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Fone:(35)9804-8467 - Praça Antonio Megale, 47/1 - Centro - Borda da Mata - MG
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Rita Bento Cantuária
*22/04/1932 +23/03/2012
Perdemos uma grande mulher: Dona Rita, mãe
de dez filhos, viúva do saudoso ex-vereador de
Tocos do Moji, Ivo Tomás Cantuária.
Desempenhou fortemente o papel de esposa,
mãe e avó maravilhosa. Deixou o mundo terreno,
mas deixou grandes marcas em nós, tocando os
nossos corações com sua maneira simples de
ser. Amou sua família e também a todos que
tiveram o prazer de conviver com ela durante os
seus quase oitenta anos. Deus assim quis, e ela
partiu. Com ela foi um pedaço de nossos
corações, deixando o seu exemplo de
humildade, bondade e caridade. Participar das
celebrações religiosas era o seu maior prazer e
cuidar da família a sua maior alegria. Com um
coração de mãe amou a Cristo e a Nossa Senhora Aparecida; era membro do
movimento dedicado ao “Sagrado Coração de Jesus” do Apostolado da Oração.
Agora que nos deixou, queremos que descanse em paz. Nunca a esqueceremos!
Dona Rita, continue olhando e intercedendo por nós.
Saudades da Família

Praça Coronel Ananias de
Andrade no centro de Bom
Repouso ganha revitalização
O prefeito de Bom Repouso, Edmilson
Andrade, desde o início de sua gestão
tem se preocupado em melhorar a infraestrutura da cidade, tanto que nestes
últimos três anos, o perímetro urbano
ganhou várias mel hori as que
aumentaram de forma significativa a
qualidade de vida da população, como
por exemplo, os vários calçamentos
feitos em diversas ruas. “Só quem
convivia com barro e poeira sabe a
importância de uma rua calçada” diz um
morador do Loteamento Nova Autora,
recentemente calçado pela Prefeitura, que
também irá calçar o loteamento Cruzeiro,
entre outras ruas que já receberam esses
benefícios nos últimos três anos.
Além dessas obras, claro que vale
ressaltar, o grande feito que fo i o
recapeamento asfáltico em diversas ruas,

mudando completamente o visual da
cidade e melhorando muito o trânsito.
Por isso que Edmilson, fez e está
fazendo grandes mudanças em Bom
Repouso. Basta citar, além do incentivo
em todos os setores do município, a
construção da Unidade Básica de Saúde
no bairro Nossa Senhora do Rosário, o
Proinfânci a, o Pol iesporti vo e a
construção da segunda etapa da Escola
Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão.
Edmilson também fez uma praça no
bairro Nossa Senhora do Rosário. Agora,
uma grande e importante obra, esperada
po r mu itos há diversos ano s, é a
revitalização da praça central da cidade,
a Coronel Ananias de Andrade, que
receberá novos pi sos e no vo
paisagismo.

Distritos dos Fernandes e Sertão da Bernardina
em Tocos do Moji ganham mais calçamentos
A P refei tu ra de Tocos do Moj i
inici ou o calçamento de mais um
trecho da Rua Manoel Antonio de
Al mei da na ent rada do Di stri t o
F ernandes. E st e t recho t erá
apro ximadament e 2 0 0 metro s de

extensão, e será com verba no valor
de R$ 1 2 5 .0 0 0,0 0 da SE TOP,
co nsegu ido s através do Deputado
Estadual Agostinho Patrus Filho.
Segu ndo o prefei t o Ant o ni o
Ro sári o , foi i ni ci ado t ambém o

calçamento da Rua Maria José da Silva,
próxima ao campo de fu tebol no
Distrito Sertão da Bernardina. O trecho
calçado terá uma extensão aproximada
de 170 metros, e será custeado com
recursos próprios.

