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e compre com maior conforto,
comodidade e segurança

 em até 12 vezes
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Tel.:(35)3445-1679
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 de compra

Rua Cel. José Inácio, 190
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Câmara Municipal de
Borda da Mata – MG

“Em razão de liminar deferida pela Sra. Conselheira Adriene Andrade – TCE –
no processo 865.109/ 2011, fica suspenso, temporariamente, o Concurso Público
da Câmara de vereadores de Borda da Mata até final provimento do Tribunal de
contas do Estado de Minas Gerais.

Todos os direitos dos concursandos permanecem resguardados, informando
que demais providências serão devidamente publicadas e informadas a
população.

A Câmara informa, ainda, que sua assessoria jurídica está tomando as
providências cabíveis para melhor solução do caso.

Borda da Mata, 29 de agosto de 2011.
Maria Izabel de Lima Cobra

Presidente da Câmara”

Nós da família de Artur Xaxa
agradecemos irrestritamente a todos que
estiveram presentes ou em
pensamentos; resignando
conosco neste momento de
tristeza, dor e saudade.
Neste momento, palavras
são difíceis de serem ditas
e ouvidas, somente um
olhar basta e conforta.
Muitas perguntas afloram
ao pensamento e a
presença do próximo nos
reconforta e apazigua o
dilema interno, mostrando-
nos a presença Deus em
cada abraço recebido.
Um ano e oito meses vividos
intensamente, sem restrição de felicidade,
carinho e atenção, partilhados a cada
segundo com todos ao seu redor.
Ensinando e aprendendo conosco o

verdadeiro sentido da vida, a qual deve
ser intensamente VIVIDA.

Deixou seu legado.
Breve, mas perene.
Sem palavras, mas
com o olhar. Sem
autoridade, mas com
amor. Sem ordens,
mas com ações.
O choque ainda trava
nossos sentidos e
limita nossos
pensamentos, mas
agradecemos a toda
cidade enlutada e que
Deus os recompense
pelo carinho dedicado
a nossa família e

especialmente ao nosso amado Artur.

Petrus, Eterciana e Bruno.
Borda da Mata, 08 de setembro de 2011.

Nota de Agradecimento
Artur Xaxa

Calçamento ao lado da Creche Proinfância
 de Borda da Mata é concluído

A prefei tura de Borda da Mata
concluiu o calçamento das ruas do
bairro São Judas Tadeu, próximo a
c o nst r uç ão  da Cr e c he  do
Proinfância.

De acordo com o prefeito Edmundo

Ruas do Distrito do Sertãozinho começam
 a ser calçadas neste mês de setembro

As ruas do Distrito do Sertãozinho começaram a ser calçadas. A primeira a ser beneficiada é a Rua Isabel Balbina Rosa,
mas segundo o Secretário de Obras, Luiz Malvacine, outras ruas também serão calçadas.

Banheiro Público do Distrito do
 Sertãozinho é totalmente reformado

O banheiro público do Distrito
do Sertãozinho está passando
por uma reforma completa. De
acordo o Secretário de Obras,
Luiz Malvacine, no banheiro

será colocado outro
revestimento, trocas de vasos,

iluminação, entre outros
detalhes, para que ele fique em
perfeito estado para a Festa do

Distrito que ocorre ainda este
mês.

Correios inaugura Agência
Comunitária no Distrito dos
Fernandes em Tocos do Moji
A AGC Fernandes – Agência Comunitária dos

Correios no Distrito dos Fernandes foi
 inaugurada no dia 05 de setembro

De acordo com o Censo 2010 do IBGE,
dos 1.556 domicílios do município de
Tocos do Moji, 183 estão no Distrito dos
Fernandes. Para viabilizar a prestação de
serviços postais básicos dos Correios -
como a entrega domiciliar, postagem de
cartas e venda de selos - foi firmado
convênio entre Prefeitura e Correios para
instalar uma Agência de Correios
Comunitária (AGC) no distrito.

Tocos do Moji está situada no extremo
sul de Minas Gerais, é uma cidade
pequena de 3.950 habitantes, lugar de

belezas naturais, é integrante do Circuito
Turístico Serras Verdes. A cultura
religiosa também é bastante forte, o
município é rota do Caminho da Fé,
percurso de mais de 500 km que fiéis
percorrem a pé de Tambaú/SP até
Aparecida/SP.

