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Fim da
Estrada

Um velho carro de boi
Lá no asfalto parado
Parece estar murmurando
Lembrando do seu passado
Que durante muitos anos
No transporte foi pioneiro
Transportando com bravura
Escoando a agricultura
Por este chão brasileiro.

Cortando vales e serras
Estradas de chão batido
Encalhando no atoleiro
Sem nunca ser impedido
Rodando e deixando marcas
Nos caminhos onde andei
Quando me chamar saudade
Diante das modernidades
Se lembram de mim? Não sei.

Vendo o asfalto tão negro
É o fim da minha estrada
Isto é chamado progresso
Terminou minha jornada
Adeus carreiros da vida
Meu cantar emudeceu
Este negrume é o luto
É o progresso absoluto
E o finado sou eu.

 Tocos do Moji, 5 setembro 2013.
José Vitor da Rosa.
(Vitor Rosa)

Valorização
do idoso

A situação dos idosos no Brasil está
ficando cada vez mais preocupante.
Depois de tanto tempo de trabalho e
direito adquirido, algumas pessoas os
exploram financeiramente, alguns filhos
os malt ratam, diversos remédios
apresentam preços elevadíssimos, a
sociedade os trata com descaso.

Segundo o Estatu to do Idoso  -
Comentado, de Naide Maria Pinheiro
(2008), a Constituição Federal e o
Estatuto do Idoso incumbiram a proteção
do idoso à família, à comunidade, à
sociedade e ao poder público,
compreendendo  que todos esses
agentes são responsáveis pela defesa
da sua dignidade e de seu bem-estar.

Po rém não é isso com que nos
deparamos no dia-a-dia.
Lamentavelmente,  muitos idosos sofrem
com indiferença dos filhos. Na época em
que mais precisam de carinho e atenção,
ganham desprezo , ingrat idão,
desrespeito, violência verbal e às vezes,
até agressão física. Alguns filhos,
infelizmente, tratam melhor seu animal
de estimação do que as pessoas que lhes
deram a vida.

Tendo em vista o descaso que está
aumentando, o Poder Legislativo deveria
propor leis que fiscalizassem de perto o
uso adequado  do  dinheiro da
aposentadoria e punissem com rigor
essas pessoas, que exploram e maltratam
os idosos.

Sendo assim, a sociedade e a família
devem respeitar os direitos de que os
idosos são detentores, tornando, dessa
maneira, o ambiente familiar mais
agradável, digno e justo, aumentando,
portanto, a qualidade de vida dos
mesmos. Pois no passado, de certa
forma, esses senhores e essas senhoras
foram o alicerce para o desenvolvimento
e o progresso do país.

Marco Antônio Meirelles Crispim

Assessor Administrativo do
Escritório de Advocacia
Dra. Leny de Meirelles

Alunos da Rede Municipal e Escola Estadual de
Tocos do Moji visitam estúdios da EPTV em Varginha

Os alunos da Rede Municipal e da Escola Estadual de Tocos
do Moji participaram mais uma vez do Projeto EPTV na Escola
que teve como tema “Viver. Você tem medo do quê?” Neste
ano, o privilégio e satisfação foram ainda maiores, pois além da
visita aos bastidores da emissora pelos alunos, que tiveram
suas redações classificadas nas unidades escolares, a redação
da aluna Stéfani Pires Rosa Alvarenga da E. M. Benedito
Caetano de Faria ficou selecionada entre os 10 finalistas. A
Diretora Lu Rosa e toda equipe do Departamento de Educação
agradecem e parabenizam os professores pelo trabalho
desenvolvido e os alunos pelo desempenho no Projeto.

Alunos de
Tocos do
Moji na

EPTV em
Varginha

Festa Beneficente da Apae de Bom Repouso sorteia moto e carro novos
Aconteceu nos dias 04, 05 e 06 de

outubro,  a Festa Beneficente da APAE
de Bom Repouso em prol da construção
da sede da entidade.

Dia 04 - houve show com Jean Carlos
e Giuliano; Dia  05 - sorteio de uma Moto
0Km e Dj Débora Andrade; Dia 06  -
Domingo 11h30 - Delicioso almoço no
Salão de Festas Paroquial; Às 13h -
Apresentação da Orquestra de Viola
Caipira Flor da Montanha de Amparo/
SP; 17h  -Bingo de uma Saveiro 0km e às
22h Show com Cristiano Andrade e
Banda.

A animação da Festa ficou por conta
da Equipe Áudio Vox.

Toninho - Ganhador da Moto Toninho e Zezinho - Os ganhadores da Saveiro

Festa da Apae
atrai milhares de
pessoas

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.

