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Retro Escavadeira é recebida em
Tocos do Moji pelo prefeito

Toninho Rodrigues

Prefeito Toninho Rodrigues e o Deputado Federal Reginaldo Lopes
na entrega da Retro Escavadeira em Tocos do Moji
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Coreto é inaugurado em Borda
da Mata com três apresentações

musicais em dezembro

Solenidade de inauguração do Coreto de Borda da  Mata

“ F e s t e j a  B o m  R e p o u s o ”
movimenta a cidade por nove dias
e reúne milhares de pessoas para
prestigiar os inúmeros eventos
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Uma multidão prestigiando o “Festeja Bom Repouso”
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Senador José Bento realiza 1ª
Reunião para iniciar o Plano do

Município de Saneamento Básico

Reunião no Gabinete do Prefeito Flávio
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Coleta de lixo em Borda da Mata volta a ser feita durante o dia
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Ditinho Artur - Presidente

Jorginho - Vice-Presidente

Magali - Secretária

Ditinho Artur é
novo Presidente

da Câmara
 Municipal
de Borda da
Mata para o
ano de 2014
Nova Mesa Diretora
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Senador José Bento
Acompanhe aqui o desenvolvimento

de seus filhos!!! Saiba o que as professoras
têm a dizer sobre o PNAIC.

O PNAIC fez com que repensássemos
sobre a nossa prática pedagógica, trouxe
novos conteúdos e novas estratégias de
ensino. Enfim, despertou o interesse de
nossos alunos para a leitura e a produção
escrita. Elizabeth Dias - Supervisora
pedagógica.

      Eu como educadora, participando
de curso do PNAIC, consegui ter uma
visão mais ampla, onde novos
conhecimentos adquiridos fluíram para
a inovação e crescimento pedagógico
na alfabetização e letramento. Como
professora recuperadora, vi com meus
olhos um grande desempenho das
crianças, quando eu  comecei  a
trabalhar com eles em todas as séries,
eles não sabiam ler nem escrever, agora
já lêem e escrevem. Agradeço a
orientadora Marilda Franco, junto as
colegas o qual trabalhamos o ano
in teiro, todos unidos em prol da
Educação. Doro teia  Xavier do
Nascimento - Professora recuperadora.

    O PNAIC é sem dúvidas um excelente
curso, nos trouxe muitas propostas
criativas e prazerosas de se trabalhar com
a alfabetização. Com a utilização dos
livros e jogos cedidos pelo curso, nos
auxiliou bastante no desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos. Eles
adquiriram o hábito de ler, e como

consequência o desenvolvimento da
leitura e produção escrita. Agradeço pela
oportunidade de ser uma professora
alfabetizadora e fazer parte do PNAIC.
Professora: Luciene Matos.

Para mim o curso do PNAIC foi uma
experiência maravilhosa. Além dos
conhecimentos adquiridos durante os
nossos encontros também acrescentou
muitas atividades novas para os meus
alunos. Os livros da literatura em sala
de aula realizaram um sonho, e que só
foi possível agora. Os livros na sala de
aula melhoraram a leitura, escrita e
também a produção de textos. Quero
participar de outros cursos para
melhorar ainda mais o meu desempenho
em sala de aula e também o ensino na
minha escola. Maria Neuza de Souza  -
Professora do 3º ano.

Eu Marina Roberta Lopes
Coordenadora Municipal do PNAIC
fiquei muito feliz pela oportunidade de
fazer parte da alfabetização dos nossos
alunos dando oportunidade de uma
educação de qualidade. O PACTO abriu
portas para a melhoria no processo
ensino/aprendizagem.

 Orgulho é um sentimento que reflete
a uma experiência agradável seja na vida
afetiva e/ ou profissional. Eu tenho

orgulho em fazer parte da equipe de
alfabetização da minha escola e
principalmente em estar fazendo parte do
PNAIC, onde no decorrer do curso pude
obter novas vivências e ampliar meu
olhar  . O material nos deu muitas
possibilidades de discussão e a troca de
ideias do SEA( Sistema da Escrita
Alfabética). Elaine Cristina Vieira
Professora do 1º ano.

É uma enorme satisfação estar
participando desse momento Histórico da
Educação, onde os governos federal,
estadual e municipal se uniram em prol de
uma educação com mais qualidade para
nossas crianças.

Gostaria de agradecer o prefeito Flávio
de Souza Pinto, juntamente com a
Secretária da Educação Luana Maria
Gomes e o Diretor Ednaldo Josmar da Silva
por terem aderido ao pacto e também pelo
apoio dado durante todo o ano.

Gostaria de parabenizar a todas as
professoras pelo comprometimento que
tiveram durante o curso e pela dedicação
com seus alunos.

Ao final do curso de Língua Portuguesa
e do ano letivo já podemos comemorar o
sucesso e o avanço que a educação do
nosso município alcançou.

Marilda Franco - Orientadora munici-
pal do PNAIC ( Programa Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa).

Pessoas envolvidas com o Projeto Pnaic(Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa)

CRAS de Senador José Bento
realiza confraternização de fim

de ano com os usuários de
Programas oferecidos na

entidade, com a Escolinha
de Futebol e Grupo de Dança

No dia 16 de dezembro, aconteceu no
CRAS de Senador José Bento  a
confraternização  com usuários do
CRAS, os quais part iciparam do
Aprendendo com CRAS e GAP. Entre as
atrações deste dia houve amigo secreto

e logo após, foi servido aos presentes
bolo, salgadinhos e refrigerantes.

Além disto, nos dias 11 e 12 foi feita
também a confraternização com os
alunos da Escolinha de Futebol e Grupo
de Dança.

Confraternizção
do CRAS

Confraternizção
da Escolinha de

Futebol

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

Confraternizção
do Grupo de

Dança

“Educar é semear
com sabedoria e

colher com
paciência.”

