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“O Sicredi parabeniza o Município de Machado por seus 139 anos de história. 
Estamos chegando para fazer a diferença na vida financeira do machadense e da comunidade”!

Sob o Céu de Odacham
Título da obra literária da 

professora e membro da Academia 
Machadense de Letras, Selma Viei-
ra de Oliveira, ‘Odacham’ é a pala-
vra Machado escrita ao contrário. 
– Obra contemporânea, editada em 
1999, retrata memórias da família 
e amigos da escritora.

Visto por outro prisma, a histó-
ria de Machado precisa ser revista 

e re-colocada em seus trilhos. Cida-
de de clima agradável, acolhedora, 
com excelentes indústrias e mar-
cas; terra de homens e mulheres 
pioneiros em diversos setores como 
a literatura, a gastronomia e culi-
nária, a música e os esportes, Ma-
chado precisa investir, ainda mais, 
em segurança, geração de emprego 
e renda e qualidade de vida.
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“Nada melhor que celebrar o aniversário da Terra do Café com um dos melhores cafés do Brasil”.

Poesia Postal
Pitagoras Fernandes

O trem partiu da estação
Levando o tempo passageiro
Um século senhor gentil
De linho, cartola e bengala

O trem partiu...
E partiu em pedaços a estação
De todas as estações
Outono - inverno - primavera - verão

Não verão, aqueles que ficaram,
Os açoites metálicos ritmados
Dos românticos vagões enfileirados.
O trem partiu. Definitivamente partiu...

A estação virou empório agrícola
Seu Antônio do lampião morreu
Dona Chica do mingau tem 98 anos
(Mesmo esclerosada ela lembra
Do Manoel maquinista, enfatiotado,
No seu fardamento de brim rústico)
Pedro bilheteiro passou dessa
Pra melhor e não vende mais bilhetes.

Os moleques que pongavam
No derradeiro vagão
Cresceram, casaram e tem filhos.

Eles não sabem que um dia
O trem partiu da estação

Não há mais estação... não há mais trem...
Os trilhos foram enrolados
Feito novelos de lã

Sumidos com o tempo passageiro
Do saudoso trem que partiu.

Quem dera, meu Deus, 
Acordar ao som daquele apito
Do ensurdecedor tilintar metálico
E voltar a ser feliz vendo o trem
Chegar na velha estação.

O TREM PARTIU. DEFINITIVAMENTE, PARTIU
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9 8815-0905

A história e os anos 
tatuados em sua pele!

Viver em Machado com qualidade de vida. 
Venha para a TITANIUM BOX!

O poder das MARCAS nas páginas da
O ponto chave de uma em-

presa [de uma MARCA] não é 
e nunca foi a simples venda de 
produtos e serviços.

O que diferencia uma em-
presa qualquer de outra que é 
reconhecida pela comunidade 
onde ela está inserida, na re-
gião, no País e no mundo, é a 
experiência que ela oferece às 
pessoas.

As décadas de trabalho das 
empresas que estão nas pági-
nas da FOLHA, hoje, demons-
tram o porquê essas MARCAS 
se tornaram e se tornam tão 
fortes.

Por isso, a FOLHA MA-
CHADENSE é um dos prin-
cipais canais de mídia do sul 
de Minas Gerais. O Jornal alia 
trabalho sério, tradição e jor-

nalismo comprometido com a 
verdade. E, MARCAS sérias 
e prósperas, investem e aliam 
suas identidades visuais com 

quem têm princípios e luta por 
ideias comuns, como igualda-
de, liberdade e fraternidade.

Você sabe o que acontece 

quando uma empresa tem con-
sumidores fiéis aos seus pro-
dutos?

Invista na sua MARCA!
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A história de Machado passa por aqui
Há 46 anos, a história de Ma-

chado é escrita pelas páginas da 
FOLHA MACHADENSE, sema-
nalmente. Hoje, também diaria-
mente através do endereço eletrô-
nico do site.

Apesar das mudanças tecno-
lógicas e dos ‘tempos modernos’, 
é no papel que os fatos se concre-
tizam e se materializam.

Testemunha ocular da his-
tória, a FOLHA [impressa e di-
gital] revelou e acompanhou os 
desdobramentos políticos que le-

varam à cassação, recente, de um 
prefeito. – Poucos acreditavam 
que isso poderia ocorrer. A par-
tir do momento que a IMPREN-
SA começa a divulgar os fatos, 
o caso ganha corpo; as pessoas 
ficam esclarecidas.

Numa cobertura multimídia, 
a FOLHA trouxe imagens, vídeos 
e textos. Muitos textos... reprodu-
ção de documentos e opiniões.

A FOLHA se renova e se for-
talece a cada dia. O Jornal está, 
mais do que nunca, à disposição 

da comunidade, seja no esporte, 
na área cultura, no apoio às tradi-
ções populares, em meio ao sin-
cretismo religioso, ao lado da boa 
política e das causas sociais.

FOHA: há 46 anos ao lado 
dos machadenses!
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