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Comemoração do Dia das Crianças em Tocos do Moji
A comemoração do Dia das Crianças,
em Tocos do Moji, foi com muita pipoca,
sorvete, algodão doce, parquinho de
diversão e quase 20 metros de bolo. A
animação ficou por conta da Banda Forró
22. A Família Guizé, em especial Dona

Cleuza do Rosário Guizé (Tieta), não
mediram esforços para realização de mais
uma festa, como faz todos os anos, com
mui to sacri fíci o, mas graças a
comunidade Tocosmojiense e ao apoio
da Prefeitura e Câmara Municipal, as

crianças do município comemoraram seu
dia com mui ta alegria e diversão.
“Parabéns a todos, que de alguma forma
col aboraram para real ização deste
evento” agradece o Prefeito Toninho
Rodrigues.

Comemoração
do Dia das
Crianças em
Tocos do Moji:

Alunos da Rede Municipal de
Tocos do Moji ganham semana
especial de Dia das Crianças
Os festejos de comemoração ao Dia
das Crianças aconteceram durante toda
a semana nas escolas Municipais de
To cos do Moji . Isso porque cada
unidade fez dos dias que antecederam
essa data um verdadeiro sinônimo de
lazer e diversão, através de atividades
que buscam entreter, divertir, ensinar e
levar muita alegria.

Oentretenimentofoigarantidocoma
elaboraçãodegincanas,atividadesde
músicaedanças, passeios, jogos,
parquinhos,sessãodepipocacomfilme
emuitasbrincadeiras.Osalunostiveram

durante toda a semana um cardápio
diferenciado.
A semana foi encerrada com recreação
na quadra e um grande bolo, com o qual
cantaram “parabéns para as crianças”, e
na sequência receberam presentes e
doces.
“O envolvimento foi essencial,
contamos com a colaboração de todos.
Os responsáveis contaram que as crianças
ficaram animadíssimas, querendo vir pra
escola. Os alunos amaram e foi muito
divertido, isso é gratificante”, explica a
Diretora Municipal de Educação Lu Rosa.

Comemoração
do Dia das Crianças
nas escolas de
Tocos do Moji:

Comemoração do Dia das Crianças
em Senador José Bento
“Tem Brincadeira, tem sim senhor. Tem
alegria, tem sim senhor.” Foi com esse
sentimento e entusiasmo que os alunos das
escolas municipais de Senador José Bento,
puderam se divertir em comemoração ao
dia das crianças, no salão da Escola
Municipal Professora Maria da Costa

Ferreira e no Ginásio Poliesportivo Januário
Megale.
As ações foram idealizadas pelo prefeito
Flávio de Souza Pinto, através da Secretaria
Municipal de Educação.
Foram manhãs e tardes muito especiais
nos dias 17 e 18 com as comemorações da

“Semana da Criança na Escola”. Com muita
animação e alegria, a meninada curtiu o show
de palhaços e a apresentação de acrobacias.
As crianças também ganharam
guloseimas, como sorvete, bolo de chocolate
e ainda ganharam um saco surpresa com
doces, balas e brinquedos.

Comemoração
do Dia das
Crianças nas
escolas de
Senador José
Bento:
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Prefeitura de Tocos do Moji compra com recursos
próprios compactador de lixo por 69 mil reais
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
adquiriu com recursos próprios do
município um compactador de lixo no
valor de 69 mil reais. Segundo o prefeito
Toninho Rodrigues, a aquisição deste
equipamento irá facilitar muito a coleta

de lixo na cidade e nos distritos, bem
como vai trazer mais segurança, higiene
aos co l et ado res e faci li dade no
transporte.
Anteriormente, eram utilizados dois
caminhões basculantes para a coleta e

uma retro escavadeira para prensar o
lixo, o que causava enormes gastos
para a Prefeitura. “Com certeza é um
grande investimento para a população
de Toco s do Moji ”, frisa Toni nho
Rodrigues.

Tocos do Moji assina convênio
do Pró-município no valor
de 350 mil que serão
utilizados para calçamentos
O prefeito de Tocos do Moji, Toninho
Rodrigu es, assi nou nest e mês,
juntamente com o Vice-governador,
Alberto Pinto Coelho e o Secretário de
Estado, Danilo de Castro, o convênio
Pró-município no valor de 350 mil reais,

que serão utilizados no calçamento em
diversas ruas do município.
De acordo com o prefeito Toninho
Rodrigues, os locais beneficiados serão o
bairro dos Nogueiras, o Distrito do Sertão
da Bernardina e o bairro Barro Branco.

Danilo de Castro, Toninho
Rodrigues e Alberto
Pinto Coelho

Novo
Compactador de
lixo de Tocos
do Moji

Gilberto Diniz toma posse no cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas-MG e
Bordamatense participa da cerimônia de posse
A Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG),
Conselheira Adri ene Andrade, deu

posse, no dia 09 de outubro, ao novo
Conselheiro da Casa, Gilberto Diniz. O
at o fo i assinado no Gabinete da

Presidência, nas dependências da sede
do TCE MG, com a presença de
autoridades e servidores do Tribunal. O

Cerca de 130 manilhas foram colocadas
no Morro dos Borginhos no Distrito do
Sertão da Bernardina em Tocos do Moji

Toninho Rodrigues durante
a assinatura do Convênio
bacharel em Ciências Contábeis e Direito
e especialista em Controle Externo foi
escolhido pelo Governador do Estado,
Antonio Anastasia, a partir de uma lista
tríplice de Auditores encaminhada pelo
Tribunal, com aprovação da Assembleia
Legislativa (ALMG).
Em seu pronunciamento, o Conselheiro
Gilberto Diniz considerou sua nomeação
como um reconhecimento pelo trabalho
“si lencio so, abnegado, devotado e
exclusivo” ao Tribunal de Contas nos
últimos 25 anos. “Estejam certos de que
podem co ntinuar a contar comigo,
máxime, nessa quadra em que as
demandas do co ntrole externo se
avolumam. E o Tribunal de Contas
precisa consolidar-se, cada vez mais e
de forma altaneira e autônoma, como
órgão legitimado, pela Constituição, para
fiscalizar a gestão dos bens e recursos
públicos e, consequentemente, como
instrumento de exercício da cidadania”,
afirmou o Conselheiro.
A Conselheira Presidente, Adriene
Andrade, disse estar grata por ocupar o
cargo máximo de direção do TCEMG
neste momento. “É uma benção poder
empossar o Conselheiro Gilberto Diniz,
não só por sua pessoa e caráter, mas pela
homenagem que se desdobra: eu
considero este ato uma das maiores
homenagens aos servidores do Tribunal”, lembrou a Presidente, em referência

à origem de Gilberto Diniz na Casa, que como servidor concursado - começou a
carreira do hoje chamado cargo de
Analista de Controle Externo em 1988 e,
após aprovação em concurso, exerceu
os cargos de Auditor e de Conselheiro
em exercício. Em seu discu rso, a
Presidente enalteceu as qualidades do
novo Conselheiro. “Pela sua humildade,
ele irá nos ensinar muito. Engrandecerá
a Casa com suas teses perfeitas, votos
coerentes, posição firme e sensibilidade”,
concluiu Adriene Andrade.
Após a posse, o Conselheiro Gilberto
Diniz participou da sessão do Tribunal
Pleno, pela primeira vez exercendo o
cargo como efetivo. Na ocasião, recebeu
mais cumprimentos dos seus pares.
Presenças
Também estiveram presentes na
Reunião Especial de Posse a esposa do
Conselheiro Gilberto Diniz, Márcia
Meireles de Melo Diniz; os Conselheiros
do TCEMG WanderleyÁvila, Mauri Torres
e José Alves Viana; os Conselheiros
aposentados Eduardo Carone Costa e
Maurício Brandi Aleixo; o ControladorGeral do Estado de Minas Gerais, Plínio
Salgado; e as Procuradoras do Ministério
Público de Contas, Maria Cecília Borges,
Elke Andrade Soares de Moura e Cristina
Andrade Melo e o Chefe de Gabinete do
Ministério Público de Contas, de Borda da
Mata, Harley Fabiany Junqueira Cobra.