CRAS de Senador José Bento inaugura Oficina de Dança
para crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família

O CRAS de Senador José Bento inaugurou mais uma Oficina. Agora é a Oficina de
Dança para crianças e adolescentes do Programa Bolsa Família.
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Foto São Paulo
R. Cel. José Inácio, 29
Borda da Mata - MG

3445-1353
Reportagens de casamentos,

Books de crianças,
dos 15 Anos, fotos publicitárias

3x4 na hora
Restaurações de fotos e álbuns

Registrando seus melhores momentos
Casamento Noemi e Wagner

Maria Eduarda

UBS Nossa Senhora de Fátima em Borda da
Mata leva grupo de idosos para aula na Univás
O grupo da Terceira Idade atendido na

Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora
de Fátima em Borda da Mata esteve na
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás)
em Pouso Alegre na noite de 25/09/2013

para uma aula de circuito trainning,
ministrada pelos alunos do curso de
Educação Física.

Acompanhado pela enfermeira
responsável da UBS Nossa Senhora de

Fátima, Suely Werneck, e pela diretora do
Departamento de Esportes, Regina
Moreira, o grupo tem gostado e contribuído
para a realização das atividades físicas
periódicas, como a Caminhada da Saúde.

Grupo de Idosos durante aula na UNIVÁS

Doutora Ofélia ministra palestra para idosos na
UBS Nossa Senhora de Fátima em Borda da Mata

A médica da família que atua na
Unidade Básica de Saúde do Bairro
Nossa Senhora de Fátima, Ofélia Ribeiro
de Freitas, ministrou palestra para cerca
de 60 pessoas no dia 26/09 na UBS.

Entr e os part ici pantes , idos os,
h i p e r t e n s o s  e  d i a bé t i c o s
ou vir am s obr e a  im por tânc ia da
a t i v i da de  f í s i c a ,  há b i t o s
a l i m e n t a r e s ,  r e a l i z a ç ã o  d e

exames  periódico s para man ter  a
v ida s au dá vel  e  ba l ance a da . A
m é di c a  e s c l a r e c e u  dú v i da s  e
t r o c o u  e x p e r i ê nc i a s  c o m  o s
pa rt i cipant es da pale st r a.

Palestra da Dr. Ofélia na UBS Nossa Senhora de Fátima

No dia 11 de
outubro, Valdecy
Luiz dos Santos
e  Joana D’arc da
Silva Santos
comemoraram
cinco anos de
casamento. Eles
são pais de
Lucas Alves da
Silva Santos.
Parabéns ao
casal e muitas
felicidades!!!

Aniversário de Casamento

Dia do Professor!
15/10/2013

Não sei o que combina mais contigo,
Uma poesia, um livro, uma pintura,

Sinceramente fico pensando
No que deve dar alegria

A alguém que é objeto da alegria de tantos.
Na verdade, o professor de verdade,

É aquele que prefere dividir o que possui,
Do que ter somente para si.

 O verdadeiro mestre, sente-se feliz
Quando percebe que o caminho que
Ele abriu tem sido trilhado por muitos.

O mestre tem a sua realização no aprendizado
Do pupilo, da passagem da experiência.

É por isso que meras palavras
Não podem recompensar

A alguém que optou por esta carreira
Que muitas vezes é dolorosa e cheia de espinhos.

 Chamo-te somente mestre, abnegado coração
Que se sensibiliza com os olhos sedentos

Por uma vida menos escura, mas cheia de luz.
E essa luz, está em suas mãos,
Em seu coração, em seu olhar.

Que bom que existe um dia
Reservado só para você!

Obrigado por sua obstinação incontida,
Pois graças a ela, você nunca desiste.

Você é muito importante,

Espero que você seja sempre assim.

 Feliz Dia do Professor!

Curso do Pronatec, Agente
de Informações Turísticas,

em Borda da Mata tem
10 vagas disponíveis

O cu rs o  pr o f is si onal iz an te  de
A ge n t e  d e  I n f o r m a ç õ e s
T u r í s t i c a s  m i n i s t r a d o  pe l o
I ns t i t u t o  F e de r a l  d o  S u l  d e
Minas  e m Bo rda da  Mat a ai nda
t em  1 0  va ga s di s po ní ve is  par a
f o r m a r  a  t u r ma .  O  c u r s o  t e m
c ar ga  ho r ár ia  de 20 0  ho ra s.  As

a u l a s  serão na Esco la Municipal
Benedita Braga Cobra no período da
noite.

As pré-inscrições podem ser feitas
no Cras Sebastiana Marques. Os
requisitos para matrícula são: ter Ensino
Médio Incompleto e possuir inscrição
no cadastro único do Governo Federal.

Curso de
Auxiliar
Administrativo
oferecido
pelo
PRONATEC
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Cras de Borda da Mata
convida para o bingo da
Terceira Idade dia 23/10

No dia 23/10, acontece a segunda
edição do bingo do Cras na sede da
Guarda Mirim Irmã Martha em Borda da
Mata, às 15h. A atividade faz parte do
projeto “Encontro da Terceira Idade” do
Cras Sebastiana Marques e tem por
objetivo a criação de um espaço para
socialização e troca de conhecimento.

