
Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-1479
 DESDE MARÇO/97 - ANO XVII - Nº- 275 - 14 DE NOVEMBRO DE 2013

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

Anuncie sua empresa neste espaço.
Excelente preço!!!

2.000 exemplares distribuídos gratuitamente.

Prefeito Edmundo recebe homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Prefeito Edmundo e o Deputado Estadual Leonardo Moreira,
 quando Edmundo recebeu a homenagem Ordem do Mérito

 Legislativo 2013 da Assembleia Legislativa

Página 3

Tocos do Moji ganha
Ambulância da Secretaria

Estadual de Saúde através de
pedido do Deputado Federal

Eduardo Azeredo

Prefeito Toninho Rodrigues com a Ambulância já em Tocos do Moji

Página 2

Bom Repouso comemorará 60 anos de
emancipação político-administrativa com a
maior festa de todos os tempos do município

Confira a programação completa na próxima edição do Tribuna Popular

Laboratório Municipal de Análises Clínicas de
Senador José Bento conta com equipamentos
modernos e realiza cerca de 500 atendimentos por mês

Bioquímica
Poliana
Biogioni
Costa

Página 8

Borda da
Mata recebe

Patrol do
Ministério do

Desenvolvimento
Agrário

Página 2

4ª Festa do Morango do Distrito
dos Fernandes em Tocos do Moji

Página 7



   TRIBUN A POPULAR2

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA

T R I B U N A
 POPULAR LTDA
Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76

Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479

Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa

Mtb 5813/MG
Redação

Antonio Donizete de Sousa
Diagramação

Priscila Bernardo de Oliveira
Impressão:
Pouso Graf

Tiragem: 2.000

Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com  a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013

Mês                           Dia
Janeiro                   15 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 27
 Abril                    15 - 30
 Maio                    15 - 29
  Junho                 14 - 28
   Julho                  12 - 31
  Agosto                15 -  30
   Setembro           16 - 30
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 29
   Dezembro                   12

E-mail -
tribunapopular1@hotmail.com

Borda da Mata vence Copa de
Futsal disputada em Ouro Fino
O título da 1ª Copa Ecobier de Futsal

de Ouro F ino  disputada po r seis
cidades sul mineiras ficou com Borda
da Mata.  A final realizada no dia 31/10/
2013 entre Borda da Mata e Ouro Fino
deu a vitória ao time visitante por 7 x 3.

O campeonato  que começou  no
d i a  1 8 / 0 9 / 2 0 1 3  t e v e  a
pa r t i c i pa ç ã o  de  M o nt e  S i ã o ,
B u e no  B r a nd ã o ,  J a c u t i n ga ,
B o r da  da  Ma t a ,  O u r o  F i n o  e
Inc onf ide nt es .

Time que
venceu o
campeonato
em Ouro
Fino

Praças centrais de Borda da Mata
recebem novas luminárias

A Praça Antônio Megale, a Praça
Nossa Senhora do Carmo e a Rua Sílvio
Monteiro de Carvalho em Borda da
Mata estão  recebendo luminárias

ornamentais na primeira semana de
novembro de 2013.

No total são 18 novas luminárias; dez
na Praça Antônio Megale, seis na Praça

Nossa Senhora do Carmo e no antigo
calçadão, a Rua Sílvio Monteiro de
Ca rva lho ,  sã o  duas novas
luminárias.

Novas luminárias das Praças Centrais de Borda da Mata

Borda da Mata recebe Patrol do Ministério
do Desenvolvimento Agrário

Borda da Mata foi um dos municípios
mineiros que receberam uma máquina
motoniveladora do  Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) por
meio do PAC 2 do Governo Federal no
dia 29/10/13 em solenidade realizada em
Uberlândia/MG.

O Oficial Administrativo Antônio
Agnaldo Guimarães representou o
Prefeito Edmundo Silva Junior no evento

em que o Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Fernando
Pimentel, representou a Presidente Dilma
Rousseff na cerimônia da entrega de 90
máquinas agrícolas à 88 municípios.

Esta entrega foi a segunda etapa do
Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC 2. Na primeira etapa, o Prefeito
Edmundo Silva Junior e os Vereadores
Painho, Hebert, Ditinho Artur e Jorginho

participaram do seminário e solenidade de
entrega de retroescavadeiras, realizado no
dia 21/05/13 em Boa Esperança/MG. Na
ocasião, o MDA entregou 50
retroescavadeiras para municípios da
região com menos de 50 mil habitantes.

A terceira e última etapa do PAC 2 vai
entregar um caminhão basculante à
Borda da Mata e outros municípios
mineiros.

