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Poeta e Jornalista Donizete
G a lv ã o d e B o r da d a M a t a
morre aos 59 anos em São Paulo
O poeta e jornalista mineiro de Borda
da Mata, Donizete Galvão morreu no dia
30 de janeiro, aos 59 anos de idade, de
infarto, em sua casa, em São Paulo.
O velório foi realizado no Cemitério
Santo Amaro, em São Paulo, onde ele foi
cremado.
Donizete Galvão se mudou para São
Paulo em 1979 para estudar jornalismo.
Na década seguinte, começou a conciliar
o trabalho como redator da Editora Abril
- onde trabalhou por quase 30 anos - e a
ganhar nome na cena da poesia
paulistana, tendo participado de mais de
uma dezena de antologias. Seu livro de
estreia, “Azul navalha”, foi publicado em
1988 e recebeu o prêmio de revelação da
Associação Paulista de Críticos de Arte
(APCA), além de ser indicado ao Prêmio
Jabuti.
Ele publicou também dois livros
infantis (“Mania de bicho” e “O sapo
apaixonado”), além de “As faces do rio”
(1991), “Do silêncio da pedra” (1996), “A

CRAS de Senador José Bento
começa as aulas de dança,
música, futebol e canto
O CRAS de Senador José Bento
começou neste mês de fevereiro as aulas
da dança, música, futebol e canto.
Poderão participar, pessoas cadastradas
no Programa Bolsa Família com idade
acima de sete anos.

Donizete
Galvão
durante
lançamento de
um livro em
Borda da Mata
carne e o tempo” (1997) - que também
concorreu ao Jabuti - “Ruminações”
(1999), “Pelo corpo” (2002, com Ronald
Polito), “Mundo mudo” (2003) - indicado
ao Prêmio Portugal Telecom - e “O homem

inacabado” (2010). Este último chegou a
ser finalista no Portugal Telecom, no ano
seguinte.
O poeta deixa a esposa Ana Tereza
Marques e os filhos Bruno e Anna Lívia.

Valéria Vieira é a nova Secretária de
Educação de Senador José Bento
No dia 3 de fevereiro, Valéria Vieira
assumi u o cargo de Secretária de
Educação na Escola Municipal Maria da
Costa Ferreira em Senador José Bento. A
nova Secretária Municipal da Educação,
já começou a planejar e traçar suas metas
para o ano de 2014. Segundo a Secretária
Valéri a, sem metas e o bjet ivos é
impossível criar um plano de educação
de qualidade. Um dos seus objetivos
para o ano de 2014 é Capacitação dos
professores e a execução do projeto “Eu
amo minha escola”. O projeto EU AMO
MINHA ESCOLA será um projeto de
orientação e sobre os cuidados que os
alunos devem ter com sua escola. Valéria
Vieira também informa que além das aulas
de leitura e português do PNAIC, esse
ano também será implementada a aula de
matemática. Enfim, a Secretária está
motivada e cheia de atitude para mudar e

A participação das crianças faz parte
das condicionalidades do programa
Bolsa Família e a não participação
pode levar ao bloqueio do beneficio.
Os respo nsáveis devem procurar o
CRAS.

Programa Nacional de
Habitação Rural começa
construção de casas em
Senador José Bento
Teve início no dia 28 de janeiro, as
obras de const rução das casas do
Projeto PNHR (Programa Nacional de
Habitação Rural) em Senador José
Bento.
Oito casas já foram selecionadas para
iníci o das obras, de acordo com a
disponibilidade dos beneficiados.
As casas serão construí das nos
seguintes bairros: Serra, Água Parada e
Marianos.
O PNHR – Programa Nacional de
Habi tação Rural é componente do
Programa Minha Casa Minha Vida e
objetiva reduzir o déficit habitacional
rural, incentivando a manutenção da
família no campo e oferecendo moradia
di gna por meio de reforma ou da
construção de novas moradias.
“Achei muito bom, porque nós não
tínhamos recursos para fazer uma casa
nova e oferecer melhor condição de vida

para toda a família. Felizmente, este
programa oferece ótimas condições para
que o pequeno produtor possa construir
a sua moradia. Quero agradecer ao
Prefeit o Fl ávio e a Secretária de
Assistência Social que nos orientou durante todo o processo”, disse Walnei
Lima, um dos oito beneficiados do
Programa Nacional de Habitação Rural.
O Projeto só foi possível graças a
ação do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais que foi a entidade organizadora
e realizou todo trabalho social e de
engenharia.
O Prefeito Flávio de Souza Pinto
parabeni za o
Si ndi cato
dos
Trabalhadores Rurais de Ipuiúna, Santa
Rita de Caldas e Senador José Bento
pelo trabalho realizado em seu município
e qu e espera que o ut ras famí li as
venham a ser benefi ciadas pelo
programa.

Secretária
Valéria e o
Diretor da
Escola,
Josmar
melhorar a educação como um todo da
Escola Municipal. “Educar é viajar no
mundo do outro, sem nunca penetrar

nele. É usar o que passamo s para
transformar no que somos”- Augusto
Cury.

