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- Boa noite, gente, boa noite! Vou 
fazer uma pergunta, antes de mais nada: 
gostaram do local da festa?

- Nãããooooo!
- Gostaram?
- Nãããããããoooooooo!
- Então "tá" ótimo.....
Com estas palavras, o Prefeito 

Municipal, Marcos Memento, abriu, 
oficialmente, a festa de comemoração pelos 99 
anos de emancipação política de Nepomuceno, 
embora as atividades já tenham começado antes.

Creio que, no ano que vem, a festa será 
em outro lugar. Nada mais justo, afinal, será 
o centenário da cidade. Merece uma festa mais 
adequada, embora esta festa tenha sido bonita 
e menos estapafúrdia que a do ano passado. 

Mas, devemos registrar a desorganização do 
evento, que deixou bandas sem tocar no 
primeiro dia, colocou toldos no meio da 
avenida, atrapalhando o fluxo de pessoas. A 
qualidade do som também deixou a desejar. Mas 
não para o palco dos ricos, lá os shows foram 
mais organizados.

Não posso deixar de citar, também, que 
a tenda/circo poderia ter sido instalada na 
rua, como aconteceu outros anos, mas se assim 
fosse, que justificativas teriam para dar uma 
ajeitadinha no terreno de amigos?

O NepoNews gravou alguns dos shows 
locais, aqueles que utilizaram o palco dos 
pobres, e disponibilizará alguns destes 
vídeos aos poucos, para valorizar a cultura 
local. Infelizmente, não foi possível gravar 

todos os shows, o que seria útil para 
divulgar Nepomuceno para outros 
locais. Do mesmo jeito que não há 
grandes estímulos para um produção 
cultural satisfatória, também não há 
para divulgação, mas fazemos o 
possível. Uma festa destas não pode 
servir apenas para escovar os egos 
locais, tem que servir para divulgar 
a produção local, antes que acabe, 
pois o incentivo para estas bandas 
foi ridículo, esmola.

Votos Brancos ou Nulos?

Quais as diferenças entre os votos 
brancos e nulos numa eleição, como a de 
outubro? Na prática, nenhuma. Ambos os votos 
não são computados para nenhum candidato nem 
para aquele que está ganhando, como era 
crença. Nem os votos nulos servem para anular 
uma eleição, caso 50 % do votos sejam nulos, 
ou seja, uma eleição será anulada apenas se 
mais de 50% dos votos válidos forem anulados 
por fraude ou coisa do tipo, depois da eleição.

Então, qual a diferença? É filosófica. O 
voto branco significa, para o eleitor, que ele 
não se importa com qual candidato se eleja, 
para ele tanto faz. O voto nulo, ao contrário, 
significa que, para o eleitor, nenhum 

candidato serve, ele não quer nenhum. 
Não muda muita coisa, mas uma grande 

quantidade de votos nulos pode mudar a forma 
como estes políticos comuns, aqueles medíocres 
que só aparecem em época de eleição, que é uma 
grande quantidade, convenhamos, percebam que o 
eleitor não é otário e está disposto a mudar. 
É um indicativo de que os políticos precisam 
mudar, se não medidas mais sérias, como 
rebeliões e movimentos para impeachment, 
possam ocorrer. E político acostumado a mamar 
em tetas públicas não quer nem ouvir falar 
nestas coisas.

Então, pense bem antes de votar, além da 
opção de um bom candidato, se você acreditar 
que existe, você tem as opções "qualquer coisa 
serve" e "nenhum destes serve".

R e m é d i o
P o p u l a r

Gostaram da Festa?
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Mauro Prata Foi Solto
Mauro Prata, que havia sido preso por tráfico 
de drogas, foi liberado sexta-feira, 27 de 
agosto. Ele deverá ser indiciado por uso de 
drogas e oferecimento eventual, que pode levar 
à pena de reclusão de 6 meses a um ano, mas 
que, por ser réu primário e de menor potencial 

ofensivo, poderá ter a pena convertida em 
trabalhos para a comunidade. Ele está em 
tratamento psicológico para abandonar o uso de 
drogas. Portanto, também é importante o apoio 
da família e amigos nesta árdua tarefa de 
largar o vício. 