Augusto Cury
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Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a

 população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você

as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de

procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o

Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para

 melhor orientar seus clientes.
Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Tocos do Moji é a 11ª melhor cidade do Brasil em Olimpíada de Matemática
Ranking divulgado pelo Instituto

Nacional de Matemática Pura Aplicada
(Impa) mostra que as cidades do interior
do Brasil, com menos de 10 mil habitantes,
são as que tiveram melhor desempenho
em nove anos da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

Para chegar ao índice de desempenho,
o Impa, organizador da Obmep, dividiu o
total de pontos acumulados nas
premiações durante os nove anos pelo
número de alunos classificados para as
segundas fases da competição. Assim,
cada cidade recebeu uma nota (veja lista
abaixo dos 20 melhores municípios).

O resultado da última edição da Obmep
foi divulgado no final de novembro. Seis
mil estudantes em todo o país receberam
medalhas. Professores, escolas e
secretarias de educação também são
premiados com base no desempenho dos
respectivos alunos.

A Globo, através do G1,  publicou uma
reportagem sobre dez escolas públicas que
têm resultados acima da média em
matemática na Prova Brasil. Só uma delas
é localizada em uma cidade considerada
grande - Joinville (SC). Dados do Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes
(Pisa) 2012, divulgados na época também
, apontam que o Brasil melhorou no
conhecimento da disciplina, mas ainda tem
muito a avançar. O país ficou em 58º lugar
entre 65 nações no ensino de matemática.

Dores do Turvo, cidade mineira com
menos de 5 mil habitantes, encabeça a lista
dos campeões da matemática. O município
levou neste ano quatro medalhas de ouro,
três de prata, sete de bronze e 19 menções
honrosas. Dos 36 competidores
classificados para a segunda fase, 33 fo-
ram premiados. Ao longo de nove anos,
foram 166 prêmios, entre medalhas de
ouro, prata, bronze e menção honrosa.

Em segundo lugar aparece Cocal dos
Alves (PI), seguida por cinco municípios
mineiros: Cachoeira de Minas, Coronel
Xavier Chaves, Carvalhos, Coimbra e
Conceição dos Ouros.  Entre as 50 cidades
com melhor desempenho na Obmep, 34
são mineiras. Dos 500 ouros distribuídos
na competição neste ano, os alunos de
Minas Gerais arremataram 149.

Entre as 50 cidades melhores nas
olimpíadas, uma é do Espírito Santo
(Marechal Floriano); oito são do Rio
Grande do Sul (Três Arroios, Selbach,
Tupandi, Mato Leitão, Westfália, Salva-
dor das Missões, Relvado e Imigrante);
duas de Santa Catarina (São Bonifácio e
Antônio Carlos) e quatro de São Paulo
(Uchoa, Fartura, Américo de Campos e
Rubinéia); além do Piauí, que foi
representado por Cocal do Alves. Os
demais Estados não aparecem entre os 50
mais bem colocados.

Neste ano, municípios como Amambai
(MS), Jales (SP), Massaranduba (SC) e
Quixaba (PE) também garantiram boas
premiações. A pernambucana Quixaba com
6 mil habitantes teve duas medalhas de
ouro - no total, no Estado levou oito. Cinco
estados - Maranhão, Acre, Alagoas,
Amapá, Roraima - terminaram a
competição sem nenhuma premiação de
primeiro lugar.

“A diferença é que um professor no in-
terior do país tem um status social que
não existe nas grandes cidades. Um pro-
fessor com alunos medalhistas de
olimpíadas é reconhecido” diz Claudio
Landim, coordenador da Obmep

‘Professor tem status social’
A Obmep é dividida em duas fases e

contou neste ano com a participação de
18 milhões de alunos de mais de 47 mil
escolas. Na primeira etapa, eles fizeram uma
prova com 20 questões de múltipla escolha

aplicada na própria escola. Cerca de 5%
dos alunos de cada colégio com melhor
desempenho se classificaram para a
segunda etapa. Nesta fase, foram seis
questões discursivas que envolviam
cálculo e raciocínio.

O coordenador-geral da Obmep e diretor
do Impa, Claudio Landim, diz que os
resultados quase sempre estão atrelados
ao trabalho de um professor (ou até mais
de um) que incentiva a participação dos
alunos e oferece treinamentos específicos.
A figura deste docente, segundo ele, pode
aparecer tanto em cidades pequenas
interioranas, como nas capitais.

“A diferença é que um professor no in-
terior do país tem um status social que
não existe nas grandes cidades. Um pro-
fessor com alunos medalhistas de
olimpíadas é reconhecido. Todos os
habitantes dali foram um dia alunos
daquele professor. Há um reconhecimento,
o que torna a carreira mais atrativa”, diz
Landim.

Impacto no ensino
Além de descobrir e incentivar talentos

em escolas públicas, um dos objetivos da
Obmep é impactar a qualidade do ensino
da matemática. “Acredito que no médio
prazo, mudando a metodologia de ensino
na matemática, introduzindo a resolução
de problemas na sala de aula, poderia

haver um impacto no desempenho no
Pisa.”

Com esta proposta, a Obmep vai
expandir para todo o país um programa
chamado Programa Oficinas de Formação
(PROF), que já ocorre em São Paulo. Trata-
se de uma oficina dividida em quatro
módulos, de seis meses cada, para treinar
professores de matemática. “Queremos
estimular o uso do material da Obmep em
sala de aula, já que muitos professores
não percebem a conexão entre os
problemas [no sentido de exercícios] e o
currículo da matemática. Vamos começar
pequenos, mas a longo prazo queremos
treinar pelo menos 3 mil professores ao
ano.”  Os docentes serão selecionados
pelas secretarias de educação locais.