Plano de Saúde do Servidor
Municipal de Senador José Bento
O Plano de Saúde do Servidor Municipal oferece ao servidor público a
possibi lidade de ser at endi do por
médicos em uma rede conveniada de
clínicas e hospitais das operadoras
habilitadas com contrato com a Prefeitura
de Senador José Bento.
Interessados em adquirir o Plano de
Saúde ou obt er mais informações,
procurar o Diretor de Departamento
Pessoal, Emerson Moura.
É a Prefeitura de Senador José Bento,
cuidando da saúde de seus servidores.
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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

Consultório no Hospital Geriátrico
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Tel.:(35)3445-1276
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Depoimento da Cantora
Bordamatense Juliana Campos é
publicado no site de Ivete Sangalo
No dia 06 de fevereiro, o depoimento
da cantora Bordamatense Juliana Campos foi publicado no site da cantora
baiana Ivente Sangalo. As duas cantaram
juntas em Alfenas. Veja qual foi o
depoimento publicado no site de uma das
melhores cantoras do país. Com isso,
Juliana Campos, que é uma excelente
cantora se torna ainda mais conhecida.
“Desde os meus 17 anos, quando
comecei a cantar, e quando nossa rainha
apareceu no cenário Nacional eu me
apaixonei. Fazia questão de cantar todas
as músicas que ela nos agraciava com
sua linda voz. Os anos foram passando
e eu continuei seguindo, cada vez mais,
me inspirando nela como cantora, e como
pessoa também. Eu sonhava com o dia
que ia conhecê-la pessoalmente e mais
que isso, eu tinha algo certo, “ Eu ainda
canto ao lado de Ivete”.

Sonhei, sonhei, e fui atrás desse
sonho, hoje continuo na carreira de
cantora e por intermédio de uma amiga
minha Rosana Carvalho, no dia 01 de
novembro de 2013- em Alfenas MG
consegui realizar meu sonho – CANTEI
COM A RAINHA. Quando me deparei
com ela no camarim, minhas pernas
bambearam – ela não sabia que eu era
cantora, mas com seu “tino” aguçado
me disse – “ Oh mulher tu é cantora não
é?” Aí não aguentei, foi a emoção que
tomou conta de mim.
Obrigada Ivete, você não tem noção
o que fez por mim.. Que Deus continue
te iluminando e te abençoando por todo
sempre.”
Juliana Campos e
banda BaTuKe MinAs

Juliana
Campos
cantando
com Ivete
Sangalo em
Alfenas

Secretaria de Esportes de
Senador José Bento realiza
Copa Circuito Sul Mineiro
de Futebol de Base 2014
Sob a Coordenação do Secretário de
Esportes de Senador José Bento, Sidnei
Oliveira, aconteceu entre 18 e 25 de
janeiro, a Copa Circuito Sul Mineiro de
Futebol de Base 2014.
A Copa foi realizada em Senador José
Bento e Congonhal e contou com as
equipes sub 11, sub 13 e sub 15 das
seguintes cidades: Senador José Bento,
Ipuiúna, Congonhal, São Sebastião da
Bela Vista, Santa Rita Sapucaí ( Equipe
Benedito Chagas Junior), Belo Horizonte
( Escolinha de Futebol do Cruzeiro).
Segundo o Secretário, Sidnei Oliveira
e o professor Luiz, o evento teve como

pri nci pal fi nal i dade, fo rmar u m
i n t erc âmb i o , só c i o c u l t u ral e
espo rt i vo ent re o s part i ci pant es
além do i ncentivo as esco linhas de
base.
O Prefei to Flávio de Sou za Pinto
acompanhou o Jogo entre Senador
Jo sé Bent o e Be l o Ho ri zo n t e
( Escolinha de Futebol do Cruzeiro).
F l ávi o re fo rç a a s pa l av ras do
Secretário e diz que é mesmo muito
importante esse intercâmbio sócio
cu l t u r al e es po r t i vo en t re o s
participantes, além do incentivo as
escol inhas de base.

Prefeito de Toninho Rodrigues de Tocos
do Moji é eleito Presidente do Conselho
Fiscal do Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Sul de Minas(Cissul)
Os membros da nova diretoria do
Conselho Fiscal do Cissul (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Sul de Minas)
foram empossados no 28 dia de janeiro
ou para o exercício de 2014 em
VARGINHA. O prefei to Toninho
Rodrigues de Tocos do Moji foi eleito
Presidente do Conselho Fiscal. Veja como
ficou a nova Diretoria do Conselho Fiscal: Toninho Rodrigues – Tocos do Moji
– Presidente; Renato Ferreira – Poço
Fundo – Vice-Presidente; Joaquim
Arnaldo Evangelista Silva - Itanhandu
e o s demais membros que são os
prefeitos: -Adenio Siqueira - Bom Jesus
da Penha; Aluisio Borges - Ilicínea; Célio
Carlos Carvalho - Ribeirão Vermelho;
O Consórcio abrange 153 Municípios,
com sede em Varginha e com orçamento
de 36 milhões de reais para 2014. Possui
34 bases descentral izadas com
ambulâncias e equipes (Sendo 09 dessas
com duas ambulâncias, uma básica e
outra UTI).
Atualmente estão sendo chamados
para a realização do curso preparatório,
que acontece em março/2014, 707
pessoas aprovadas no Processo
Seletivo, dessas serão efetivadas um total de: 03 auxiliares de serviços gerais;
03 porteiros;0 3 al omoxarifes; 05
auxiliares administrativos; 01 auxiliar de
farmácia; 222 condutores-socorristas;
192 técnico s de Enfermagem; 68