23/08/2010 - De forma idêntica ao que aconteceu com o projeto contra o nepotismo, os vereadores 
conseguiram se superar novamente. Pelos mesmos cinco votos a favor do veto, contra quatro, o 
veto parcial do Prefeito ao projeto 410/2010 foi confirmado. O estranho de tudo isto é a 
incoerência destes cinco vereadores que, por duas sessões de votações, aprovaram o projeto que 
eles mesmos, agora, acham que deve mudar; na primeira sessão com 1 voto contra o projeto e na 
segunda 3 votos contra. Fica claro e límpido a falta de opinião formada e a submissão entre os 
poderes. Afinal, com maioria na casa, os vereadores submissos acabam por submeter todo o poder 
legislativo. Ponto para Marcos Memento, que vem se demonstrando um hábil negociador político. 
Mas, como não existe almoço de graça, não sei qual foi a barganha utilizada para fazer os 
vereadores mudarem de posição, de novo, em tão pouco tempo. Lastimável a perda de equilíbrio 
entre os poderes. Se continuar assim, podemos instaurar a monarquia absolutista, mais adequada 
e mais barata, quando só um manda e ninguém mais fica pendurado nas tetas.

Este texto foi amplamente debatido no site, inclusive com a primeira manifestação de um 
vereador, Pedro Giovani Militani que, além de retificar o placar da votação do projeto 
410/2010, disse que o NepoNews pode servir para discussão dos projetos daquela casa. Demorou, 
eu já peço isto desde que coloquei o primeiro post no site, há um ano, sendo que dois projetos 
já foram discutidos, ambos do Dr. João Bosco, o do nepotismo e o sobre as sacolas 
biodegradáveis. Agora é esperar para ver quem vai mandar os projetos para o debate popular, 
embora o debate não seja uma virtude da Câmara, convenhamos.

Notas da Câmara - Vergonha, de Novo

O Consep de 
Nepomuceno, junto 
com a Polícia 
Militar, iniciou 
no dia 24 de 
agosto o curso 
para capacitação 
dos pais para 
ajudarem seus 
filhos a fazerem 
escolhas 
positivas. Já são 
28 pessoas neste 
curso, que 
acontece toda 
terça-feira, às 
17:30 no Curumim 

e serão 5 aulas.
O Proerd consiste em uma ação conjunta 

entre o policial militar devidamente 
capacitado, chamado policial Proerd, 
professores, especialistas, estudantes, pais 
e comunidade, no sentido de prevenir e 
reduzir o uso indevido de drogas e a 
violência.

Já está em formação novas turmas, quem 
se interessar procure o Consep, ou 
diretamento o Lineu Tonelli, seu presidente.

Traficante Preso em 
Bonsucesso

A equipe da Polícia Civil de Nepomuceno, 
liderada pelo Delegado Dr. Leonardo da Silva, 
a pedido da Polícia de Bonsucesso,  colaborou 
na operação que prendeu um traficante com 
cerca de 1 Kg de maconha, de valor aproximado 
de R$ 2.500,00, numa fazenda no trevo de 
Macaia. A investigação já durava mais de um 
mês e contou com o apoio do pessoal de 
Nepomuceno por estar com baixo efetivo 
policial. Foi preso em flagrante Rodrigo 
Santos Rezende que já tinha prisão temporária 
decretada e era o maior vendedor da região.



Notas da Câmara - Secretário de Saúde
23/08/2010 - O Secretário de Saúde, Sr. Junio César Amaral, compareceu à Câmara em atenção à 
convocação do Vereador João Bosco. Foi uma longuíssima apresentação, cerca de três horas, pois, 
além das perguntas que os vereadores fizeram, Junio preparou uma apresentação de tudo que a 
Secretaria já fez ou projetou este ano, como mutirão para coleta de entulho, pneus, etc, até a 
questão da sala de estabilização para pacientes que precisam aguardar vagas para transferências 
para outros hospitais, passando pela questão dos remédios da farmacinha; disse, ainda, que está 
em fase de análise a implantação de um sistema centralizado para controle dos fluxos de 
informação da Saúde. As perguntas dos vereadores foram divididas em dois grupos: dos vereadores 
amistosos e dos vereadores de oposição. As dos amistosos pareciam mais perguntas combinadas, ao 
passo que as da oposição tinham outro objetivo, bem mais duro. De qualquer forma, no geral, 
Júnio demonstrou que conhece a Secretaria e que está à disposição da população 24 horas por 
dia, como, de fato, me foi confirmado por vários pacientes e familiares o empenho pessoal do 
Secretário no apoio para os casos mais graves. Mas, algumas questões mais delicadas ficaram 
nebulosas, como o problema das autorizações para exames médicos, que, quando solicitados no 
PSF, por exemplo, o usuário pede ao próprio secretário que autorize, conseguindo o exame sem a 
necessidade da avaliação do outro médico contratado exclusivamente para isto, fazendo com que 
quem aguarda o procedimento normal acabe ficando sem o exame ou tendo que aguardar mais tempo, 
pois, na prática, a autorização do Secretário funciona como um fura-fila. Ao final da reunião, 
solicitei ao Junio que enviasse a apresentação que fez para que fosse disponibilizada no 
NepoNews, como foi com a apresentação do SAAE, mas até o momento nada foi enviado.