A primeira edição  do bingo  do
Cras aconteceu no  dia 18 /09/2013
e animou  a tarde dos senhores e
senhoras que foram ao  evento. O
enco ntro  ac ontece uma vez  po r
mês. Os próximos serão realizados
nos dias 20/11 e 18 /12  – sempre às
15h.

Bingo da Terceira Idade

Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Tocos do
Moji elege nova Diretoria e Lediane é eleita

Presidente com mais de 200 votos
No dia 06 de outubro foi eleita a nova

Direto ria do Sindicato  Rural dos
Trabalhadores Rurais de Tocos do Moji.
Não houve disputa, pois foi chapa única
e dos 268 associados aptos a votar, 215
vo taram, sendo  202 na Chapa
encabeçada pela nova Presidente,
Lediane Aparecida Silva, 04 brancos e
09 nulos. Confira como ficou composta
a Diretoria:

Membros Efetivos:
Presidente:Lediane Aparecida Silva;
Tesoureiro:Almir Rogério de Godoi;
Diretor de Questões políticas;reforma

agrária e agricultura familiar:José Gilmar
Silva;

Diretora de questões de Educação
política;formação sindical dos jovens e
mulheres: Ana Claudia Rosa;

Diretor  de questões pol íticas
salarial,políticas sociais e previdência
social: Alexandre Antonio da Silva.

Suplentes da Diretoria:
Wanderlei Romualdo da Silva;
Paulo Claret de Almeida;
Regiane Damazio da Costa Silva;
Neuza de Fátima Silva.
Conselho Fiscal:
Efetivos:
Celso Rubens Pereira;
Rita de Cássia Silva;
Silvio José da Silva;
Suplentes do Conselho Fiscal:
Sebastião Ataliba Alves;
Rosângela Lourdes Silva;
José Ferreira da Silva.
Delegados Representantes:
Efetivos:

Lediane Aparecida Silva;
Almir Rogério de Godoi.
Suplentes dos Delegados

Representantes:
Ana Claudia Rosa;
Alexandre Antonio da Silva.
“Nós da Diretoria, estamos muitos

honrados e fel izes com essa
conquista,porque tudo ocorreu
maravilhosamente bem, lutamos,
batalhamos, encontramos obstáculos,
mas não desistimos. Mas, devemos essa
vitória a todos os associados que não
mediram esforços para nos ajudar a
conquistar essa vitória. Queremos dizer

que estaremos a disposição da
população tocosmojiense,
principalmente aos trabalhadores rurais.
Trabalharemos intensamente para a
melhoria de todos e contarei com a
colaboração de todos para que nosso
Sindicato cresça cada vez mais, pois
essa conquista não é nossa, mas sim de
vocês. Os nossos sinceros
agradecimentos também aqueles que não
são associados, mas que de alguma
forma colaboraram para esta Eleição.
Muito obrigada a todos e a DEUS por
nos dar forças nesta jornada” agradece
a Presidente, Lediane.

Presidente do
Sindicato Rural de

Tocos do Moji
Lediane

Aparecida
Silva



TRIBU NA PO PUL AR 5

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.

Cerca de 180 alunos de Borda da Mata participam da formatura do Proerd
Os alunos da Rede Municipal de

Educação (E. M. Benedita Braga Cobra,
E. M. Francisco Souza Costa, E. M.
Antônio Marques da Si lva, E. M.
Professora Diva Ribeiro dos Santos) e
do Colégio Nossa Senhora do Carmo
participaram, no dia 04/10/2013, da
solenidade de formatura do Proerd -
Programa Educacional de Resistência às
Drogas da Polícia Militar de Minas

Gerais, que aconteceu no ginásio de
esportes do Colégio em Borda da Mata.

Participaram do evento 155 estudantes
das escolas municipais e 16 alunos da
escola particular do município. Na
ocasião, os cinco alunos vencedores do
concurso de redação realizado durante
o curso ministrado pelo Sub Tenente
Paulo Cesar de Almeida receberam
homenagem e premiações.

As redações escolhidas são dos
alunos:  Maria Eduarda Brandão
Coutinho da Escola Municipal
Professora Diva Ribeiro dos Santos
(Professora Karina Xavier da Silva), Ana
Elisa da Silva Couto da Escola Francisco
de Souza Costa (Professora Rosa Maria
dos Reis Marçal), Ana Luiza Gouvea de
Freitas da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra (Professora Cristina dos

Santos Marçal), Rute Débora Barbosa da
Escola Antônio  Marques da Silva
(Professora Welena de Cássia Ribeiro) e
Gabriela Laraia Pinheiro de Medeiros do
Colégio Nossa Senhora do Carmo
(Professoras Priscila Marques Rocha e
Silvia Helena de Sousa Santos).

Em um trecho da redação, a aluna Rute
conta o que o ficou do Programa da
PMMG “aprendi muito durante as aulas

que tive no Proerd. É importante
preservar a vida e fundamental dizer não
às drogas”.