A Prefeitura de Tocos do Moji manilhou, com recursos próprios, o Morro dos Borginhos no Distrito Sertão da Bernardina
para possibilitar o calçamento do local que, segundo o prefeito Toninho Rodrigues, em breve será executado e acrescenta
“para esta obra foram colocadas cerca de 130 manilhas”.

Gilberto Dinis assinando o Termo de Posse

Anuncie no Jornal TRIBUNA POPULAR
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Descontração e reconhecimento marcaram
o Jantar de Comemoração do Dia do
Professor em Tocos do Moji
O Departamento Municipal de Educação promoveu uma noite de muita
diversão aos profissionais da educação da rede municipal de ensino
No di a 1 8 de out ubro, em
comemoração ao Dia do Professor, o
Departamento Municipal de Educação
de Tocos do Moji promoveu uma noite
de muita diversão aos profissionais da
educação da Rede de Ensino com um
jantar. O evento , real izado no
Restaurante Beira Rio, contou com a
presença de autoridades entre elas o
Prefeito Toninho Rodrigues e o viceprefeit o
Zé
Armando,
os

Co ordenado res, os Pedagogo s,
Nutricionista da Rede e a Diretora
Municipal de Educação Lu Rosa.
Em seu discurso de apresentação o
Prefeito Toninho Rodrigues, enalteceu
a qualidade do ensino público de Tocos
do Moji. “Contamos com um quadro
muito bom de funcionários, professores
realment e dedicados e ci ent es da
importância que eles têm na vida dos
alunos”.

Com u ma linda decoração e boa
co mida, a descontração fico u por
conta do Dj Marcão que apresentou
uma seleção fantástica de músicas e
realizou sorteio de vários brindes,
doados pelos comerciantes locais, aos
co nvi dados present es. A no ite foi
encerrada co m a entrega do s
presentes qu e fo ram feit o s
artesanal ment e pel a equ i pe do
Departamento de Educação.

Professores da Rede Estadual
de Tocos do Moji comemoram
seu dia com jantar de
confraternização
Os Professores da Escola Estadual
José Tomas Cantuária Jr. de Tocos do
Moji comemoraram seu dia, com um
jantar no restaurante Beira Rio. “Foi
uma confraternização merecida para
aqueles que sem sombra de dúvidas
merecem t o do no sso respei t o e

carinho, pois eles são responsáveis
por boa parte de nossa formação e
preparação para vida. Parabéns a
todos os professores e obrigado por
fazerem part e de nossa histó ri a”,
parabeniza o Secretário de Cultura,
Márcio Flauzino.

Jantar dos
Professores
da Rede
Estadual de
Tocos do Moji:

Jantar dos
Professores
da Rede
Municipal de
Tocos do Moji:

Carta enviada aos Professores de Senador José
Bento pelo Diretor Escolar Josmar em
comemoração ao Dia do Professor
Senador José Bento, 11 de outubro de 2013.
Prezado Professor,
Querida Professora,
Aproxima-se o seu dia! Neste 15 de outubro, desejamos, em nome da Secretaria Municipal de Educação de Senador
José Bento, enviar-lhe nossas felicitações por esta data que recorda sua pessoa e sua missão!
Sabemos que a profissão de mestres e educadores não é simples e nem fácil nos dias atuais. Acreditamos, entretanto,
ser ela uma missão que vale a pena, pois é fundamental para a promoção de uma sociedade melhor, mais humana e mais
comprometida com os valores que promovem a vida.
Se olharmos somente para os desafios e problemas, corremos o risco de perder a meta que um dia nos levou a percorrer
as sendas do magistério. Neste seu dia, vale a pena perguntar uma vez mais: por que me fiz um(a) professor(a)? Reencontrar
a resposta a esta pergunta significa redescobrir um horizonte que traz alegria, felicidade e realizações!
A Secretaria Municipal de Educação visa ajudar cada professor a olhar além das aparências e vislumbrar em Deus um
novo sentido para sua vida e sua missão.
O dia dos professores é também dia de uma grande mulher que foi e continua sendo mestra e educadora de cada homem
que busca, em Deus, o verdadeiro sentido que ilumina o próprio ser e o fazer. Esta mulher é Santa Teresa d’Ávila. Dela
aprendemos a seguinte lição que vale para a vida:
“Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança; quem a Deus tem, nada
lhe falta: só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo
segue, com grande entrega, e, venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã; nada tem de
estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram; fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o
como merece, Bondade imensa; quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro,
nada lhe falta. SÓ DEUS BASTA!”
Que esse grande Deus, nosso único tesouro, derrame muitas bênçãos sobre você e seu trabalho. Conte conosco e com
nossas orações!
Parabéns pelo seu dia!
Ednaldo Josmar da Silva
Diretor Escolar

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com
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Bom Repouso recebe máquina
Motoniveladora(Patrol)
do Governo Federal
O Governo Federal, por meio do
Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), entregou no dia 30 de setembro
154 equipamentos para municípios
mineiros, sendo 36 motoniveladoras, e
Bom Repouso foi um dos municípios
co ntemplados
co m
u ma
mo to nivelado ra(Patro l),
71
retroescavadeiras e 47 cami nhõescaçamba. A solenidade aconteceu no
Centro Federal de Educação Tecnológica
de Minas Gerais/Cefet, Campus I.

A doação das máquinas e veículos
integram a segunda fase do Programa de
Aceleração do Crescimento e representa
um investimento do Governo Federal de
mais de R$ 36 milhões. As máquinas visam
reestruturar as estradas vicinais, que
ligam o campo à cidade.
O Prefeito Edmilson Andrade agradece
ao Deputado Federal Odair Cunha por
apoiar e agilizar o recebimento dessa
máquina que muito irá beneficiar a
população da zona rural de seu município.