As Agências de Correios Comunitárias
são unidades de atendimento destinadas
a pequenas localidades, com população
superior a quinhentos habitantes. A ACG
Fernandes fica na Rua Vicente de Paula,
s/n.

Rua Alfeu Duarte

Antonio Elizardo da Silva

 Rua Luiz Silveira

 Rua Rosa Gouveia

Si lva Júni or, a co nclusão dess as
obras o tranqüila mais ainda, pois
agora que o Proinfância está em fase
final, pois a pintura começou, ele
sabe que assim que for inaugurada,
as crianças poderão ir para a Creche

sem preocupação com transporte.
As ruas que receberam o benefício

foram: Maria Nogue ira Gouvei a;
Alfeu Duarte; Luiz Silveira; Raquel
Go uve i a; An t o ni o  El i zar d o  da
Sil va.

O Departamento de Obras da Prefeitura de
Borda da Mata comunica a todos que

pretendem executar obras de construção,
reforma e revestimentos em túmulos no

Cemitério Municipal, que procurem antecipar
os serviços, pois na semana antecedente de
finados, o Cemitério estará fechado para
limpeza. Contamos com a compreensão

 e colaboração de todos.
Luiz Malvacine Rodrigues

Diretor do Departamento de Obras

O Departamento de Obras da Prefeitura de
Borda da Mata pede a colaboração das pessoas
e solicita que elas se informem sobre o horário
da passagem do caminhão de lixo em sua  rua e

coloque-o no horário próximo a coleta, para
evitar que o lixo fique durante muito tempo na

rua sujando a cidade.
Contamos com a compreensão

e colaboração de todos.

Luiz Malvacine Rodrigues
Diretor do Departamento de Obras
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Representantes das marcas:

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098

Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 -  Jacutinga -Tel.:3443-2304

SURF MÁQUINAS
APRESENTA NA ONDA DA COSTURA

COM TODA LINHA DE COSTURA E
PEÇAS EM GERALAGORA COM

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

Promoção de agulhas para máquina reta.
Venha conferir nossos preços. Você vai se surpreender.

LIGUE E AGENDE SEU HORÁRIO

 Drª Kênya  Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

Tels.:(35)3445-1549/3445-1276
Pouso Alegre - Rua Afonsina de

Guimarães Cobra, 245

Tel.:(35)3421-9788
Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581

CONSULTÓRIOS
Borda da Mata - Av. Lauro Megale, 600
Hospital Geriátrico Afonsina Reis Megale

Desfile cívico da Independência
do Brasil realizado pelas

escolas de Borda da Mata
O Desfile de 07 de setembro, em Borda

da Mata, esteve bastante movimentado.
Às 8h, em frente a Prefeitura, houve o
Desfile da Guarda Mirim Irmã Martha e
também o hasteamento da Bandeira
Nacional pelo prefeito Edmundo Silva
Júnior, durante a execução do Hino
Nacional.

Várias autoridades militares, eclesiais
e civis, além do prefeito Edmundo e da
Secretária de Educação, Gláucia Brandão,
participaram do evento.

Edmundo abriu os discursos e depois
a Secretária de Educação, Gláucia. Em
seguida, Mariângela Costa falou em
nome da Guarda Mirim. Sargento Paulo,
comandante do Batalhão da PM também
proferiu algumas palavras e finalizando,
Pe. Daniel e Pastor Benedito Amaro
também falaram da importância da
independência, ou seja, da liberdade.

Logo após o hosteamento da
Bandeira, houve o Desfile.

A abertura foi feita pelo Colégio Nossa
Senhora do Carmo, que com sua fanfarra
fez uma bonita apresentação.

Depois do CNSC, os alunos da  Rede
Municipal de Ensino fizeram um grande
desfile, abrilhantando ainda mais o
evento.

O Desfile foi apresentado pela
Secretária de Educação, Gláucia Brandão
que disse: “Neste aniversário da
Independência do Brasil, o tema do
Desfile Cívico das Escolas da Rede
Municipal de Educação trata sobre as
transformações que a educação traz para

a sociedade, a partir das transformações
ocorridas na Rede Municipal.

A E.M. Antônio Marques da Silva
enfoca os trabalhos realizados junto aos
alunos visando a melhoria da Educação,
com destaque para a implantação do
Sistema COC/Name de Ensino.

A E.M. Benedita Braga Cobra, mais
conhecida como “Grupo Escolar”, foi a
primeira a receber o Projeto “Escola
Modelo” e as benfeitorias, em especial em
sua rede física, traz as melhorias realizadas
não só em seu prédio mas também em
outras Escolas, como a Creche, o Pró
Infância e a Escola Antônio Marques da
Silva, cujas obras estão a todo vapor.