Veja lista dos vinte melhores
municípios:

1) Dores do Turvo (MG) -  35
pontos - 4.462 habitantes (*)

2) Cocal dos Alves (PI) - 32 pontos -
5.572 habitantes

3) Cachoeira de Minas (MG) - 29 pontos
- 11.034 habitantes

4) Coronel Xavier Chaves (MG) - 26
pontos - 3.301 habitantes

5) Carvalhos (MG) - 26 pontos - 4.556
habitantes

6) Coimbra (MG) - 24 pontos - 7.054
habitantes

7) Conceição dos Ouros (MG) - 24
pontos - 10.388 habitantes

8) Três Arroios (RS) - 23 pontos - 2.855
habitantes

9) Santo Antônio do Rio Abaixo (MG) -
22 pontos - 1.777 habitantes

10) Pimenta (MG) - 22 pontos - 8.236
habitantes

11) Tocos do Moji (MG) - 22 pontos -
3.950 habitantes

12) Juruaia (MG) - 21 pontos - 9.238
habitantes

13) Senador Firmino (MG) - 20,9 pontos
- 7.230 habitantes

14) Selbach (RS) - 20,7 pontos - 4.929
habitantes

15) Capitólio (MG) - 20,5 pontos - 8.183
habitantes

16) Tupandi (RS) - 19,6 pontos - 3.924
habitantes

17) São Bonifácio (SC) - 19,5 pontos -
3.008 habitantes

18) Mato Leitão (RS) -  19,1 pontos -
3.865 habitantes

19) Japaraíba (MG) - 3.939 habitantes
20) Senhora de Oliveira (MG) - 5.683

habitantes

(*) segundo o IBGE

Tocos do Moji comemora aniversário e final de
ano com  diversas atrações em uma grande festa

Se por si só o Final de Ano é marcado
por tradicionais Festividades, Tocos do
Moji conta ainda com a comemoração
de sua Emancipação  Po lí tico-
Administrativa que acontece no dia 29
de Dezembro seguido, é claro pelo
Reveillon.

São 18 anos de Emancipação Político-
Administrativa coroado por grandes
conquistas as custas de  trabalho sério
onde a preocupação se centra na busca
pela qualidade de vida de sua população,
a qual experimentou no findado ano de
2013 a alegria de pertencer a uma cidade
que consegue conciliar
desenvolvimento com a manutenção da
moral e dos bons costumes.

No sábado 28/12 de 2013 a Banda
TRANSASOM comandou a festa,
contagiando toda população local, bem
como todos os visitantes ao som de
muita música. Já no domingo dia 29, as
atenções se vol taram para a
comemoração dos 18 anos de
Emancipação Político Administrativa
com a apresentação da Banda Lira
Tocosmojiense, a qual após executar o
Hino da Cidade, abrilhantou o final da
manhã com uma apresentação
inesquecível. Já à noite, o cantor Juliano
Henrique embalou a multidão ao som de
muito forró.

No dia 31 de Dezembro, como é
tradicional, a população optou por
festejar a chegada de 2014 em plena
Praça Central ao som da Banda TEMPO
LIVRE, a qual alguns minutos antes da
meia noite convidou a todos para a
contagem regressiva seguida de uma
grandiosa queima de fogos, coroando
mais um ano de trabalho em prol da
qualidade de vida da população.

O Prefeito Toninho Rodrigues em
breves palavras, no palco da festa,
deixou sua mensagem de fé e esperança
de um 2014 de muitas conquistas para a
população, desejando muita saúde, paz
e prosperidade para os cidadãos do
município, “extensivo também a todos
que visitavam nossa querida cidade.”

Festividades de fim de ano e aniversário de Tocos do Moji

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Anuncie no
Tribuna Popular
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A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Anuncie no
Tribuna Popular

No dia 24 de dezembro, foi comemorado o
aniversário da Enfermeira Verinha que trabalha
no Pronto Atendimento de Borda da Mata. Foi
comemorado com um belo café da manhã,
bolo de fubá, bolo de cenoura, broa de fubá, pão
de queijo, etc. Houve queima de fogos, com
homenagem por tele mensagem e vários
cartazes onde seus amigos de trabalho
puderam expressar o quanto é importante a sua
presença em seu ambiente de trabalho e na
comunidade, onde todos puderam desejar um
Feliz Aniversário com muita paz e saúde.
Uma homenagem de todos seus amigos, em
especial Irma Borges.

Aniversário - Enfermeira Verinha

Bom Repouso reinstala Conselho Comunitário de Segurança Pública
A Polícia Militar de Bom Repouso –

MG, realizou, no dia 16 de dezembro,
uma reunião para a formação da nova
diretoria do CONSEP – Conselho
Comunitário de Segurança Pública. O
encontro foi realizado no CRAS (Centro
de Referência e Assistência Social) do
município. Vereadores, representantes
do  Poder Executivo e cidadãos
bomrepousenses participaram.

A ideia do Conselho foi apresentada
pelo SGT. Nascimento, que explicou seu
funcionamento e propôs a reinstalação
do mesmo no município.   A criação dos

conselhos nos municípios é um pedido
do comando da PMMG, que vê nele uma
possibilidade de estarem mais próximos
dos cidadãos. Também foi explicado
pelo Sargento que o Conselho não pode
se envolver em política. Os conselhos
devem ser apolítico e apartidário. “O
CONSEP tem que trabalhar junto às
associações de bairro , saber  da
demanda de cada um e nos ajudar”,
concluiu o SGT. Nascimento. Na
ocasião , foi  proposta uma nova
diretoria que seria empossada
posteriormente.

Diretoria do Consep de Bom Repouso
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)
       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares

     CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Av. Alvarina Pereira Cintra,45  Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Ultramaratona percorre 217 quilômetros
em 12 cidades, inclusive Borda da Mata

A corrida Ultramarathon Brazil 135
é realizada nas montanhas da Serra
da Mant iqueira em Minas Gerais.
Criada pelo ultra maratonista Mario
Lacerda em 2005, a prova acontece
no trecho  de maior dificu ldade do
Caminho da Fé. “A BR 135 Ultra
nasceu inspirada em conceito e em
espírito pela Ultramaratona Badwater,
no Vale da Morte, Estados Unidos.
Ela é realizada em relevos diferentes
e o atleta, ao longo da prova, “sobe e
desce” o equ ivalente a um Monte
Everest, com um total de mais de 10
km de subida e aproximadamente 9 km
de descida acumuladas” expl ica
Lacerda.