enfermeiro s; 0 1 farmacêuti co; 01
Psicólogo; 107 médicos.
O que é o SAMU?
O Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192) é um programa dos
governos Federal, Estadual e Municipal
e tem como finalidade prestar socorro à
população em casos de urgência e
emergência. Com estrutura bem montada
e profissionais altamente qualificados, o
SAMU 19 2 co nsegue reduzir
sensivelmente o número de óbitos,
tempo de i nternação ho spit alar e
sequelas decorrentes da falta de um
socorro em tempo hábil.
O SAMU funciona todo dia?
O SAMU 192 funciona 24 horas por
dia, sete dias por semana, em benefício
da população de cerca de 4 milhões de
pessoas dos 153 municípios que
compõem a Rede da Macrorregião Sul.
Quem trabalha no SAMU?
Ao chamar o SAMU pelo 192, o
cidadão é atendido por técnicos de
enfermagem treinados e por médicos
reguladores que orientam de acordo com
a situação relatada pelo solicitante ou
enviam uma unidade para o atendimento.
A equipe do SAMU 192 é composta por
médicos, enfermei ros, técnicos de
enfermagem e condutores-socorristas.
Como são as ambulâncias do SAMU?
Para o atendimento móvel, o SAMU
192 dispõe de dois tipos de ambulância:

a Unidade de Suporte Básico (USB) e a
Unidade de Suporte Avançado - USA (UTI
Móvel).
A USB é utilizada em casos de urgência,
quando é preciso o pronto atendimento,
mas não há risco de morte iminente. Nestes
casos, o resgate é feito por um condutorsocorrista e um técnico de enfermagem.
Já a USA é acionada em casos de
emergência, quando há necessidade de
intervenção médica imediata. Nestes casos,
o resgate é feito por um condutorsocorrista, um médico e um enfermeiro.
Quando devo chamaro SAMU?
O SAMU 192 realiza o atendimento de
urgência e emergência em qualquer lugar,
seja em residências, locais de trabalho e
vias públicas. O socorro é feito após a
chamada gratuita para o 192.
Veja as situações em que o SAMU 192
deve ser chamado:
- Na ocorrência de problemas
cardiorrespiratórios; Em caso de
intoxicação; Em caso de queimaduras
graves; Na ocorrência de maus tratos; Em
trabalhos de parto onde haja risco de morte
da mãe ou do feto; Em caso de tentativas
de suicídio; Em crises hipertensivas;
Quando houver acidentes/traumas com
vítimas; Em casos de afogamentos; Em
caso de choque elétrico; Em acidentes com
produtos perigosos; Na transferência inter-hospitalar de doentes com risco de
morte.

Adenio Siqueira - Prefeito de Bom Jesus da Penha; Aluisio Borges - Prefeito de Ilicínea; Joaquim Arnaldo Silva Prefeito de Itanhandu; Toninho Rodrigues - Tocos do Moji; Célio Carlos Carvalho - Prefeito de Ribeirão Vermelho;
Renato Ferreira - Prefeito de Poço Fundo(foto à esquerda) e eles falando da importância do Cissul

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

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

AGORA COM PRENSADORA DE TERMINAIS
HIDRÁULICOS E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS
DE 3/16 A 2 POLEGADAS
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Vestibular

Parabéns ao estudante Pedro
Henrique Ribeiro, de Borda da
Mata, pelo sucesso obtido no
vestibular Odonto Unesp. Ele
cursou o ensino fundamental no
Colégio Nossa Senhora do Carmo
e o Ensino Médio no Colégio
Integral em Pouso Alegre.
Seus familiares, amigos e
professores, orgulhosos,
parabenizam e desejam toda sorte
nesta nova jornada.
Parabéns Pedro!!!

Formatura

Samira com seus pais e ao lado
com seus amigos

Anuncie Aqui

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

Formou-se em São Paulo, no curso Ciências da
Computação, pela Faculdade Metropolitanas Unidas, no
dia 02 de fevereiro, a ex-funcionária do Tribuna Popular por
quatro anos, Samira Carneiro. Parabéns Samira por mais
esta grande conquista!!! Que Deus te ilumine e que continue sendo essa menina guerreira, humilde e com certeza,
com muita
competência.
Torço para
que o seu
sucesso
chegue
rápido, pois
pela pessoa
que é você e
eu conheço,
é certo que
ele virá.
Parabéns
Samira e
muita sorte
na sua nova
etapa de
vida!!!
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Programa Farmácia Popular
do Governo Federal subsidia
medicamentos essenciais
a preço de custo
Desde 2004, os brasileiros podem
comprar medicamentos a preço de custo
nas farmácias. Criado durante o Governo

Lula, o programa Farmácia Popular busca
ampliar o acesso dos brasileiros a
medi camento s essenciais, como
analgésicos, remédios de
controle da hipertensão e da
diabetes, asma, colesterol, entre
outros. Ao todo, existem mais
de 25 mil farmácias conveniadas
em todo Brasil.
No site do Ministério da
Saúde (www.saude.gov.br), é
possível ver a lista completa
do s
medicament os
su bsi diados pelo go verno
federal. Para ter direito ao
desco nto , basta ir a u ma
farmácia da rede Aqui Tem
Farmácia Popular com o CPF,
documento com foto e receita
médica válida da rede pública
ou particular.
Em Borda da Mata, várias
farmácias fazem parte da Rede
e são identificadas pelo selo do
programa Farmácia Popular.