O NepoNews recebeu a 
colaboração da leitora 
identificada apenas como 
Oliveira, que fez um ótimo 
levantamento sobre os 
candidatos que tiveram votos 
na eleição passada, em 2006. 
Ela questiona o que estes 
senhores fizeram por 
Nepomuceno depois que vieram 
aqui pediram os votos. Ela 
disse:

" O que eles fizeram 
por Nepomuceno, para 
retribuir esses votos que 
conseguiram aqui? Retornaram 
a cidade, pelo menos pra 
tomar um cafezinho? Fizeram 
alguma indicação a favor de 
Nepomuceno nesses 4 anos? Tem 
alguma obra pública no 
município que o prefeito 
(qualquer 1 dos 3 que a gente 
teve nos últimos 4 anos) 
conseguiu com a ajuda de 
algum deles? Você ouviu falar 
em alguma coisa boa que algum 
deles fez pela região? Com a 
eleição de algum deles, o 
município melhorou em algum 
aspecto? Se algum deles teve 
todas as respostas positivas, 
merece novamente o seu voto."

Vejamos quais são os 
candidatos.
Deputados Federais mais 
votados em Nepomuceno em 2006:
Carlos Alberto Pereira 2.274
Carlos Melles 1664
José Militão 1589
Odair Cunha 940
Romeu Queiroz 744
Olavo Bilac 679
Lael Varella 586
Eduardo Barbosa 538
Sergio Ferrara 426
Bonifácio Andrada 397
Herculano 243
Silas Brasileiro 145

Edmar Moreira 118
Lincon Portela 104
Agora, deputados Estaduais 
mais votados em Nepomuceno em 
2006:
Alberto Pinto Coelho 4.584
José Vilson Amaral 838
Dr. Célio de Oliveira 757
Ronaldo João 744
Duarte 496
Gustavo Correa 436
Deiró 338
Dilzon Melo 249
Dimas Fabinao 249
Vilson da Fetaemg 285
Antonio Carlos Arantes 231
Vicente Naime 218
João Vítor 211
Antonio Julio 211
João Leite 169
Possato 155

Ela comparou o ranking 
de Nepomuceno para cada 
candidato:
DEPUTADOS FEDERAIS:
- Carlos Alberto foi votado 
em 372 municípios e 
Nepomuceno foi a 3° cidade 
que ele teve mais votos.
- Carlos Melles foi votado em 
469 municípios e Nepomuceno 
foi a 20° no ranking.
- José Militão foi votado em 
619 municípios e Nepomuceno 
foi o 2° Município no ranking.
- Odair Cunha foi votado em 
453 municípios e Nepomuceno 
foi a 20° no ranking.
- Romeu Queiroz foi votado em 
431 municípios e Nepomuceno 
foi o 18° Município no 
ranking.
Agora DEPUTADOS ESTADUAIS:
- Alberto Pinto Coelho 
candidato a vice governador 
na chapa de Antonio Anastasia 
foi votado em 750 municípios 
e Nepomuceno ficou em 2º 
lugar no ranking.

- José Vilson Amaral foi 
votado em 52 municípios e 
Nepomuceno foi o 2° em seu 
ranking.
- Dr. Célio de Oliveira foi 
votado em 174 municípios e 
Nepomuceno foi o 3° em seu 
ranking.
- Ronaldo João foi votado em 
199 municípios e Nepomuceno 
foi o 3° em seu ranking.
- Duarte foi votado em 149 
municípios e Nepomuceno foi o 
3° em seu ranking.

