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BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

Pronto Atendimento de Borda da Mata
realiza quase 2.000 atendimentos em agosto
Foram exatamente 1.867
pacientes no Pronto Atendimento
Municipal de Borda da Mata,
sendo 1.348 atendimentos
médicos e 519 pacientes que
passaram com a enfermagem
apenas no mês de agosto de
2013. Em média, são 60 pessoas
todos os dias no Pronto
Atendimento que recebem
assistência médica.

Paróquia de
N.S. do Carmo
de Borda da
Mata recebe
novo Pároco
e novo Vigário
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Prefeito de Tocos do Moji anuncia no último dia
da Festa da Cidade a conquista de três ônibus
escolares através do Deputado Reginaldo Lopes

Toninho Rodrigues e Reginaldo
Lopes com amigos em Tocos do Moji

No dia 08 de setembro,
domingo, último dia da festa
de Tocos do Moji, a
população de Tocos do Moji,
graças ao empenho e
dedicação da equipe da
administração de Toninho
Rodrigues, foi presenteada
com três ônibus escolares,
conseguidos através do
Deputado Federal e
Presidente do PT Mineiro,
Reginaldo Lopes, a pedido do
prefeito Toninho Rodrigues.
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Programa de
rádio do Prefeito
Edmundo de
Borda da Mata
volta a ser
transmitido
na Ativa 98,7

O IBGE divulgou, no mês de agosto, a estimativa da população
dos municípios brasileiros com data de referência de 1º de
julho de 2013. Veja como ficaram as cidades onde o jornal
Tribuna Popular circula e ainda Pouso Alegre.
Borda da Mata – 18.271
Bom Repouso – 10.759
Tocos do Moji – 4.099
Senador José Bento – 1.804
Pouso Alegre – 140.223

Mais de 200 manilhas são
utilizadas em obra de
drenagem em Borda da Mata
“Embora obras embaixo
da terra, muitas vezes
não são reconhecidas,
nós sabemos da
importância delas para
o desenvolvimento da
cidade”,diz
o Prefeito Edmundo
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Campo de Futebol de Senador
José Bento tem iluminação
inaugurada no final de agosto
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Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro” de
Bom Repouso participa de amistoso em Careaçu
Descerramento
da Placa
Comemorativa

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob) é inaugurado em Borda da Mata
Abertura da
fita de
inauguração
pelo Prefeito e
pelo Presidente
do Sicoob
Credivas
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Escolinha
de Futebol
de Bom
Repouso
em
Careaçu
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Grupo da Melhor Idade e Idosos
do BPC de Senador José Bento
visitam Expoflora em Holambra-SP
Página 8

Programa de
rádio do Prefeito
Edmundo de
Borda da Mata
volta a ser
transmitido
na Ativa 98,7
Página 4

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob) é inaugurado em Borda da Mata

Grupo da Melhor Idade e Idosos
do BPC de Senador José Bento
visitam Expoflora em Holambra-SP
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Homenagem ao Sr. Roque Bento
da Silva, nosso querido Maestro
da Lirabordamatense que
completaria 94 anos em 2013
O saudoso Sr. Roque Bento iniciou-se na música
aos cinco anos de idade. Descobriu sozinho o
Dom da Música, através de seu talento e vocação.

Roque Bento foi professor, compositor, arranjador, multiinstrumentista de
sopro, baterist a, instrumentista de
corda, criador e fundador da Banda de
Música da cidade de Borda da Mata.
E m 1 96 8 fo i co nvi dado pel o
Reverendíssimo Monsenho r Pedro
Cintra para iniciar as aulas de música
no salão paroquial, doado pelo próprio
Monsenhor. Foi criada uma comissão
com vários nomes: Sr. Zezinho Agenor,
Sr. Otelo, Sr. Juvenal F. da Rosa, Sr. José
Juberto Pádua (Zezinho Padeiro), Sr.
Francisco Martinho de Melo Júnior
(Xikito), Sr. José Mário, Sr. Delamare e
Sr. Geraldo Juvenino (Geraldão), Sr.
Herast o do E spí ri t o S. Mart ins
(Felicinho), Sr. Sebastião Gonçalves
Nogueira (Tatão 2), Sr. João Batista de
Freitas (Dr. João), Sr. Arnon Galvão
dos Santos Martins, entre outros, para
efetuar a compra dos instrumentos

musicais e a confecção dos uniformes
real izando qu ermesses, fazendo
serenatas, recebendo doações durante
um ano. A luta continuou e persistiu
por muito tempo.
Em frente a Prefeitura de Borda da
Mata foi i naugurada a Banda de
Música com a presença de grandes
aut o ri dades, Exmo s. P refei t os,
Reverendo s P adres, co nvi dados,
pessoas da comunidade, familiares e o
nosso querido Servo Reverendíssimo
Monsenhor Pedro Cint ra. To do s
prestigiaram a homenagem feita ao
Maestro Sr. Roque Bento, recebendo
um Troféu do Exmo Sr. Prefeito Municipal Lauro Megale.
O maestro da Lirabordamatense foi
um bom mestre, aquele que com seus
sacrifícios atraiu um número enorme de
jovens, descobrindo talentos e dando
oportunidades àqueles que revelaram
o dom e vocação para a música.
Sr. Roque será sempre lembrado por
seu talento, dedicação, sabedoria e
humildade. Os familiares, esposa Dª
Al ice Maria e fil ho s: Cézar, Jo sé
Donizete (Nenê), Carlos, to dos os
músicos, Sô ni a e Terezinha, co m
sau dades agradecem a Deu s pel o
grande Mestre, um merecedor de ter o
seu nome eternizado na memória de
todos os cidadãos de Borda da Mata.
Atenciosamente,
E x. al u no s e músi co s da
Lirabordamatense.

Paróquia de N.S. do Carmo de Borda da
Mata recebe novo Pároco e novo Vigário
No dia 30 de agosto, a Paróquia de
Nossa Senhora do Carmo , em sua
Basílica, recebeu seu novo pároco
Monsenhor Vonilton Augusto Ferreira
e seu novo vigário Padre José Luiz
Faria Júnior, em uma missa presidida
pelo Arcebispo da Arquidiocese de
Pouso Alegre, Dom Ricardo Pedro.