Início da revitalização da Praça Coronel Ananias de Andrade

Recadastramento do Bolsa Família na Zona Urbana de
Bom Repouso - Veja os locais que deverão se cadastrar:

Calçamento do Distrito Sertão da Bernardina

Calçamento do Distrito dos Fernandes

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)
Informa que já está atendendo na sua Clínica
de Cardiologia em Borda da Mata.
Na RUA EDUARDO AMARAL nº 827

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
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“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
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Aniversário

Ciclistas de Borda da Mata participam da 23ª
Edição do Circuito Brasileiro de Cicloturismo
na Serra do Mar em Santo André
No dia de 25 de março, foi realizada a
23ª Edição do Circuito Brasileiro de
Cicloturismo em Paranapiacaba, uma Vila
Inglesa Turística, localizada na Serra do
Mar em Santo André-SP.
O evento contou com mais de 250
ciclistas de diversas cidades do país.
Foram aproximadamente 35 quilômetros
de pedalada pelas matas da Serra do Mar
com belas paisagens e muitas atrações
turísticas e históricas da Vila.
“Os ciclist as de Bo rda da Mata
estiveram present es no evento e
agradecem o apoio da Prefeitura e
Depart amento de Esport es que
disponibilizou um micro ônibus para o
transporte dos participantes,” comenta
Rodrigo, da Bike Adventure.
“O Circuito Brasileiro de Cicloturismo
em consideração ao apoio concedido
pela Prefeitura de Borda da Mata aos
ciclistas que estão sempre presentes nos
eventos, estará destinando a entidade
APAE da cidade de Borda da Mata os
alimentos arrecadados nas etapas do

Circuito Brasileiro de Cicloturismo,”
diz Glauber C. Santos, diretor do Mundo
X-Terra Market ing Espo rtivo,
responsável pelo Circuito.

A próxima edição acontecerá em
Atibaia-SP no dia 22 de Abril, maiores
i n f o r m a ç õ e s :
www.circuitodecicloturismo.com.br

Câmara Municipal
de Borda da Mata
Lei n° 1.731 de 30 de março de 2012
Ciclistas na Serra do Mar

Calendário Eleitoral – 2012
Dentro das resoluções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ficou assim definido o
calendário eleitoral para as eleições municipais de 2012.
09/05 - Término do prazo para o eleitor pedir inscrição eleitoral, transferência de domicílio ou
alteração no título de eleitor para quem mudou de endereço dentro do município.
10/06 - Início do período para a realização de convenções dos partidos para escolha de candidatos,
que ficam proibidos de participar de programas de rádio e televisão.
30/06 - Término do prazo para a realização das convenções.
05/07 - Último dia para os partidos políticos e coligações apresentarem, no cartório eleitoral
competente, até às 19h, o pedido de registro de candidatos.
05/07 - Início do período em que os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais
funcionarão em regime de plantão aos sábados, domingos e feriados.
06/07 - Liberação da propaganda eleitoral
07/07 - Os agentes públicos não podem nomear, contratar ou admitir, demitir sem justa causa,
remover, transferir ou exonerar servidor público até a posse dos eleitos, inclusive os aprovados em
concursos públicos homologados até esta data.
09/07 - Término do prazo para o eleitor com deficiência ou dificuldade de locomoção pedir
transferência para seção eleitoral especial.
08/08 - Último dia para o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral pedir a segunda via do título
em qualquer cartório eleitoral.
21/08 - Início do período para a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
07/09 - Término do prazo para a entrega dos títulos eleitorais de quem se inscreveu ou pediu
transferência
02/10 - Último dia para a realização de debates no rádio e televisão.
07/10 - Dia das eleições.
Obs.: Não citamos os prazos para descompatibilização.
Fonte: Blog Rosário Notícias – MA