Com saída de São João da Boa Vista/
SP, a corrida passa por Águas da Prata/
SP, Andradas/MG, Serra dos Limas/MG,
Barra/MG, Crisólia/MG, Ouro Fino/MG,
Inconfidentes/MG, Borda da Mata/MG,
Tocos do Moji/MG, Estiva/MG,
Consoloção/MG até Paraisópolis/MG.

Cerca de 250 atletas de 14 diferentes
países do mundo e muitos estados
brasileiros vão  percorrer 217
quilômetros, em até 60 horas. A largada é
no dia 17 de janeiro e a chegada prevista
para 19 de janeiro. A BR 135 Ultra é
considerada a prova mais difícil do Brasil.
Em 2013, os atletas passaram por Borda
da Mata durante a noite e fizeram uma
breve parada na Praça Nossa Senhora

do Carmo, no Centro, até seguirem a
prova. Este ano, de acordo com os
organizadores, os corredores devem
passar pelo município bordamatense no
dia 18 de janeiro, durante a noite também.

Ao longo da maratona, uma equipe de
apo io com cerca de 700 pessoas
acompanham os corredores durante todo
o percurso para dar toda a assistência
necessária.

A Ultramarathon Internacional
acontece também no Norte do Canadá
(neve), no deserto do Vale da Morte,
USA, e agora criou um novo trajeto na
França (The North Face Ultra Trail Du
Mont-Blanc) para o que a Brazil 135
passa a ser classificatória.

Ultramaratona do ano passado passando por Borda da Mata

Deputado Estadual Leonardo
Moreira inclui Cervo e

Sertãozinho no programa
de acesso a telefonia móvel

O Programa Minas Comunica II do
Governo de Minas visa disponibilizar o
acesso aos serviços de telefonia móvel
em distritos dos municípios mineiros. Por
intermédio do Deputado Estadual,
Leonardo Moreira, os distritos Cervo e
Sertãozinho de Borda da Mata estão
incluídos no projeto.

Os serviços que já existem nos distritos
brodamatenses serão aprimorados pelo
programa do Governo do Estado, o qual

vai disponibilizar o acesso aos serviços de
telecomunicações, especialmente ao serviço
móvel com capacidade de prover telefonia
e transmissão de dados; proporcionar in-
fra-estrutura para acesso aos serviços, com
capacidade de prover telefonia e transmissão
de dados, de forma universal, em iguais
condições.

A solenidade de lançamento do programa
aconteceu no dia 13 de janeiro na cidade
administrativa em Belo Horizonte.

Cemig investe em sistema de
aquecimento solar no Lar Irmã

Maria Augusta, em Borda da Mata
Novo sistema vai ajudar a instituição a economizar energia

A Cemig, através do Programa Energia
Inteligente (EI), finalizou neste mês, a
obra de instalação  do sistema de
aquecimento solar no Lar Irmã Maria
Augusta, no município de Borda da Mata.
Por meio do Projeto Solar ILPI, a
instituição foi beneficiada pelo Programa
de Eficiência Energética da Cemig no in-
tuito de economizar energia, deixando os
recursos da conta de energia elétrica para
outros investimentos, e ajudar o planeta
transmitindo conhecimento sobre o uso
correto e seguro da energia.

Por meio de uma parceria entre o
Governo de Minas, a Cemig e o Serviço
Voluntário de Assistência Social (Servas),
as instituições de longa permanência que
estão localizadas nos municípios
atendidos pela Cemig estão recebendo a
substituição de chuveiros elétricos por
sistemas de aquecimento solar de água.
A Cemig investiu R$ 47.216,48 em um
sistema com 36 m² de placas coletoras.

Solar ILPI
O Projeto Solar ILPI visa à substituição

de chuveiros elétricos por sistemas de

aquecimento solar de água em
Instituições de Longa Permanência
Para Idosos (ILPI) no Estado de Minas
Gerais cadast radas no Serviço
Voluntário  de Assistência Social
(Servas), retirando o consumo de
energia elétrica do horário de ponta
(17h às 22h). A instalação  dos
aquecedores solares será realizada em
508 entidades perfazendo um total
aproximado de 20.800 m². O valor total
investido pelo Projeto será de R$ 29
milhões.

Colacação de energia solar no LIMA

Famílias inscritas em
programas sociais do Governo
devem atualizar cadastro no
Departamento de Assistência

Social de Borda da Mata
As famílias que se inscreveram no

Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal devem atualizar o
cadastro sempre que houver mudança
na família ou no prazo máximo de dois
anos. Os programas socioassistenciais
que demandam atualização constante no
CadÚnico são:

 -Aposentadoria para Pessoa de Baixa
Renda

- Carteira do Idoso
- Isenção de taxa para concursos

públicos
- Passe livre para pessoas portadoras

de deficiência em sistema de transporte
coletivointerestadual

- Programa Bolsa Família
- Programa de Erradicação do Trabalho

Infantil – Peti
- Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego – Pronatec
- Programa Minha Casa, Minha Vida

- Tarifa Social de Energia Elétrica e Água
(cemig e Copasa)

- Telefone Popular
Os beneficiários do Bolsa Família

precisam entrar em contato com a Gestão
Municipal e conferir se o cadastro está
atualizado. As famílias com cadastros
desatualizados podem ter os benefícios
bloqueados, além disso, as crianças da
família dever frequentar a escola
regularmente, pois os alunos com frequência
inferior a 85% podem ter o benefício
bloqueado ou até perder. A pesagem
também é obrigatória para acompanhamento
de desenvolvimento saudável.