E m seu di scurso de po sse
Mo nsenho r Vo ni lt o n enfat i zou a
“caridade” como sendo a alma de sua
missão e Padre Júnior disse que veio
de coração abert o co nt ri bu i r no
trabalho da const rução do Reino,
juntamente com Monsenhor Vonilton
e
P adre
Lu i s
Carl o s.

Que o manto de Nossa Senhora do
Carmo sempre esteja sobre nossos padres e pasto res co bri ndo -os de
bênçãos vindas dos céus!

Pascom Nossa Senhora do Carmo
Setembro/2013.

Posse
do novo
Pároco e
do novo
Vigário:

Fotos : Pascom Nossa
Senhora do Carmo

Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro” de
Bom Repouso participa de amistoso em Careaçu

Nomes dos ex alunos: Da esquerda para direita, do fundo: Sr. Roque, Zezinho
Padeiro, Sergio, Zezé da Dª Liquita, Antonio Pelé, Grilinho, César, João Polaca
e Cláudio. Da esquerda para a direita, da frente: Carlos, Nenê, Zito, Vitinho
Carneiro, Rafael Moreira, Dodô, Nilsinho, Tatão, Paulo César,
Jair Pataca, Carlinhos e Robertinho.

Sob a coordenação do Professor
Renê, e to t al ment e apo i ada pel a
P refei t u ra de Bo m Repo uso , a
Escolinha de Futebol “Meninos de
Ou ro ” t em feit o bo ni to no s
campeonatos que participa e também
em amistosos. O prefeito Edmilson

valoriza muito a prática esportiva e por
isso, não mede esforços, para que a
escol i nha po ssa fazer di versas
apresentações na região.
O último amistoso em que “Meninos
de Ouro” fez na cidade de Careaçu no
dia 30 de agosto, onde diversos atletas

puderam participar e se interagir com
ou tras pesso as. “E sses ami st osos
incentivam muitos nossos meninos a
cont inu arem e ent enderem a
importância da prática esportiva para
sua saúde e vida social”, enfatiza o
Professor Renê.

Movimento “Terço dos
Homens” reúne pessoas de onze
municípios em Borda da Mata
Foto: Pascom Nossa Senhora do Carmo

Aconteceu na Basílica de
Nossa Senhora do Carmo
em Borda da Mata, o
Terço dos Homens que
reuniu movimentos de
várias cidades. Os
Dirigentes do Terço foram
Padre Luis Carlos e Padre
Júnior e os Movimentos
participantes foram:
Borda da Mata-MG;
Poços de Caldas-MG;
Caldas-MG; Mogi-GuaçuSP; Monte Sião-MG; São
Pedro de Caldas-MG;
Bandeira do Sul-MG;
Ipuiuna-MG; CongonhalMG; Paiolinho (Poço
Fundo)-MG; CampestreMG.

Escolinha Meninos
de Ouro em
Careaçu
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
15 -28
Março
15 - 27
Abril
15 - 30
Maio
15 - 29
Junho
14 - 28
Julho
12 - 31
Agosto
15 - 30
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
Dezembro
12
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
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Desfile 7 de Setembro – Tocos do Moji
O Desfile Cívico de Tocos do Moji
no dia 07 de setembro começou com
hast eament o das Bandeiras pel o
Prefeito Toninho Rodrigues, Viceprefeito, Zé Armando, o Presidente
da Câmara Municipal, Antonio Claret
Pereira e contou com a presença de
autoridades. O desfile das escolas,
as balizas e a Fanfarra Muni cipal
emocionaram a todos que estavam
presentes pela beleza, organização e
di sci p l i na de t o das as cri anças,
“Parabéns a todos o s professores,
diretores e alunos por este belíssimo
7 de Setembro” comemorou o prefeito
Toninho Rodrigues.

Pronto Atendimento de Borda
da Mata realiza quase 2.000
atendimentos em agosto
Foram exatamente 1.867 pacientes no
Pronto Atendimento Municipal de Borda
da Mata, sendo 1.348 atendimentos
médicos e 519 pacientes que passaram
com a enfermagem apenas no mês de
agosto de 2013. Em média, são 60
pessoas to dos os dias no Pronto
Atendimento que recebem assistência
médica. São 12 médicos plantonistas
que se revezam sete dias por semana, 24
horas por dia para atender a demanda do
município, além de oito enfermeiros e 11
técnicos em enfermagem.
No Pronto Atendimento são acolhidos
apenas urgênci a e emergência. Os
pacientes passam pelo sist ema de
acolhimento com classificação de risco,
também conhecido como Protocolo de
Manchester, conforme propo sta da
Portaria 2048 do Ministério da Saúde.
Este serviço identifica por meio de
processo de escuta e decisão qualificada
a necessidade do paciente que chega ao
serviço de urgência e emergência. Dessa

forma, o atendimento é feito conforme
critérios clínicos e não mais por ordem
de chegada.
O Prot ocol o cl assifica co mo
“Emergência” o paciente que necessita
de atendimento imediato, em que há risco
de morte. É classificado como “Muito
Urgente” o paciente que precisa de
atendimento
rápido,
em
aproxi madament e dez mi nuto s.
Atendimento “Urgente” será feito em
aproximadamente uma hora e engloba
pacientes que necessi tam de
atendimento, mas podem aguardar.
Casos menos graves que podem ser
assist idos ambulat orialmente são
classificados como “Pouco Urgente”,
por exemplo, nos casos de vômito, febre,
dor leve, entre outros, estes podem
esperar até duas horas. Casos de menor
complexidade, classificados como “Não
Urgente” que podem ser acompanhados
no ambulatório têm condições de esperar
até quatro horas.

