bom. Quem dera um Apoio ao Pescador – para assistir a subiram no palco improvisado e 
dia, chico vida, chico alegria. Com tanta palestra do professor Márcio Roberto fizeram uma coreografia imitando as 
água, diluída em nada, matasse a sede Santos, Doutor em História Social e lavadeiras do rio. Outras crianças, da 

Incêndio 
queima várias fazendas 

São Francisco: 510 anos 
de provação e agonia

Evento singelo comemora aniversário do rio
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De encher os olhos

Por Pedro Fonseca Um pouco abaixo da cachoeira tem um chama a atenção. Na pichação irres- eira é preciso, acima de tudo,  respeito 
pé de buriti solitário, quase perdido no ponsável está escrito: 'Faça do seu e consciência ecológica. Uma pena, 

Como todos os córregos do Sertão dos mundo que revela a origem da água rosto o espelho da sua alma. Assinado: mas é verdade.
Gerais, o Riachão é formado por águas abundante. Mesmo no auge da seca o Ernesto. Uma bela frase no local mais 
de veredas, de uma abundância Riachão tem muita água, de uma inadequado do mundo. Para explorar e 
impressionante na região de Andre- pureza cristalina. desfrutar de belezas como esta cacho-
quicé. Ele nasce perto do Capão da 
Ema, passa ao largo de Andrequicé e Para se chegar à cachoeira, distante 19 
vai desaguar no Guará, que joga suas km da estrada asfaltada de Andrequicé, 
águas no rio de Janeiro. é necessário atravessar uma imensidão 

de plantio de eucalipto. Passar pelas 
A cachoeira do Riachão é formada por terras da Gerdau e chegar até onde é da 
um paredão de pedra ardósia de uma Metalsider.
beleza diferente e agradável. Lá é 
possível sentir uma verdadeira sensa- Não se recomenda tentar chegar até lá 
ção de liberdade, como a da água que sem um guia, pois se corre o risco de 
corre e semeia a fartura. Ou seja, faz o não chegar ao destino. Wanderlan 
bem. Carlos de Moura – o Mano - foi a pessoa 

que levou a reportagem do JTM até o 
Embaixo forma-se um poço bem ao local.
final da queda d'água, um verdadeiro Em uma pedra, a reportagem encontra 
chuveiro a céu aberto. um registro da ação de vândalos, o que 

Cachoeira do Riachão  Cachoeira do Riachão  
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Em evidência Por Cleidiane M. Fonseca
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Comemorando...

Dois de outubro quem também comemorou mais um 
ano de vida foi Idalto. Desejamos a você, felicidades, 
saúde e paz.

Parabéns.

No dia dezessete de setembro Danielly 
lado de seu esposo Fabrício, comemorou 
mais um ano de vida.

Desejamos a você muitas felicidades.

ao 

O jovem atleta Iago da Silva, comemorou mais um 
aniversário no dia vinte e dois de setembro.

Parabéns e muito sucesso.

Parabéns a Dª Candinha que no dia vinte e dois de outubro irá 
completar mais um ano de vida.

Que Deus abençoe e lhe dê muita saúde e paz.

Parabéns a Síbia que no dia  
irá comemorar mais um niver. Que o futuro acolha 
seus sonhos! Lute e busque, mantendo a fé e a 
esperança.

vinte e sete de outubro

Bodas de Ouro...

Casamento...

Comemorada em grande estilo as bodas de ouro 
de José Zucconi e Neuza no dia oito de outubro. 
Foi celebrada uma Missa em Ação de Graças 
pelo padre Warlen Antônio na Igreja de Santa 
Luzia em Sete Lagoas. Ele é empresário em Três 
Marias há muitos anos do Grupo Beira Rio. 
Receberam familiares e amigos para a feliz data 
que foi devidamente comemorada entre seus 
filhos, noras, netos, familiares e amigos.

Uma belíssima recepção no Clube Náutico fez a 
alegria dos convidados que dançaram ao som da 
Banda Toque de Classe e selou a comemoração 
do querido casal.

Parabéns ao casal e que Deus proporcione a 
vocês muitas outras datas especiais como esta.

Oito de outubro de 2011 foi a data que Júnia Rafaela e 
Carlos Eduardo escolheram para a cerimônia de 
casamento realizada na Igreja São José Operário, os 
convidados foram recepcionados no Clube da Mineira 
e a festa bem decorada no estilo dos noivos que 
usaram as cores vermelho, preto e branco.

Parabéns aos Noivos.

Ana LauraAna Laura
10 anos10 anos

Ana LauraAna Laura
10 anos10 anos

Ana Laura recebeu no dia 
primeiro de outubro seus 
amigos e familiares para a 
comemoração de seus 10 
anos .

O tema da festa foi salão de 
beleza onde todos os 
convidados tinham direito 
de se embelezar e ainda 
ganhava um Kit de Beleza 
Beauty Day Ana Laura

Baile do Zinco...

O já tradicional Baile do Zinco foi 
um grande sucesso aconteceu no 
dia vinte e quatro de setembro 
com a participação de oito lindas 
garotas. Animado pela Banda RG7.