Continuação da Rua Raul
Cobra em Borda da Mata
recebe calçamento

Morte de quatro pessoas de uma mesma família
em acidente automobilístico deixa população
de Borda da Mata em estado de choque
A população de Borda da Mata recebeu
com grande susto a informação de um
grave acidente ocorrido na tarde do dia 09
de fevereiro, domingo, por volta das 16h,
na Rodovia Floriano Rodrigues(SP-123),
em Taubaté-SP.
O que mais chocou o povo foi que quatro
pessoas morreram e duas ficaram feridas,
só que as quatro eram de uma mesma
família de Borda da Mata. Morreram no
acidente, João Pessoa Cobra Júnior, 51
anos, mais conhecido por Júnior do
Pessoinha, sua esposa, Nívea Arruda
Floriano Cobra, 42 anos, filha do Zé da
Loteca, e as filhas do casal, Vanessa
Floriano Cobra e Heloísa Floriano Cobra.
De acordo a Polícia Rodoviária Estadual
de São Paulo, o acidente foi na altura do
Km 6, na região de Quiririm. Quatro
veículos se envolveram na colisão, sendo

que o motorista de um dos carros, que
trafegava na pista sentido Campos do
Jordão, perdeu o controle da direção,
invadiu a pista contrária e bateu em outros
três veículos. Segundo a PM, o carro que
provocou o acidente foi o que estavam os
quatro ocupantes de Borda da Mata.
Nívea ficou presa nas ferragens e morreu
no local antes da chegada do resgate. As
outras três morreram à caminho da
Unidade de Pronto Atendimento e dois
homens, que ficaram levemente feridos,
foram levados para o Hospital Regional
de Taubaté. As circunstâncias do acidente
ainda serão investigadas.
Mas, ainda no local, o condutor do
veículo Audi, primeiro veículo que bateu
com o Fiesta preto, de Borda da Mata,
estava bastante abalado e assustado,
“Eu tive a impressão que o motorista

dormiu ou se distraiu, não tinha ninguém
na frente dele, ele não est ava
ultrapassando, nem nada, ele ia vir de
frente com meu carro, aí eu desviei e ele
bateu na lateral, o “air bag” abriu e eu
não vi mais nada, foi um susto grande,
não dá tempo de nada, foi só o reflexo
na hora, estava eu e minha esposa, fora
o machucado do cinto de segurança,
estamo s bem, foi só i sso”, conta
Leonardo Santos, condutor do veículo
Audi, que colidiu lateralmente.
O velório da família ocorreu na
segunda-feira, na Basí li ca Nossa
Senhora do Carmo, por volta das 18h,
quando em seguida foi realizado o
enterro em que uma mult idão
acompanhou chocada e emocionada
com o fato, principalmente por ser uma
família muito jovem.

Local do acidente e o veículo Audi ,primeiro a ser atingido pelo carro de Borda da Mata

Prefeitura de Borda da Mata se despede da
professora Nívia Floriano Cobra e família

A Rua Raul Cobra no Centro em Borda da Mata que faz a ligação com a rua
do Estádio Municipal Waldir de Melo recebeu calçamento em parte da rua.

Professora da Rede Municipal de Educação desde 1991, Nívia
Floriano Cobra sempre encantou alunos, pais e colegas pela
dedicação e amor à profissão. Aos 42 anos, a professora foi
vítima de um acidente de carro na rodovia SP-123, próximo a
Taubaté, na tarde de 09/02/2014, em que o marido, João Pessoa
Cobra Junior, de 51 anos e as filhas Wanessa Floriano Cobra
e Heloisa Floriano Cobra também não resistiram.
Os funcionários da Prefeitura sentem a perda desta grande
mulher e profissional e de toda a sua família, se solidarizam com
os familiares e amigos e ao mesmo tempo agradecem pelo tempo
dedicado e serviços prestados.

Fotos: Acervo Pessoal – Facebook.com

Júnior e Nívea e Nívea com as filhas
Vanessa e Heloísa

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

Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”

Cras de Borda da Mata promove encontro
com beneficiários de programas eventuais
O Cras Sebastiana Marques de Borda da Mata iniciou as atividades de 2014 com o grupo de benefícios eventuais no dia
06/02/2014. As famílias se reuniram na sede da Guarda Mirim Irmã Martha, onde receberam
instruções sobre relação familiar, escola e Bolsa Família.
A assistente social Selma Moreira falou sobre a importância de cumprir as condicionalidades do programa Bolsa
Família e de manter o cadastro sempre atualizado. A equipe técnica do Cras, o assistente social Luciano Pereira, e o
psicólogo Valdecir Wilson Vieira também ministraram informações às famílias.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Prefeitura de Borda da Mata e Cemig instalam
aquecedores solares nas casas da Morada do Sol
A Prefeitura de Borda da Mata em
parceria com a Cemig, por meio do
P ro jeto Co nviver, vão i nstalar
aquecedo res so lares nas casas do
Bairro Morada do Sol . São vi nt e
aqu ecedores, u m para cada casa
popular do bairro.
O pro jet o da Cemi g t em como
objetivo reduzir o consumo e a demanda

de energia elétrica, e desta forma preservar
o meio ambiente, diminuir o valor da
conta de energia de famílias de baixa
renda, ajustar o consumo à capacidade
de pagamento e reduzir o desperdício.
Com investimento de cerca de R$ 30
milhões, o projeto da empresa de energia
tem o objetivo de implantar sistemas de
aquecimento de água, por meio de energia

solar, em 15 mil moradias de conjuntos
habi tacionais da Companhi a de
Habitação do Estado de Minas Gerais
(Cohab-MG), proporcionando uma
redução de 40% do consumo de energia
elétrica, com uma economia de energia
prevista de 4517 MWh/ano e uma
redução na demanda de ponta de 4620
kW.
Encontros promovidos pelo CRAS