Prefeito
Edmilson e
o Deputado
Federal
durante a
entrega da
Patrol

Associação Comercial e
Industrial de Borda da Mata
assina termo aditivo do convênio
que criou o Posto Avançado de
Conciliação Extraprocessual
No mês de agosto, em ato solene na sede
da Federaminas – Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do
Estado de Minas Gerais, a Associação
Comercial e Industrial de Borda da Mata
esteve presente, representada por seu
advogado, Dr. Jansen Jean dos Santos
Costa onde foi assinado o termo aditivo
ao Convênio 185/2011 que criou o PACE –

Posto Avançado de Conciliação
Extraprocessual, destacando a importância
do serviço e os expressivos ganhos para
as comunidades em decorrência do
trabalho desenvolvido pelo PACE.
Após os cursos dos Conciliadores, a
Associação Comercial estará iniciando
seus trabalhos de conciliação em sua nova
sede à Rua Herculano Cobra – 361 – Centro.

Bom Repouso ganha ônibus do Governo
do Estado para o Transporte Escolar
Foram sete do Governo Federal e agora mais um do Estado
O município de Bom Repouso, após
ter sido contemplado com sete ônibus
do Governo Federal para o transporte
escolar, agora no dia 03 de outubro
recebeu mai s u m, dest a vez do
Governo do Estado.
O Governo de Minas fez mais um
investimento importante para garantir
o t ranspo rt e esco l ar de al u no s
residentes em zonas rurais.

E ssa é a segu nda ent rega de
veículos escolares feita pelo Governo
de Minas em menos de um ano. Em
no vembro do ano passado, foram
entregues 379 ônibus e agora mais
250. No total, portanto, 629 municípios
fo ram benefi ci ado s co m no vo s
veículos desde o ano passado.
O prefeito Edmilson Andrade fica
feliz com mais esta conquista para a

po p u l açã o de Bo m R epo u s o e
agradece ao Governador Anto ni o
Anastasia pelo carinho que ele tem
para com seu município. “Estamos
sempre em sintonia com as esferas
estadual e federal para garantir mais
rec u rso s e co nse qu en t eme nt e
qu a l i dad e de vi da a no ssa
po p u l aç ão ”, fri s a o p refe i t o
Edmilson.

Ônibus vindos dos Governos Estadual e Federal

Bairro Campestre em Bom Repouso
ganha calçamento em frente a igreja
A P refei tu ra de Bo m Repou so ,
preocupada em melhorar a qualidade
de vida de todos os cidadãos, tanto da
zona urbana quanto da zona rural,
acaba de fazer um calçamento em frente

a i grej a do bai rro Campest re,
mel horando demais o acesso das
pessoas para o local, já que a igreja
fica em um pequeno morro e quando
chovia, os moradores enfrent avam

dificuldades. Mas agora, eles poderão
frequentar tranquilamente as orações
e as festividades do bairro. A obra foi
fei t a com recurso s próprio s do
município.

Calçamento no
Bairro Campestre

Começam a ser construídas as 40
casas populares em Bom Repouso

Assinatura do
termo aditivo do
convênio que
criou o Posto
Avançado de
Conciliação
Extraprocessual
As 40 casas populares que serão construídas em Bom Repouso, através de uma parceria entre Prefeitura,
Cohab e Governo Federal já foram iniciadas. O terreno foi adquirido pela Prefeitura e, em breve, as
famílias que foram contempladas pelo Programa poderão realizar o sonho da Casa Própria.

Anuncie no Jornal TRIBUNA POPULAR - 3445-1479

RESTAURANTE RECANTO DOS PÁSSAROS

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.

Local em meio a natureza, onde se saboreia a
verdadeira comida mineira. Contamos ainda
com Rancho em meio a lagoa, redes para o
descanso, além de área de Camping e ótimo
estacionamento gratuito. Funcionamos de
Terça a Domingo. Preparamos leitão a
Pururuca e outros pratos especiais, basta
ligar com antecedência que preparamos
tudo com maior carinho.
Telefones (35) 9831-5321 ou 9946-3437

Rodovia Tocos do Moji/ Borda ao lado da
Igreja Santa Luzia, 3Km de Tocos do Moji

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada(Jump e Kangoo-Jump),
Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Dois homens são presos e um
menor apreendido por causa de
drogas no Estádio Municipal
No dia 09 de outubro, a PM de Borda da Mata recebeu denúncia anônima, via 190,
informando que três indivíduos haviam deslocado ao estádio municipal para fazer
uso de drogas, sendo que um dos autores estaria oferecendo drogas a um menor.
Diante da denúncia a PM deslocou até o estádio municipal onde localizaram os
autores, 01 cigarro de substância entorpecente semelhante a maconha e uma bucha
da mesma substância. Mediante aos fatos, os autores foram presos e o menor
apreendido, foi acionado o Conselho Tutelar e os autores conduzido a Delegacia de
Polícia local.

Dois lavradores são presos por
posse irregular de arma de fogo
No dia 16 de outubro, a PM de Borda da Mata durante operação conjunta com a
PCMG, realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência dos
autores B. D. C., lavrador e G. D. M., lavrador, sendo que durante as buscas a PM
obteve êxito em localizar 01 escopeta calibre 36, marca ROSSI, 03 frascos plásticos
contendo pólvora, 01 chifre de animal contendo chumbos, 01 embalagem contendo
diversas espoletas, 12 cartuchos deflagradas calibre 36, 02 cartuchos deflagrados
calibre 32. Diante do exposto os autores foram presos e encaminhados para a DP.

Um borracheiro e um
autônomo são presos por
posse irregular de arma
No dia 16 de outubro, a PM de Borda da Mata, durante operação conjunta com a
PCMG, realizou cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência dos
autores A.D.L.M., 64 anos, borracheiro e C. D. M., 33 anos, autônomo, sendo que
durante as buscas a PM obteve êxito em localizar 02 cartuchos de calibre 32
deflagrados, 02 cartuchos de calibre 22 intactos, 01 cartucho de calibre 38 deflagrado,
01 escopeta Calibre 32 de marca GLOCK, 02 cartuchos calibre 38 deflagrados, cerca
de 100g de pólvora, 110 espoletas, 08 cartuchos calibre 28 deflagrados e 12 cartuchos
de calibre 24 deflagrados. Ainda durante as buscas foi localizada na residência 01
motocicleta HONDA/CBX 200 Strada, de cor verde, com placa de Ipuiúna/MG, a qual
não foi informada a procedência. Diante do exposto os materiais foram apreendidos
e os autores foram presos e encaminhados a DP.

Foragido da Justiça é
recuperado dentro do Fórum
No dia 17 de outubro, a PM da cidade de Borda da Mata foi acionada a comparecer
ao Fórum da Comarca, onde o MM. Juiz de Direito procedeu audiência de instrução
e constatou que o réu E. S. R., possuía uma fuga em aberto. O autor foi preso,
passado por atendimento médico e posteriormente encaminhado a Delegacia de
Polícia para demais providências.