Carolina Silveira Macedo foi a 
grande estrela da noite, vestindo 
um belíssimo vestido na cor prata 
bordado em cristais swarovski, 
com seu charme e carisma na 
passarela foi coroada como Rainha 
do Zinco 2011.

No dia primeiro de outubro Sofhia 
comemorou 3 aninhos, Parabéns a esta linda 
gatinha que faz sucesso com seu carisma.

Casamento de José Zucconi e Neuza
em 05 de outubro de 1961

Morada Nova de Minas/MG

Casamento de José Zucconi e Neuza
em 05 de outubro de 1961

Morada Nova de Minas/MG

Dia 12 de outubro foi inaugurada a Pinus Pamonharia.

Desejamos parabéns e sucesso ao amigo Joca pelo novo 
empreendimento.

acessórios acessórios & & 
decoraçõesdecorações

Surpreender !

É esse nosso objetivo, com a busca constante que 
realizamos por novas idéias e inspirações para vestir 
sua casa de forma alegre e festiva nesse natal, com 
decorações tradicionais às mais contemporâneas.

Apoena Natal 2011Apoena Natal 2011

A partir do dia
28 de outubro.
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Da redação Qual é a sua proposta para a cidade?
Sou pré-candidato sim! Precisamos 

Errol Flynn Júnior tem 33 anos. Passou pensar a cidade que cresce por si só. 
boa parte da sua vida em Três Marias, Não existe planejamento e não se sabe 
onde reside, mas exerce a função de aonde se quer chegar.  Temos 
Leiloeiro Oficial do Estado de Minas problemas em todas as áreas: na 
Gerais, em Belo Horizonte. Júnior é saúde, na educação. Mais de 70% dos 
casado e tem um filho. Candidato a professores estão insatisfeitos. Três 
prefeito de Três Marias na eleição de Marias precisa de um prefeito 
2008 quando teve três mil votos, Júnior polivalente. Precisa atuar em todas as 
enfrentou o Prefeito Adair Divino da áreas. O foco no turismo tem que ser o 
Silva que defendia a candidatura única. ponto central. A cidade tem vocação 
Na sua casa, localizada à avenida para o turismo, mas não é uma cidade 
Santos Dumont, Junior conversou com turística. Tenho muitos planos para 
o JTM na condição de pré-candidato a esta área. Não posso dizer, porque vão legalidade e transparência O cidadão for candidato em 2012 vamos lançar 
Prefeito de Três Marias em 2012. copiar. tem a oportunidade de mudar a cada chapa completa de vereador. 

quatro anos. A cidade está pronta. O 
JTM: Como foi a sua candidatura em Por falar em turismo, o que você acha que falta é uma visão mais abrangente. "Estão comigo vários 2008? da construção da PCH Mateus José, 
Junior: Foi uma experiência positiva. prevista para ser feita no rio Abaeté? partidos: PTB, do qual sou Pronta como, se não existe capacita-
Sabia das dificuldades, inclusive Sou totalmente contra a PCH. Não vai ção para o trabalho? presidente em Três Marias, 
jurídicas, mas foi uma oportunidade de trazer nenhum benefício para Três A juventude está sem perspectiva por 

PV, PRB, PCdoB, PSDC e adquirir experiência e bagagem Marias. causa disso. Faltam cursos profissiona-
política. A cidade não esperava isso. A lizantes. Desde 1989 convivo com a PSC."
minha candidatura começou desacre- E a questão do lixo? Como enfrentar cidade. Eu mesmo tive que sair.
ditada. Muita gente fez piadinha. esta situação? Qual o seu recado final para a  cidade, 
Chegaram até a fazer apostas de que Temos que implantar coleta seletiva e E questão urbana? para as pessoas?
eu não teria mais de 500 votos. trazer a reciclagem para a nossa Tenho um grupo de amigos na UNB – Parece que a eleição está longe, mas 
Naquela época tinha acontecido a realidade. Isso vai gerar muitos Universidade Nacional de Brasília – que está muito perto. Gostaria que as 
Operação 'João de Barro', da Polícia empregos. estão dispostos a planejar a cidade e pessoas acreditassem que, juntos, 
Federal. Achei que era uma oportuni- trazer soluções inovadoras para resol- podemos fazer uma Três Marias melhor 
dade de me colocar como candidato a Como pretende enfrentar o problema ver este problema. em todos os setores. Esta é uma cidade 
prefeito. Tive 34% dos votos. Andre- social? maravilhosa e que amamos muito. 
quicé é o meu xodó.  Lá falta tudo: Com uma melhor gerência dos recursos E o bloco do '' campo democrático', do Portanto, merece ser cuidada com um 
velório, policiamento. Manuelzão é a públicos. A cidade tem uma alta qual fazem parte: Thaís, Eduardo, carinho especial.
referência e tem que ser trabalhado arrecadação e deve ter mais de 30 mil  Jarbas?
nacionalmente. habitantes, ao contrário do que dizem. É uma boa ideia. Criar uma chapa forte, Edson Melgaço sai 