Ela continua o 
comentário:  "Fiz esse 
levantamento, pois achei que 
cidades em que eles tiveram 
mais votos, talvez servissem 
de critério para liberação de 
recursos. Agora eu pergunto, 
vamos novamente votar nesses 
candidatos que só vêm em 
Nepomuceno em época de 
eleição? Se você andar pelas 
ruas da cidade vai ver uma 
poluição gigantesca de 
propagandas desses candidatos 
que agora aparecem sorrindo. 
Mas há 3 meses atrás não se 
ouvia falar em nenhum deles. 
Convoco os Nepomucenenses a 
responderem o descaso desses 
candidatos com Nepomuceno, 
com a atitude inteligente de 
não votar neles novamente, 
ou, senão, aceitar ser feito 
de palhaços e repetir a dose. 
Diga NÃO a esses que poderiam 
ter feito alguma coisa, mas 
não fizeram."

Está aí a demonstração 
do que é o NepoNews, um 
espaço para discussão de 
ideias, problemas e soluções, 
sem nenhuma pretensão de ser 
o dono da verdade. A verdade, 
aqui, se constrói com muitas 
mãos. 

Quem é Quem? Deputados e Nepomuceno



Escrevendo um breve 
discurso sobre a 
situação esportiva e 
cultural de muitos anos 
para cá em Nepomuceno, 
independente do cenário 
político, podemos ser 
curtos e grossos: Muito 
devagar, e se já 
existiu, hoje já não 
existe mais. Podemos 
enumerar vários fatores 

para este ocaso, entre eles:
- Descaso das autoridades competentes 

que ao longo destes anos deixou a cidade sem 
uma Secretaria de Esportes, Cultura ,Lazer e 
Turismo e com um Departamento de Esportes 
funcionando precariamente. OBS.: Este quesito, 
felizmente, encontra-se sanado.

- Descaso da população e de 
profissionais envolvidos nestas áreas, que por 
desleixos e picuinhas políticas aceitaram a 
omissão do poder público passivamente.

- Falta de envolvimento dos próprios 
adolescentes e crianças em participarem dos 
poucos eventos promovidos. Ou seja, se não tem 
eventos reclamam, se tem eventos não 
participam.

- Quadras esportivas em grande número, 
mas sem infra-estrutura alguma, além das 
melhores quadras estarem nas mãos de 
"peladeiros" quando deviam estar com projetos 
esportivos para crianças e adolescentes.

- Falta de infra-estrutura e espaços 
apropriados para a organização de eventos 
culturais variados como festivais de música, 
poesias, danças, assim como festividades em 
geral.

Enfim, enumerar erros não é tarefa 
difícil e gastaríamos linhas e linhas para 
este fim. Por isso prefiro gastá-las com 

ideias e projetos para revitalizarmos estas 
áreas tão carentes e necessárias em qualquer 
sociedade. Hoje, já demos o primeiro passo com 
a criação de secretaria apropriada, onde já 
foram promovidos os jogos de inverno, 
participação de equipes em torneios de cidades 
vizinhas e o andamento do campeonato 
municipal, além de vários projetos em vias de 
execução. Nepomuceno, hoje, precisa 
urgentemente de um local e a avenida das 
nascentes, nos fundos da Vila Esméria, é o 
ideal para eventos ao ar livre, tais como: 
carnavais, eventos religiosos, feiras 
diversas. Local onde teria uma infra-estrutura 
ideal com banheiros, arquibancadas, concha 
acústica e fácil acesso, tirando com isso o 
incômodo de festas impedindo ruas e 
comprometendo a paz de toda uma cidade. 
Precisamos também de um local para eventos 
fechados, tais como festivais de músicas, 
teatros e pequenos eventos para um público de 
800 a 1000 lugares. Para isto nada como 
recuperarmos o nosso Cine Vera Cruz, local 
mais do que apropriado e com baixo custo 
financeiro. Precisamos da realização de 
torneios inter-escolas não só de futsal, mas 
também de outros esportes e porque não de 
gincanas culturais para revertermos os pontos 
negativos acima citados. Além disto, 
precisamos de um envolvimento sadio entre a 
população, os profissionais da área, o poder 
público e a iniciativa privada, para fazermos 
um mutirão pelo esporte, cultura e lazer, e 
para aqueles que visam somente o lucro 
financeiro, digo que eventos esportivos e 
culturais, se bem explorados, trazem movimento 
para o comércio em geral, valorizando a 
cidade, seja por incremento do turismo de 
torcidas, assim como pela vinda de atletas e 
participantes de outras cidades.

Texto de Serginho T. Vaca

Classificados

Vende-se máquina seladora a vácuo, semi-
industrial e ótimo estado, era de uso 
doméstico. Valor R$ 2.000,00, Tratar com Igor 
pelo (35) 9836-3643 ou igorkage@gmail.com.