“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)

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

Escritor que reside em Uberlândia doa livros
para a Biblioteca de Borda da Mata
José Carlos da Silva doou três livros em que fala de Borda da Mata de 1900 a 1919
O Escritor José Carlos da Silva, de
Itajubá, hoje residindo em Uberlândia, ao
ver uma matéria da Biblioteca Municipal
de Borda da Mata no site do jornal Tribuna Popular, entrou em contato com o
jornal e enviou para a Biblioteca de Borda
da Mat a três exemplares do livro
“Ressurreições”(Diário de Família) em
que fala de Borda da Mata, entre 1899 e
1919. Um livro muito interessante de mais
de 400 páginas que ficará disponível para
a população e quem se interessar pode
procurar na Biblioteca.
O Diret or do Tribuna Po pular,
Donizet e, fez quest ão de entregar
pessoalmente ao prefeito Edmundo Silva
Júnior e aproveita para agradecer ao
escritor por doar tão importante obra
literária para a Biblioteca de Borda da
Mata. O prefeito Edmundo, também feliz
pelos livros, agradece ao escritor José
Carlos e ao Tribuna Popular por formar

esse elo de ligação de Borda da Mata
com o mundo, através das notícias de
toda região , qu e “engrandece e
desenvolve não só nossa cidade, mas
toda região e aproveito para parabenizar
o Tribuna Popular por levar o nome de
Borda da Mata com o lançamento do

“Jornal O Popular” em Silvianópolis,
Espírito Santo do Dourado, São João da
Mata e Turvolândia, que há seis meses
vem divulgando notícias daquela região
com a qualidade que sempre foi do Tribuna Popular, nestes quase 18 anos em
Borda da Mata”.

Donizete entregando
os livros ao Prefeito
Edmundo
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CRAS de Bom Repouso promove Curso de Produção Artesanal de Alimentos
Nos meses de setembro e outubro, o
CRAS de Bom Repouso apresentou em
parceria com SENAR, o Curso de
Produção Artesanal de Alimentos, para
as famílias cadastradas no Bolsa Família.
Este curso apresenta em módulos a teoria
e a prática de como trabalhar com o
alimento das tradições. “E é onde estes
alu nos terão como entender os
antepassados e compreenderem suas
histórias sobre o s alimentos mais
próximos do homem rural, também
tornando mais acessível
su as
economias, podendo também render
mais, vendendo os pratos
dessas
receitas, e mostrar o que estes alimentos
mais próximos podem nos render pratos
maravil hoso s, como os pães
apresentados, biscoitos com vários
sabores, roscas, bolos com variedades
de fru tas, sequilhos, panetones,
bolachas, enfim um curso que nos
mostra a economia que iremos fazer nas
nossas cozinhas”, diz o Coordenador do
CRAS, Wilson.

O curso foi ministrado pela senhorita
Vi viane
Machado de Azevedo,
engenheira de alimentos. O curso foi de
30 de setembro a 04 de outubro quando
foi fechado com chave de ouro com uma
grande mesa apresentada com as delícias
que os alunos fizeram durante as aulas.
Com isso, o CRAS do município mostra
que realmente preo cupa co m a
promoção humana, porque assim , o
muni cípio desenvolve de maneira
equilibrada, onde os moradores podem
ter uma qualidade de vida saudável.
“Parabéns a todos que envolveram com
este curso de alimentos artesanais. E
até o próximo se Deus quiser...” conclui
Wilson.
O nome das participantes são: Ademir
Ribeiro, Ana Beatriz de Carvalho Ramos,
Benedita Penha da Silva Pereira, Fátima
Izabel da Silva, Iraci Fernandes Fria,
Jeni Ribeiro dos Santos, Leandra
Ricardo de Godói, Maria do Carmo da
Costa, Rita Rosa de Souza e Rosa Maria
Mariano.

Curso de Produção
Artesanal de
Alimentos

Aluna Stéfani Pires Rosa Alvarenga e sua
professora Adriana Aparecida de Lima da E.M.
Benedito Caetano de Faria de Tocos do Moji,
recebem premiação pela conquista do honroso 2º
lugar no Concurso de Redação da EPTV na Escola
com o tema “Viver: você tem medo do que?”
Em solenidade realizada no dia 17 de
outubro no Palace Hotel em Poços de
Caldas, a aluna Stéfani e sua Professora
Adriana junto com os demais finalistas
receberam a Premiação do EPTV na
Escola 2013. Conquistando o 2º lugar, a
aluna Stefáni foi premiada com sua
redação emoldurada e uma TV de plasma,
a Professora também recebeu uma
premiação. A Diretora Municipal de
Educação Lu Rosa e a Coordenadora

Rosângela Maria de Alvarenga estiveram
presentes na solenidade.
Para a Direto ra Mu nicipal de
Educação, Lu Rosa, a educação é feita
com muito investimento e amor, e é essa
dupla que faz com que aconteça com
qualidade e que Tocos do Moji tem feito
isso ao longo dos anos.
O Prefeito Toninho Rodrigues, na
ocasião, parabenizou a aluna e a escola

Benedito Caetano de Faria por levarem alto
o nome da cidade. “Fico muito feliz e
honrado por ter em nossa escola municipal
uma aluna que conquistou tão honrosa
premiação, pois num universo de 20.000
redações, a sua conquistou o 2º lugar. Essa
conquista, sem dúvida, é mérito pessoal
da Stéfani, mas também é resultado do
trabalho desenvolvido pela escola, bem
como pelo esforço pessoal da professora
Adriana Aparecida de Lima”, disse.

Solenidade de
premiação em
Poços de
Caldas:

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

4º Encontro de Cavaleiros
em Tocos do Moji reúne
comitivas da região
No dia 13 de outubro, aconteceu em
To cos do Moji, o 4º E ncontro de
Cavaleiros no Rancho Poeira da Estrada,
quando reuniram-se amigos e comitivas
de toda região. Cavalos, charretes e bois
de sela desfilaram pelas ruas da cidade,
onde centenas de pessoas prestigiaram
o event o. Na hora do almo ço, foi
realizado sorteio com vários prêmios.

“Parabéns aos organizadores Mirinho do
Rancho Poeira da Estrada e Jo ão
Rodrigues pela belíssima festa”, diz o
Secretário de Cultura, Márcio Flausino.
“Agradecemos
a
to dos
os
co labo rado res, pat roci nado res, a
Prefeitura e Câmara Municipal de Tocos
do Moji, muito obrigado pelo apoio”
finalizam Mirinho e João Rodrigues.

Confira os principais
flashes do Encontro
de Cavaleiros:
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Mais de 1000
pessoas votam
para eleger os
Conselheiros
Tutelares de
Senador
José Bento
No dia 20 de outubro, foram eleitos em
Senador José Bento, os cinco novos
Conselheiros Tutelares. O diferencial do
município é que toda população tem
direito a voto e este ano foram apurados
1.004 votos, um número expressivamente
alto, comprovando que a população se
preocupa com os destinos do município,
já que ninguém tem a obrigatoriedade de
votar.
Foram oito candidatos e os cinco mais
votados foram:
1º - João Antonio Franco – 257 votos;
2º - Juliana do Waguinho – 212 votos;
3º- Lucimara Alfredo Cesário – 184 votos;
Jéssica do Bairro dos Marianos – 139
votos; Saulinho – 95 votos.