Solenidade de entrega em Uberlânida

Patrol já em Borda da Mata

Equipe da
Santa Cruz -
Campeã

Time do São
Benedito -
Vice-campeão

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

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

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

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

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

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

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

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

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

Tocos do Moji recebe Ambulância da Secretaria
Estadual de Saúde através do Deputado Azeredo

A Prefeitura de Tocos do Moji recebeu
no final de outubro , mais uma
ambulância. De acordo com o prefeito
Toninho Rodrigues, essa ambulância
visa somente aperfeiçoar ainda mais o
atendimento na Saúde Pública Munici-
pal  e o ferecer mais conforto e
comodidade aos pacientes que
necessitam de tal serviço.

O prefeito Toninho Rodrigues explica
que só conseguiu essa ambulância que
é uma Kangoo da Renault, através de
um pedido que ele fez ao Deputado Fed-
eral Eduardo Azeredo e o Deputado

conseguiu mais esse benefício para
Tocos do Moji junto a Secretaria
Estadual de Saúde. “Mais uma vez,
em nome da população de Tocos do
Moji, gostaria de agradecer
imensamente ao Deputado Azeredo,
po r tanto carinho  com nosso
município, desde o início, quando
minha equipe emancipou Tocos do
Moji e graças a ele, quando
Governador atendeu o nosso pedido
e deu a Tocos do Moji a condição de
município e isso mudou a vida  de toda nossa população e até hoje ele está atento
aos nossos anseios. Muito obrigado, Azeredo”, conclui Toninho Rodrigues

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

Santa Cruz vence 1º Campeonato
de Futebol em Borda da Mata

As equipes Santa Cruz e São Benedito
disputaram a final do 1º Campeonato

Municipal de Futebol de Borda da Mata
no domingo, dia 10/11/13 no Estádio
Waldir de Melo. Com vitória de 4 X 2, a
Santa Cruz ficou com o título de campeã.
Oito times bordamatenses disputaram a
competição: Bogari, Cervo, Campo,
Santa Cruz, Juventude, Uz Índios,
Brinquinho e São Benedito. O terceiro
lugar ficou com o Bogari.

Além dos troféus para as equipes que
subiram no pódium, o goleiro destaque
do  campeonato , Luis Gu ilherme
“mamute” da equipe vice-campeã, São
Benedito, recebeu a premiação de melhor
goleiro. O atleta Lucas “Canarinho”
também foi homenageado com o título
de revelação. O jogador Zé Sérgio, do
Bogari, recebeu o troféu de artilheiro da
competição.

Foram 16 jogos divididos em seis
rodadas, semifinal e final durante oito
domingos. O campeonato organizado
pelo Departamento Municipal de Esporte
de Borda da Mata homenageou os
atletas Claudio Roberto Moreira Gomes
e Wanderley Gonçalves Alcebíades.Legal - Capitão da Santa Cruz



TRIBU NA PO PUL AR 3
Prefeito Edmundo recebe homenagem da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais

A solenidade de entrega da Ordem do
Mérito Legislat ivo  pela ALMG
(Assembleia Legislativa de Minas
Gerais), em Belo Horizonte, no dia 07/
11/13 homenageou 240 pessoas e
instituições que se destacaram em suas
áreas de atuação, entre elas, o prefeito
de Borda da Mata, Edmundo Silva Junior.

O evento foi  conduzido pelo
Presidente da Assembleia Legislativa,
Deputado Dinis Pinheiro (PP). O orador
oficial da cerimônia foi o Governador
Antonio Anastasia. Os 70 anos do
Conjunto Arquitetônico da Pampulha,
assim como a importância de ilustres
mineiros para a história do País foram
lembrados no evento.

A honraria Ordem do Mérito, criada
pela Resolução 2 .778, de 1982, é
const itu ída de três graus: Grande
Mérito, Mérito Especial e Mérito. Além
do Prefeito Edmundo, foram agraciados

com a ordem, o Senador Antonio Carlos
Rodrigues (PR-SP), o Deputado
Estadual  Mário Henrique Caixa
(PCdoB); o Secretário de Estado de
Saúde de Minas, Antônio Jorge de
Souza Marques; a Defensoria Pública
Mineira;  o Presidente da Federação da

Agricultura de Minas Gerais, Roberto
Simões. Também foram homenageados
outros prefeitos, militares, magistrados,
vereadores, empresários, arti stas,
jornalistas, atletas e lideranças de outros
setores da sociedade civil com destaque
em suas respectivas atividades.