Atendimento no
Pronto Socorro
de Borda da
Mata

Deputado Estadual Ulysses Gomes
visita obras em Borda da Mata
Desfile em Tocos do Moji

Proprietários de terrenos em Borda da
Mata constroem muros e calçadas
conforme Código de Posturas exige
A P refeitura de Borda da Mata
intensificou a fiscalização aos terrenos
baldios do município há cerca de três
meses e os primeiros resultados já
apareceram. Muitos proprietários se
adequaram ao Código de Posturas do
Município, Lei n° 506/1967, a qual foi
alterada pela Lei 1.679/2011, a qual diz

que os proprietários precisam manter os
terrenos limpos, livres de mato e/ou lixo,
com muros e calçadas.
Cerca de 230 proprietários de terrenos
em Borda da Mata receberam notificação
para a construção de muro e calçada. O
prazo para adequação do terreno é de
180 dias. Aproximadamente 15% dos

O Deputado Estadual Ulysses Gomes
(PT/MG) esteve em Borda da Mata no dia
30/08/2013, onde visitou as obras da Mina
D´água do bairro Santa Terezinha e do
Clube de Campo, local que se tornará o
Parque de Exposições do município, para

sediar eventos esportivos, culturais e
comerciais.
O prefeito Edmundo Silva Junior,
vereadores e lideranças de Borda da Mata
recepcionaram o deputado e discutiram
novos investimentos na cultura e esporte.

terrenos baldi os fiscalizados e
notificados já estão adequados, antes
mesmo do final do prazo que é de 15 dias
para limpeza do terreno e 180 dias para
fazer muro e calçada a partir da data da
no tifi cação.
Em
caso
de
descumprimento, os mesmos são
multados, com base na Lei.

Algumas
calçadas e
muros que já
cumpriram a
legislação

Visita do Deputado Ulysses
Gomes na praça da
Mina D’água
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Equipe do Programa Estratégia Saúde da Família
em Borda da Mata promove caminhada com idosos
A 1ª Caminhada da Saúde de Borda da
Mat a, promo vida pel o Programa
Estratégia Saúde da Família da UBS
Nossa Senhora de Fátima, com o apoio
da Secretaria de Saúde e Departamento
de Esporte, reuniu dezenas de idosos,
diabéticos e hipertensos para caminhar
na Avenida João Olivo Megale na manhã
de 29/08/2013.
O ponto de partida foi na academia ao
ar livre na Avenida, onde a diretora do

Departamento de Esporte, Regi na
Moreira, falou sobre a importância
da at ividade fí sica para u ma vi da
ma i s s au d ável e mi n i st r o u
alongamentos. As agentes de saúde,
en ferm ei ra s e a m édi ca, Ofél i a
Ribeiro de F reitas, da UBS Nossa
Se nho ra d e F át i ma t amb ém
acompanharam as atividades.
De aco rdo co m a e nfe rmei ra
re spo n sáv el
p el o
P r o gra ma

E st r at égi a Saú de da F amí l i a da
UBS, Suel i Werneck, essa atividade
vai acontecer toda semana, sempre
às qui nt as-feiras de manhã.
N a U B S N o s sa S e n h o r a d e
Fátima
são atendido s
os
mo rado res do s bai rro s Sant o
An t ô n i o ,
Nossa
Se n h o r a
Apa r e ci d a e S ã o J u da s Ta d eu ,
além do bairro onde está i nst al ada
a u nidade.

Posto de Saúde do bairro Santa
Cruz em Borda da Mata inicia
atendimentos no prédio ampliado
O Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz
em Borda da Mata foi to talmente
reformado e ampliado. O prédio recebeu
novos pisos e pintura, além da construção
de recepção, sala de vacina, sala para
agentes, sala de reuniões e consultórios
médicos.

A equipe do Programa Estratégia Saúde
da Família do bairro atendeu temporariamente
em uma casa alugada durante a obra. Os
atendimentos voltaram a ser feitos no prédio
ampliado no dia 30 de agosto de 2013. O
horário de funcionamento do local é das 7h
às 16h30, de segunda à sexta-feira.

Posto de
Saúde do
bairro Santa
Cruz já
reformado
Caminhada
da Saúde

Programa de rádio do Prefeito
Edmundo volta a ser
transmitido na Ativa 98,7
O programa “Conversando com o
Prefeito” na Rádio Ativa, 98,7 FM, de
Bo rda da Mat a vo l t o u a ser
transmitido, ao vivo, no dia 09 de
setembro. Sempre ao meio di a, o
programa vai ao ar quinzenalmente. O
próximo em setembro será no dia 23.

Prefeito Toninho Rodrigues anuncia no último
dia da Festa a conquista de três ônibus escolares
a t ra v é s d o D e p u t a d o R e g i n a l d o L o p e s
No dia 08 de setembro, domingo,
último dia da festa de Tocos do Moji, a
população de Tocos do Moji, graças ao
empenho e dedicação da equipe da
administração de Toninho Rodrigues, foi
presenteada com três ônibus escolares,
conseguidos através do Deputado Federal e Presi dente do PT Mineiro,
Reginaldo Lopes, a pedido do prefeito
Toninho Rodrigues. O Deputado esteve

em Tocos do Moji, acompanhado do
Prefeito de Monte Sião, João Paulo, que
além de presentear a cidade com esses
ônibus, prestigiou o evento encontrando
com seus amigos em Tocos do Moji.
O prefeito Toninho Rodrigues também
informou que sua equipe já preparou
todos os projetos e toda a documentação
para o Governo Federal para que o
município seja contemplado com uma

Patrol, uma Retroescaveadeira, um
caminhão basculante e uma Creche. “Nós
contamos com o apoio do Deputado e
nosso amigo, Reginaldo Lopes, para a
agilização destes benefícios para a nossa
cidade”, comemora o prefeito Toninho
Rodrigues, entusiasmado com tantas
conquistas para a população e agradece
ao Deputado pela atenção dispensada a
Tocos do Moji.

Se gu nd o o pre fei t o E dmu n do
S i l va J u n i o r, “ o p ro gr am a é o
mel ho r mét o do d e i nt eraçã o ent re o E xecu t i vo e a po pu l a ção ”.
O
pro gra ma
ha via
si do
in ter ro m pid o p o r co n ta da
campanha el ei t o ral .