Vende-se geladeira Twin System da Brastemp, 
freezer e geladeira, motores independentes. 
Estado de novo. Tratar com Igor pelo (35) 
9836-3643 ou igorkage@gmail.com.

Anuncie nos Classificados NepoNews. Por 
apenas R$ 10,00 você deixa seu anúncio no 
site, com um pequeno texto e uma foto. E 
ainda ganha a publicação em duas edições 
impressas. Envie e-mail com a descrição do 
produto para classificados@ neponews.com.br.

Projeto de Revitalização Esportiva-Cultural

Consultoria em Tecnologia da Informação!

curso@farnet.com.brwww. fa rne t . com.br



Estímulo ao Negócio Local
É comum escutar em reuniões da Câmara ou mesmo 
nas conversas de rua que se deve proteger o 
comércio local, evitando que entrem ambulantes 
ou prestadores de serviços de fora. Isto é um 
ideia um tanto quanto preocupante, pois, sabe-
se que o protecionismo favorece o retrocesso, 
basta lembrar que o período da reserva de 
mercado de informática adotada no Brasil na 
década de 70 e 80 apenas fez com que os 
computadores locais fossem carroças com rodas 
quadradas. Em contrapartida, a saída do pouco 
dinheiro que circula em Nepomuceno também pode 
piorar a situação econômica da cidade. Então, 
o que fazer?

Ora, basta usar uma regra muito antiga do 
comércio, o que se tem na região, compra-se na 
região (se for de boa qualidade), o resto se 
traz de fora, sob demanda. Simples! Mas por 
que isto não tem funcionado? Por que a 
implicância com a carreta que veio aqui, 
divertiu um monte de gente e levou uns 
trocados embora? Reclamam, até, que os caras 
não gastaram nem com hotel na cidade, como 
disse o Vereador Sebastião Baldim em reuniões 
da Câmara. Ora, todos sabemos que parte do 
sucesso de um negócio está na redução de 
custos, então, se é possível não gastar 
dormindo em hotel, melhor, garantia de negócio 
lucrativo, como todos devem ser neste mundinho 
capitalista em que vivemos. Se eles gastassem 
dinheiro nos hotéis da cidade, o preço do 
ingresso seria maior,  o povo pagaria, não 
existe mágica.  

Imaginem quando o nepomucenense descobrir que 
comprar pela Internet é mais barato, cômodo e 
seguro, o que vamos fazer, sentar na praça e 
chorar? Ou reclamar nas tribunas? Se o 
comércio local não se mexer e continuar 
trabalhando da mesma forma que se faz há 99 
anos, podem ter certeza, estaremos diante de 
uma cidade fantasma, antes que a praga do 
padre funcione.

A filosofia oriental, especialmente a chinesa, 
tem um conceito interessante para isto, 
representado até pela escrita: o ideograma que 
descreve crise é o mesmo que descreve 
oportunidade. Então, se tirarmos os rabos das 

cadeiras, encararmos a crise, poderemos 
transformá-la em oportunidade. Mas, 
preservando a regra de comprar o que for 
possível por aqui. 

Por isto, por exemplo, eu utilizo gráfica 
local para fazer a edição impressa do 
NepoNews. Alguns me perguntam porque não uso o 
formato de jornal, eu respondo que é para 
deixar o dinheiro dos poucos anunciantes por 
aqui mesmo, em Nepomuceno. Se não existisse 
gráfica por aqui, ou o serviço fosse ruim, 
tudo bem, eu utilizaria gráficas de Lavras, 
mas o pessoal da GNEL presta um bom serviço e 
cumpre os prazos, embora pudesse ser mais 
barato em Lavras. Mas, não só de resultado 
financeiro sobrevive um negócio, existem os 
benefícios intangíveis. Seguindo a linha do 
protecionismo, deveria ser proibido um jornal 
local ser impresso em outra cidade, levando 
algum dinheiro daqui. Incoerências.

Então, por que não cobrarmos medidas das 
próprias autoridades locais para estimular, de 
fato, a circulação de riqueza por aqui? Como, 
por exemplo, remunerar as bandas locais que 
tocam nas festas, e não fazer as bandas locais 
se apresentarem de forma secundária, de graça, 
e ainda pagar uma boa grana para bandas de 
fora. Como, então, vamos estimular e permitir 
que alguma banda consiga realmente se 
estabelecer como banda comercial? Estas bandas 
não vão conseguir nem comprar microfones sem 
fio e irão acabar tocando em boteco vazio por 
falta de ensaio, equipamentos, etc. Ou então, 
para sermos coerentes, o Aviário Santo Antônio 
deveria ter seus produtos apenas 
comercializados aqui, pois, em outras cidades, 
eles são produtos externos. Já imaginaram o 
que aconteceria com o ASA se as cidades onde 
seus produtos são comercializados resolvessem 
fazer uma reserva de mercado e comprar ovos 
somente de seus produtores? 