Aquecedores solares que serão colocados nas casas do Bairro Morada do Sol
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Operação conjunta entre as
Polícias Militar e Civil colocam
mais um traficante atrás das
grades em Borda da Mata

Policiais que
participaram da
Operação e o
Material
apreendido

Soldado Brant de Tocos do Moji é campeão
de Corrida Rústica em Santa Rita do Sapucaí

No dia 02 de fevereiro, ocorreu em Santa Rita do Sapucaí a “2ª
CORRIDA DOS AMIGOS. O evento contou com a participação de
mais de 200 atletas, entre eles profissionais de toda região do Sul de
Minas e São Paulo. Com o tempo de 43 minutos nos 11 km da prova,
o Soldado da PM Brant, representante de Tocos do Moji, se tornou
CAMPEÃO de sua categoria e o troféu foi entregue pelo prefeito da
cidade Jefferson Gonçalves Mendes, no qual parabenizou e agradeceu
a participação do atleta e também parabenizou a Prefeitura de Tocos
do Moji-MG. “O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz,
pois o resultado é imediato e as transformações são surpreendente”, finalizou o prefeito.

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

No dia 30 de janeiro, a Polícia Militar
da cidade de Borda da Mata, durante
Operação Antidrogas, em conjunto com
a Polícia Civil, deslocou à Via VICINAL,
S/Nº, Bairro CÓRREGO DAS PEDRAS,
para dar cumprimento a um Mandado de
Busca e Apreensão, expedido pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Borda da
Mata. No local, a equipe, ao se posicionar
para cercar a chácara, visualizou que o
autor M. B. D. S., 22 anos, desocupado,
que ao perceber a presença policial,
tentou evadir pelos fundos da
propriedade, e portava nas mãos um
objeto semelhante a um Revólver, mas
foi contido pelos militares Sgt. Luis, Sgt.
Junquei ra e Cb. Alex, o s qu ais
perseguiram o autor e conseguiram
rendê-lo. O autor foi submetido à busca
pessoal, e com ele encontrou-se um
revólver calibre.32, marca ARENDI
BREVETI, de cor bege, sem numeração,
municiado com seis munições intactas
do mesmo calibre, e dentro de uma
pochete encontrou-se nove porções
pequenas e um t ablete com
aproximadamente 16 gramas de uma

substância semelhante ao crack, uma
bu cha de subst ânci a semelhante a
maconha e R$538,00 em dinheiro. Durante as buscas no interior da residência,
foram encontrados seis aparelhos celular
de marcas diversas, um soco inglês, duas
facas grandes (tipo de caça/pesca), e um
rolo de alumínio, provavelmente utilizado
para embalar as substâncias. Localizouse também o veículo GM/MONZA, de
cor preta, ano 1990, ao lado da residência,
e após co nsulta, constato u-se uma
restrição por estel ionato contra o
veículo, o qual foi removido ao pátio do
guincho. Diante dos fatos, o autor
recebeu voz de prisão em flagrante delito,
e após ser atendido no Pronto Socorro,
foi conduzido até a Delegacia local,
juntamente com todos os materiais
apreendidos, para demais providências.
O autor já foi alvo de várias denúncias
de tráfico de drogas e porte de arma de
fogo na cidade, e inclusive por diversas
vezes evadiu-se da viatura policial. Em
uma das evasões, o autor chegou a
efetuar disparos de arma de fogo em
direção a viatura policial.

Moto furtada em Pouso
Alegre é recuperada na zona
rural de Borda da Mata
No dia 03 de fevereiro, a PM de Borda
da Mata foi acionada a comparecer na
ESTRADA VICINAL, S/N, Bairro BOA
VISTA, pela Policia Rodoviária Estadual
de Pouso Al egre, onde segundo
informações de terceiros, havia uma
motocicleta jogada em um riacho, nas
proximidades
da
FAZENDA
ALVORADA. Sendo assim a viatura da
Polícia Rodoviária deslocou até o local,

onde const atou a veracidade das
informações, acionando a PM de Borda
da Mata. No local foi verificada que a
motocicleta tratava-se de uma Yamaha/
YBR, de cor vermelha, a qual após
consulta foi verificado que se tratava de
produto de furto, ocorrido no dia 02/02/
14 na cidade de pouso Alegre. Diante do
exposto foi acionado o Guincho para
remoção do veículo.

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

Agora sob nova Direção
“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)

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

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

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

Tel.: 3445- 1718

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

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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Reativação da Praça de Esportes de Bom
Repouso agrada população da cidade devido
ao calor excessivo dos últimos dias

Prefeitura de Borda da Mata
refaz ponte na localidade
Córrego das Pedras
A ponte de madeira na localidade
Córrego das Pedras em Borda da Mata,
próximo ao bairro São Benedito foi
reconstruída para garantir a segurança
dos moradores que a utilizam.

Com o calor excessivo que vem
fazendo nos últimos dias, a população
de Bom Repouso comemora mais uma
boa atitude da administração municipal
ao reativar a Praça de Esportes, que está
funcionando de terça a domingo até às
18h.
De acordo com a Diretoria da Praça de
Esportes, o local, além de proporcionar
lazer para o povo, ainda também contribui
na saúde dos frequentadores, já que é
ambiente agradável e propício para se
cuidar do bem estar. A Diretoria informa
ainda qu e as pessoas que quei ram
frequentar, a única exigência é o Exame
Médico. “Isso é imprescindível para o
uso da piscina”, conclui a direção.

De aco rdo co m o Depart ament o
Mu ni c i pa l d e O bra s, fo r am
su bst itu ído s cer ca de 6 0
pr anc hõ es e u ma vi ga de
madei ra.