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

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

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
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

Visita do Deputado Reginaldo Lopes em Tocos do Moji quando anunciou que o Município receberá três ônibus escolares

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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Moradores de Borda da Mata participam de palestra
sobre orçamento familiar promovida pelo CRAS
Nas reuniõ es do “E ncontro de
Famílias” do Cras Sebastiana Marques
em Borda da Mata durante os meses de
agosto e início de setembro, o assunto
discutido foi orçamento familiar. Nas
reuniões nos bairros Nossa Senhora de

Fátima e Santa Cruz e Distrito Cervo, os
mo rado res tiveram dicas de co mo
economizar e lidar com o dinheiro.
A servidora pública e estudante de
Administração de Empresas, Laís Helena
Porfírio da Silva, falou sobre as armadilhas

das promoções e liquidações, empréstimos
consignados, juros altos, entre outros
fatores que influenciam o orçamento familiar de maneira negativa e deu dicas de
como controlar as entradas e saídas do
dinheiro em casa de maneira inteligente.

Mais de 200 manilhas são
utilizadas em obra de
drenagem em Borda da Mata
O Departamento de Obras da Prefeitura
de Borda da Mata realizou no mês de
agosto de 2013, drenagem no início da
Rua Dr. Pelegrino Franch próximo à
Avenida João Ol ivo Megale, com
continuação na Rua Orlando Domingos

do s Santos, na ent rada do Bairro
Amoreiras em Borda da Mata.
Foram 215 manilhas de 60 cm de
diâmetro utilizadas na obra que soluciona
um antigo problema de evasão da água
em períodos chuvosos.

Laís Helena
durante palestra
sobre orçamento
familiar

Profissionais do Programa Estratégia Saúde da
Família de Borda da Mata participam de treinamento
Durante os dias 28, 29 e 30 de agosto, as agentes, técnicos, enfermeiros
e médicos que atuam no programa Estratégia Saúde da Família em Borda
da Mata participaram do PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção Básica) com o objetivo de avaliar o trabalho
realizado no município e discutir os pontos que precisam ser
melhorados.
O PMAQ é um programa de âmbito nacional que tem como objetivo
promover a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à saúde. O
PMAQ funciona por meio da indução de processos que buscam aumentar
a capacidade das gestões municipais, estaduais e federal, em conjunto
com as equipes de saúde, no sentido de oferecer serviços que assegurem
maior acesso e qualidade à população.

Realização de drenagem no
bairro Amoreiras

CRAS Sebastiana Marques de
Borda da Mata inicia atendimento
itinerante nas comunidades
A equipe técnica do Cras Sebastiana
Marques iniciou o projeto “Cras Aqui”
em Borda da Mata, em que uma vez por
mês o psicólogo e o assistente social
fazem atendimentos nos bairros do

Profissionais do
ESF participando
do PMAQ

Equipes de Borda da Mata fazem jogo
amistoso de handebol com Congonhal
Três times de handebol de Borda da Mata: Masculino
Módulo I e Módulo II e Feminino Módulo I, formados
por alunos do município, jogaram pelo Departamento
Municipal de Esporte e Cultura amistosos contra
Congonhal no dia 31/08 no Poliesportivo em Borda da
Mata.
De acordo com a diretora de Esporte, Regina Moreira,
o muni cípi o está montando equ ipes de vári as
modalidades para disputar campeonatos.

Borda da Mata disputa
campeonato d e f u t s a l
e m O u ro F i n o

Tribuna Popular - Anuncie Aqui
3445-1479

Seis cidades sul mineiras disputam a 1ª Copa Ecobier de Futsal de Ouro Fino à
partir do dia 18/09/2013. O grupo A formado por Monte Sião, Bueno Brandão e
Jacutinga enfrenta o grupo B: Borda da Mata, Ouro Fino e Inconfidentes.
Os dois jogos das semifinais acontecem no dia 24/10/2013 às 20h e às 21h e a final
é no dia 31/10/2013 às 20h30.

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

município, sempre no mesmo dia em que
ocorre o “Encontro de Famílias”.
A primeira edição do “Cras Aqui”
aconteceu dia 03/09 na Escola Estadual
Pio XVII, no Cervo. Desde as 14h até
às 18h, quando começa a palestra
para as famílias, o
psicólogo Valdecir
Wilson Vieira e o
assi stent e so ci al
Lu ci ano P erei ra
est ão disponíveis
para at ende r as
famí l i as
do
distrito. No dia 10/
09/201 3,
os
pro f i ss i o na i s
est i ve ram
no
bairro Santo Cruz
durante a tarde.
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Jovens de 20 e 19 anos são presos no
Terminal Rodoviário por tráfico de drogas
No dia 24 de agosto, a PM de Borda da Mata, recebeu denúncia anônima via 190
informando que dois cidadãos haviam se deslocado até Pouso Alegre para comprar
drogas e revender em Borda da Mata, e estaria voltando no ônibus da Gardênia.
Mediante as informações, a viatura deslocou até o Terminal Rodoviário situado a
Avenida José Pinto de Freitas, bairro santa Terezinha, onde deparou com o ônibus e
tais indivíduos desembarcando, onde foi procedida abordagem. Com W.M.B. 20
anos, desocupado foi localizada a quantia de dez reais em notas de cinco reais e com
R.M.C.J.,19 anos, eletricista foi localizado quatro pinos contendo aparentemente
cocaína e sete reais e quarenta centavos em dinheiro. Diante o exposto foi dada voz
de prisão e conduzido a Delegacia de Plantão em Pouso Alegre onde foi ratificado o
flagrante.