Após fazer o juramento de jamais
entrarem no mundo das drogas, as
crianças cantaram e dançaram a música
tema do Programa com o mascote e o
Sub Tenente Paulo. A Banda da Polícia
Militar executou as canções durante a
solenidade.

Formatura do
PROERD no Colégio

Nossa Senhora
 do Carmo

Biblioteca Municipal de Borda da Mata recebe, em média, 40 visitas por dia
Com acervo de 5.372 livros e dez

computadores à disposição da
comunidade na Biblioteca Municipal
Professora Carolina Oriolo em Borda da
Mata, em épocas de trabalho escolar,
cerca de 40 pessoas passam pela

biblioteca todos os dias para consultar
livros, confeccionar cartazes, escrever
trabalhos e pesquisar na internet
disponível nos computadores do local.

De acordo com a auxiliar de biblioteca,
Rita Silvério Pereira Silva, as crianças e

adolescentes estão lendo com mais
frequência “cresceram muito  os
empréstimos de livros, coisa que há
muito tempo não se via”. Segundo ela,
de 8 a 12 livros são retirados por mês da
biblioteca. Entre os mais procurados

estão os de histórias infanto-juvenis e os
clássicos da literatura brasileira. O número
se torna expressivo se comparado à
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,
publicado pelo Instituto Pró-Livro
(IPL) em 2012, a qual revela que o

brasileiro lê, em média, apenas quatro livros por
ano. A biblioteca de Borda da Mata fica no
segundo piso do Terminal Rodoviário e
permanece aberta das 7h às 21h30min, sem
intervalos. Seis funcionárias trabalham em
escala de segunda à sexta-feira.

Estudantes fazendo
pesquisas na

Biblioteca

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

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

Tel.:3425-3500

Quem não evita as faltas
pequenas, pouco a pouco

cai nas grandes.
(Perilo Gomes)
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

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

Duas mulheres aplicam golpe
de estelionato em senhora

de 69 anos de idade em
 Borda da Mata

No dia 03 de outubro, a PM de Borda da Mata foi procurada pela senhora S. A. C.,
69 anos, que nos relatou ter sido vítima de um golpe. Segundo a vítima, ela foi
abordada por duas mulheres, uma loira, alta, de cabelos longos e aparentando entre
35-40 anos, outra morena, baixa, de cabelos curtos e idade entre 25 – 30, que disseram
ter ganhado na loteria um prêmio no valor de Um Milhão de Reais, sendo que após
vários minutos conversando com a vítima, as autoras prometeram-lhe o valor de
cento e oitenta mil reais em dinheiro, porém disseram que para a retirada do valor a
vítima teria que demonstrar que sabia fazer uso dos serviços bancários, retirando
uma grande quantia em dinheiro, o que foi feito por ela. Após retirar o dinheiro, as
golpistas que a aguardavam em local próximo ao banco, pediram para ela comprar
uma garrafa de água vendo que a vítima se disponibilizou, pediram para segurar a
bolsa dela, pois era perigoso andar com valores altos pela rua, a vítima então realizou
o tão esperado desejo das infratoras deixando a bolsa com elas e saiu para comprar
a água, sendo que ao retornar se viu sozinha e sem a bolsa que estava com o dinheiro
e documentos. Se sentindo constrangida em acionar a Polícia Militar de imediato, a
vítima ajudou na fuga das golpistas e dificultou a localização destas pela guarnição.
Foram repassadas as informações para as cidades circunvizinhas para ajudar na
localização das autoras assim como a diminuir o êxito na aplicação deste tipo de
golpe. A Polícia Militar como protetora da sociedade pede às pessoas que porventura
venham serem vítimas deste e de outros tipos de golpes, ou que até mesmo suspeitem
de alguma abordagem feita a elas por estranhos, que comuniquem de imediato, nos
ajudando a ter maior êxito nas ações e livrando a comunidade ordeira de pessoas que
se aproveitam da ingenuidade de pessoas do bem.

Homem de 42 anos tenta
assediar mulher durante

venda de aparelho de
fisioterapia e é preso

em flagrante
No dia 03 de outubro, a PM da cidade de Borda da Mata, recebeu uma ligação da

P. F. V. S., 18 anos, vendedora.  Em contato com esta, nos foi informado que o autor
E. C., 42 anos, aposentado, começou a assediá-la durante a venda de um aparelho de
fisioterapia, acariciando suas mãos e posteriormente suas pernas. Diante do fato, a
vítima saiu da casa, contou para uma amiga de trabalho e acionou a Polícia Militar.
No local, a PM localizou o autor em sua casa  dando-lhe voz de prisão em flagrante
e apresentando-o juntamente com a vítima e testemunha à Delegacia de Polícia para
mais esclarecimentos e futuras providências.