As famílias devem procurar o
Departamento de Assistência Social para
verificarem a situação cadastral. O
Departamento está localizado na Rua
Eduardo Amaral, 525 – Centro e o horário de
atendimento é de segunda a sexta-feira, das
11h às 17h.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Reveillon em Borda da Mata reúne famílias
para show da virada e queima de fogos

Quem passou o Reveillon em Borda da Mata assistiu a queima de fogos a meia noite que brindou
a chegada de 2014. A festa teve também show com a banda Generations na Praça Antônio Megale.

Jovens, crianças e famílias inteiras aproveitaram a noite de clima agradável com segurança
 e sem incidentes em Borda da Mata.

Fotos: Christian Siqueira

Polícia Militar de Borda da
Mata prende autor de roubo a
transeunte e recupera 594 reais
No dia 26 de dezembro de 2013, a Polícia Militar de Borda da Mata foi informada, de

que na Avenida João Olívio Megale, S/N, Bairro Centro, próximo a Funerária Felix um
senhor acabara de ser assaltado e agredido. No local,  a PM deparou-se com a vítima
A. O. , 55 anos, lavrador,  sangrando e com escoriações na cabeça e no braço, o qual
relatou que estava deslocando-se para sua residência, momento em que dois
indivíduos surgiram por trás o agarrando e enforcando vindo a cair no solo, chutando
sua cabeça e desferindo dois socos no rosto; um dos autores era magro, alto,  trajava
bermuda e saiu correndo em direção ao bairro São Judas.O segundo era alto, magro,
trajava bermuda, blusa clara e boné, que pegou sua carteira cor vermelha, contendo
a quantia de R$594,00, saindo correndo tomando rumo ao bairro Amoreiras; de posse
das informações, a vítima foi socorrida, sendo realizado rastreamento, onde a poucos
metros do ocorrido, na rua Sebastião de Freitas, a equipe policial  deparou-se com o
autor T. H. S., 21 anos, solteiro, desocupado, ofegante e com as mesmas características
descritas pela vítima. O autor demonstrou resistência passiva, se negando a ser
submetido a abordagem, pois tentava esconder o dinheiro que estava enrolado na
blusa que estava em sua mão, sendo encontrado  a quantia de R$594,00, sendo dado
voz de prisão em flagrante e o dinheiro apreendido; a vítima reconheceu o autor do
crime sendo o mesmo encaminhado a Delegacia de plantão na cidade de Pouso
Alegre onde foi ratificado o flagrante.

Polícia Militar prende
homem de 22 anos que

roubou celular de adolescente
No dia 22 de dezembro de 2013, a Polícia Militar de Borda da Mata foi solicitada

sobre um roubo a transeunte. Em contato com as vítimas, os menores J. E. C., 14
anos, estudante, e A.J. S., 15 anos estudante, foi relatado que seguiam pela avenida
Joao Olívio Megale quando  o autor B. G. B. R., 22 anos, cortador, negro, cabelo
raspado, trajando blusa preta, short jeans, abordou as vítimas dizendo que queria
um cigarro, sendo que relataram que não fumavam e saíram correndo; o autor teria
ido atrás das vítimas, agredindo-as e tomado a força o celular de umas delas, e  em
seguida mandou as vítimas irem andando dizendo que: se falassem com alguém  ou
com a Polícia, ele os encontraria e bateria de novo, evadindo tomando rumo ignorado.
De posse das características do autor, foi realizado rastreamento logrando êxito em
encontrá-lo no centro da cidade, o qual  foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia
de plantão para providências cabíveis onde foi ratificado o flagrante.

Cidadão é preso por desacato
na Danceteria Samer

No dia 28 de dezembro de 2013, na cidade de Borda da Mata, a Guarnição PM
realizava patrulhamento quando receberam denúncias de que estava ocorrendo vias
de fato e agressões entre duas pessoas dentro da danceteria “SAMER”. Com o
intuito de se fazer cessar tal desentendimento a Guarnição deslocou até o local para
orientar os envolvidos. Quando efetuada a abordagem do autor A. M. S., 28 anos,
desocupado, o mesmo tentou ignorar a presença policial, virando-se de costas para
o agente e pegando sua cerveja para continuar tomando, logo o agente lhe ordenou
que o acompanhasse para um espaço aberto, quando ele começou a falar com
desprezo sobre a ação dos policiais, dizendo que “ninguém poderia abordá-lo” e que
“não acataria nenhuma ordem dos policiais”, dizendo ainda que “não são de nada”.
Logo o Militar, no exercício de sua profissão, visando estabelecer a ordem e garantir
a segurança no local, usando de seu poder de Polícia devidamente constituído pelo
Estado emanou ordens legais que foram desobedecidas e tratadas com desprezo,
tentando A.M.S.  menosprezar a atuação policial, o que consequentemente resultou
na voz de prisão dada pelo crime de desacato, visando garantir a integridade do
poder estatal sobre a vontade individual do particular. Quando ele recebeu a voz de
prisão ficou ainda mais exaltado progredindo de uma resistência passiva para uma
resistência ativa, sendo necessária a utilização de técnicas policiais de imobilização
e consequente algemação para contê-lo, inclusive foi necessário que os demais
membros da Guarnição PM contivessem os amigos dele que tentaram arrebatá-lo da
Guarnição. Imediatamente, ele foi retirado do local e encaminhado ao Hospital Pronto
Socorro para ACD. Enquanto o autor estava no HPS para atendimento começou a
proferir ameaças contra o militar que efetuou sua prisão, alegando que “você não
sabe com quem mexeu, agora você arrumou pra sua cabeça”, os seguranças
particulares do evento também ajudaram na contenção da tentativa de arrebatamento
do preso e presenciaram toda a ação policial, sendo os mesmos qualificados no
Boletim de Ocorrência como testemunhas. O autor foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil de plantão para demais providências.

POLÍCIA MILITAR - 190
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“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.
Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias

vantagens e descontos para você e sua família.
Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

CRECI:12.649(PF)
Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437

Programação de férias no Coreto de Borda
da Mata tem apresentações semanais

Após a inauguração do Coreto Agenor
de Mello em 22/012/2013 e durante o mês
de janeiro de 2014, o Coreto recebe
apresentações semanais que aos poucos
vão inserindo a cultura de prestigiar uma
atração cultural no fim de semana na
praça em Borda da Mata.