Prefeito Edmundo e o
Deputado Estadual
Leonardo Moreira

Departamento de Esporte e Secretaria de Saúde
de Borda da Mata promovem Baile da 3ª Idade
O 1º Baile da Terceira Idade de Borda

da Mata, promovido pelo
Departamento  de Esporte e pela
Secretaria Municipal  de Saúde,

realizado na casa de eventos Sâmer,
reuniu senhores e senhoras na noite
de 06/11/2013 para dançar. O encontro
foi o primeiro de um projeto que tem o

objetivo de proporcionar às pessoas
da melhor idade um espaço  de
socialização e diversão. O próximo baile
da melhor idade é no dia 15/11/13.

Baile da 3ª Idade promovido pelo Departamento de Esporte e Secretaria de Saúde

Prefeitura de Borda da Mata
substitui 21 lâmpadas na Rua
Francisco Marques da Costa

A R ua Fr ancis co  Ma rques  da
Costa, importante via de ligação do
Bairro Santa Rita ao Centro têm 21
has tes e lâm pada s nos  pos tes
substituídas.

A realização do Departamento de
Obras da Prefeitura de Borda da Mata
tem por objetivo substituir as luminárias
com defeitos para manter a segurança e
comodidade dos moradores.

Trocas de
lâmpadas na Rua

Francisco
Marques da

Costa

Ponte no Bairro Santa Cruz em
Borda da Mata é reformada

A ponte de madeira no Bairro
Santa Cruz, na estrada que dá
acesso à casa de Dinho Albano
recebeu manutenção e foi toda
reformada. De acordo com o

Departamento Municipal de
Obras, foram utilizado s 48
pranchõ es e  duas vigas de
madeira para construção da nova
ponte.

Ponte durante a construção
Ponte depois de pronta

Ponte antes de ser  reconstruída
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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

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

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Bom Repouso recebe
nota 9 no IDCRAS

Uma avaliação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) deu ao
CRAS de Bom Repouso a nota 9. Esta avaliação engloba todas as ações feitas pelo
CRAS, junto as famílias referenciadas. Também avalia as questões de infraestrutura,
equipe técnica e serviços realizados. “Para nós, receber essa nota é motivo de orgulho,
pois as notas variam de 0 a 10, e também pelo desempenho do departamento de
Assistência Social”, diz o Coordenador do CRAS, Wilson Brandão.

Relatório do município dentro da Assistência Social.

Anuncie no Tribuna Popular

Projeto
Encontro de
Famílias do

Cras
de Borda da
Mata realiza

palestras
socioeducativas
nos bairros do

município
O Encontro de Famílias é uma ação

comuni tária realizada pelo Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
que destina-se prioritar iamente ao
acompanhamento  das famílias
beneficiárias dos programas de
transferência de renda do Governo Fed-
eral e de benefícios socioassistenciais
municipais. Com reuniões mensais nos
bairros Nossa Senhora de Fátima, Santa
Cruz e Distrito do Cervo, o Cras leva
palest ras socioeducat ivas com o
objetivo de proporcionar informação e
conhecimento, a f im de oferecer
orientações  para o fortalecimento dos
vínculos familiares, assim como temas de
cidadania e de relevância para a
comunidade em uma ação educativa e
preventiva.

No mês de novembro, o encontro no
Cervo, no dia 05/11/13, discutiu sobre
Família, Filhos e Drogas. No Bairro Santa
Cruz (12/11/13) e no Nossa Senhora de
Fátima (19/11/13), o tema é Emprego e
Renda.

O projeto é uma parceria do Cras com
a Unidade Básica de Saúde e a Escola do
respectivo bairro. Antes das palestras
nas escolas, 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.
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e venda...
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deminas.com.br

Anuncie no
Tribuna Popular
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

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

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

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

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

e Teste Ergométrico.

“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

De 07 à 15 de Dezembro, o Município
 de Bom Repouso realizará a maior

festa de todos os tempos.
Comemoração aos 60 anos de

Emancipação Político-Administrativa.

Confira a programação completa na próxima edição.

Escola Municipal Antônio Marques
 da Silva de Borda da Mata vence
concurso da Semana Odontológica

A Escola Municipal Antônio Marques
da Silva, localizada no Bairro Santa Cruz
em Borda da Mata, foi a vencedora no
concurso realizado  pelo setor de
Odontologia da Secretaria Municipal de
Saúde durante a Semana Odontológica
de 21 a 25 de outubro de 2013, em que as
escolas municipais, a creche e o cemei
apresentaram trabalhos sobre higiene
bucal aos dentistas, jurados e visitantes.

A vencedora se destacou po rque
inovou na apresentação em que as
professoras do turno da tarde encenaram
uma peça teatral, na qual eram
protagonistas, mas com a participação
de todas as turmas. Além dos teatros
apresentados pelos alunos do turno da

manhã com desenvoltura. No entanto,
todas as escolas apresentaram ótimos
trabalhos.