CRAS de Senador José Bento realiza Oficina
 de E.V.A. com crianças da Escola Municipal

Professora Maria da Costa Ferreira
O CRAS de Senador José Bento

realizou em parceria com a Escola
Municipa l  Pr o fess o ra Maria  da

Costa Fe rr ei ra  u ma Of ic ina de
Art e s ana to  c om  E .V. A.  par a
c ri a nça s  e  a do l e sc e nt e s  do

programa Bo lsa Famíl ia. Fo ram
confecci onada s l i ndas capas  de
caderno.

Artesanatos de
E.V.A. realizados no

CRAS de Senador
José Bento

Academia da Saúde de Borda da
Mata começa a ser construída

Ao lado do Poliesportivo em Borda da
Mata, começa a ser construída a Academia
da Saúde, um espaço com áreas cobertas e
ao ar livre para a prática de esportes,
atividades físicas e de lazer. O Programa
Academia da Saúde, criado em 2011 pelo
Ministério da Saúde, tem como principal
objetivo contribuir para a promoção da
saúde da população a partir da implantação
de polos com infraestrutura, equipamentos
e quadro de pessoal qualificado para a
orientação de práticas corporais e modos
de vida saudáveis.

Várias cidades brasileiras já têm o
Programa em funcionamento. Borda da
Mata está entre as cidades brasileiras
que tiveram a proposta de implantação
da academia aprovada e vai receber R$
180 mil para o investimento. De acordo
com o ministro da saúde, Alexandre
Padilha, em cidades onde o programa
já começou, como em Belo Horizonte,
o  incent ivo  de uma academia
economiza o gasto com 30 leitos de
UTI. “A ação de prevenção, além de
garantir qualidade de vida das pessoas

é uma ação de quem quer fazer uma boa
gestão, porque ela é custo efetivo in-
clusive”, disse Padilha. “Nós vamos
fazer um incentivo mensal de R$ 3 mil,
significa uma boa economia em relação
aos lei tos de UTI no nosso país”,
concluiu.

As atividades serão desenvolvidas
por pro fissionais de saúde,
especialmente dos Núcleos de Saúde
da Família (NASF), podendo  ser
agregados profissionais de outras
áreas do setor público.

Violência Doméstica é tema do Encontro
de Famílias do Cras Sebastiana Marques

No “Encontro de Famílias” realizado no
dia 01/10/2013 no distrito Cervo, o Cras
Sebastiana Marques levou para discussão
o tema Violência Doméstica. A assistente
social Rutielem Rodrigues falou sobre
assunto às famílias do distrito.

O projeto “Encontro de Famílias” do
Cras de Borda da Mata acontece
mensalmente e reúne famílias com o

i n t u i t o  d e  l e v a r
c o n h e c i m e n t o  p o r  m e i o  d e
p a l e s t r a s  e  a t i v i d a d e s
s o c i o e d u c a t i v a s .  A  a ç ã o
c o m u n i t á r i a  d e s t i n a - s e
p r i o r i t a r i a m e n t e  a o
a c o m p a n h a m e n t o  d a s
f a m í l i a s  b e n e f i c i á r i a s  d o s
p r o g r a m a s  d e  t r a n s f e r ê n c i a

d e  r e nd a  d o  g o v e r no  feder al  e
de benefícios socioassistenciais
municipais.

Os encontros promovidos pelo
C r a s  Se ba s t i a n a  Ma r q u e s
ac on tec em  em  par cer ia  co m as
U ni da de s  B á s i c a s  de  Sa ú de  e
esco las dos respect ivos bai rros
onde são  realizadas as at ividades.

Palestra sobre violência doméstica no Distrito do Cervo

Início da construção da
Academia da Saúde  ao
lado do Ginásio
Poliesportivo

Anuncie
no

TRIBUNA
POPULAR

Dois homens são presos com carga
de café e defensivos agrícolas

avaliados em dois milhões de reais
O café e os defensivos foram roubados em São João

da Boa Vista e Paulínia e a Polícia chegou até a
carga por meio de rastreamento via satélite.

Dois homens foram presos no dia 09  de outubro, em Borda da Mata, com 637 sacas
de café e 800 galões de defensivos agrícolas que foram roubados no interior de São
Paulo. As mercadorias estão avaliadas em mais de dois milhões.

A carga de café estava em um galpão na saída para Pouso Alegre, onde funcionaria
uma empresa de comércio e exportação de café. O material havia sido furtado na noite do
dia anterior em São João da Boa Vista - SP. Os policiais chegaram até a carga por meio de
rastreamento por satélite. O motorista do caminhão que transportava a carga foi feito
refém e liberado depois.

Durante a contagem das sacas, a polícia também encontrou galões de defensivos
agrícolas que teriam sido roubados em Paulínia - SP. A carga, avaliada em mais de um
milhão, era composta por 898 galões de 20 litros cada.

Os homens que foram presos ajudaram a descarregar o caminhão com café. Eles
devem ser indiciados por receptação de produto roubado. O dono do galpão não foi
localizado. Segundo o delegado que investiga o caso, objetos pessoais do proprietário
do local foram apreendidos.
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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.