Homem de 33 anos é preso dirigindo
embriagado e multado em 1.915,30 reais
No dia 26 de agosto, a PM de Borda da Mata recebeu denúncia de que um indivíduo
estaria conduzindo um veículo GM Vectra, de cor verde, sendo que o condutor
estaria completamente embriagado. Durante rastreamento a PM logrou êxito em
localizar e apreender o veículo em questão, impedindo assim que um mal maior
viesse a ocorrer. O condutor do veículo A.C.S, de 33 anos estava bastante exaltado,
com andar cambaleante, fala arrastada, olhos avermelhados e hálito etílico, sendo o
mesmo levado até o Pronto Socorro e posteriormente conduzido preso até a Delegacia
local. A multa prevista para o tipo de infração é de R$ 1.915,30.

Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob) é inaugurado em Borda da Mata
No dia 30 de agosto, Borda da Mata
ganhou mais uma instituição financeira.
Foi inaugurada na Rua Eduardo Amaral
o Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil(Sicoob). Estiveram presentes,
além de representantes do Sicoob, como
o Gerente da Agência Sicoob Credivass
Bo rda da Mata, Alex Antonio, o
Presidente do Sicoob Credivass, Ivan
Lemos Brandão, o Diretor Executivo de
Operações, Eustáquio Elgrey Nogueira
Avelar, o Diretor de Controle, João
Carlos Ribeiro e os prefeitos de Borda
da Mata, Edmundo Silva Júnior e de
Tocos do Moji, Toninho Rodrigues. A
fita de inauguração foi aberta pelo
prefeito Edmundo e pelo Presidente
Ivan, depois o prefeito de Borda da
Mata, deu boas vindas ao Sicoob e falou
da importância de instalação em Borda
da Mata. Depois, os representantes do
Sicoob explicaram como funciona e o que
é este Si stema de Cooperativa aos

presentes. Logo em seguida foi servido
um coquetel de confraternização.
O Sistema de Cooperativas de Crédito
do Brasil (Sicoob), nasceu de um sonho:
fazer do Brasil um país mais justo e
democrático. Por isso, nas cooperativas
Sicoob, os associados, além de usuários
dos produtos e serviços financeiros,
também são os donos do negócio, com
direitos e deveres a cumprir.
As cooperativas de crédito do Sicoob
são instituições financeiras sólidas e
seguras, regulamentadas pelo Banco
Central do Brasil e integram um Sistema
forte e solidário, do qual também fazem
parte: a Confederação Nacional das
Cooperativas do Sicoob Ltda. (Sicoob
Confederação) que tem a finalidade de
defender os interesses das cooperativas
representadas, o fertar serviço s,
promover a padronização, supervisão e
integração operaci onal, financeira,
normativa e tecnológica; o Banco

Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob)
especializado no atendimento às
cooperativas de crédito e cujo controle
acionário pertence às cooperativas do
Sicoob; a Bancoob DTVM, distribuidora
de títulos e valores; o Sicoob Previ,
fu ndação que oferece plano de
previdência complementar; a Cabal
Brasil , bandeira e processadora de
cartões e a Ponta Administradora de
Consórcios. Conta ainda com o Fundo
Garantidor do Sicoob (FGS), que confere
credibilidade ao Sistema e garante a
proteção dos recursos de seus mais de
dois milhões de associados.
O Sicoob oferece todos os produtos e
serviços bancários, só que de um jeito bem
diferente: ele compartilha os resultados
com os associados e aplica os recursos
captados nas próprias comunidades, o
que movimenta o comércio e a produção,
além de criar novas oportunidades de
emprego e renda.

Homem de 35 anos é preso por ato
obsceno próximo a Salão de Beleza
No dia 05 de setembro, a PM de Borda da Mata recebeu informações de que um
indivíduo estaria próximo a um salão de Beleza exibindo seu órgão genital para as
mulheres que passavam pela rua bem como tentando agarrar alguma delas.
Imediatamente a PM deslocou até o local, onde identificou o autor como sendo
V.A.S, 35 anos, o qual estava deitado próximo ao salão. Durante abordagem
verificamos que o autor apresentava fortes sintomas de embriaguez, sendo o mesmo
preso em Flagrante, levado ao Pronto Socorro e posteriormente a Delegacia de Polícia
para demais providências.

Jovem de 26 anos é preso bêbado em
motocicleta e multado em cerca de 2.500 reais
No dia 06 de setembro, a PM de Borda da Mata, durante patrulhamento ordinário,
deparou com a motocicleta CG Titan de cor azul, sendo conduzida de maneira
desordenada na rua Capitão Cipriano de Castro. Após abordagem foi constatado
que, além do condutor P.A.S.N., 26 anos, não possuir Carteira Nacional de Habilitação
e não estar portando nenhuma documentação do veículo, o mesmo ainda apresentava
sinais visíveis de embriaguez. Diante da situação, o veículo foi apreendido e levado
para o Pátio do guincho credenciado, sendo lavradas 03 multas de trânsito que
somadas chegam ao valor aproximado de R$2.500,00. O condutor foi preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia local para demais providências.

Curso Superior de Tecnologia em
Segurança Pública – Sargentos 2012/2013

Inauguração do
SICOOB em
Borda da Mata

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.
No próximo dia 20 de setembro, em Belo Horizonte, o ex-soldado da Polícia Militar,
Marcelo Rodrigues Silveira, que serviu neste Pelotão de Borda da Mata durante
cinco anos e é conhecido entre amigos como “Petruquio”, celebrará sua tão merecida
promoção dentro da Gloriosa Milícia de Tiradentes. Após realização de um curso
com duração de 14 meses, ele está apto a retornar aos trabalhos, agora, ostentando
a divisa de 3º Sargento da PMMG. Nós, integrantes do 5º Pelotão PM – Borda da
Mata, estamos felizes por essa conquista e esperamos vê-lo em breve, e ainda quem
sabe, termos a honra de trabalharmos juntos novamente.
3º Sargento Junqueira
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA!

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Escolinha de Futebol “Meninos de Ouro”
de Bom Repouso ganham novos uniformes

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.