A Escola Professora Diva Ribeiro dos
Santos ficou em segundo lugar na
classificação. Na terceira colocação, ficou
a Escola Municipal Benedita Braga Co-
bra. Em quarto, a Creche Madre Tereza
de Saldanha e Cemei Professora Ana
Cabral que ficaram empatados com a
mesma nota e em seguida na tabela, a
Escola Municipal  Francisco Sousa
Costa.

Como prêmio, os alunos das escolas
que ficaram em primeiro e segundo
lugares passarão um dia no parque de
diversões que será montado no Ginásio

Po liesport ivo. As demais escolas
receberão também um brinquedo nas
respectivas  sedes para diversão dos
alunos que participaram do projeto
desenvolvido pelos dentistas da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata.

A dentista coordenadora do Setor
Odontológico, Maysa Monteiro Rosa,
agradece e parabeniza o empenho e
colaboração de todos que participaram da
semana “principalmente as crianças que
deram um show de talento e criatividade.
Acredito  que nosso objetivo foi
alcançado, pois o mais importante foi a
busca pela pesquisa que resultou em
conhecimento. Parabéns a todos.”

Rede Mães de Minas apresenta
os acidentes mais comuns com
bebês e ensina como evitá-los

Todo cuidado é pouco quando o
assunto é a segurança das crianças. No
caso de bebês de até 2 anos, os
acidentes são uma das principais causas
de hospitalizações e mortes. Os mais
comuns nessa idade são sufocação,
quedas, afogamentos, queimaduras e
intoxicações. De acordo com a
colaboradora da Rede Mães de Minas
Marislaine Lumena, Presidente do
Departamento Científico de Segurança
da Criança e do Ado lescente da
Sociedade Brasileira de Pediatria, os
bebês nessa faixa etária não sabem
distinguir o seguro do perigoso.

“Eles tendem a levar objetos à boca
(peças de brinquedos, imãs, baterias
esféricas, grãos) que podem ser
engolidos ou causar sufocação, ingerem
produtos de limpeza e medicamentos,
colocam o dedo na tomada, puxam o
cabo da panela quente, mordem fios
desencapados, desequil ibram-se
facilmente e sofrem quedas da própria
altura ou de superfícies como trocador,
cama, sofá e andador. E podem ainda se
afogar em superfícies com poucos
centímetros de água, em banheiras,
baldes, piscinas”, observa a pediatra.

Segundo Lumena, os bebês se expõem
a uma infinidade de r iscos
principalmente dentro de casa, onde a
criança passa a maior parte do tempo. A
especialista destaca que, nesta fase
inicial da vida, os pequenos são
totalmente dependentes de cuidados do
adulto e estão mais sujeitas a riscos
impostos por terceiros, como
administração de doses erradas de
medicamentos, queimaduras durante o
banho, além de estarem também sujeitas
aos maus tratos.

Prevenção
Estima-se que 90% dos acidentes

podem ser prevenidos. Em sua maioria,
são consequências de erros e/ou
omissões humanas na avaliação de
riscos. Por conta disso, os médicos
defendem que a criança deve ser cuidada
e supervisionada por um adulto atento
durante todo o tempo. A dica é observar
o desenvolvimento das habilidade da
criança, reconhecer e eliminar os riscos
do ambiente doméstico e de outros
locais onde a criança estiver inserida. E,
no caso de acontecer algum acidente,
deve-se procurar manter a calma e tomar
medidas específicas dependendo do tipo
de acidente e da gravidade do caso.

O que não se deve fazer
- Não subestimar a capacidade de

movimento e iniciativa da criança. Por
exemplo, achar que ela não vai puxar a
toalha de mesa ou engolir uma moeda. O

Alunos da Escola do Bairro Santa Cruz que venceram o Concurso da Semana Odontológica

que a criança não é capaz de fazer hoje
pode ser capaz de fazer amanhã;

- Nunca medicar a criança sem
orientação médica, uma vez que mesmo
os medicamentos mais conhecidos
podem ser tóxicos;

- Não  enfeitar a criança com
correntinhas, pulseirinhas, medalhinhas
etc. Estes acessórios podem causar
estrangulamento (correntinhas) ou
quando colocados à boca podem ser
engolidos ou causar sufocação;

- Nunca dar para a criança brincar
objetos pequenos e pontiagudos, potes
de talco, embalagens com remédios, que
podem causar acidentes;

- Não deixar o bebê mamar sozinho em
mamadeira, sem supervisão, devido ao
risco de aspiração do leite e/ou engasgo;

- Não deixar a criança sozinha no
banho ou com risco de imersão em
baldes, bacias, vasos sanitários, piscina.
O afogamento é um acidente rápido e
silencioso;

- Não introduzir o uso de andadores
que ocasionam quedas com lesões
graves, principalmente traumatismos
cranianos, além de permitirem que a
criança tenha acesso a locais de risco,
como fogões, escadas, etc;

- Não incentivar brincadeiras com
animais desconhecidos.