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

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

Aluna da Escola  Municipal Benedito Caetano
de Faria do Distrito dos Fernandes em Tocos do

Moji conquista o 2º Lugar no Projeto EPTV
Concurso premiou 10 estudantes na categoria Redação, com o

tema: “Viver. Você tem medo do quê?”
Entre seletivas de 120 municípios, mais

de 20.600 redações inscritas, 1.200 foram
classificadas e dentre elas, 40 foram para
semifinal e assim foram escolhidas as 10
melhores. A aluna Stéfani Pires Rosa
Alvarenga da E. M. Benedito Caetano
de Faria ficou em 2º lugar com a sua
Redação “Havia medo...” sobre o Tema
“Viver. Você tem medo do quê?”. O
Prefeito de Tocos do Moji Toninho
Rodrigues e a Diretora Municipal Lu
Rosa e toda equipe do Departamento
Municipal de Educação parabenizam a
aluna Stéfani P. e a professora Adriana
A. de Lima pela conquista.

Diretora Municipal Lu Rosa, Aluna
Stéfani, Coordenadora Rosângela,

Supervisora Sandra e Professora
Adriana

Veja a Redação que ficou em 2ºlugar no concurso:

Tocos do Moji ganha
microônibus da Secretaria

Estadual da Educação para
o transporte escolar por
indicação de Eduardo

Azeredo e Thiago Ulysses
A Prefei tu ra de Tocos do  Moji

recebeu no dia 04 de ou tubro, da
Secretaria Estadual  de Educação,
através de indicação dos Deputados
Federal Eduardo Azeredo e Estadual
Thiago Ulysses, um microônibus de
29 lugares para o transporte escolar.

De acordo com o prefeito, Toninho
Rodrigue s, dos 853  mun icípios

mineiros, 250 foram contemplados e
ele aprovei ta, para mais uma vez,
agradecer  ao  Governador Antonio
Anastasia e aos Deputados Eduardo
Az eredo  e Thia go  U lysse s pe lo
carinho com que tem t ratado  seu
município , não  medindo  esfo rços
para ajudar a população de Tocos do
Moji.

Prefeito
Toninho
Rodrigues e
vice Zé
Armando com
o Microônibus
recebido
através de
Thiago Ulysses

Trecho da MG-290 entre Borda da Mata e
Pouso Alegre recebe obras de melhorias

O prefeito Edmundo Silva Junior,
juntamente com o deputado estadual
Leonardo Moreira, desde 2011 estão
empenhados em conseguir junto ao
DER-MG melhorias na MG-290,
principalmente nos trechos entre Pouso
Alegre/Borda da Mata/Ouro Fino. Os
ofícios enviados à Secretaria de Estado

de Governo de Minas Gerais solicitando
obra de recapeamento da MG-290, em es-
pecial do trecho que corta o município
de Borda da Mata surtiram efeito e o
primeiro passo concreto para melhorar a
rodovia já foi dado.

As obras na pista entre Pouso Alegre
e Borda da Mata já começaram e são de

responsabilidade do estado de Minas
Gerais. Além disso, foi publicado edital
de aviso de licitação no dia 23 de agosto
de 2013 no Diário Oficial “Minas Gerais”
com a concorrência para elaboração de
projeto de engenharia rodoviária para
aumento de capacidade e restauração da
MG 290.
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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.

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

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.
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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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Falece aos 96 anos de idade
o Sr. Justiniano Vicente

Pereira em Tocos do Moji

No dia 29 de setembro, faleceu na
cidade de Tocos do Moji o Sr. Justiniano
Vicente Pereira. Ele foi e sempre será um
personagem muito importante na história
da cidade de Tocos do Moji.

Atuou por duas vezes como vereador
na época que o município era distrito de
Borda da Mata e dedicou quarenta anos
de sua vida como Tesoureiro da Igreja.
Ensinou sempre como amar e respeitar o

próximo, ser temente a Deus, fazer sempre
o bem sem olhar a quem. Foram 96 anos
de exemplo de vida, exemplo de ser
humano completo, de bom pai, bom
marido, bom filho, bom avô, bom irmão.

O Prefeito Toninho Rodrigues decretou
luto oficial de 03 dias no município,
considerando a contribuição e a
relevância dos serviços prestados para
o desenvolvimento de Tocos do Moji.

A sublimidade da nossa vida está na doação total de nosso ser a Deus!
(Bv. Dulce dos Pobres)

Secretaria Municipal de Educação de Senador
José Bento está entre os 50 melhores gestores

municipais de educação do País
A Secretária Municipal de

Senador José Bento , foi
convidada a receber prêmio
Nacional “Educando 2013”.

Segundo  pesquisa
realizada pela Premium Brasil
Congressos Nacionais,
empresa que objetiva
reconhecer as Secretarias de
Educação que realizam com
competência e seriedade suas
ações, através de uma
minuciosa pesquisa, entre os
meses de maio e agosto de
2013, concedeu a Secretária
Municipal de Educação de
Senador José Bento  o
destaque entre os 50 melhores
do País, sendo agraciada com
o troféu “Gestor no 10”.