“Não podemos confundir alhos com bugalhos.”
Muitas
vezes
ins tituiç õe s
funda me ntais à sociedade sã o
criticadas e lançadas dúvidas a respeito
de sua eficiência e validez. No entanto,
melhor exame da questão sempre
acaba demonstrando o grande perigo
dos juízos apressados. Após criteriosa
análise dos fatos, surgem, com muita
clareza, os verdadeiros responsáveis
pelas c rise s de c onfiabilidade
institucional.
Pa ra muitos o cas ame nto e a
família estão em plena falência, em
face do elevado número de separações
e divórcios; para outros tantos, a
política está arruinada pela corrupção
e conc havos e scusos; a justiç a
c omprometida pe la moros idade
e xc es siva das s ente nç as ; pe na s
irrisórias; impunidade dos marginais,
assaltantes e bandidos de colarinho
bra nco; a polícia c ritica da pe la
ausência de policiamento preventivo e
ineficiência no combate ao crime,
especialmente ao tráfico de drogas,
cada vez mais ousado e perigoso.
Até mes mo a s Igrejas, com a
proliferação das seitas e escândalos
provoca dos por falsos profeta s,
charla tã es , exploradores
da
credulidade pública e pedófilos, não
são poupadas pela crítica dos ateus e
interessados na desmoralização dos
princípios cristãos.
É certo que, para esses inúmeros
adeptos do demo, quanto pior, melhor.
Quanto maior for a s ac anagem,
corrupção, bandalheira, depravação e
a frouxa me nto dos costumes ,
melhore s motivos e pretextos
encontrarão para justificar o baixo
nível de seu comportamento. Não
estarão errando sozinhos.
Ninguém, em sã consciência, poderá
negar os problemas que afligem as
instituições comentadas. De fato,
muitos erros existem, mas a causa
única reside no ser humano. “Não

Ana Lívia
Meirelles de
Sousa
comemorou seu
aniversário dia 26
de março.
Parabéns e
felicidades!!!

pode mos confundir alhos c om
bugalhos.” As falhas do homem e da
mulher jamais poderão ser debitadas
às instituições a que pertencem. Estas
continuam válidas e importantíssimas
para a sociedade.
A Família constitui sua célula
“mater” e jamais poderá ser substituída
em suas funções essenciais para a
formação do caráter humano. Os pais
são insubstituíveis na sua missão
grandiosa e sua ausência apenas
poderá ser amenizada pelo emprego de
soluções paliativas. Seja o casamento
de natureza civil, religiosa, ou mero
concubinato, está aí presente o núcleo
familia r, c om a s ua importa nte
atribuição social na criação e educação
dos filhos.
Evidentemente, se há abandono e
marginalização das crianças, culpa
caberá tão somente a seres humanos
irresponsáveis, sendo múltiplas as
causas. Porém, a instituição familiar
c ontinuará se mpre válida e
indispensável à formação de uma
sociedade digna e justa.
A Política é também fundamental
para a cons trução de um mundo
melhor. Os partidos são simples
caminhos na bus ca de um único
objetivo: encontrar-se a forma ideal
para a ação dos políticos e governantes
em benefício dos governados.
Se freqüentemente ocorrem desvios
dessa rota, é porque as estruturas e
mecanismos da ação política para a
conquis ta do voto pre cisam s er
revistos . O povo, como Amélia,
parece gostar de sofrer. Até hoje não
percebeu que o seu voto é importante
e não pode ter preço algum. A prática
des sa c orrupç ão é a c ausa da
existência de maus políticos, homens
e mulheres que ass umem ca rgos
apenas para solucionar os se us
problemas pessoais, de familiares e de
determinados grupos, despreocupados