Secretaria de
Saúde de
Senador José
Bento realiza
pesquisa de
satisfação aos
usuários
A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento, embora esteja entre as mel hores da região da
Superintendência de Pouso Alegre,
ai nda quer mel horar ai nda mais o
atendimento a população, para que os
pacient es t enham realmente um
tratamento de mais alto nível ainda. Para
isso, está realizando uma pesquisa de
satisfação dos clientes, onde as pessoas
estão respondendo um questionário e
deixando em uma urna na Unidade Básica
de Saúde, em qu e aborda várias
qu estõ es. A cada perío do, os
questionários serão avaliados por uma

psicóloga e dali sairá as orientações aos
servidores de como aperfei çoar o
atendimento.
A Secretaria de Saúde, também do mês
de outubro, participou da Campanha do
“Outubro Rosa” que é a prevenção contra o câncer de mama.

Cartaz sobre
a pesquisa de
satisfação do
cliente

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

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

Rodovia MG 290

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

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

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de
Borda da Mata, quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa
que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor
estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser
investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão
compromissados logo no início do mês.
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3ª Edição do Dia da Cidadania em Senador José Bento movimenta a cidade
O Dia da Cidadania é uma data muito
importante no calendário da Secretária
de Assistência Social de Senador José
Bento.
A 3ª edição, no dia 19 de outubro,
co ntou com várias ent idades que
disponibilizaram seus serviços de forma
gratuita para a população, tais como:
corte de cabelo, maquiagem e limpeza de
pele.

O bem-estar foi um dos principais
objeti vos, segundo a Secretária de
Assistência Social, Valquíria Vieira.
“É preci so estimular a produção
artística desde cedo.
A pintura artística foi a alegria da
criançada na 3 ª Edição do Dia da
Cidadania.
Desde muito cedo, o mundo é um
campo de investigação para as crianças.

Tudo vira objeto de investigação. Mole,
duro, fino, grosso, macio , áspero,
pequeno, grande.
Os olhos e as mão s se movem
rapidamente e narizes, orelhas, cabelos,
óculos, brincos, chaves e chocalhos
estão entre os “alvos” prediletos. E tudo
passa pela boca. Nessa fase de
descoberta, cabe aos adultos sinalizar o
que pode ser experimentado.

Na Arte, a experimentação é fundament al e esse espírit o deve ser
estimulado. Sabemos que os pequenos
não fazem Arte porque não têm a
intenção de fazê-lo, mas o educador bem
preparado pode real izar um bom
trabalho.
É frequente na Educação Infantil focar
os procedimentos. Ao potencializar as
possibilidades de meios, suportes e

ferramentas, fica mais fácil identificar
marcas pessoais”, diz Valquíria Vieira.
O Dia da Cidadania foi marcado
também por diversas atividades de
entretenimento como: Brinquedos para
crianças, escultura com balões, pinturas
artísticas no rosto, tenda da beleza com
cortes, unhas e maquiagem e a tenda da
saúde orientando e realizando exames de
diabete.

Anuncie no Jornal TRIBUNA POPULAR
3445-1479

Veja os principais momentos do Dia da
Cidadania em Senador José Bento:

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata
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Borda da Mata renova convênio com o Projeto Minas Olímpica
Praça do
Distrito Cervo
em Borda da
Mata recebe
pavimentação
A praça central do distrito Cervo
recebeu projeto de urbanização igual ao
da Praça Antonio Megale de Borda da
Mata. Foram plantadas gramas, flores e
ipês brancos para deixar o centro do
distrito ainda mais bonito e harmonioso.

A diretora do Departamento de Esporte de Borda da Mata,
Regina Moreira, e o assessor Nilson Pereira de Toledo
viajaram até Belo Horizonte no dia 23/10/2013 para assinar
o convênio com o Programa Minas Olímpica. Outros 110
municípios mineiros também foram contemplados com o
programa.
Borda da Mata receberá o programa durante dois anos.
Para executar o projeto, um coordenador e dois estagiários
em Educação Física serão contratados para desempenhar
as atividades com os alunos.
O Minas Olímpica foi criado pelo governo de Minas
Gerais em dezembro de 2005, com o objetivo de contribuir
para a promoção da saúde e a inclusão social por meio de
pro gramas esportivo s co m fo co educacional e de
participação.
A praça recebeu no mês de outubro
calçamento com pedras e ainda vai ter
nova iluminação.

Praça do
Distrito do
Cervo

Programa Minas Olímpica

Regina e Nilsinho

Secretaria de Saúde de Borda da Mata inicia
trabalho de prevenção nas empresas do município
Em Borda da Mata, a Secretaria Municipal de Saúde deu início a um projeto
de prevenção, o qual conta com um
conjunto de soluções personalizadas para
a qualidade de vida do trabalhador e
competitividade da empresa, com o intuito
de levar informações e prevenir doenças,
o Programa Empresa Saudável começou
com atividades na tecelagem Artesanal
Teares.
Os funcionários da empresa realizaram,
no dia 14/10, coleta de exame preventivo,
aferimento de pressão e glicemia capilar,
e no dia 17/10/ 2013, apenas os
funcionários homens participaram da
palestra com a médica Rosângela Rocha

Monteiro sobre doenças sexuais
transmissíveis (DST). Cerca de 40 homens
participaram do evento. Rosângela falou
sobre os três pilares para uma vida
saudável: manter a alimentação
balanceada, praticar exercício e ter cabeça
boa, com isso, basta ter informação para
viver bem. A médica falou das DSTs,
relatou fatos e mostrou fotografias que
prenderam a atenção dos participantes.
Entre as atividades propostas pelo
programa municipal de saúde, estão:
campanha de i munização dos
colaboradores, acompanhamento de
acidente do trabalho, coleta preventiva
feminina, controle de pressão arterial,

DST, prevenção ao câncer de mama,
prevenção ao câncer de próstata, combate
a endemias, ergonomia aplicada ao
trabalho (postura, ginástica laboral,
melhorias no posto de trabalho),
acompanhamento
social,
acompanhamento de pré-natal e
tabagismo.
Outras empresas do município já estão
agendadas para receber o programa da
Secretaria Municipal de Saúde. Aquelas
que ainda não receberam a visita de um
representante da Secretaria, mas que
deseja receber as atividades do projeto
Empresa Saudável pode entrar em contato
para receber o programa.

Prefeito Edmundo de Borda da
Mata ganha prêmio JK por estar
entre os 30 melhores do país

Treinamento dos Coordenadores da Secretaria da Saúde

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG

11

TRIBUNA POPULAR

Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata realiza no
dia 27 de setembro o 1º Mérito Empresarial no Clube Literário
A Associação Comercial e Industrial de Borda da Mata realizou no dia 27 de
setembro o 1º Mérito Empresarial no Clube Literário e Recreativo. Para que esse
evento ocorresse, foram indicados os vencedores através de pesquisas por
profissionais credenciados. A pesquisa foi feita entre 17 de junho e 30 de agosto,
atingindo todos os bairros, zona rural e diferentes classes sociais.
O “Mérito Empresarial” tem por objetivo expressar o reconhecimento às empresas
e profissionais que se destacaram em seus produtos, serviços, preços, crediário,
promoções, publicidade e social durante o ano de 2013.