“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

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
“Dos erros alheios, em vez
de te queixares, aprende.”
(Salvador Medina)

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

A Escolinha de Futebol “Meninos de
Ouro” de Bom Repouso vai ganhar
novos u nifo rmes. A estreia dos
uniformes será na Virada Esportiva na
cidade de São Paulo nos dia 21 e 22 de
setembro.
Devido
ao
bom
relacionamento do Professor Renê com
Departamento de Esportes da Prefeitura
de São Pau lo, todos o s anos, os
integrantes da escolinha são convidados
a participarem e a Prefeitura dá total
apoio. “São dias inesquecíveis para
essas crianças” diz o Professor Renê, que
mais uma vez fará questão de participar
juntamente com seus atletas.

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG
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Festa de Tocos do M oji é m ovim entada com vários
shows com destaque para nomes conhecidos nacionalmente
A Tradicional Festa de Tocos do Moji em Louvor a
Nossa Senhora Aparecida foi um sucesso. O
grande público que compareceu ao evento fez a
cidade tremer com os shows de João Paulo, irmão
de Cézar e Paulinho, Craveiro e Cravinho, Régis e
Raí, William e Eduardo, Banda Arquivo X e no
domingo, encerramento da festa, com Juliana
Campos e Batuke Minas, que agitou a cidade. A
Locução ficou Fernando Luiz Radio Nossa FM.

Confira os principais momentos da Festa:

Missa de encerramento da Festa de
Tocos do Moji com participação de Dom
Ricardo deixa igreja repleta de fiéis
No encerramento da Festa de Nossa Senhora Aparecida de Tocos do Moji, o Pároco
Pe José Aparecido de Pádua e Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto celebraram uma linda
Missa em Louvor à padroeira do município. A igreja estava repleta de fiéis.
Dom Ricardo e Padre José Aparecido durante a celebração

7º Encontro de Bandas de Tocos do Moji reúne nove Corporações Musicais
O 7º Encontro de Bandas de Tocos do
Moji reuniu corporações musicais de vários
municípios como: Bom Repouso, Borda da
Mata, Pouso Alto, Gonçalves, Itanhandú,
Extrema, Bueno Brandão, Itamonte e a

anfitriã Lira Tocosmojiense. “Foi uma festa
linda, nostálgica que contagiou a todos os
presentes com suas apresentações, cada
uma com seu estilo próprio, sem dúvida mais
uma grande festa”, disse o Secretário de

Cultura, Márcio Flausino. As premiações
foram feitas pelos Secretários e Autoridades
como: Prefeito Toninho Rodrigues, VicePrefeito, Zé Armando, Diretora Municipal
Lucilene Rosa, Secretário de Cultura, Márcio

Flausino, Pároco Pe. José Aparecido de
Pádua, Presidente da Câmara Municipal
Antonio Claret Pereira e o Maestro da Banda
Lira Tocosmojiense “e mais uma vez o
Prefeito Toninho Rodrigues apoiando um

Encontro de Bandas que movimentou Tocos do Moji

evento cultural de tamanha importância,
parabéns a todos os Maestros e Bandas e a
todos os responsáveis que ajudaram na
realização deste evento” finaliza Márcio
Flausino.”
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Campo de Futebol de Senador José Bento tem iluminação inaugurada

Foi inaugurada no dia 30 de agosto, em Senador José Bento, a iluminação do campo de futebol, que faz parte da Praça de Esportes, Januário Megale.
A iluminação foi conseguida, graças ao empenho do Prefeito Flávio de Souza Pinto, junto ao Governador Anastasia para incluir seu município no “Programa Campos de Luz”.
Participou do evento, além do Prefeito Flávio, autoridades locais e o Gerente de Relacionamento com o Poder Público da Cemig, Alexandre Ribeiro de Almeida.
Logo após a inauguração, houve uma partida de futebol, em que Flávio e Alexandre deram o pontapé inicial.

Grupo da Melhor Idade e Idosos do BPC de Senador José Bento visitam Expoflora em Holambra-SP

O CRAS de Senador José Bento realizou no dia 06 de setembro um passeio à
Expoflora 2013, na cidade de Holambra – SP.
Participaram o grupo da Melhor Idade e idosos do BPC. A equipe da Secretaria
Municipal de Assistência Social acompanhou o evento.
Para o prefeito Flávio de Souza Pinto, ações como esta são importantes,
contribuem para qualidade de vida e auto estima dos idosos.

Aviso de Audiência Pública
Audiência pública será realizada no dia 26 de Setembro de 2013.
Obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar
contas aos cidadãos, comunicamos a todos que haverá audiência
pública para avaliação das metas fiscais referente ao 2º
Quadrimestre de 2013.
O Executivo Municipal, em consonância com o art.9º, § 4º, da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF torna público o Relatório
demonstrativo do cumprimento das Metas Fiscais relativas ao
2º Quadrimestre de 2013.
1.LOCAL: Rua Antonio Mariano da Silva, 36
(Auditório da Câmara Municipal)
2.DATA: 26 de Setembro de 2013
3.HORÁRIO: 20:00 h

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

15º Campeonato Interestadual de Taekwondo reúne quase
200 atletas de Minas e São Paulo em Borda da Mata
A 1 5ª edição do Campeonato
Interestadual de Taekwondo de Borda
da Mata movimentou Borda da Mata no
domingo (25/08). Realizado no ginásio
esportivo do Colégio Nossa Senhora do
Carmo, com entrada livre, a competição
reuniu 198 atletas de 19 cidades dos
Estados de Minas Gerais e de São Paulo,
divididos por categorias de peso, idade,
faixa (graduação) e sexo. As disputas
ocorreram desde a categoria fraudinha
para atletas com 04 anos de idade até a
categoria máster para atletas acima de 40
anos.
Os três primeiros colocados nas lutas
individuais eram premiados com
medalhas e as quatro primeiras academias
que figuraram na classificação geral foram co ntempladas com t roféus
personalizados. A Equipe Hwarang-Do,
da cidade de Vargem Grande do Sul/SP
foi a campeã. AAcademia Águia Dourada
da cidade de Guaxupé/MG conquistou o
segundo lugar e dividindo o terceiro
lugar, a Academia Olimpu’s de São
Lourenço/MG e a Equipe Rameda, de
Jacareí/SP. A União TKD não entrou na
contagem geral por equipes por sediar a
competição.