com os interesses comunitários.
A Justiça é fundamental para a vida
social como garantia dos direitos
humanos. Sem ela seria o império da
violência, o caos social. As falhas da
empe rrada má quina judiciária ,
merecidamente, devem ser debitadas
à falta de meios para eficaz solução
dos litígios. Leis ultrapassadas, excesso
de formalismo, admissibilidade de
recursos meramente protelatórios,
número insuficiente de juízes ,
promotores e tribunais e remuneração
incompatível com a importância,
independê nc ia
e
ime ns a
responsabilidade de suas funções.
Evidentemente, como em qualquer
outra instituição, s eus me mbros
também estão sujeitos a vícios e
falhas, mas felizmente os “Lalaus” da
vida constituem exceção no Poder
Judiciário, que continua desfrutando
de total confiança do povo brasileiro.
A Instituição Policial, seja civil ou
militar, a despeito daqueles que a
denigrem por falta de consciência de
suas relevantes atribuições, muitos de
s eus me mbros a dignific am,
arriscando suas vidas e tantos outros
chegam ao martírio, assassinados por
marginais, em pleno combate ao
crime.
Por fim, a Igreja cumpre sua missão
de levar a todos os povos a palavra de
Deus e a salvação que Jesus trouxe ao
mundo. Ela tem a assistência do Divino
Mestre e do Espírito Santo e, portanto,
transcende as falhas humanas. Os homens
que a desonram, renegando o sacerdócio
ou pastoreio que um dia assumiram, jamais
conseguirão abalar a Instituição Sagrada,
que tem Jesus como alicerce. É Nele, e
não no homem padre, pastor ou rabino,
que depositamos nossa confiança, fé e
esperança, em nossa caminhada neste
mundo, rumo à eternidade.
Gustavo Dantas de Melo
Borda da Mata

“Acrescenta o Parágrafo Segundo ao Artigo 5° da Lei Municipal n° 1334/
2002 que dispõe sobre a Contribuição para custeio de iluminação pública
instituindo percentual obrigatório a ser gasto exclusivamente com
manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública e
dá outras providencias.”
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Borda da Mata, com base em
suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a
seguinte Lei:
Art. 1°- O Artigo 5° da Lei Municipal n° 1.334/2012 passa a ter o Parágrafo
Segundo, com a seguinte redação:
“Parágrafo Segundo- O Poder Executivo fica obrigado a gastar, no mínimo,
50% (cinqüenta por cento) do valor arrecadado com a contribuição para
custeio da iluminação pública exclusivamente com manutenção, eficientização
e ampliação do sistema de iluminação pública.”
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Borda da Mata, 30 de março de 2012.

Benedito Delfino de Mira
Presidente da Câmara
Maria Izabel de Lima Cobra
Vice Presidente
Nilson Pereira de Toledo Filho
Secretário

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

Site: www.pousadavaledasm ontanhas.com .br
Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
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Mais calçamentos são
c o n cl u í d o s em B o rd a d a
Mata e uma rua delas ganhará
o novo pátio municipal
Mais diversos calçamentos estão em
andamento ou em fase de conclusão em
Borda da Mata, com destaque para a
finalização da Rua José Cesário dos
Santos, próxima a pista de skate. O
destaque é porque, segundo o prefeito
Edmundo, logo abaixo da pista de skate
será construído o pátio municipal. Para
ele, esse local é muito bom, porque está
próxima da Prefeitura e não está na área
tão central como é agora, pois no local
atual, as máquinas pesadas e caminhões,

Senador José Bento adquire 150 mudas de
árvores que serão plantadas no município

além de incomodarem os moradores,
atrapalha demais o trânsito.
Além dessa rua, est á em fase de
acabamento, o calçamento do bairro
Estação. Já finalizadas estão a Rua
Vicente Coutinho Rezende no bairro
Santo Antonio e outras no mesmo bairro
estão sendo acabadas e no bairro São
Judas Tadeu, a rua paralela a das Rosas
também foi concluída e também a
travessa que liga a Rua Cipriano de
Castro.

A Prefeitura de
Senador José
Bento recebeu 150
mudas de árvores,
tipo CALICARPA
com 2.5 de altura
(pronta para
lantio). Elas foram
adquiridas junto a
CEMIG. O prefeito
Flávio de Souza
Pinto agradece a
CEMIG por mais
essa “parceria”.

Obras do Próinfância de Senador
José Bento continuam a todo vapor
Calçamento da Estação

As obras de construção dessa importante obra para o município de Senador José Bento continuam em ritmo acelerado. As
fotos abaixo mostram como está o andamento da Próinfância. O prefeito Flávio de Souza Pinto diz estar feliz com mais esta
conquista da população, já que a Creche era um sonho antigo da população.