Na noite de 29/12/2013, a cantora
bordamatense radicada em Belo
Horizonte, Andrea Peliccioni, reuniu
bordamatenses e visitantes na Praça
Nossa Senhora do Carmo e com músicas
populares brasileiras emocionou a todos.

O evento do fim de semana seguinte,
04/01/2014 contou com o lançamento do
livro “Construindo Vidas” de Gustavo
Dantas de Melo. O autor autografou e
distribuiu exemplares do livro, enquanto
a banda Lira Bordamatense se
apresentou.

No domingo, dia 12/01/2014, o músico
bordamatense Paulinho se apresentou no
Coreto com um repertório de pop/rock e
mpb. E no dia 19/01/2014, o músico Wolf
Borges se apresenta com o show de
samba “Feijoada Completa”.

O Coreto terá apresentações aos
sábados ou domingos a noite e vai
receber disseminadores da cultura
brasi lei ra em suas mais diversas
manifestações com o  intu i to  de
ampliar  o acesso dos cidadãos às
músicas, poesias, peças teat rais,
histórias que contemplem a cultura
brasileira.

Os artistas que t iverem interesse
em fazer apresentações no  Coreto
podem procurar a Prefeitura de Borda
da Mata para agendar.

Show de Andrea Peliccioni e lançamento do livro “Construindo Vidas” de Gustavo Dantas de Melo

Coreto é inaugurado em Borda da
Mata com três apresentações musicais

O Coreto de Borda da Mata foi
inaugurado na noite de 22/12/13 com a
presença do prefeito Edmundo Silva
Junior, Deputado Estadual Leonardo
Moreira, secretários municipais,
vereadores e população bordamatense.

Na ocasião, Gustavo Dantas de Mello
falou a vida de seu pai, Agenor de Mello,

nome dado ao monumento. Os vigários
paroquiais, Padre Luiz Carlos e Padre
Júnior  deram uma benção  e
aconteceram t rês apresentações
musicais.

O Coral da Oficina de Lazer, Cultura e
Iniciação Profissional sob a regência de
Maria Rita Costa Berlolaccini cantaram

o hino nacional, em seguida os corais
Nossa Senhora Aparecida e Jesus nos
Conduz da Basílica Nossa Senhora do
Carmo sob a regência de Antônio Carlos
de Rezende cantaram musicas natalinas.
Para encerrar a noite, a banda Lira
Bordamatense tocaram músicas
clássicas brasileiras.

Solenidade de inauguração do Coreto de Borda da Mata

Retro Escavadeira é recebida em
Tocos do Moji pelo prefeito

Toninho Rodrigues
No início  do  ano de 2013, na

administração Toninho Rodrigues, o
Município de Tocos do Moji se
cadastrou no Ministér io de
Desenvolvimento Agrário para ser
selecionado para receber uma retro
escavadeira, uma patrol e um caminhão
basculante.

O Município com o apo io do
Deputado Federal Reginaldo Lopes, foi
selecionado para receber os  referidos
equipamentos.

Na festa de setembro o Deputado
Federal Reginaldo Lopes esteve em
Tocos do  Moji e publ icamente se
comprometeu em trabalhar em prol da
entrega dos referidos equipamentos,
iniciando-se pela retro escavadeira,
que fo i entregue no  dia 26 de
dezembro.

“Agradecemos o Deputado Federal
Reginaldo Lopes por todo o trabalho
que tem feito em benefício de nossa
cidade” diz Toninho Rodrigues.

Toninho
Rodrigues e Zé
Armando

Toninho
Rodrigues e o

Deputado
Reginaldo

Lopes

Toninho
Rodrigues e a

Nova Retro
Escavadeira
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Festa de Confraternização dos Funcionários da Prefeitura de Senador José Bento

Confraternização de fim de ano dos funcionários
da Prefeitura de Senador José Bento

No dia 20 de dezembro, ocorreu à
confraternização dos Funcionários da
Prefeitura de Senador José Bento. O evento
contou com a presença da banda musical
da escola de música municipal, animando

o evento. O evento iniciou – se com as
palavras do Prefeito Flávio de Souza Pinto
agradecendo a todos os funcionários pela
dedicação e serviços prestados ao longo
do ano. Logo após, foi oferecido um jantar

a todos os presentes; no decorrer do
evento foram sorteados brindes diversos.
No final o prefeito Flávio encerrou o evento
entregando uma Cesta de Natal a todos os
funcionários.

Senador José Bento realiza 1ª
Reunião para iniciar o Plano do

Município de Saneamento Básico
Aconteceu no início de janeiro no

Gabinete do Prefeito Flávio de Souza
Pinto, de Senador José Bento, a primeira
reunião de escolha dos membros para a
iniciação do Plano do Município de
Saneamento Básico. O Plano Munici-
pal de Saneamento Básico (PMSB) tem
como objetivo a universalização do
serviço público de saneamento básico,
com serviços e produtos de qualidade.

Abrangem os serviços de
abastecimento de água potável  e
esgotamento sanitário, a limpeza urbana
e manejo  de resíduos sól idos e a
drenagem e manejo das águas pluviais,
apresentado para discussão  e
aprovação pelo Município, conforme
previsto na Lei Federal Nº 11.445/07
artigo 19, que estabelece as diretrizes a
serem seguidas.

Reunião no Gabinete do Prefeito de Senador José Bento

Departamento de Educação de Borda
da Mata encerra ano letivo 2013 com

apresentação de projeto de alfabetização
O 1º Seminário Municipal do Pacto

Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC) aconteceu no dia 12/12/
2013 em Borda da Mata e reuniu
professores de 1º, 2º e 3º ano para
apresentação dos resultados do projeto.