Saiba mais
Para saber mais sobre os cuidados para

evitar acidentes domésticos, acesse
www.redemaesdeminas.com.br . No site
do projeto Rede Mães de Minas, há uma
série de dicas sobre o universo materno
e, ainda, uma rede social para gestantes
e mães de bebês de até 1 ano de idade.
Lá, é possível interagir e tirar dúvidas
com médicos, especialistas de várias
áreas e outras mães.  Basta se cadastrar.
E ainda encontra-se vários aplicativos
para acompanhar a evolução da gravidez
e pós-parto, além de artigos sobre os
mais diversos temas do universo da
maternidade.

A iniciativa, que visa divulgar boas
práticas e orientar mulheres para o
au tocuidado , é uma parceria da
Fundação Assis Chateaubriand com a
Secretaria de Estado de Saúde, por meio
do programa Mães de Minas, que visa à
redução das mortalidades materna e
infantil em Minas Gerais. Por meio das
ações desenvolvidas, as gestantes e
mães recebem acompanhamento  e
orientação , de fo rma a garanti r às
famíl ias, especialmente as mais
vulneráveis, um ambiente seguro e
acolhedor aos seus bebês. O programa
oferece um canal  de atendimento
telefônico 24 horas por dia, durante todo
o ano. Basta ligar 155.

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.

RESTAURANTE RECANTO DOS PÁSSAROS
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.

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

Telefones (35) 9831-5321 ou 9946-3437

Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprende.
(Salvador Medina)

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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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

“Aprendendo com CRAS” e “GAP – Grupo de
Apoio Psicológico” são alguns dos Projetos Sócios
Educativos do CRAS de Senador José Bento
O CRAS de Senador José Bento vem

desenvolvendo vários projetos que
visam melhorar a qualidade da
população. Entre estes  projetos
podemos citar o Projeto Sócio Educativo
“Aprendendo com o CRAS”, que
consiste em que as pessoas beneficiadas
com os Programas “Bolsa Família” e

“Benefício  de Prestação
Continuada(BPC)” participam e sempre
as terças-feiras, há um palestrante que
aborda diversos assuntos.

Além desse projeto, há ainda o
GAP(Grupo de Apoio Psicológico) que
tem como responsável, a Psicóloga do
CRAS, Ana Marcela. Este projeto

também é direcionado para os
beneficiários do Bolsa Família e BPC,
sendo obrigatória a partição deles neste
Grupo.

Confira abaixo o cronograma
das atividades destes dois
Projetos até o final do ano:

Pessoas que participam do Projeto “Aprendendo com o CRAS”

Bandidos instalam dispositivo
“chupa-cabra” em Caixa

Eletrônico do Banco do Brasil
No dia  21 de outubro,  a  PM de BORDA DA MATA, foi acionada a comparecer ao

Banco do Brasil, onde os solicitantes, gerentes do banco, relataram que no dia 19/10/
2013 – Sábado, 02 indivíduos não identificados adentraram a agência e instalaram em
um dos caixas eletrônicos um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”. Nas
filmagens não foi possível visualizar o rosto dos autores, contudo foi possível
observar que ambos trajavam macacões cinza, semelhantes a uniformes. Os
solicitantes afirmaram que não sabem o momento em que os autores retornaram até
a agência para retirar o dispositivo, pois quando perceberam a ação, o dispositivo já
não se encontrava mais no caixa. Informaram ainda que todos os cartões que foram
inseridos no caixa desde sábado até o dia 21 serão cancelados como forma de preservar
o patrimônio dos clientes.

Cumprimento de mandado
 de prisão por descumprimento

de ordem judicial
No dia 25 de outubro, a PM de BORDA DA MATA foi acionada a comparecer ao

Fórum da Comarca do município, onde em contato com o MMº Juiz de direito, este
estava presidindo uma audiência, a qual tinha como réu, o autor M. F. J., 31 anos,
desocupado, sendo que este descumpriu ordem judicial para permanecer no período
noturno em sua residência (Prisão Domiciliar). Sendo assim, houve uma regressão
de seu regime prisional, sendo expedido de imediato o mandado de prisão para o
autor o qual foi preso e encaminhado a Delegacia local para posterior encaminhamento
à Cadeia Pública na cidade de Ouro Fino.