Ora, sejamos realistas, se esta visão 
xenofóbica e isolacionista continuar, em breve 
Nepomuceno será tratada como reserva de 
cultura remanescente e se transformará em um 
caso sociológico, apenas. Como algumas 
reservas indígenas ou comunidades quilombolas. 

A mudança necessária para Nepomuceno não é 
apenas arrumar praças, terrenos de amigos e 
festinhas animadas, embora o povo goste muito. 
A mudança tem que ser de consciência, 
especialmente de que somos uma comunidade e 
não um conjunto de indivíduos capazes de jogar 
lixo pela cidade inteira sem se preocupar com 
as chuvas ou que se preocupam apenas com o 
próprio emprego. Como já disse aqui, temos que 
ver nossos vizinhos felizes, da felicidade 
dele depende a nossa. Assim, uma mudança 
estrutural que provoque resultados reais e 
positivos tem que começar.

""QQuueemm  aannddaa  nnoo  ttrriillhhoo  éé  ttrreemm  ddee  ffeerrrroo,,  ssoouu  

áágguuaa  qquuee  ccoorrrree  eennttrree  ppeeddrraass::  lliibbeerrddaaddee  

ccaaççaa  jjeeiittoo..""  --  MMaannooeell  ddee  BBaarrrrooss,,  ppooeettaa  

ppaannttaanneeiirroo..



""NNããoo  tteennhhoo  aa  rriiddííccuullaa  pprreetteennssããoo  ddee  aacchhaarr  qquuee  ffaalloo  aa  vveerrddaaddee,,  aappeennaass  tteennhhoo  aa  ccoorraaggeemm  ddee  
ffaallaarr  oo  qquuee  ppeennssoo""  --  EEuu  mmeessmmoo!!

Estatísticas NepoNews

Em agosto o NepoNews atingiu 290 mil 
hits, superando março (período da eleição), 
recorde anterior com 250 mil. Mais de 2 mil 
acessos individuais. Mas o post recordista 
ainda é sobre a prisão dos traficantes, que 
passou de 1600 acessos.

São 262 posts e 2.381 comentários.

CCaannaaiiss   NNeeppooNNeewwss
Livros

O Universo Numa Casca 
de Noz, do físico inglês 
Stephen Hawking, dá continui- 
dade ao famoso trabalho Uma 

Breve História do Tempo. Amplamente 
ilustrado, este livro é um delicioso passeio 
pelo mundo da Física, desde questões simples 
da Relatividade de Einstein até a complexa 
teoria das cordas, universos com 11 dimensões 
e buracos negros. Ele utiliza viagens imagi- 
nárias pelo espaço-tempo, bem como nos brinda 
com suas passagens pela série Jornada nas 
Estrelas, onde ele joga pôquer com Einstein, 
Isaac Newton e o Comandante Data. Leitura 
obrigatória para quem gosta de viajar pelo 
mundo da compreensão e entendimento.

c a n a i s @ n e p o n e w s . c o m . b r
(35)  9137-6058

Canal Livre

Tela Ácida

Pintar a realidade não é para um qualquer,
tem que ter audácia e coragem

para mostrar o mundo como ele é,
sem se preocupar com a própria imagem.

Mostrar fantasias e sonhos bonitos
é coisa para a indústria cultural,
que engana os humildes e aflitos

e diz que só o demônio pratica o mal.

O que seria de Picasso e Chagall
se eles não pintassem o real?
O que dizer de Dalí e Goya,

se não retratassem a paranoia?

A liberdade dos devaneios
de pintar o mundo com letras,
desenhar nossos medos e receios
como se fossem telas pretas,

não pode ser censurada
e por nenhum hipócrita amarrada.

O teclado sujo vira pincel,
o monitor é o portal da mente,
a impressora rabisca o papel,

o sentimento é a primeira semente
e para o sonho o único limite é o céu.