A Secretária de Educação,
Luana Maria de Oliveira
Gomes, ressaltou que o
prêmio é o reconhecimento ao
trabalho conjunto realizado
pelas equipes diretivas -
Diretor Esco lar, Ednaldo
Josmar da Silva, supervisores
e pro fesso res da Esco la
Municipal Professora Maria
da Costa Ferreira, que estão
engajados na construção de
uma educação de qualidade,
o que ocasionou o aumento
da nota do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica). Através de
novas metodologias e um
novo olhar sobre educação,
a secretaria está fazendo
parcerias e promovendo uma
mudança de paradigmas na
Educação do município. A
premiação ocorrerá entre os
dias 17 e 19 de outubro, em
Salvador-Bahia.

A pessoa verdadeiramente prudente não diz tudo quanto
pensa, mas pensa tudo quanto diz.

(Aristóteles)
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* Promoção até 15/11/2013 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Piso Alfagress
À partir de R$8,90

Latex Suvinil 18L
Rende muito,
cobre mais.

Mega Promoção
R$149,90

Outubro - Mês de
ótimas promoções

na Ipê Tintas e
Acabamentos

Ipê Pisos, Tintas e Acabamentos

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

Conjunto Gabinete
para Banheiro

Super promoção!!

Porcelanato Buschinelli
Super oferta - R$18,90

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

Selador Acrílico Futura
18 litros
R$63,00

Porcelanato Buschinelli
Super oferta - R$15,90
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Prefeito de Senador José Bento integra comitiva de Prefeitos do Sul de Minas
e São Paulo que participa de  missão diplomática e financeira na China

Uma comit iva fo rmada pelo
Deputado Estadual Ulysses Gomes, 19
empresários e prefeitos do  Sul  de
Minas(inclusive o prefeito Flávio de
Souza Pinto de Senador José Bento) e
de São Paulo embarcou no dia 23 de
setembro para a cidade de Xuzhou, na
China, em missão diplomática e
financeira. “Nosso objetivo é criar
relações diplomáticas e comerciais e
atrair investimentos futuros para nossa
região”, contou Ulysses, referindo-se
ao grupo que o  acompanha. Eles
retornaram ao Brasil no dia 04 de
outubro.

Eles participaram de uma Feira de
Negócios em Xuzhou, cidade que
comemora seus 2.400 anos e busca
expandir os investimentos locais. O
grupo também visitou empresas de
Xangai e da capital da República Popu-
lar da China, Pequim.

A comitiva foi liderada pelo prefeito
Agnaldo Perugini, de Pouso Alegre, a
convite da XCMG (Xuzhou Construc-
t ion Machinery Group), empresa
chinesa de grande porte, que se instala
em Pouso Alegre e vai inaugurar sua
filial sulmineira no ano que vem. “Atuar
como embaixador dessa missão é uma

honra; trata-se de uma grande
oportunidade, algo inédito em nossa
região”, lembrou o prefeito.

A pedido de Perugini , Ulysses
ajudou  a o rganizar o  grupo ,
convidando prefeitos da região. “Serão
quatro comitivas para Xuzhou, cidade
sede da XCMG. Haverá mais uma
comitiva com o mesmo destino ainda
neste ano e outras duas partirão em
2014”, explicou o deputado. “Todos os
prefeitos estão em sintonia, com um
objetivo único de atrair investimentos
para a região, independente da cidade”,
finalizou.

Troca de Presentes
Como na maio ria dos países

asiáticos, trocar presentes na China,
no início de uma relação social ou de
negócios, é uma forma de se facilitar
aquela relação, é mostrar-se disposto
a se aproximar. O que é feito com as
duas mãos, sinal de respeito e atenção
ao interlocutor, regra que vale também
para se dar ou receber cartões de visita
e drinques. Artesanatos do  Sul  de
Minas foram os presentes ofertados
pelo  Depu tado  Ulysses a seus
anfitriões na China.

Comitiva

O grupo foi formado pelas cidades
de Pouso  Alegre (MG), Baependi
(MG), Brazópolis (MG), Camanducaia
(MG), Cambuí (MG), Campanha (MG),
Conceição dos Ouros (MG), Cristina
(MG), Delfim Moreira (MG), Estiva
(MG), G avião  Peixo t o  (SP),
Inconfidentes (MG), Luminárias
(MG), Monte Sião (MG), Paraisópolis
(MG), Pedralva (MG), Piranguinho
(MG), Senador José Bento (MG),
Santo  Antônio  da Posse ( SP) e
Vinhedo (SP).