Homem é preso no Estádio
Municipal por desacato a

policial durante abordagem
por suspeita de arma

No dia 03 de novembro, a PM realizava policiamento especial no Estádio Munici-
pal de Borda da Mata, quando recebeu denúncias de que haveria um torcedor
portando arma de fogo dentro do local. No momento em que a guarnição realizava
averiguação e  abordagem ao suspeito, ele se dirigiu a um policial da equipe de forma
agressiva, com dizeres irônicos e depreciativos. Diante da situação o autor A. F. F.
recebeu voz de prisão em flagrante delito pelo crime de desacato, sendo conduzido
preso ao quartel PM para registro do Boletim de Ocorrência.

Cavalo é encontrado machucado
devido a acidente no bairro

Santa Cruz em Borda da Mata
No dia 04 de novembro, a PM foi

acionada pelo Funcionário da Prefeitura
de Borda da Mata Daniel Ribeiro para
apoiá-lo em um acidente com um cavalo
na MG 290, próximo ao bairro Santa Cruz.

O animal estava solto na rua e com
vários ferimentos. Foi acionado um

veterinário no local e o animal, até nova
decisão, permanecia (até o fechamento
desta edição) sob responsabilidade do
Funcionário Daniel Ribeiro. Foi
registrado um Boletim de Ocorrência
citando o estado em que o animal se
encontrava.

Cavalo solto na rua
que estava

machucado
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Festa com um Bolo de 30 metros  em Bom Repouso reúne cerca de 3000 pessoas
Aconteceu no dia 20 de outubro, a

tradicional Festa do Bolo em Bom
Repouso. Esta festa é realizada todos os
anos e é uma iniciativa da Empresária
Maria Conceição Brandão(Conceição)
juntamente com a sua mãe Maria
Aparecida (Dona Cida) , que é em
gratidão a Deus por mais um ano de

sucesso de seu empreendimento, a
Padaria e Confeitaria Brandão. A festa
conta ainda com a participação, apoio e
organização da Administração e dos
membros da Igreja Assembleia de Deus,
ministério  do Belém.
Sob o tema “A Arca de Noé” este ano o
Bolo teve 30 metros de comprimento,

foram distribuídos 3000 picolés,
refrigerantes, algodão doce, etc. teve ainda
uma estrutura com Brinquedos, Servicos
Sociais, Cabeleireiros, Enfermeiros,
Dentistas, profissionais da  cidade e uma
arrecadação de 62 Cestas Básicas.A Festa
do Bolo de 2013 teve um número recorde de
participantes, mais de 3000 pessoas, tantos

adultos, quanto  crianças participaram.
Autoridades Eclesiásticas, Civis e
Militares, Bandas, Pastores e Grupos das
cidades vizinhas.

“Queremos agradecer  a toda
população pela participação e apoio, ao
comércio local, a Prefeitura, a todos os
Vereadores pela colaboração  e

patrocínio, aos profissionais liberais que
atenderam nosso convite e realizaram um
lindo trabalho social e também ao Pastor
Jilmar Santos e a toda igreja, pelo apoio
e participação, o ano que vem será ainda
melhor”, comentou a Empresária Maria
Conceição Brandão.

Jilmar Santos

Fotos: Arnaldo Fazio - Fotógrafo do
Site Detonafest de Bom Repouso

Confira os principais flashes da Festa do Bolo:

4ª Festa do Morango do Distrito dos Fernandes em Tocos do Moji reúne milhares de pessoas
Nos dias 25, 26 e 27 de outubro,

aconteceu a 4ª  Festa do Morango no
Distrito dos Fernandes em Tocos do
Moji. Centenas de pessoas puderam
saborear doces, tortas, bolos, com
exposição de morangos todos os dias e

a noite Tenda Eletrônica. Também houve
shows para agitar a galera presente com:
Tobias Fernandes, Banda Master,
Fabiano Kavesk e a presença de Bob
Boket e Debbys. A locução e animação
foi de Júnior Cézar.

Principais
momentos da

Festa do
Morango

Professores da Rede Municipal
 de Ensino  de Tocos do Moji
participam do curso de capacitação

A Prefeitura  de Tocos do Moji, por
meio do Departamento de Educação
promoveu nos dias 17 de setembro e
24 de outubro, na Escola Municipal
Manoel Rodrigues Machado, o curso
de capaci tação  “Aval iação na
Educação Infant i l”. O cu rso  fo i
direcionado aos professores do Ensino
Infantil, ministrado pela Professora
Cleide Donizete Moreira Nunes.
Acompanhou o evento, a Supervisora
Sandra Tereza e os coordenadores.