Rua José Cesário dos Santos

FOX
PAPELARIA

Onde será o Pátio Municipal

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

0
50
5-3
2
4
l.:3
Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

Chega de Filas!!!
Pague suas contas na Fox Papelaria.
Seu mais novo correspondente Bradesco
Expressoem Borda da Mata.
Recebemos: Contas de água, luz,
telefone, GPS e boletos com códigos de
barra com o valor de até R$ 1.000,00.
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Inauguração do CEMEI no final do mês de março em Borda da
Mata relembra e homenageia a vida da professora Ana Cabral
O CEME I (Centro E ducacional
Mu nici pal de E ducação Infanti l)
Professora Ana Maria Cabral dos Santos,
inaugurado no sábado, 31/03/2012,
reuniu aut oridades, moradores e
familiares da professora Ana Cabral.
Em discurso s emocio nant es que
relembraram a vida e enfatizaram a
importância da professora Ana Cabral na
atuação acadêmica, religiosa e social, a
Secretária de Educação, Gláucia Brandão
Guilherme, a Presidente da Creche Madre
Tereza Saldanha e primeira-dama, Vanusa
Beraldo Si lva, a Coordenadora do
CEMEI, Rosemary Cardoso Arruda
Moreira e a filha de Ana Cabral, Lybia
Cabral, conseguiram transmitir ao público

presente um pouco da vida da professora
que faleceu aos 62 anos, mas deixou um
legado.
O deputado federal Odair Cunha falou
sobre a importância da Educação para o
progresso do país, citou realizações dos
governos Lula e Dilma neste âmbito e
enfatizou que t oda a co nqui sta
profissional de qualquer cidadão começa
na Edu cação Infant il. O prefei to
Edmundo Sil va Ju nior destaco u o
empenho de todos os funcionários na
realização da obra e aplicação do projeto
pedagógico das professoras e demais
funcionários para garantir uma educação
de qualidade às crianças da Rede
Municipal de Ensino.

Uma vi deorrepo rtagem sobre a
professora Ana Cabral exibiu entrevistas
co m pessoas qu e parti ciparam de
diversas etapas da vida da intelectual,
entre elas, Maria Tereza de Souza,
“Fiúca”, a qual participou da fundação
do Clube das Mães no final da década
de 1970 ao lado de Dona Ana. O exprefei to Xikit o e a funci onária
aposentada da Prefeitu ra, Jani ce
Rodrigues, falaram sobre a primeira
creche do município, uma iniciativa de
Ana Cabral. Dona Júlia relembrou que
foi uma das mulheres que participaram
assiduamente das atividades do Clube
das
Mães.
Maristela
Mat os
testemunhou como amiga e comadre;

Mesa de autoridades

Michelsson Bento relembrou de um
prêmio naci onal de matemáti ca
conquistado pelos alunos do EELAM
com a coordenação da professora, em
1998. Maria Gonçalves, membro da
Legião de Maria e Adolfo Cabral também
foram entrevistados na reportagem.
A Banda Lira To cosmojiense fez
apresentações durante o evento. Na
ocasião, o padre Paulo Roberto deu uma
benção ao CEMEI. As solenidades foram
conduzidas pela mestre de cerimônia
Adriana Maria Megale Bertolaccini dos
Santos.
Com a palavra franca, Gustavo e
Adolfo, irmãos de Ana Cabral e Célio
Cabral, secretário de Administração e

filho da professora, ratificaram as
homenagens feitas à professora Ana.
Jo sé Augusto da Costa, chefe de
gabinete, aproveitou a ocasião para
anunciar que o projeto de reforma e
ampliação da Escola do bairro Santa Rita
já está em andamento e em breve mais
uma escola do município se tornará
“Escola Modelo”.
Apó s o descerrament o da placa
inaugural, o público foi convidado para
conhecer as instalações da creche. As
aulas no CEMEI começaram no dia 02/
04/2012.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Solenidade de inauguração