O PNAIC é um compromisso formal
assumido pelos governos federal, dos
estados e municípios de assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas
até os oito anos de idade, ao final do 3º
ano do ensino fundamental. Aos oito
anos, as crianças precisam ter  a
compreensão do funcionamento do
sistema de escrita; a fluência de leitura e
o domínio de estratégias de compreensão
e de produção de textos escritos. O Pacto

têm duração de dois anos, em 2013 a
ênfase foi em linguagem e em 2014, o
curso será voltado para a matemática.

Em Borda da Mata, a professora Ana
Cecília da Mota atuou como
coordenadora de estudos do PNAIC e
Jaquel ine Pereira da Silva como
coordenadora local. As professoras, 19
no total, receberam as orientações dos
estudos, materiais didáticos e
padagógicos e aplicaram em sala de aula
durante o ano letivo. No seminário, os
trabalhos pedagógicos foram expostos
e até um vídeo com depo imentos
gravados com os alunos traduziram bem
como o projeto é de suma importância
para a Rede Municipal de Educação.

As professo ras Flávia Goulart
Machado de Melo, do 1º Ano da Escola
Municipal Antônio Marques da Silva,
Rafaely Gomes de Lima, do 2º Ano da
Escola Municipal  Professora Diva
Ribeiro dos Santos e a Emilene Moreira
de Lima, do 3º Ano da Escola Municipal
Francisco de Souza Costa falaram sobre
as experiências em sala de aula.

A Pedagoga e Coordenadora
Pedagógica do Sistema NAME COC de
Ensino, Lidiane Giranda Kelmer Mateus,
palestrou sobre o tema “Histórias: Narrar,
formar e encantar!”. No encerramento,
as professoras do PNAIC encenaram
uma peça de teatro que encantou todos
os participantes.

 1º Seminário Municipal do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)

Atvidades
durante o 1º

seminário do
PNAIC
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“Festeja Bom Repouso” movimenta a cidade por nove dias e
reúne milhares de pessoas para prestigiar os inúmeros eventos

O município de Bom Repouso esteve
movimentado no mês de dezembro com  a
maior festa de todos os tempos já realizada
na cidade.  Foram nove dias de muita alegria
e agitação, quando foram recebidos, além de
artistas nacionalmente consagrados, milhares
de visitantes e muita valorização da cultura
local.

A festa foi de 07 a 15 de dezembro, sendo
que no dia 12, dia de Aniversário de 60 anos
do município,  uma das duplas sertanejas
mais consagrada do país, Gino e Geno, fez
uma belíssima apresentação, encantando os
presentes.

A festa iniciou-se com um baile com
Fabiano Kevesk e Dj Alfrãnio no Clube
Literário, onde houve também a escolha
da Garota Moranguinho e a Garota
Morango, além de exposição de
morangos no local.

Nos demais dias, na parte musical
houve mais shows como: Head Of Pis-
tol, Banda Electra Classic Rock, Pe.

Agnaldo José(da TV Século 21), João
Batista e Cristiano, Gean Carlo  e
Giuliano, Conjunto Nova Geração/RJ,
Grupo Palma da Mão, Juliana Campos e
Batuke Minas, João Gabriel, Celinho e
Adriano, Henrique e Juliano e Banda
Fator RG7.

Além de todas essas atrações, ainda
houve diversos eventos no decorrer
desses dias, como Capoeira, Congada
na Praça, Encontro de Motociclistas,
Teatro da História de Bom Repouso e
lançamento de selo personalizado de 60
anos do município.

No dia 12, além de Gino e Geno,
também teve o momento cívico na Praça
Coronel Ananias de Andrade e abertura
do concurso para a criação do Hino do
Município, missa em Ação de Graças,
atendimento  do  PSF na Praça e
evento  da Câmara Municipal  no
Clube com entrega da Medalha do
Sexagenário  do  Município .

No  ú lt imo  dia da festa, houve
enc ontro  de Bandas Musicai s e
C a v a l ga da  c o m  c he ga d a  e
c o nc e n t r a ç ã o  na  P r a ç a  de
Espor tes.

Enfim, a festa que fo i  real izada
pe l a  P r e f e i t u ra  c o m  a po i o  da
C â m a r a  Mu n i c i pa l  e  P o l í c i a
Mi l i t a r ,  e s t a va  r ec he a da  de
atrações para todos os gostos e
públicos.

O prefei to  Edmilson Andrade
agradece a colaboração de todos que
ajudaram na realização desta grande
festa que certamente ficará na história
do município. “Muito obrigado a todos
que nos ajudaram e vieram prestigiar
nossa festa para comemorar os 60 anos
do nosso município. Com certeza, o
“Festeja Bom Repouso”  foi a maior
festa que a nossa popu lação pode
participar”, agradece o  Edmilson
Andrade.

Confira os principais flashes do
 “Festeja Bom Repouso”:



   TRIBUN A POPULAR10

* Promoção até 15/02/2014 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

COMECE 2014
APROVEITANDO

AS OFERTAS
DA IPÊ

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

  Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
 da Mata  - Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

Ipê Lajes pré e
Materiais

de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

Furadeira de
Bancada Schuz

De R$369,00
Por R$329,00

Furadeira Skil
De R$109,00
Por R$98,00

Fogão Caipira com
Churrasqueira
De R$620,00
Por R$579,00

Comprensor Ar
Direto Chiaperini

De R$595,00
Por R$535,00

Moto Esmeril
Worker

De R$162,00
Por R$145,00

Serra Circular
 Skil

De R$366,00
Por R$329,00

Panela de
Ferro Alfa

De R$89,00
Por R$ 79,00
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Enfeites de Natal de Tocos do Moji encantam moradores e visitantes
Guardadas as devidas proporções, a

cidade de Tocos do Moji pode neste
Natal ser comparada a Belém (cidade
onde nasceu Jesus). Sim,  a população
quis que o Espírito do Natal inunde o
coração, reúna as famílias, transforme a
vida. Por isso decoraram a cidade, os
lares. “Estamos prontos para receber
nossos visitantes, os quais queremos
neste ano, carinhosamente chamar de
“REIS MAGOS”. A proposta se baseia
no mesmo ato que os personagens
Bíblicos  tiveram quando seguiram a
estrela e encontraram o Menino Recém-
nascido depositado na Manjedoura”,
enfatiza o prefeito Toninho Rodrigues.