Alexandre Guimarães
Da Coletânea: A Vida é Ácida

JJOOMMAAPPEE
 A Loja do José Maria Pedroso

DDiisskk   RRaaççããoo   33886611--22113355
Leitora Pede Ajuda

A leitora Janete Botelho postou um 
comentário no NepoNews, em desespero, 
solicitando que sua mãe fosse atendida pelo 
médico, já que ela está de cama há quase um 
ano, precisando de aparelhos para respirar, e 
precisa das visitas periódicas. Janete disse 
que já cansou de implorar ao Secretário de 
Saúde, Junio César Amaral, mas até agora não 
conseguiu nada. Além disto, ela é diabética e 
já solicitou, há muitos anos, um aparelho de 

medir glicose e até agora nenhuma resposta.
Júnio disse, em sua apresentação na 

Câmara, que os PSF's agora podem prestar estes 
serviços, de visitas domiciliares e até alguns 
tratamentos em casa, como, por exemplo, a 
aplicação de um soro, evitando que o paciente 
enfrente filas em hospitais e tenha uma melhor 
condição de recuperação, além de diminuir os 
riscos de infecções hospitalares.

Janete está determinada a conseguir 
atendimento para sua mãe, já que é direito. 
Caso não seja atendida, disse que irá procurar 
a Justiça.

DEFINA SEUS

MÚSCULOS

E DE QUEBRA

SEU ESTILO DE VIDA

Travessa Getúlio Lima, s/n - Centro 

A T E N Ç Ã O

3861-1104

3861-1775

9132-6500



CCaannaaiiss   NNeeppooNNeewwss

Divulge e Participe! Acesse www.NepoNews.com.br
Liberdade de Expressão! Escreva suas ideias, palavras faladas o vento leva!

Canal Cidadão

O NepoNews inova mais uma vez e abre outro canal de comunicação, é o Canal 
Cidadão. Utilizando vídeos postados no site, quem quiser poderá gravar sua 
mensagem, em torno de 30 segundos até 1 minuto, que será disponibilizada no site, 
gratuitamente se não houver aspectos comerciais. É para o cidadão comum mandar 
seu recado para melhorar a cidade. Fale para a cidade, fale para o mundo. A 
câmera do NepoNews agora está à sua disposição, se a encontrar pela cidade mande 
seu recado. Se não encontrar, ligue para (35) 9137-6058 e combine. É a vez e a 
hora de cada um falar o que pensa, sem questões pessoais, sejam ofensas ou 
bajulações. 

Aviso: se você sofre de síndrome de auto-
piedade, dependência de favores públicos, auto-
estima em baixa e acha que sua vida só pode 
melhorar se houver caridade pública, não leia, 
este texto pode ser prejudicial à sua saúde.

Eu tenho reparado, desde que cheguei por 
aqui, que as pessoas têm muitos receios, 
inclusive de lutar por aquilo que acreditam ou 
é direito. O medo de perder empregos, perder 
clientes ou posição social tem norteado as 
relações pessoais e institucionais em 
Nepomuceno. Eu já escrevi textos sobre isto, 
como o "Reféns do Medo", mas o que eu vi na 
última festa da cidade, realmente, me deixou 
bastante preocupado em relação à capacidade de 
Nepomuceno sair deste buraco, especialmente 
aquele que se aproxima, ano que vem, com a 
possibilidade de uma crise mais séria na 
cafeicultura por conta da atual seca. Isto se 
confirmando, a dependência da economia da 
cidade em relação ao dinheiro do funcionalismo 
será ampliada, podendo piorar o comportamento 
subserviente que descrevo abaixo.

A informação que recebi sobre a 
remuneração das bandas locais para se 
apresentarem na festa da cidade, embora seja 
extra-oficial, foi feita por membros das 
bandas, portanto, tem bastante credibilidade. 
Foi-me dito que cada banda local receberá a 
vultuosa quantia de R$ 200,00 pela 
apresentação como forma de estímulo. Aí está 
uma boa questão, desde quando R$ 200,00 é 
estímulo para a produção cultural? Do meu 
ponto de vista isto é esmola. Mas, o pior não 
é isto, é ver os artistas se sujeitando e 
ainda agradecendo, efusivamente, o espaço 
oferecido, semelhante ao pedinte de sinal de 
trânsito quando ganha 50 centavos e ainda diz: 
"Deus lhe pague, muito obrigado". 

Ora, desde quando é favor o que 
autoridades como prefeitos, secretários ou 
mesmo organizadores de evento fazem para 
promover cultura? São remunerados com dinheiro 
público, utilizam dinheiro público para 

realizar eventos e ainda são considerados 
altruístas e dignos de bajulação? Estão ali 
escovando os próprios egos e ainda encontram 
pessoas capazes, e capachos, de massagear 
ainda mais estes egos inflados com dinheiro 
público.