Piscina da
Praça de
Esportes de
Bom
Repouso

Bom Repouso implanta no CRAS o Centro de
Atendimento Sócio Infantil(CASI) neste início de ano
O CRAS (Centro de Referência da
Assistência social) de Bom Repouso
abre as atividades do ano com chave de
ouro. Cria um novo programa, o CASI
(Centro de Atendimento Sócio Infantil)
que atenderá crianças de 06 a 14 anos. É
a ação que complementa a proteção social básica à família e visa o pleno
desenvolvimento nos aspectos social afetivo cognitivo e motor, através de
at ividades art ísti co – cul tural,
pedagógico, recreativo, esportivos,
dentre outros, assim formando um
ambiente propício para a interação,
aprendizagem, sociabilidade e proteção
familiar. Este programa conta com a
participação e apoio muito especial da
Secretaria Municipal de Educação. O
CRAS também inicia as oficinas como:
Pintura em tecidos, madeiras, bijuterias
e l etreiros. Além das atividades
culturais, no mês de março, começa o
recadastramento do Bolsa Família,

Ponte do Córrego das Pedras antes da reforma e abiaxo, como ficou

fiquem atento às datas para não perder
seu beneficio.
Será
reinici ado
também
o
acompanhamento técnico social dos
contemplados pelo programa habitacional
da COHAB, com reuniões mensais.

Fo i dado ainda i nício ao CRAS
it inerante qu e t em como obj eti vo
atender todos os bairros rurais do
Município de Bom Repouso, o primeiro
foi no dia 12 de fevereiro no bairro dos
Cantuários.

Escolinha de Futebol
Bom Repouso

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

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
FEVEREIRO É MÊS DE PROMOÇÃO
NA
Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

Serra 1/2Esquadria
CG 550
De R$225,00
Por R$199,00

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

Macaco Hidráulico
Jacaré
De R$149,00
Por R$129,00

Suporte TV de
14’ a 70’ Hayner
Promoção
R$19,90
* Promoção até 15/03/2014 ou enquanto durar o estoque.

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

Serra Tico Tico
Black Decker
De R$149,00
Por R$129,00

Roçadeira
Kawashima
De R$689,00
Por R$619,00

Furadeira Bosch
De R$349,00
Por R$309,00
Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

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

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
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Programa da Secretaria de Saúde de
Borda da Mata realiza atividades
preventivas nas empresas do município
O Projeto “Empresa Saudável” da
Secretaria Municipal de Saúde de Borda
da Mata tem o objetivo de levar
informações e prevenir doenças por meio
de atividades realizadas nas empresas do
município. No dia 06/02/14, os funcionários
da tecelagem Bordartes participaram de
palestra sobre cuidados com o corpo com
a enfermeira Silmara Pereira Rodrigues, na
sede da empresa. Aproximadamente 50
pessoas participaram e tiraram dúvidas
sobre o tema.

Entre as atividades propostas pelo
programa municipal de saúde, estão:
campanha de imu nização dos
colaboradores, acompanhamento de
acidente do trabalho, coleta preventiva
feminina, controle de pressão arterial,
DST, prevenção ao câncer de mama,
prevenção ao câncer de pró stat a,
combate a endemias, ergonomia aplicada
ao trabalho (postura, ginástica laboral,
melhorias no posto de trabalho ),
aco mpanhamento
soci al,

acompanhament o de pré-nat al e
tabagismo.
Outras empresas do município já
receberam a equipe da Saúde Municipal para mini st rar as ati vidades
preventivas com os funcionários, ent re el as, Confecção Lua Chei a e
Tecelagem Art esanal Teares. Os
empresários que se interessarem no
projeto podem entrar em contato com
a Secretaria de Saúde para agendar a
palestra.

Memorial Nossa Gente em
Borda da Mata homenageia
Demercindo da Costa Brandão
Nascido em 1898, em Borda da Mata, o
Co mpadre Demercindo Brandão
aprendeu a ler e escrever sozinho por
conta da dificuldade de acesso à escola.
Em 1923, entrou como voluntário para o
20º Grupo de Artilharia de Montanha de
Jundiaí/SP. Após vários cursos, deu
baixa como cabo e retornou a terra natal.
Demercindo casou-se com Ana Pinto,
com quem teve 13 filhos, os quais lhe
deram 39 netos, 38 bisneto s e um
tataraneto. Devido ao grande número de
afilhados, o depó sito onde eram
armazenados produtos agrícolas, era
chamado de “Casa do Compadre”.
Demerci ndo foi um dos maiores

produtores de feijão do Sul de Minas.
Foi vereador, juiz de paz e delegado.
Mu i t o al e gre , e l ega nt e e
apreci ado r de ba i l es e fest as, o
depósito de Demercindo, conhecido
como a “casa do compadre” era uma
grande sala de visitas, onde recebia
os amigos. Hoje, o local é o Bar e
Restaurante Casa do Compadre, o
qual cont inua sediando encontros e
festas so ciais. Demercindo Brandão
faleceu em 04 de setembro de 1993.
Lo cal i za do n o s agu ão da
P refeit u ra, o Memo ri al pode ser
visitado entre 10h e 17h, de segunda
a sexta-feira.