Célio Cabral e Lybia Cabral - filhos de Ana Cabral

Lybia Cabral falando sobre sua mãe

Coordenadora do CEMEI Rosemary Cardoso

Deputado Federal Odair Cunha

Pe. Paulo Roberto

Adolfo Cabral - irmão de Ana Cabral

Banda Lira Tocosmojiense

Secretária de Educação Gláucia Brandão

Presidente da Creche, Vanusa Beraldo

Prefeito EdmundoSilva Júnior

Chefe de Gabinete José Augusto

Vanusa e Lybia Cabral

Edmundo e Célio Cabral

Público prestigiando o evento

Rio Mandu em Borda da Mata recebe dois mil peixes nativos de projeto ambiental da Cemig
Borda da Mata está entre as cidades
mineiras beneficiadas pelo programa
ambiental, Peixe Vivo, da Cemig dentre
cerca de 80 cidades em todo o Estado. Na
segunda-feira, dia 09/04/2012, dois mil
peixes nativos da Bacia do Rio Moji das
espécies dourado, piracanjuba e curimba,
foram lançados no rio pelas crianças de
duas salas do quinto ano da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra
acompanhados do prefeito Edmundo Silva
Junior, de técnicos da Cemig, entre eles o
técnico em Meio Ambiente, Darly de Assis.
Antes de iniciar a soltura dos peixes,
Darly já ensina as primeiras noções de
preservação ambiental às estudantes “em
primeiro lugar, o objetivo é conservar a
espécie nativa da região e as crianças são
os carros chefe desta ação, pois elas são
fiscalizadoras, não tem medo de falar quem
são os predadores. Elas são os pescadores
de amanhã”.
A espontaneidade dos alunos ao
carregar os peixes do tanque até o rio vai
muito além da experiência do contato com
a natureza. Luis Eduardo, de 11 anos,
reafirma o que acabou de aprender “para
criar os peixes, não pode botar rede”.

Letícia, de 10 anos, também já sabe que
“os peixes tem que ficar na natureza”. Já
Jussara, também de 10 anos, repete a fala
do técnico “aprendi que somos
fiscalizadores do rio”.
O repovoamento de espécies nativas da
Bacia do Rio Moji, de acordo com o gerente
de relacionamento da Cemig, Alexandre
Ribeiro de Almeida, é uma ação que visa
compensar o impacto causado pelas
hidrelétricas no meio ambiente, “o
Programa Peixe Vivo atua na conservação
dos peixes nas bacias hidrográficas onde
estão instaladas usinas da Cemig”.
Lançado em 2007, os peixes deste projeto
são criados na Estação de Tratamento de
Itutinga e direcionados para os rios do
Estado. Na Bacia do Rio Grande, além de
Borda da Mata, Jacutinga, Inconfidentes
e Itajubá também terão rios repovoados
com espécies nativas.
Segundo o técnico em Meio Ambiente,
em no máximo dois anos, as espécies já
estarão procriando, por isso a importância
de evitar a pesca predatória e respeitar os
períodos da Piracema para preservar as
espécies.
Fonte: Prefeitura Municipal de Borda da Mata

Soltura dos Peixes do “Programa Peixe Vivo”
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
Casal furta residência no
bairro Morada do Sol e
homem de 23 anos é preso
e menina de 15 apreendida

Antiga casa da família do Sr. Zico de Freitas
na MG 290 é demolida pela Prefeitura para
melhorar a entrada da cidade naquele local
A Prefeitura de Borda da Mata já
demoliu a casa da família do Sr. Zico de
Freitas na entrada da cidade, na MG 290,
para melhorar a entrada da cidade por
aquele local.

Segundo o prefeito Edmundo Silva
Júnior, ele já fez contato com o DER para
enviar a cidade um engenheiro de
trânsito para ajuda-los a desenvolver o
melhor projeto para o desenvolvimento

do município.
Edmundo diz ainda que junto com esse
projeto, será realizado o outro que dá
entrada na cidade pela Avenida João
Olivo Megale.