Thais Silveira, Gerente
Executiva e Jansen Costa, 1º
Secretário da ACIBM
participam do XVI Congresso
das Associações Comercias e
Empresariais de MG em Belo
Horizonte

Homenageados especiais da noite:

Categoria Engenheiro com 25,42%
dos votos Hilton de Freitas Paiva

Categoria Empresário Destaque com 14,28%
dos votos – Paulo Cesar da Silva,
representado pelo Gerente da Anatex

Categoria Fonoaudióloga com 54,57%
dos votos Dra. Mariana Paiva

Categoria Cirurgiã Dentista com 13,71 %
dos votos – Dra. Vanusa Beraldo Silva

Categoria Escola de Idiomas com 45,14%
dos votos – Wizard Borda da Mata

Categoria Escola Infantil com 42% dos votos
CEMEI – Prof. Ana Mª Cabral dos Santos

Categoria Ensino Fundamental com 40% dos
votos– E. Municipal Benedita Braga Cobra

Categoria Farmácia com 22,57%
dos votos - F. Santa Izabel

Categoria Gerente Bancário com 38,28% dos
votos – Betãnia de Fátima Aguiar Santana

Categoria Salão de Beleza com 16,28%
dos votos – Studio Hair Cenarium

Categoria Óculos e Acessórios com 38,42%
dos votos – Ótica Boa Visão

Categoria Buffet com 26%
dos votos - Casa do Compadre

Categoria Loja de Celular com 54,28%
dos votos – Minas Cell

Categoria Loja de materiais hidráulicos com
33,14% dos votos – Ipê Ind. E Comércio

Categoria Tecelagem com 34,28 %
dos votos Tecelagem Damata

Categoria Loja de Lingerie com 31,42%
dos votos – Snob

Categoria Loja de
cosméticos com 42,28%
dos votos – O Boticário

Categoria Filmagens com 53,42%
dos votos -M. A. Stúdio - Categoria Fotos
com 47,42% dos votos M.A. Studio

Paulo César da Silva,da empresa Anatex, esteve representando os empresários de Borda
da Mata no Mérito Empresarial das Associações Comerciais e Empresariais de
Minas Gerais em Belo Horizonte no dia 25 de outubro.

A ACIBM agradece ao CLRBM, através de seu presidente, José Herculano da Silva
Júnior, a confiança e a presença de todos homenageados e ao público presente.
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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição Lei nº 027/2013.
AUTORIZA CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES E CONTÉM OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovam, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Com base nas consignações orçamentárias do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder
subvenções, auxílios financeiros e contribuições às instituições relacionadas, de acordo com as seguintes designações:

Departamento Municipal de
Assistência e Promoção Social
de Tocos do Moji e Cras
comemoram Dia do Idoso
O Departamento Mu nici pal de
Assistência e Promoção Social de Tocos
do Moji, juntamente com CRAS Zilda
Maria da Silva, comemoraram no dia 01
de outubro o Dia do Idoso com palestra
sobre o estatuto do idoso e não poderia
faltar, é lógico o Bolo. Como parte
também das comemorações da semana
do idoso o grupo também foi levado ao
cinema no Shoping Serras Sul de Pouso
Alegre, onde assistiram o filme “Mato

sem Cachorro”. Vale lembrar que dos
vários grupos do serviço de convivência
e fortaleci ment o de vínculo do
Município, o grupo da terceira idade é
um dos mais participativos. “Vale deixar
aqui nossa homenagem àqueles que
tanto contribuíram com a sociedade e que
com muita alegria e vontade de viver,
muito ainda tem a nos ensinar”, diz
Ronaldo, Secretário de Assistência Social.

Comemoração do Dia do Idoso em Tocos do Moji:

Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais, conforme
disponibilidade de caixa.
Art. 2º. Somente às instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas
satisfatórias, a critério da Administração Municipal, serão concedidos os benefícios desta
lei.
Art. 3º. A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos
somente poderão ser realizadas após observadas às seguintes condições:
I – ter caráter assistencial ou cultural e atender direto ao público, de forma gratuita, nas
áreas de assistência social, médica e educacional;
II - não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
III - apresentar declaração de regular funcionamento do último ano, emitida no exercício de
2013 por autoridade local;
IV - comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;
V - ser declarada por lei como entidade de utilidade pública;
VI - apresentar o Plano de Aplicação dos Recursos;
VII - existir recursos orçamentários e financeiros;
VIII - celebrar o respectivo convênio.
Art. 4º. As transferências de recursos do Município, consignadas na lei orçamentária anual,
para entidades públicas e privadas, a qualquer título, serão realizadas exclusivamente mediante
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente.
Art. 5º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada
a aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da
Entidade cedente do recurso, e a existência de disponibilidade de caixa.
Art. 6º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeterse-ão à fiscalização do órgão concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão
competente, com a finalidade de verificar o cumprimento do Plano de Aplicação dos Recursos.
Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no
respectivo convênio.
Ar. 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-funeral, auxílio-moradia,
auxílio-transporte, auxílio de assistência médica e hospitalar e auxílio de medicamentos a
pessoas pobres e desvalidos até o limite das dotações orçamentárias.
Art. 8º. Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas, as normas
estabelecidas no art. 116 da Lei 8.666/93.
Art. 9. Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 1º
(primeiro) de janeiro de 2014.
Borda da Mata, 04 de outubro de 2013.
HERBERT NILSON DE TOLEDO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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.

- 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

Famílias de Borda da
Mata devem atualizar
cadastro do Bolsa Família
a t é 1 3 d e d e z e m b ro
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
urgênci a ao Departament o para
atualização. A data limite para renovar o
cadastro é 13 de dezembro de 2013, caso

co nt rári o, os benefíci os serão
bloqueados em janeiro de 2014.
Os beneficiários devem comparecer
munidos dos documentos pessoais de
todos os membros da família e uma
co nt a de lu z. O Departament o de
Assistência Social fica na Rua Eduardo
Amaral, 525.

Pronatec oferece curso de Inglês
Básico em Borda da Mata
Mais um curso profissionalizante do
Pronatec (Programa Nacional de Acesso
Técnico e Emprego) será oferecido em
Borda da Mata. O curso de Inglês Básico
será ministrado pelo Instituto Federal do
Sul de Minas e terá 30 vagas. Com carga
horária de 160 horas, para participar, o
interessado precisa ter Ensino Fundamental II Incompleto e possuir inscrição
no cadastro único.
As pré-matrículas podem ser realizadas
no Cras Sebastiana Marques a partir do
dia 16/10/13. As aulas acontecerão três
vezes por semana, às segundas, quartas
e quintas-feiras, das 19h às 21h em uma
sala do Terminal Rodoviário. O curso está

previsto para começar no dia 11/11/2013
até 13/06/2014.
As aulas vão dar aos alunos noções
básicas do idioma, como: compreender
e usar expressões familiares e cotidianas,
assim como enunciados muito simples,
qu e visam satisfazer necessi dades
concretas. Apresentar-se e apresentar
a ou tros. Fazer pergu nt as e dar
respo st as sobre aspecto s pessoais
como, por exemplo, o local onde vive,
as pessoas que conhece e as coisas que
tem. Comunicar-se na língua inglesa de
modo simples, se o interlocutor falar
lenta e distintament e e se most rar
cooperante.