um grupo forte para disputar a eleição. 
da políticaA sua candidatura teve problemas E os chacreamentos? O que pretende A sucessão está andando, mas o grupo 

com a Justiça Eleitoral. Conta isso. fazer com eles? Comando do PTB passa para do prefeito não está pronto.
A Justiça Eleitoral me prejudicou muito. Lotear dá dinheiro. As pessoas Errol Júnior
Tive apenas 37 dias de campanha precisam parar de pensar no presente O que achou da CPI?
efetiva. Até desmistificar a candidatura para pensar no futuro. As gerações Apurou fatos novos. Quem errou tem O ex-vereador e ex-prefeito Edson Melgaço 
única foi uma luta.  Chegaram a dizer futuras vão sofrer muito com tudo que que pagar. Mesmo assim, ficou um resolveu abandonar a política e não é 
que era um 'laranja'. Se tivesse mais está acontecendo. Por isso defendo: candidato na próxima eleição. Segundo ele pouco parcial.
dez dias de campanha, a minha temos que pensar na cidade do futuro. a decisão foi motivada por questões 

pessoais. - Já trabalhei muito pela cidade, votação dobraria. Teria mais de seis mil Com a política desgastada, qual é a 
criei o bairro Novo Horizonte, asfaltei votos. E olha que a maioria estava com E o ensino superior? solução?
Andrequicé, levei assistência ao produtor o 'Bentivi'. Quando viram que eu estava Foi todo mundo embora por falta de Existe uma revolta generalizada com a 
rural e fiz a reforma administrativa na 

crescendo a coisa piorou. Fizeram de apoio. Vou te dar um exemplo: a política, mas é através da boa política prefeitura. Quando saí, o menor salário da 
tudo para solapar a minha candida- Funorte de Montes Claros pretende vir que se mudam as coisas. É o que prefeitura era de três salários mínimos – 
tura. para Três Marias. Já tem compromisso pretendo fazer: boas práticas, tra- encerra Melgaço. A partir de agora Edson 

comigo se for candidato e for eleito. balhar pelo coletivo. Três Marias Melgaço pretende trabalhar como corretor 
A sua votação foi de protesto? de imóveis. A saída de Melgaço do cenário arrecada 6 milhões de reais por mês. 
Tentaram transformar a minha candi- Você não acha que os políticos estão representa uma mexida importante no Joaquim Cândido administrava a 

quadro político de Três Marias, pois quem datura nisso, mas não colou. Fiz uma desmoralizados? cidade com 700 mil reais.
passou a comandar o PTB foi o pré-campanha propositiva. As pessoas estão enojadas da política. 
candidato a prefeito Errol Júnior, que tem Política tem que ser feita de acordo com E os partidos políticos que te apóiam?
agora seis partidos no seu leque de apoio. 

Você pretende ser candidato de novo? os princípios básicos: probidade, Na eleição passada estava sozinho. Se 

Errol Flynn Júnior

“Três Marias precisa de
um prefeito polivalente”

Com o apoio de 6 partidos 
Errol Júnior é pré-candidato



Alice Raimunda da Fonseca - 15/09/2011 Luciene Norberto de Carvalho - 04/09/2011

Geralda Saraiva - 20/09/2011 Manoel da Luz Silva - 19/09/2011

Heverton Júlio de Magalhães - 09/10/2011 Aleixina Raimunda dos Santos - 14/10/2011
Firmino Ferreira dos Anjos - 18/10Joaquim Barbosa dos Reis - 04/10/2011

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. 

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

Esportes
Por Wagner Ferrão - presidente do Tradição Futebol Clube. 

Jornal de

Três Marias
O jornal da verdade
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Os alunos do Tradição receberam a "Não me sinto importante por estar 
visita da Dra. Paullini Ferrão. Foi fazendo isto, apenas me sinto bem e 
realizada palestra sobre higiene bucal e útil, em poder ver sorrisos lindos, que 
logo após, para quem se dispôs, a Dra. podem sim, sorrir sem ficar constran-
Paullini atendeu, gratuitamente, aos gidos. É o mínimo que podemos fazer 
alunos do Tradição. para ajudá-los. É bonito e gratificante 

ver uma criança sorrir, fez muito bem 
Segundo ela o objetivo da visita é tentar para mim". - encerra a odontóloga.
minimizar a carência de algumas das 
crianças, com o serviço odontológico. 

Odontóloga visita
o CT do Tradição

Desencantou
Falecimentos

Agradecimento

A edição 9 do JTM estava prevista 
para circular no dia 20 de outubro. 
Diante de problemas de saúde na 
família, foi adiada para esta sema-
na. Mais uma vez a solidariedade 
do povo de Três Marias foi impres-
sionante. A cidade orou e pediu 
pela recuperação de Geneyde, 
vítima de uma cirurgia de vesícula 
de emergência na qual correu 
sério risco de vida.

Geneyde, Luís Bertier, Flavinha, Carol 
e a família agradecem o apoio de 
todos.