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

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

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Abertura, luta e
premiação

O responsável pela organização, o professor Nilton Flávio de Sousa, faixa preta
3º DAN, disse que a competição superou
as expectativas, pois eram esperados
cerca de 120 atletas. “Tivemos uma
quantidade expressiva de participantes
e lutas de alto nível técnico. Há tempos
não tínhamos um campeonato com a
estrutura disponibilizada. Três áreas de
co mpet ição com tat ame sint ético,
placares eletrônicos, premiação de
qualidade, grupo de apoio voluntário,
dentre outros pontos positivos.” O principal atleta da equipe de Borda da Mata,
João Victor Sáber (15 anos), categoria
juvenil até 63kg, não competiu devido a
um fort e resfri ado e di sse que “a
realização do evento ajudará a fortalecer
o esporte na cidade.”
Para a irmã Aparecida, diretora do
CNSC, o campeonato de Taekwondo
cresce a cada ano. “Como nossos alunos
participam desse evento, ele se torna um
instrumento pedagógico, como parte da
educação, da formação para a cidadania
e da orientação para a prática social. A
competição foi um momento positivo de
encontro entre famílias, onde também
outras cidades tiveram a oportunidade

de conhecer o espaço maravilhoso da
quadra poliesportiva que o CNSC oferece
e sempre que acontece um momento
participativo da comunidade em nossos
ambientes, é positivo para o colégio, pois
cria vínculos conosco, favorecendo
nossos princípios de formação entre a
escola, os alunos e seus familiares”
completa ela.
“Agradecemos
às
empresas
col aboradoras Golden Tu rismo,
Alpharrabyo: Arte de Vestir, Bordartes
moda casa, Comercial Têxtil, Bema
Confecções, Pij amas Lua Cheia,
Supermercado Marçal, Grupo Sefex,
Drogaria Americana, Lanchonete do
Batata e Ipê Mat. para Construção. Ao
apoio imprescindível do Colégio Nossa
Senhora do Carmo, Gráfica Tiradentes,
Guarda-mirim Irmã Martha, COPASA,
Studio Hi-Fi (Poli Brandani) e a todos
que de forma direta ou indiretamente
contribuiu para o sucesso desse evento,”
diz o Prof. Nilton Flávio.
As próximas competições serão o Sul
Minas Open na cidade de Paraisópolis/
MG no dia 06/10 e o Brazil Open International em Curitiba/PR, nos dias 11 e 12
de outubro.
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Desfile 7 de Setembro – Senador José Bento
No dia 7 de setembro, feriado da
Independência do Brasil, a Secretaria
Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, Pré Escola Presidente
Tancredo de Almeida Neves e a Escola
de Ensino Fundamental Professora
Maria da Costa Ferreira, realizaram um
grande desfil e cívico na cidade de
Senador José Bento. O evento aconteceu

no período da tarde e percorreu as
principais ruas da cidade até a Praça Central onde houve o encerramento.
Ao longo de todo o percurso, centenas
de pessoas pararam nas calçadas e
esquinas para prestigiar e aplaudir a
iniciativa da Prefeitura que teve por
objetivo celebrar à nossa Pátria em seus
191 anos
de Pro clamação da

Independência e reverenciar a cultura
local de Senador José Bento.
O desfi le esteve organi zado em
pelotões com o tema: “Cinquentenário
de Senador José Bento”. Abordando
temas História da Educação, saúde,
religião, atividades econômicas como
também questões ligadas à cultura local
e nacional.

Entusiasmados, professores e alunos
“caracterizados” marchavam ao toque da
“batida instrumental” da Fanfarra Municipal e da Fanfarra convidada da Escola
Estadual Vinicius Meyer de Pouso
Alegre.
Além de populares, auto ridades
também prestigiaram o desfile, como por
exemplo o Prefeito Flávio de Souza Pinto

que no início fez um breve discurso,
vereadores e a Polícia Militar.
O desfile fez parte da programação da
semana da pátria e também teve por
objetivo resgatar o patriotismo do povo
bentense e homenagear o município
pelos seus 50 anos de emancipação
política comemorado no dia 03 de março
de 2103.

Confira os principais flashes do Desfile:

Edital de Eleição da Nova Diretoria do CONSEP – Borda da Mata
O Presidente do CONSEP, José Gilberto de Pádua no uso de suas atribuições, convoca os
membros e interessados para eleição da nova diretoria de 2013 a 2015, que acontecerá no Salão
do Júri do Fórum Mário Martins de Borda da Mata, no dia 25 de setembro, às 18h.
Os interessados em inscrever sua chapa, procurar pelo Presidente do Conselho.
José Giberto de Pádua
Presidente Consep

Sete famílias de Senador
José Bento são selecionadas
para o Programa Nacional
de Habitação Rural
O mu n i c í p i o de S e n ad o r Jo s é
Bento j á sel ecionou s ete
f a m í l i as p a r a p a r t i ci p a r d o
Pro grama
Nac ional
de
H a b i t a çã o R u r a l . A S ec r e t a r i a
M u n i c i pa l d e As s i s t ê nc i a S o cia l est á sel ecio nando um
no v o gr u po . Os i nter essa do s
dev em le var a do cu menta ção
até dia 27 de set embro no
CRAS pa ra obter maio res
i nf o r ma ç õ es .

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

AVISO DE
LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata prorrogou a data de abertura
da licitação na modalidade de Carta Convite nº. 001/2013, tipo menor
preço global, cujo objeto é contratação de empresa para realização
de rampa de acesso no prédio da Câmara Municipal de Borda da
Mata, visando a acessibilidade de todos, conforme memorial descritivo
e planilhas em anexo. A nova data de abertura dar-se-á no dia 30/09/
2013, às 14:00 horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos
interessados de 2ª a 6ª feira, das 12 h às 18 h, na Avenida Wilson
Megale, nº. 790 - 3º andar - Centro – Borda da Mata, CEP 37.564000. Telefone (35) 3445-1647. – HERBERT NILSON DE TOLEDO
– Presidente da Câmara Municipal.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos
Mês de Setembro
Grandes
promoções
na Ipê Tintas e
Acabamentos

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

Duchas Thermosystem
Super Oferta!!!