No dia 03 de abril, por volta das 12h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no
bairro Morada do Sol onde as vítimas narraram que ao chegarem em casa perceberam
que a janela da sala havia sido arrombada e furtado vários objetos de dentro da
residência. Imediatamente os Policiais Militares iniciaram rastreamento, obtendo
informações sobre a presença de um casal que havia sido vistos nas proximidades
da casa furtada. Localizados, os Policiais Militares constataram tratar de J.O.S de 23
anos de idade e de uma adolescente de 15 anos, tendo a adolescente confessado
que havia praticado, juntamente com seu namorado o furto na residência entregando
inclusive os objetos furtados. Diante o fato o autor foi preso em flagrante delito e a
menor apreendida, sendo ambos encaminhados à Delegacia de Polícia de Plantão na
cidade de Pouso Alegre.
Casa em demolição

Mãe e filho são presos no bairro
São Francisco às 3h30 por
desacato à Polícia Militar
No dia 07 de abril, por volta das 03h30, a Polícia Militar efetuava patrulhamento
pelo bairro São Francisco, quando ao efetuarem abordagem de vários indivíduos
que estavam na rua, o autor N.J.B de 23 anos de idade passou a desacatar os Policiais
com xingamentos, sendo ele preso em flagrante delito por desacato. Logo em seguida
chegou a mãe do autor, S.G.V.B.B de 50 anos de idade, a qual também passou a
questionar a ação policial desacatando e ameaçando os policiais, sendo ela também
presa em flagrante e ambos conduzidos à Delegacia de Polícia da cidade de Pouso
Alegre.
Casa quase demolida

Carro furtado em Bom
Repouso é encontrado no
bairro Gaspar sem
rodas, som e bateria
No dia 09 de abril, por volta das 12h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no
bairro do Gaspar, onde segundo denúncia, havia um veículo sem as rodas escondido
numa estrada. No local os policiais constataram que realmente havia um veículo
abandonado no local o qual havia sido furtado no dia anterior na cidade de Bom
Repouso. Do veículo, além das rodas, foram furtado o som e a bateria, sendo
guinchado e encaminhado boletim de Ocorrência à Delegacia de Polícia.

Distrito do Sertãozinho também recebe
atenção da administração de Borda da Mata
O Distrito do Sertãozinho também tem
recebi do atenção especial da
administração municipal, demonstrando
que o cuidado não é somente no
perímetro urbano. Para comprovar, o
prefeito lembra de algumas coisas que
foram realizadas nestes últimos três anos
como: - Treze ruas calçadas, totalizando
mais de 4.000 m² de calçamentos;

implantação de Telefonia Celular; reforma
do banheiro público; arrumou todos os
calçamentos, ou seja, nivelando-os;
co locação de u m Consu ltório
Odontológico novo; equipou o PSF com
um veículo para facilitar o deslocamento
do médico; colocação de pedra britada
no s po ntos crí ticos da estrada;
reativação do Poço Art esiano

melhorando a qual idade da águ a;
substituição de todas as luminárias da
região central; reforma de inúmeras
pontes e passagens de água.
E ainda, o Posto de Saúde receberá uma
reforma e ampliação no valor de cerca de
100 mil reais e a Praça Central ganhará o
mesmo paisagismo da Praça Antonio
Megale de Borda da Mata.

Foragido da Cadeia de
Pouso Alegre furta celular
no bairro Santa Cruz e é
preso pela Polícia Militar
No dia 10 de abril, por volta das 10h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no
bairro Santa Cruz, onde a vítima narrou aos policiais que havia deixado seu telefone
celular sobre o balcão do bar e que no local além dela estava apenas outro indivíduo
que foi abordado e identificado como W.A.S, de 38 anos de idade, sendo que ao
procederem busca pessoal localizaram o celular em sua posse. Autor foi preso em
flagrante, sendo que ao identificá-lo constataram que ele era foragido do presídio da
cidade de Pouso Alegre. Autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Distrito do Sertãozinho