A Diretora Municipal Lu Rosa
destacou a importância de cursos de
Capacitação para a Rede de Ensino
do  Município . “Primeiramente a
educação é a base de tudo e com a
ca pa ci t aç ão  nos so s e du cador es
estarão  cada vez mais aptos para
ministrarem as au las. A Prefei tura
pr om overá  nova s fo rma çõ es  e
estará dando  suporte necessário  a
esses pro fissionais”, conclu i Lu
Rosa.

Curso de
Capacitação dos

professores da
Rede Municipal

de Ensino de
Tocos do Moji

Parceria entre Instituto Federal e Prefeitura
 de Tocos do Moji já oferecem cursos de
Operador de Computador e Auxiliar de

Contabilidade e 60 pessoas já estão estudando
Teve início em Tocos do Moji, os cursos do   PRONATEC.

No dia 08 de outubro, o Curso de Operador de Computador,
ministrado pelo Professor Luid  e no dia 09 de outubro o
Curso de Auxiliar de Contabilidade, ministrado pelo profes-
sor Rogério. Os cursos foram  pactuados entre o município
de Tocos do Moji e o Instituto Federal de Ensino de
Inconfidentes e disponibilizaram 30 vagas para cada curso.
Inicialmente os cursos do Pronatc são  destilados as famílias
cadastradas no CADÚNICO e posteriormente aberta a outros
interessados. Todas as Pré-matrículas são feitas no CRAS e
segundo Ronaldo, Chefe do Departamento de Serviço So-
cial,  houve uma grande procura e para o ano que vem trará
novamente estes cursos e já acertado o curso de Inglês e
Espanhol.

Aulas dos Cursos do Pronatec em Tocos do Moji
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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

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

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

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

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

Novos Conselheiros Tutelares tomam
 posse em Senador José Bento

No dia 1º  de novembro , o s
Conselheiros Tutelares de Senador
José Bento que foram eleitos no dia 20
de outubro , foram empossados no
Prédio da Prefeitura. O interessante do
município é que toda população tem
direito  a voto  e este ano fo ram
apurados 1.004 votos, uma grande

quantidade do povo participou. Para o
prefeito Flávio de Souza Pinto, isso é
muito importante, pois mostra que a
popu lação  de seu  município é
preocupada com os dest inos da
popu lação  e aumenta a
responsabi lidade dos elei to s para
prestar um serviço com a qualidade que

eles sempre tiveram e o povo merece.
Flávio parabenizou os eleitos e desejou
boa sorte aos novos conselheiros.

Os candidatos que tomaram posse
foram: João Antonio Franco;  Juliana
do Wagu inho; Lucimara Alfredo
Cesário ; Jéssica do Bairro  dos
Marianos e Saulinho.

Posse dos novos Conselheiros Tutelares de Senador José Bento

Laboratório Municipal de
Análises Clínicas de Senador

José Bento conta com
equipamentos modernos

e realiza cerca de 500
atendimentos por mês

A Unidade Básica de Saúde de
Senador José Bento possui laboratório
de análises clínicas, equipado com
aparelhos modernos que atende cerca de
30 pessoas diariamente com realização
de exames na área médica.

A Secretaria de Saúde adquiriu
recentemente mais um microscópio, um
analisador bioquímico – BiopLUS 2000,
uma Centrífuga e uma estufa.

No total são oferecidos mais 30 tipos
de exames, na área médica, pediátrica e
ginecológica perfazendo um total de 500
atendimentos/mês. O laboratório

funciona nas dependências do Centro
de Saúde – Estratégia Saúde da Família.

Sob a coordenação da bioquímica
Poliana Biogioni Costa, as coletas são
feitas de segunda a sexta das 7h às 10h.
Os pacientes após a realização de
consultas, são encaminhados, quando
necessário, ao Laboratório Municipal.
“Os exames de rotina são entregues em
até três dias. Já os casos urgentes no
mesmo dia. As coletas são feitas com
materiais individuais e descartáveis,
oferecendo mais segurança aos nossos
pacientes” explica a bioquímica.

Bioquímica
Poliana
Biogioni
Costa

Novidades em Senador José Bento. Já
estão abertas as inscrições do Pronatec -

Senac para vários cursos como Inglês,
Espanhol, Auxiliar Administrativo,

maquiagem e muitos outros.
Visite o CRAS para obter

 mais informações na
Avenida 1º de março, 116.