Piso Alfagress
Á partir de R$8,90

Latex Suvinil 18L
Rende muito,
cobre mais.
Mega Promoção
R$149,90

Porcelanato Buschinelli
Super oferta - R$18,90

Conjunto Gabinete para Banheiro
Super promoção!!

Selador Acrílico Futura
18 litros
R$63,00
* Promoção até 15/10/2013 ou enquanto durar o estoque.
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Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

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

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
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Alunos contam histórias e fazem homenagens no desfile cívico em Borda da Mata
Às oito horas da manhã em ponto do
dia 07 de setembro, o hino nacional
ecoou em Borda da Mata na voz do Coral
da Oficina de Lazer, Cultura e Iniciação
Profissional. A bandeira foi hasteada pelo
prefeito Edmundo Silva Junior com a
escolta da Guarda Mirim Irmã Martha,
que logo em seguida iniciou o desfile
cívico.
As crianças do Cemei Professora Ana
Maria Cabral dos Santos, caracterizadas

com roupas de profissionais como
professo ra, sol dado , cabel ei reira,
médi ca, enfermei ra, entre ou tras
profissões, desfi laram com o tema
“Investi r na criança é ol har para
amanhã”. Já as crianças da Creche
Madre Tereza de Saldanha, se
apresentaram com o tema “No mundo
da imaginação”. Princesas, príncipes,
reis, rainhas, fadas e os principais
personagens dos conto s i nfant is

tomaram a Praça Antônio Megale e
encantaram a todos.
A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra desfilou com o tema “Patriotismo
e limpeza do espaço em que vivemos”.
Além do pelotão de alunos, a fanfarra, as
balizas e as porta bandeiras desfilaram
elegância e sincronismo. A Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Santos agradeceu ao EELAM por ter
cedido as salas durante a obra na escola.

O prefeito Edmundo ressaltou em seu
discurso a solidariedade e empenho da
diretora da escola, Maria Eunice Faria,
por emprestar as salas de aula para os
alunos da rede municipal. A Escola Municipal Antônio Marques da Silva e
Escola Francisco de Souza Costa e a
também participaram do evento cívico.
A Escola Estadual Lauro Afonso
Megale homenageou professores e
funcionários da escola que brilharam no

passado e que ainda hoje trabalham em
prol da instituição. O tema “Educação e
Cultura” trouxe às ruas os nomes dos
profissionais que atuaram na década de
1970, dos que já faleceram e dos atuais
membros da escola.
O desfile foi encerrado com o Colégio
No ssa Senho ra do Carmo que
homenageou os 70 anos da presença
das Irmãs Dominicanas em Borda da
Mata.

Crianças do Cemei de Borda da Mata realizam Feira Folclórica
Durante duas semanas, as crianças
do Cemei Professora Ana Cabral do
Santos em Borda da Mata estudaram
a seqü ênci a di dá t i ca vo l t ada ao
fo lcl ore brasileiro. Toda a esco la

desenvo lveu ati vi dades com base
no t ema proposto. De acordo com
a su pervi sora do Cemei , Ro sana
S ca v o ni ,
os
pr o f es s o re s
t rabal haram o tema “Fo l cl ore na

Educação Infantil: uma experiência na artee na
cultura”.
A culminância do projeto foi a apresentação
de trabalhose peças teatrais na Feira Folclórica
no dia 29/08/2013. As crianças apresentaram

para os alunos da Rede Municipal de
Educação Infantil, Apae, alunos do 2º ano
da Escola Municipal Benedita Braga Cobra, responsáveis pelo sistema Name/COC
e Departamento Municipal de Educação.

Para Rosana, a primeira feira do Cemei foi
muito positiva “superamos as expectativas,
as crianças se empenharam para que tudo
saísse da melhor forma e pode-se ver no rosto
delas a emoção de apresentar os trabalhos.”

CRAS Sebastiana Marques completa um ano de atividades em Borda da Mata
O Centro de Referência de Assistência
Social - Cras Sebastiana Marques de
Borda da Mata há um ano foi instalado
no muni cípi o. De acordo com a
coordenadora, Marília Sáber, “nesse
primeiro ano, a equipe técnica, formada
por um assistente social e um psicólogo,
fez 773 atendimentos individuais. 832
pessoas participaram de palestras e
outras atividades coletivas de caráter não

continuado. 327 pessoas passaram pelos
grupos de jovens, de idosos, de mães e
encontro de famílias.”
O Cras é o órgão público responsável
pela Proteção Social Básica em Borda da
Mata, com o objetivo principal de fazer a
prevenção de situações de risco por meio
do desenvolvimento de potencialidades
e aquisições, além do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

Anuncie no Jornal
Tribuna Popular
CRAS Sebastiana Marques
localizado na Rua Salvador Orlandi
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Campanha Beneficente à APAE de Borda da Mata
Convênio destinou-se à
realização de Campanha
Beneficente nas cidades
com a Rede MG Postos
Associados para
arrecadação de
fundos às APAEs.

A Rede MG, da qual em Borda da Mata faz parte o Auto Posto Estrela da Mata, doou
às APAES participantes porcentagem de cada litro que foi vendido em cada Posto
na última semana de agosto, isto é, entre os dias 26 e 31 do mês de agosto.
Houve realização de “Blitz” ou “Pit stop” em locais estratégicos da cidade, com
finalidade de entregar o material publicitário divulgando a campanha aos motoristas.

Entrega do
dinheiro
arrecadado no
Auto Posto
Estrela da Mata
à Apae de
Borda da Mata

Rodovia MG 290 Km 30,7
Bairro: Três Barras
Telefone:(35)3445-1662
Borda da Mata - MG
O Auto Posto Estrela da Mata aceita
cartões de crédito e débito.
Fazemos trocas de óleo
lubrificantes para todos
os tipos de veículos.