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
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Comemoração do Dia das Crianças em Bom Repouso

Na semana da criança, os alunos das Escolas Municipais de Bom Repouso realizaram diversas atividades como: passeio ao cinema, piquenique e outras atividades de lazer ao ar livre.
Para encerrar essa semana, no dia 11 de outubro, foi realizada nas escolas municipais uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. Foi um dia muito
especial e festivo onde a alegria tomou conta de todo ambiente escolar.

Resultado de um amanhã:
“O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade.”
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II Congresso de Educação de Borda da Mata reúne cerca de 200 professores e monitores
Durante os dias 15, 16 e 17 de outubro
de 2013, o Departamento Municipal de
Educação de Borda da Mata realizou o II
Congresso de Educação do município
destinado aos professores e monitores da
Rede Municipal e demais escolas do
município, além de educadores convidados
de municípios vizinhos.
O evento teve três palestrantes. No dia
15/10, a palestra com Cesar Aparecido

Nunes tratou do tema “Educar para a
Humanização, Formação de Professores e
as Novas Diretrizes da Educação
Brasileira”. Na abertura do congresso, o
prefeito Edmundo Silva Junior apresentou
um diagnóstico da Educação em Borda da
Mata e no país, falou sobre o bom
desempenho da cidade no Ideb e ainda
sobre os investimentos em Educação. A
diretora do Departamento, Glaucia Brandão

Guilherme citou Cora Coralina em seu
discurso para enaltecer a profissão do professor e a importância de sempre adquirir
conhecimento. No dia 16/10, o palestrante
João Elias falou sobre “O poder da
comunicação no Processo Educacional”
No encerramento do congresso, 17/10,
o tema “Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva” foi tratado pelo
palestrante Danilo Namo. Ele que nasceu

portador de catarata congênita, nasceu
com deficiência visual parcial até que
perdeu a visão totalmente na adolescência,
mas segundo relatou, este não foi motivo
para ficar em casa chorando e, portanto,
saiu à luta mesmo com tantas dificuldades.
Aos 43 anos, Danilo é doutor em Educação
Especial pela USP, Mestre em Psicologia,
Bacharel e Psicólogo pela PUC. Participou
de mais de 35 congressos, encontros,

eventos e simpósios nacionais e
internacionais como palestrante, desde
1994 até o presente momento. Mas relembra
a dificuldade de encontrar uma escola regular e pública que aceitasse alunos com
deficiências em meados de 1988. Por isso,
trabalha a vida toda com inclusão, para
ensinar e alertar os educadores sobre como
tratar igualmente todos os alunos,
independente da dificuldade.

II Congresso de Educação de Borda da Mata:

Secretaria de Saúde de Borda
da Mata realiza quase 3.500
exames em setembro de 2013
Durante o mês de setembro de 2013, a
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata realizo u 3.279 exames
laboratoriais e 138 exames de imagem. Ao
todo, foram 3.417 exames realizados para
os pacientes atendidos pelo SUS no
município. Além disso, 117 consultas
externas foram realizadas, por conta da
demanda de especial idades não
existentes no Centro Médico.

No Pronto Atendimento do Centro
Médico, apenas em setembro, foram
realizados 80 exames de Raio-X, apenas
das demandas de urgência e emergência.
O convênio da P refeitura para
realização de exames laboratoriais é com
o Laboratório Analysis e os exames de
imagem são realizados pelo CISAMESP
(Consórcio Intermunicipal de Saúde) em
Pouso Alegre.

UBS Nossa Senhora de Fátima promove
Caminhada da Saúde com idosos,
diabéticos e hipertensos em Borda da Mata
Já virou rotina para os senhores e
senhoras at endi do s na Uni dade
Básica de Saúde do Bai rro Nossa
Senhora de Fátima a caminhada da
saú de semana sim, semana não . A
atividade é realizada pela Secretaria de
Saú de em parceri a co m o
Departamento de Esporte. De acordo
com a enfermeira responsável pela
UBS, Suely Werneck, a atividade foi
muito bem recebida pelos idosos e
cada vez tem mais participantes.

Na manhã de 10/10/13, a equipe do
Programa Estratégia Saúde da Família da
UBS No ssa Senhora de Fáti ma
promoveu a 3ª Caminhada da Saúde com
ido sos, diabéti cos e hi pert enso s.
Dezenas de senhores e senho ras
participaram da caminhada matinal na
Avenida João Olivo Megale. O professor de Educação Física e funcionário do
Depart amento de E sporte, Thiago
Pal meira Senna Lima ministrou
alongamentos antes da caminhada.

Após o alongamento em frente à
academia ao ar livre “Ginástica para
Todos” ministrado pela professora de
Edu cação Fí sica e diret ora do
Depart amento de E sporte, Regi na
Moreira, na manhã de 24/10, a caminhada
seguiu pela Avenida João Olivo Megale
até o Clube de Campo, onde as pessoas
participaram de atividades físicas com
bola e exercícios para desenvolvimento
de habilidades motoras como equilíbrio,
coordenação, flexibilidade e outros.

Centro Municipal de Saúde de Borda da Mata

Anuncie no Jornal TRIBUNA POPULAR
3445-1479

Segunda edição do Bingo
do Cras em Borda da Mata
reúne dezenas de pessoas
Na tarde de 23/10/2013, senhoras e senhores se reuniram na sede da Guarda
Mirim Irmã Martha em Borda da Mata para participar da segunda edição do
bingo do Cras Sebastiana Marques durante o encontro mensal da 3ª idade.
Os prêmios singelos oriundos de doações são simbólicos, pois o objetivo do
encontro é a socialização entre os participantes. Os próximos bingos
acontecem nos dias 20/11 e 18/12, sempre às 15h.

Caminhada da
Saúde da UBS
Nossa Senhora
de Fátima
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Setor de Odontologia de Borda da Mata promove semana
odontológica em parceria com escolas m unicipais
De 21 a 25 de outubro de 2013, o Setor
de Odontologia da Secretaria Municipal
de Saúde Borda da Mata promoveu a
Semana Odontológica em parceria com
as escolas municipais. Os alunos
prepararam trabalhos sobre higiene
bucal, os quais foram apresentados para
os visitantes nos horário s préestabelecidos.
O evento, de acordo com a dentista
coordenadora, Maysa Monteiro Rosa,
aconteceu em comemoração ao Dia do
Dentista, 25/10, “a proposta é fazer com

que cada escola mostre o que aprende
com as visitas periódicas dos dentistas,
pois a prevenção é um dos principais
aliados da saúde bucal”.
A primeira escola foi a E. M. Benedita
Braga Cobra, cada sal a preparou
apresentações diferentes para mostrar o
qu e aprenderam com o projeto
desenvolvido pelas professoras em
parceria com os dentistas. Sala de jogos,
explicações, cartazes, músicas, paródias,
maquetes e outras ferramentas foram
utilizadas pelos alunos.

No dia 22/10, os alunos dos períodos
da manhã e da tarde da E. M. Professora
Diva Ribeiro dos Santos mostraram os
seus trabalhos aos visitantes, jurados e
dentistas. Teve teatro, fantoche música,
paródi as e mui ta desenvolt ura na
apresentação.
Os estudantes da E. M. Francisco
Sousa Costa se apresentaram no dia 23/
10. No palco da escola, as turmas fizeram
teatro, contaram histórias, cantaram
paródias e explicaram sobre higiene
bucal.