Minha posição pode parecer radical ou 
qualquer outra coisa que os puxassacos de 
plantão queiram, mas eu considero revoltante 
qualquer comportamento subserviente de uma 
criatura que se diz racional ou inteligente. 
Esta é um das situações que mais me revoltam, 
por conta dela eu já pedi demissão ou 
abandonei projetos que poderiam ter me dado 
bastante lucro, mas não suporto compactuar com 
hipocrisias ou me submeter a um poder não 
existente. Somos seres humanos, iguais perante 
as regras sociais que criamos, portanto, não 
devemos nos sujeitar a qualquer tipo de 
manipulação, exploração, submissão ou mesmo à 
mendicância. Por isto, não acredito em modelos 
de gestão centralizados, acho o associativismo 
e cooperativismo uma forma muito interessante 
de união para o fortalecimento social, como 
vem acontecendo em alguns lugares. Mas uma 
associação só funciona se não houver 
envolvimento de nenhum membro dos poderes 
centrais ou políticos que apenas querem 
aparecer e garantir que os associados puxarão 
seu saco nas festas ou eventos. A economia 
solidária pode diminuir estas diferenças de 
poder e tornar os homens e mulheres mais 
iguais, de fato e não apenas de direito. Mas, 
para isto, é imprescindível que o primeiro 
homem ou mulher diga não à submissão e não 
abaixe a cabeça, nem as calças, para ninguém 
supostamente mais poderoso. Ainda mais quando 
este poder é ilusório, temporário e dado 
apenas como representatividade do grupo.

Quem quiser continuar bajulando e 
sobrevivendo de migalhas, que o faça 
conscientemente. Mas, quem quiser mudar, que 
comece já e inverta a relação, cobre ações 
concretas e não apenas favores e esmolas.

Mendicância, Subserviência ou Educação?



Logo após a notícia da interdição da 
área do lixão onde estava o material estranho, 
eu visitei o local, no sábado dia 21 de 
agosto. Estava tudo exatamente do mesmo jeito 
que sempre foi, com entulhos, pneus, queima de 
lixo, restos de animais, etc. Não vi nenhum 
indício de lixo hospitalar, mas também não 
procurei. O material estranho descartado no 
local também não encontrei, devem ter colocado 
em outro local ou está encoberto com entulhos, 
etc.

Voltei novamente no dia 1 de setembro, 
para ver se já haviam interditado a área, como 
solicitado pelos técnicos de FEAM (Fundação 
Estadual do Meio Ambiente) e CETEC (Fundação 
Centro Tecnológico de Minas Gerais). 
Continuava sem porteira, cercas ou plaquinhas, 
mas tinha um pessoal trabalhando com um trator 
de esteira e um caminhão. O local estava mais 
“limpo”, empurraram parte dos entulhos e 
restos de queima, mas restos de animais e 
pneus continuam do mesmo jeito. Parece que 
estão preparando para isolar o local, como 
informado pelo Ministério Público. 

Os técnicos da FEAM devem vir ainda este 
mês em Nepomuceno para vistoria o local e 
verificar quais danos o material 
clandestinamente jogado lá provocou e apurar 
responsabilidades. 

S e r r a l h e r i a  M a s s o n

( 3 5 )  9 8 5 2 - 4 4 4 5

Lixão: O Descaso Continua

Júri Popular em Nepomuceno

Dia 30 de setembro, às 9 horas, no Fórum da Comarca de Nepomuceno, ocorrerá o júri 

popular para julgar os réus André da Silva Miranda e Valdenir Pereira da Silva, vulgo Lica, 

pelo assassinato (homicídio qualificado) de Claudio Batista Lopes em 11 de outubro de 2007 por 

disputa de ponto de tráfico de drogas, com vários tiros.  Eles são réus não confessos. Quem 

desejar mais informações, pode consultar a página tjmg.jus.br com o número do processo 

0446070079936-8.

Já no  dia 28 de outubro, às 9 horas, ocorrerá o júri popular onde o réu é Carlos Alberto 

de Jesus pela tentativa de homicídio de Bruno Eduardo da Mata com dois tiros em área não letal 

no dia 7 de julho de 2007, por motivo desconhecido. O réu ainda responde por outros processos, 

um homicídio consumado e outra tentativa. Processo número 044607007442-7.