Homenagem a
Demercindo da
Costa Brandão

Encontros do programa “Empresa Saudável” da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa
Rita em Borda da Mata está em obras
A UBS do bairro Santa Rita onde vai
atuar a 6ª equipe do Programa Estratégia
Saúde da Família de Borda da Mata está
em obras. Com 225 metros quadrados, a
Uni dade vai ter sala de espera, de

procedimentos, de vacinas, de curativos,
de reu niões, de medicament os, de
agentes, dois consultórios médicos, um
consultório odontol ógico, área de
serviço e banheiros, femi nino e

masculino, adaptados para portadores de
deficiência física. A previsão do término
da construção é em maio de 2014.
A Unidade fica ao lado do Estádio Municipal, na Rua Geraldo Lamy.

Coreto em Borda da Mata
recebe apresentações
musicais de 15 em 15 dias
Na noite de 09/02/2014, o Coreto
Agenor de Mello em Borda da Mata
recebeu os músicos Miriam Cristina e
Ricardo Rodrigues que cantaram e
encantaram o público com canções
clássicas de pop e rock nacionais e
internacionais, além de música popular
brasileira.

Obras da Unidade Básica de Saúde do bairro Santa Rita

Unidade Básica de Saúde do distrito
Sertãozinho passa por reforma e ampliação
O distrito Sertãozinho vai ter
uma nova Unidade Básica de
Saúde. O antigo posto de saúde
está em reforma. O prédio de
pouco mais 117 metros quadrados
vai ser ampliado e totalizará 203
metros quadrados de construção.
A estrutura vai contar com
recepção, sala de espera,
co nsul tóri o
médico
e
odontológico, escovódromo, sala
de vacinas e sala de atividades
coletivas além de banheiros com
acessibilidade. A previsão do
término da obra é em abril de 2014.
O atendimento médico do
distrito acontece temporariamente
em outro local durante a obra de
reforma e ampliação da UBS.
UBS do Sertãozinho em reforma

Apresentações
do Coreto em
Borda da
Mata

No dia 22/02/2014, sábado, a partir das
20h, a Equipe de Louvor da Igreja
Presbiteriana Independente fará show de
música gospel.
Em março, no dia 16/03/2014, domingo,
a partir das 20h, a cantora bordamatense
Thaís Ribeiro se apresentará com o
músico Júlio César.
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Carnaval em Tocos do Moji

Na vida assim como no “mundo da fantasia”, nada se perde, aliás, tudo se
transforma. O sapo vira príncipe, o plebeu vira rei, a tristeza se transforma em
alegria, as diferenças desaparecem, o lixo vira luxo e, a “mãe natureza” agradece.
Carnaval é isso, é luxo, é alegria, é festa, é transformação e, a também
CONSCIENTIZAÇÂO, onde o lixo pra virar luxo, deve passar por todo um
processo no qual o grande personagem na verdade; é toda a população; pois
esta deve cada vez mais se tornar responsável (por amor a cidade) de separar e
jogar o lixo no lixo, com o objetivo de que este tenha o destino certo, se
transformando em nova matéria prima, sendo reaproveitado, aliviando um pouco
a natureza, a qual pede socorro constantemente.
É com este objetivo de preservar, de reciclar, de transformar, que nasceu o Samba
enredo deste ano. É com essa perspectiva que Tocos do Moji revestirá com o
espírito do Carnaval, onde a decoração elevará a importância das boas
transformações, lembrando acima de tudo de que estas acontecem justamente
nos gestos mais simples do nosso cotidiano.

Primeira turma do Curso Operador de Computador
d o Pro n a t ec fo rma - se em To co s d o M o j i
Dia 06 de fevereiro, no município de
Tocos do Moj i, foi marcado pela
conclusão do Curso de Operador de
Computador do PRONATEC . A primeira
turma a conclui r um curso
profissionalizant e oferecido no
município, tudo graças ao esforço da
atual administração em trazer inovações
e alternativas de crescimento para a
população de Tocos do Moji. Este curso
foi graças a uma parceria da Prefeitura e
o IFISUL de Inconfidentes. Num coquetel
organizado pelos próprios alunos na aula
de encerramento a aluna Marli Aparecida
de Godói Silva falou de sua alegria bem
como a de todos os concluintes do curso
e em nome de todos os alunos agradeceu
ao Prefeito Toninho Rodrigues e ao

Coordenado do Programa no Município
Ronaldo José Leandro por tornar
possível a realização de um sonho tão
necessário nos dias de hoje sem custo
para o aluno e sem mesmo ter que sair
do Município. Ronaldo José Leandro na
sua fala parabenizou e agradeceu os
alunos pela conclusão do curso com
empenho e dedicação aos instrutores e
funcionários do IFISUL pela paciência e
dedicação com que dedicaram ao curso,
a equipe do CRAS pela participação nas
inscrições e ao Prefeito pela aposta na
ideia e se colocado inteiramente a dispor
e envidar todos os esforços para a
implantação do cu rso.
Toninho
Rodrigues em suas palavras parabenizou
to dos os conclui ntes do Curso,

agradeceu a todos que trabalharam com
empenho para a su a realização e
ressaltou a importância de “buscarmos
sempre a inovação e aproveitarmos as
oportunidades para nosso crescimento
pessoal.” Toninho ainda ressaltou sua
proposta de não medir esforços para
trazer novos cursos e que com um maior
número de vagas, mais pesso as
consigam se qualificar no município e
anunciou que no segundo semestre já
tenha acertado com o diretor do IFISUL
três novos cursos pelo PRONATEC e
mais um curso oferecido pelo próprio
instituto e agradeceu aos Professores
Lui d e Leandro, à Coordenadora
Pedagógica Aline e o apoio de André,
todos do Programa Pronatec.