A grande Estrela sobre luzes em forma
de Árvore de Natal a qual se encontrava
na entrada principal da cidade; indica
através de um breve caminho o local
onde nasceria o Menino Jesus. Dentro
desta dinâmica de seguir a estrela e, já
dentro da cidade, visualizava a grande
calda (da estrela) afixada nas palmeiras.
No  caminho  repleto de árvores
enfeitadas, encontravam ainda algumas
renas e, ao longe podiam contemplar uma
grande Tenda na praça central, a qual
simboliza o “ pequeno rancho” (local do
suposto nascimento de Jesus). O mais
fascinante é que a caminhada não termina
no jardim central, pois várias luzes
direcionavam até a Igreja Matriz, local
onde a cada Eucaristia Jesus sempre
renasce no altar e nos corações.

“O trabalho realizado quer ser uma
espécie de coroamento de um ano repleto
de dedicação. Po r isso  queremos
agradecer o esforço e dedicação não de
um nem, outro; mas de todos aqueles que
de certa forma contribuíram para que
nossa cidade se transformasse e
estivesse em trajes de Natal, preparando
para receber “Aquele que vem em nome
do Senhor””, finaliza Toninho Rodrigues.

Tocos do Moji
enfeitada no
Natal

Prefeito Toninho Rodrigues de Tocos do Moji entrega premiação
do concurso Natal, Luz, Paz e Amor em sua cidade

A noite do dia 29/12/2013, em Tocos do Moji,  também foi marcada pelo resultado do concurso NATAL, LUZ, PAZ E AMOR”. Por volta das 20h, o Prefeito Toninho Rodrigues subiu ao palco,
dando início a abertura dos envelopes nos quais continham o resultado dos ganhadores; de primeiro ao décimo lugar. Sendo que o 1º lugar ficou com o jovem Jefersom (Distrito dos Fernandes);

2º lugar Benedito Carlos (Tocos do Moji); 3º lugar Pe. Narci (Tocos do Moji); 4º lugar Antonio Asbel (Tocos do Moji); 5º lugar Andrea (Tocos do Moji); 6º lugar Renato (Tocos do Moji);
7º lugar Barbara de Paula (Tocos do Moji); 8º lugar Lorice (Distrito Fernandes); 9º lugar Kledione (Tocos do Moji); 10º lugar José Angelo (Tocos do Moji).

Atleta de Tocos do Moji participa
da São Silvestre em São Paulo

O atleta José Amauri
da Rosa de Tocos do

Moji participou 89ª
maratona de São
Silvestre  em São

Paulo, último evento
esportivo importante
do ano no país. Para

essa sua
participação, ele

contou com apoio da
Prefeitura de Tocos

do Moji.

Piloto de nossa vida
Um pai é mais do que um

amigo, um herói, ele é nosso
mentor, metaforicamente

falando, é o piloto de nossa
vida, o comandante que nos

coloca no caminho e nos dá a
oportunidade de seguirmos
adiante, passo a passo, mas

sempre debaixo de
sua asa protetora.
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Jantar de Confraternização dos funcionários da Prefeitura de Tocos do Moji
Ao final de um ano intenso de trabalho somos chamados a

nos reunir para juntos comemorar os bons resultados, fruto de
profunda dedicação em busca de melhor servir toda a população.

Com certeza essa foi justamente a motivação de todos os
funcionários da Prefeitura de Tocos do Moji, que no dia 27 de
dezembro, se reuniram no Poliesportivo para um jantar de
confraternização onde o Prefeito Toninho Rodrigues, após
proferir algumas palavras de agradecimento a todos os
funcionários, convidou os mesmos a aprovei tar  a
confraternização como momento de união e agradecimento por
mais um ano de dedicação.

O jantar foi embalado por muita música e como é de costume
foram sorteadas algumas prendas as quais foram doadas pelos
fornecedores e prestadores de serviços a Prefeitura.

Coleta de lixo em Borda da Mata
volta a ser feita durante o dia

O calendário da coleta de lixo em Borda da Mata continua
normalmente, no entanto, em vez de o caminhão passar no
período da noite, será à partir das 7h da manhã nos bairros do
município.
A mudança se fez necessária por conta da demanda de
funcionários no período noturno e a dificuldade de contratar,
além disso, muitos problemas com os caminhões coletores,
durante a noite eram mais difíceis de resolver, pois todo o lixo,
cerca de 270 toneladas por mês, é depositado no aterro sanitário
de Pouso Alegre, a 51 km de Borda da Mata, sendo 6 Km de
estrada de terra.
Para otimizar a coleta, a Prefeitura retornou o antigo horário,
durante o dia, e pede a colaboração dos moradores para manter
a cidade limpa e saudável.

Ditinho Artur é novo Presidente da Câmara
 Municipal de Borda da Mata para o ano de 2014

N o  f i na l  d o  a no  pa s s a d o ,  a
C âm a r a Mu ni c i pa l  de  B or da  da
M a t a   e l e g e u  a  n o v a  M e s a
d i r e t o r a da  C a s a  pa r a  o  a no  de
2 0 1 4 .  Ve j a  c o m o  f i c o u  a  no va
c o m po s i ç ã o  da  Me sa  D i r e to r a :

P r e s i d e n t e  -  B e n e d i t o
P e r e i r a  d e  S o u z a ( D i t i n h o
A r t u r ) ;  V i c e - P r e s i d e n t e  -
J o r ge P e re i ra  F i l ho ( Jo r g inho) ;
Se cr e t á ri a  -  Ma gal i  das  G r aç a s
R ibe ir o (Ma ga l i ) .

Ditinho Artur - Presidente Jorginho - Vice-Presidente Magali - Secretária