Saúde Pública de Senador José Bento
conta com Protocolo de Manchester

O Protocolo  de Manchester, um
sistema de aval iação de pacientes
começou a fazer parte da Saúde Munici-
pal de Senador José Bento. A Enfermeira
Chefe do PSF Joyce Lemos de Oliveira
informou que o novo sistema auxilia na
classificação de risco, sendo assim, o
doente é atendido de acordo com suas
necessidades clínicas e não por ordem
de chegada.

“A classificação de risco tem como
objetivo único de priorizar os doentes
conforme a gravidade clínica com que se
apresenta no serviço de saúde”, disse.

Entenda o que é Protoc olo de
Manchester:

O Manchester classifica, após uma
triagem baseada nos sintomas, os
doentes por cores que representam o
grau de gravidade e o tempo de espera
recomendado para o atendimento. O
paciente será avaliado por um
profissional da saúde e a classificação

será feita à partir das queixas, sinais,
sintomas, sinais vitais, saturação de O2,

escala de dor, glicemia entre outros
sintomas.

Enfermeira
Chefe do
PSF, Joyce
Lemos de
Oliveira

A oração é a força do ser humano
e a fraqueza de Deus.

(Santo Agostinho)

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.

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

Telefone:(35)9992-1437

Não há coisa
impossível à pessoa
arrastada por uma
convicção íntima.

(Assis
Chateaubriand)
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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.

Atletas de Taekwondo representam Borda da Mata em competições regionais
Os atletas da União  Taekwondo

participaram no dia 06 de outubro do Sul
de Minas Open realizado na cidade de
Paraisópolis. A Equipe conquistou o
terceiro lugar na classificação geral ao
obter 14 medalhas, sendo 05 de ouro, 06
de prata e 03 de bronze. A Equipe do Rio
de Janeiro/RJ ficou com o primeiro e a de
São Lourenço/MG com segundo. O
evento  foi  realizado no Ginásio
Poliesportivo Municipal e promovido
pela Associação  Sul-Mineira de
Taekwondo, com o apoio da Secretaria
Municipal de Esportes. Nessa
competição, os atletas contaram com o
apoio da Prefeitura  de Borda da Mata,
Minas Catari, Art’s Vídeo, Supermercado
Nova Borda, Papelaria Artec, Autopeças
Dois Irmãos, Casa da Lavoura, Comercial
Tamoyo, Supermercado Mons. Pedro
Cinta, Salão Nova Geração (Laércio) e
do Vereador Painho. A competição
envolveu cerca de 100 atletas do Sul de
Minas, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/
SP, além de pro fessores, mestres,
árbitros, autoridades e convidados.

No domingo, dia 27 de outubro, a
cidade de Bueno Brandão/MG realizou a

1ª Copa Kyosanim Nelson da Silva, em
homenagem ao Professor Nelson,
introdutor do esporte na cidade, que
faleceu este ano. Esta competição contou
com atletas de Minas e de São Paulo,
mestres representantes da FETESP,
autoridades locais e convidados. A
Equipe União TKD  representou a cidade
com 14 atletas que disputaram em 02
modalidades: kiurigui (luta) e pom-see
(formas), conquistando 07 medalhas de
Ouro, 05 de Prata e 02 de Bronze, o que
garantiu o 3º lugar por equipe. “Nossa
equipe obteve um bom resultado em
ambas as competições, pois a metade dos
atletas participou pela primeira vez.
Agradeço aos alunos pelo constante
esforço e a todos os pais e amigos que
nos apóiam. A próxima competição será
a nível nacional, na cidade de Vargem
Grande do Sul/SP, no dia 24 de novembro.
Quem se interessar  em prat icar  o
Taekwondo, as aulas são realizadas no
3º piso do terminal rodoviário, das
18h30min às 21h, às segundas, quartas e
sextas-feiras, com turmas
divididas por idade. Pratique
esporte,” diz o Professor
Nilton Flávio.

Equipe em Paraisópolis Equipe em Bueno Brandão

Abertura em Bueno Brandão Abertura em Paraisópolis

João Vítor
Pereira

competindo em
Bueno Brandão

Equipe na abertura em Paraisópolis

Equipes
premiadas em
Paraisópolis(a

esquerda) e
Bueno Brandão
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* Promoção até 15/12/2013 ou enquanto durar o estoque.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Ferramentas
em ótimos

preços!

Novidades na Ipê
com vasta linha
de ferramentas
em  promoção
neste mês de
NOVEMBRO

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

Ipê Lajes pré e
Materiais

de Construção

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

Ventilador de Teto
Arg Marjestic

R$249,90

Furadeira
Black e Decker

R$109,90

Kit Pintura
Chiaperini
R$199,00