Letra do Samba Enredo
Reciclagem e meio Ambiente
Zé Vitor

Primeira Turma de Formandos do Pronatec em Tocos do Moji

O lixo virou luxo
Parabéns chuchu beleza
Fazendo nosso carnaval
Preservando a natureza.
Vamos respeitar a vida
Cuidando bem do nosso meio ambiente
Socorro nosso rio está morrendo
O que será de toda nossa gente
Salve a mãe natureza
Salve chuchu beleza.
Não jogue detritos nos rios e encostas
Não polua mais a água que já está poluída
Vamos salvar nosso planeta
Vamos dar vida, as futuras vidas
Não destruam nossa fauna e nossa flora
Há animais que já estão em extinção
O nosso clima já esta todo mudado
E a grande causa é tamanha poluição
Faça seletiva do seu lixo se possível
Separando o vidro o metal e o papelão
O alumínio e outros materiais
O que é orgânico vai adubar o chão
Não queira vê no lixo só o resto dos restos
Pensando bem vamos chegar a conclusão
Que com certeza nós já tomamos cerveja
Numa latinha reciclada de um lixão.

Veja abaixo a lista dos 50 veículos
usados mais vendidos em
concessionárias em 2013:
1) Volkswagen Gol - 1.103.533
unidades
2) Fiat Uno - 645.955
3) Fiat Palio - 609.829
4) Chevrolet Corsa - 375.810
5) Chevrolet Celta - 349.967
6) Ford Fiesta - 227.460
7) Volkswagen Fox - 218.534
8) Chevrolet Classic - 207.687
9) Fiat Siena - 206.750
10) Ford Ka - 148.388
11) Toyota Corolla - 146.318
12) Honda Civic - 141.100
13) Volkswagen Fusca - 125.504
14) Chevrolet Vectra - 122.045
15) Volkswagen Voyage - 118.006
16) Volkswagen Parati - 110.907
17) Fiat Palio Weekend - 107.037
18) Chevrolet Astra - 106.323
19) Ford Escort - 100.054
20) Honda Fit - 94.306
21) Volkswagen Golf - 87.708
22) Chevrolet Monza - 82.450
23) Chevrolet Prisma - 77.686
24) Renault Clio - 76.571
25) Ford Fiesta Sedan - 76.286
26) Peugeot 206 - 75.578
27) Renault Sandero - 75.562

28) Citroën C3 - 75.157
29) Chevrolet Corsa Sedan 64.232
30) Chevrolet Meriva - 63.259
31) Volkswagen Santana - 61.038
32) Chevrolet Kadett - 59.890
33) Fiat Idea - 57.592
34) Chevrolet Chevette - 56.090
35) Volkswagen Polo - 55.128
36) Fiat Punto - 54.877
37) Ford Focus - 47.324
38) Volkswagen CrossFox 45.697
39) Chevrolet Agile - 45.801
40) Volkswagen Polo Sedan 44.854
41) Renault Logan - 44.253
42) Volkswagen Space Fox 41.288
43) Peugeot 207 - 36.248
44) Chevrolet Zafira - 30.932
45) Citroën Xsara Picasso - 30.593
46) Fiat Stilo - 29.622
47) Hyundai i30 - 27.859
48) Renault Scenic - 27.542
49) Peugeot 307 - 26.638
50) Chevrolet Astra Sedan - 26.227

Pessoas Motivadas são como Pilhas
“Um líder otimista faz toda diferença. Motivação é questão de sobrevivência”.
O otimismo se traduz em forma de
motivação e pode ser comparado ao
combustível de um carro. Se não
existir, não há como sair do lugar, seja
uma charanga ou uma Ferrari do
ano.
O pessimista culpa o mundo pelos
seus problemas... O otimista não vê no
problema o fim do mundo, apenas mais
uma etapa a ser superada.
O otimista vê a oportunidade na
dificuldade... O pessimista, ao contrário,
vê a dificuldade na oportunidade.
Existem muitas pessoas que se auto
defi nem co mo real istas, mas, na
verdade, são pessimistas.
Pessoas motivadas são como pilhas:
Carregam de energia todos os que estão
em volta. Quanto mais pessoas assim
estiverem próximas de você, maiores

chances de sucesso e felicidade você
terá.
Sei também que ninguém é otimista o
tempo todo. A chave é o otimismo
realista.
Os prisi onei ros americanos que
sobreviveram as brutais condições das
prisões vietnamitas foram aqueles que
combinaram a habilidade de encarar a
crueldade do momento (isto é: realistas)
com a fé de que sobreviveriam (ou seja:
otimistas).
Eles não fugiram da realidade, mas
também nunca perderam a esperança de
qu e tu do poderia acabar bem. Os
pessimistas e po r conseqüência o s
desesperançosos nunca saíram de lá,
não sobreviveram.
Motivação é atitude com altitude.
Motivação é questão de sobrevivência.

Motivação é a chave para abrir as
portas de um mundo novo para você.
Essa motivaç ão t em que ser com
responsabilidade.
Aos desmotivados de plantão um
conselho: substitua o “não há nada a
fazer” por “quais são as alternativas?”.
Pense nisso, um forte abraço e esteja
com Deus!
* Gilclér Regina, palestrante de
sucesso, escritor com vários livros,
CDs e DVDs motivacionais que já
venderam mais de cinco milhões de
exemplares. Clientes como General
Motors, Basf, Bayer, SEBRAE, Caixa,
Banco do Brasil compram suas
palestras. Mais de 2000 palestras
realizadas no país e exterior.