Fonte:Assessoria de Imprensa do
Deputado Ulisses Gomes

Confira os principais momentos da visita do Prefeito de Senador José Bento Flávio de Souza Pinto à China:

Comemoração do Dia Internacional do  Idoso em Senador José Bento
Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, o

CRAS de Senador José Bento  realizou uma passeata
em homenagem aos idosos, com a participação das
crianças da Escola Municipal, da Fanfarra e do Grupo
Idade Feliz de Ipuiúna.

Mas, além da passeata, houve ainda nos dias 30
de setembro e 02 de outubro, apresentação de teatro,
palest ra, atividades f ísicas e lanche de
confraternização.

Atividades em comemoração ao Dia Internacional do Idoso em Senador José Bento

Famílias de Borda da Mata devem atualizar
cadastro do Bolsa Família até 13 de dezembro

De acordo com o Departamento de Assistência Social de Borda da Mata, as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família no município que não
atualizaram o cadastro, devem comparecer com urgência ao Departamento para atualização. A data limite para renovar o cadastro é 13 de dezembro de
2013, caso contrário, os benefícios serão bloqueados em janeiro de 2014.

Os beneficiários devem comparecer munidos dos documentos pessoais de todos os membros da família e uma conta de luz. O Departamento de
Assistência Social fica na Rua Eduardo Amaral, 525 - Centro.
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Escolinha Meninos de Ouro de Bom Repouso participa da Virada
Esportiva de São Paulo a convite do Prefeito Fernando Haddad

A Escolinha Meninos de Ouro de Bom
Repouso participou mais uma vez da “Virada
Esportiva de São Paulo”, nos dias 21 e 22 de
setembro. A participação foi convite do
Prefeito de São Paulo Fernando Haddad, e

com  intervenção do Sr. Douglas D`Andrea,
a Escolinha de Futebol Meninos de Ouro
pode mais uma vez participar deste
importante evento. Os atletas puderam
conhecer o interior dos vestiários do

Pacaembu, sala de imprensa, Museu do
Futebol, Ibirapuera, Memorial da América
Latina, participaram também das ações
sociais do Esporte Clube Corinthians, no
Parque São Jorge, onde almoçaram no C.T.

dos profissionais. Encerrando o passeio
assistiram a partida entre Corinthians e Cruzeiro
pelo campeonato brasileiro. A escolinha não
poupou elogios ao amigo Douglas D`Andrea
pelo carinho com que cuidou para que tudo

saísse dentro da programação. “E já estamos
convidados para que  possamos regressar
no ano de 2014 com novas aventuras”, diz o
Professor Renê, que coordenou a viagem da
Escolinha Meninos de Ouro.

Veja os principais flashes da Escolinha Meninos de Ouro na Virada Esportiva de São Paulo:

Soldado da Polícia Militar em Tocos do Moji é
destaque nas maratonas disputadas na região

O Soldado da Polícia Militar, Ricardo
Brant, que trabalha em Tocos do Moji,
vem se destacando entre os maratonistas
de ponta da região. Ele tem conseguido
bons resultados, graças aos treinos e
apoio que recebe da Academia  B&D Fit-

ness, das proprietárias Danieli e Bruna,
onde realiza seu  preparo físico. “Ele vem
melhorando cada vez mais seus
resultados, isso para nós
Tocosmojienses é motivo de orgulho.
Parabéns Ricardo Brant pela

determinação”, diz o Secretário de
Cul tu ra, Márcio  F lausino . Nas
últimas duas corridas que participou,
ele f icou  em se gundo  lugar em
Itajubá e em terceiro lugar em Bueno
Brandão.

Ricardo Brant recebendo premiação e abaixo, a largada e a chegada

Departamento de Educação
d e  B o r d a  d a  M a t a

re a l i za  II  C on gres so  d e
Ed uc aç ão  d o  mu ni c í p i o

 Entre os dias 15, 16 e 17 de outubro de
2013, o Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata realiza o II
Congresso de Educação do município
destinado aos professores da Rede Mu-
nicipal e demais escolas do município,
além de educadores convidados de
municípios vizinhos.

O evento vai ter três palestras. No dia
15/10, o professor e conferencista César
Aparecido Nunes fala sobre o tema

“Educar para a Humanização, Formação
de Professores e as Novas Diretrizes da
Educação Brasileira”. No dia 16/10, o
palestrante é o coordenador pedagógico
do Sistema de Ensino NAME, Luiz Carlos
Palombo de Medeiros com o tema
“Construindo um Ensino de Qualidade”.
No dia 17/10, o tema “Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva”
vai ser tratado por Danilo Namo, doutor
em Educação Especial pela USP.

Reformas e construções no
Cemitério de Borda da Mata

devem ser feitas até 27
de outubro de 2013

O Departamento de Obras da Prefeitura de
Borda da Mata informa que os serviços e

revestimentos de túmulos no cemitério Municipal de
Borda da Mata, deverão estar concluídos até o dia

27 de outubro de 2013.  Após esta data será
autorizado apenas os serviços de pintura e limpeza.

Os entulhos derivados dos serviços devem
ser removidos para as caçambas.