Polícia Militar alerta e pede
a colaboração das pessoas
fazendo denúncias anônimas
para evitar furtos na zona rural
A Polícia Militar de Borda da Mata alerta a
população rural de que os casos de furto de
animais aumentaram no município e nas
cidades vizinhas. As pessoas podem
colaborar com a Polícia dando informações
sobre a presença de pessoas estranhas nos
bairros rurais bem como movimentação de
veículos, principalmente durante a noite. As
informações poderão ser anônimas
através do telefone
190 ou 3445-1698.
Errata: Na edição passada, na matéria que falava
sobre as obras da Prefeitura de Borda da Mata no
Distrito do Cervo, onde diz que a Prefeitura deu
shows para a festa, na realidade, em um ano, o
município pagou show e em outro arcou
com a estrutura de palco e som.

Pedra britada na estrada e rua quando estava sendo calçada

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

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

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

ANUNCIE

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

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

NO SITE TRIBUNA POPULAR
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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

Prefeitura de Tocos do Moji adquire com
recursos próprios caminhão de 158 mil reais
No dia 30 de março, ficou em exposição
durante todo o dia na Praça Ivo Tomás
Cantu ária, em To co s do Moj i, o
caminhão Iveco modelo 2011 com
báscula, adquirido pela Prefeitura com
recursos próprio e custou o equivalente
a R$ 158.000,00.

A fro ta de veí cu los pesados da
Administração Antônio Rosário ganhou
reforço de um caminhão considerado
“carga pesada”. O veículo será usado
pela Secretaria de Obras e Serviços
Públicos, nos serviços considerados
difíceis.

“Temos que manter a cidade, as ruas e
estradas em perfeitas condições. O
caminhão vai ser usado nesses serviços.
A população Tocosmojiense e seus
visitantes merecem o que é de melhor”,
finalizou o Prefeito Antônio Rosário.

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES

Novo caminhão da Prefeitura de Tocos do Moji

Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

Av. Wilson Megale, 803 - Centro - Borda da Mata-MG

Telefone:(35)9992-1437

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276

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

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397

Feriado da Semana Santa termina
com 37 mortes nas rodovias de Minas
Os acidentes no feriado da Semana
Santa mataram 37 pessoas nas estradas
de Minas Gerais. Segundo balanço das
polícias Rodoviária Federal e Rodoviária
Militar, foram 19 mortes nas BRs e 18 na
ro dovi as estaduais. Os dados
divulgados na segunda-feira se referem
ao perí odo de 5 a 8 de abri l.
Ao todo, Minas registrou 731 acidentes
com 602 feridos. De acordo com a PM, a
falta de atenção ao volante, imprudência,
al ta velocidade e ultrapassagens
proibidas foram os grandes causadores

de acidentes nas rodovias. Mesmo assim, houve queda no número de mortos em
relação ao mesmo feriado do ano passado, quando 42 pessoas perderam a vida.

O pior acidente que matou quatro em Congonhas
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para melhor atendê-lo
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Máquina Self-color com
simulador de ambiente.
(Tiramos a foto de sua
casa e simulamos
várias opções de cores,
é só na IPÊ)

Ipê Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

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

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

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS
DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL.

Praça Antônio Megale, 91
Centro de Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 1413

Atendimento - 12h às 16h

Caderno de Promoções da
Ipê Materiais para Construção

Mesa de cimento com 4 bancos
Apenas R$265,00

Forro em PVC em
várias cores.
Só a IPÊ tem.
Confira!

Telhas cimento
(Refracon)
Várias cores: branco,
cinza pérola,
champanhe, grafite,
bege, tabaco e
vermelho.
Ótimo preço!
Excelente qualidade!

Confira na Ipê Tintas e Acabamentos
a nova linha de Porcelanato.
Ótimo preço!
Imbatível!

Temos ferragens armadas
1/4 e 5/16
(Prontas para uso)
Confira nossos preços!

Argamassa
Liga Tex
(Interna – CHI)
R$6,90/ saco de
20 quilos
Ótimo preço!

Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
da Mata -Telefax: (35) 3445 1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br
*P romoção válida at é 15/05/12 ou enquanto em durar o estoque.