Na E. M. Antônio Marque das Silva, no
dia 24/10, as professoras inovaram e foram
as atrizes junto com os alunos na peça
teatral encenada pelo turno da tarde que
integrou todas as turmas. No período da
manhã, teve poesia, teatro, música e muita
criatividade dos alunos.
No encerramento da Semana
Odontológica, 25/10, as crianças da Creche
Madre Teresa de Saldanha e do Cemei
Professora Ana Cabral dos Santos
apresentaram números com músicas e
teatro. Os pequenos mostraram que

Confira os principais momentos da Semana Odontológica:

Borda da Mata vence quadrangular de
handebol feminino em Pedreira/SP

As atletas de handebol feminino de Borda da Mata disputaram o quadrangular em
Pedreira/SP no dia 20/10/13 com o time da casa, Amparo/SP e Socorro/SP. Borda da
Mata ficou com o ouro na final disputada com Pedreira.
As jogadoras foram acompanhadas do técnico Antônio Salgado e da Diretora
de Esporte de Borda da Mata e auxiliar técnica da equipe, Regina Moreira.

aprenderam a lição de manter a higiene bucal
desde cedo.
A Semana Odontológica acontece em
outubro em comemoração ao Dia do Dentista,
25/10. Durante todas as apresentações,
jurados avaliaram o desempenho de alunos
e professores para decidir qual delas será o
destaque, pois as escolas estão concorrendo
a um dia no parquinho de diversão. Adecisão,
embora muito difícil porque todas as escolas
mostraram muita qualidade e organização,
acontece na semana seguinte ao término das
apresentações.

TRIBUNA POPULAR
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Prefeitura de Borda da Mata realiza festa
para as crianças no dia 12 de outubro
Com o apoio de empresários, a ajuda
de vol untários e funci onários, a
Prefeitura de Borda da Mata realizou uma
bela festa na tarde de 12 de outubro de

2013 em comemoração ao Dia das
Crianças.O parque de diversões formou
filas pela criançada. Na hora do lanche,
foram dist ribuído s cerca de 1 .300

cachorros quentes, aproximadamente 450
litros de guaraná e 800 saquinhos surpresa
cheios de guloseimas. Pipoca e algodão doce
também fizeram a alegria dos pequenos.

Festa das
Crianças na
Praça em Borda
da Mata

Escolas municipais promovem atividades recreativas
durante semana da criança em Borda da Mata
Durante a Semana das Crianças, as
escolas municipais, a creche e o cemei
organizaram atividades para a criançada
fazer a festa. Gincanas, parqu e,

piqueniques, cinema, brincadeiras e
muitas guloseimas fizeram parte do
calendário das escolas de 07 a 11 de
outubro. Cada escola se organizou para

montar o calendário com as atividades,
para isso, contaram com a ajuda de
doações particulares para promover a
festa.

Comemoração
do Dia das
Crianças nas
escolas
municipais de
Borda da
Mata:

Grupo de Mães do Cras de Borda
da Mata se reúne de 15 em 15 dias
para discutir assuntos de família
O Grupo de Mães promovido pelo Cras
Sebastiana Marques de quinze em quinze
dias na sede do Centro de Referência tem
por objetivo proporcionar, através da
intervenção socioeducativa, um espaço
para a reflexão de temas inerentes à
família, oportunidades para que as mães
desenvolvam suas potencialidades e
capaci dades, fortaleçam ví ncul os

familiares e sociais, resgatem a autoestima, para assim, viverem de forma
digna e autônoma.
Em outubro, os temas mediados pelo
psicólogo Valdecir Vieira foram emprego
e renda e a função protetora da família.
As próximas reuniões acontecem nos
dias 06/11, 20/11, 04/12 e 18/12, sempre
às 18h30.

Reunião do
Grupo de Mães
do CRAS

Prefeitura de Borda da Mata
substitui ponte de madeira no
bairro Pontilhão por manilhas
A Prefeitura de Borda da Mata executa
o “Programa Madeira por Manilha”, em
qu e as pontes de madei ra que
necessitam de manutenção, estão sendo
substituídas por manilha com estrutura
de pedra e concreto. O programa já fez
du as pontes, uma na lo cali dade
conhecida como Marinele e outra no
bairro Pontilhão.
De aco rdo com o di reto r do
Depart amento de Obras, Lu iz

Malvacine, a ponte do Pontilhão foi
substituída por quatro manilhas de 1,5
metro de diâmetro por 1,5 metro de
comprimento.
Para o prefeito Edmundo Silva Junior,
embora o investimento seja maior, a
durabilidade compensa e conforme a
necessidade de manutenção das pontes de madeira, a substituição será feita
até que todas sejam construídas em
concreto com manilhas.

Ponte do bairro
Pontilhão

E st ra d a q u e d á a c es so a o
Pesqueiro São Mateus em Borda
da Mata recebe manutenção
O Departamento de Obras da Prefeitura
Municipal de Borda da Mata realizou
manutenção na estrada rural que dá
acesso ao pesqueiro São Mateus. A

Psicólogo fala sobre diálogo sem violência durante
Encontro de Famílias do Cras de Borda da Mata

estrada recebeu limpeza nos barrancos
o que fez com que ela ficasse mais larga,
além de colocar brita preta em pontos
estratégicos.

Estrada de acesso ao
Pesqueiro São
Mateus

Funcionários do Centro
Médico em Borda da Mata
recebem treinamento
Os coordenadores de cada setor que
atuam na Secretaria Municipal de Saúde
de Borda da Mata receberam treinamento
da gestora hospitalar Márcia Monteiro no
mês de outubro de 2013. Com o objetivo
de avaliar resultados, metas e aprimorar o
atendimento ao público, as reuniões são
mensais. Cada co ordenador leva o
conhecimento adquirido para os demais
funcionários a fim de qualificar o

Uma vez por mês, o Cras Sebastiana Marques de Borda da Mata realiza o Encontro de Famílias nos bairros Nossa Senhora
de Fátima, Santa Cruz e Cervo. No dia 22/10, na Escola Municipal Francisco Sousa Costa no Bairro Nossa Senhora de Fátima
recebeu os participantes para a palestra sobre comunicação não violenta com o psicólogo Luiz Gustavo Prado Oliveira. Ele
falou sobre a importância do diálogo no desenvolvimento infantil e seus reflexos sobre as futuras relações interpessoais.
O encontro de Famílias é uma parceria do Cras com a Unidade Básica de Saúde e a escola do bairro. Antes das palestras
na Escola Municipal Francisco Sousa Costa, acontece durante a tarde o “Cras Aqui”, em que a equipe técnica do Cras realiza
atendimentos na UBS, agendados pelas profissionais da saúde da Unidade.

atendimento aos pacientes do SUS no
município.
Os funcionários da Secretaria que
trabalham na recepção do Centro Médico
Benedito Cobra Neto também passaram
por treinamento com a gestora hospitalar.
O objetivo do curso que terá quatro
módulos e é ministrado mensalmente é
aprimorar o atendimento e estar sempre
informado para receber bem os pacientes.

Coordenadores
dos Setores da
Secretaria
Municipal de
Saúde