Destacamos também a Fanfarra da E.M.
Benedita Braga Cobra e seu pelotão com as
Bandeiras das 27 Unidades da Federação.

A E.M Diva Ribeiro dos Santos traz para
este Desfile as transformações ocorridas
junto ao corpo docente das nossas Escolas,
enfocando os Cursos de formação
continuada realizados pelos Professores da
rede.

Encerra o nosso Desfile Cívico a E.M.
Francisco de Souza Costa, que salienta a
importância da alimentação para um bom
rendimento do educando e as
implementações na Merenda Escolar, que
unem variedade, sabor e riqueza
nutricional.”

No final, o prefeito Edmundo elogiou e
parabenizou os participantes, a organização
e público presente e a Secretária de
Educação, também elogiou a agradeceu a
participação de todos.

Confira os principais momentos do Desfile:

Agradecimento ao prefeito de Borda da Mata
Agradeço ao prefeito Edmundo, ao Diretor de Departamento de Obras, Luiz Malvacine e a Paulo Vitor, da Rizal, que no dia 28 de julho de 2011 realizou um sonho antigo

meu. Sonho de tantas promessas que nunca foram cumpridas pelas administrações anteriores e vereadores. Foram 18 anos de lutas e espera pelo afastamento de um poste
na Rua Capitão Cipriano de Castro n° 141 na travessa com a Rua Mario Pereira Simões, que hoje não está aqui pra ver essa vitória, mas com certeza está feliz junto de Deus.
Obrigado Edmundo pelo seu trabalho, seu esforço e dedicação à nossa cidade.

Danuzia Pereira Simões
Filha de Mário Pereira Simões que faleceu no dia 20 de outubro de 2000. Mário Pereira Simões

IP
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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

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

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562
Agora com Filial em

INCONFIDENTES
Av. Alvarenga Peixoto, 518 - Centro

Desfile Cívico da Independência de Senador José Bento é antecipado
para o dia 04 de setembro para ter mais apresentações

Prefeito de Senador José Bento
se encontra com Presidente da

Cohab para firmar convênio de
construir 30 casas no município

O prefeito de Senador José Bento,
Flavio  de Souza Pinto este ve em
Belo Horizonte  com o Presidente da
Cohab,  Otacílio,  onde eles  estão
firmando o convênio de construção

de 30 casas populares  no município
para beneficiar as famílias menos
favoreci das, tendo prazo máximo
para i nauguração  até o dia 30 de
dezembro.

Flávio e
Otacílio

O Desfile Cívico da Independência de
Senador José Bento foi antecipado para
o dia 04 de setembro, no domingo, por
que o prefeito Flávio de Souza Pinto
queria trazer outras apresentações para

Veja abaixo alguns flahes do Desfile:

a população e se fosse dia 07, o
compromisso de se apresentarem em suas
cidades de origem seriam mais difíceis
de conciliar.

Este ano, além do Desfile dos alunos

da Rede Municipal, os alunos da  Escola
Estadual Professor Mendonça também
participaram.

Também houve apresentação das
Fanfarras de Congonhal,  de Ipuiuna e a

da Escola Estadual Vinicius Meyer de
Pouso Alegre.

Participaram ainda a Polícia Militar de
Senador José Bento, a Policia Federal
Rodoviária, a Policia do Meio Ambiente

e a Corporação de Bombeiros (Pouso
Alegre)

O boneco do Arraiá du Bento também
desfilou alegrando a criançada que foram
prestigiar o evento.

Prefeitura de Senador José Bento realiza
programação especial na I Semana do Idoso

A Prefeitura Municipal de Senador
José Bento, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social e
Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS), realizaram a I Semana do
Idoso.

Os eventos aconteceram entre os dias
29 de agosto e 02 de setembro, no Centro
de Referência da Assistência Social do
município. Caminhadas, apresentação
cultural do Coral “Água Viva” da cidade
de Congonhal e palestras foram algumas
das atividades. Os participantes também

tiveram diversão com bingos no “Baile
da Saudade” e um delicioso lanche.

As atividades foram desenvolvidas de
forma integrada com profissionais de
diversas  áreas contando com a
participação da equipe  do PSF,
nutricionista, fisioterapeuta, dentista e
assistente social.

Toda a comunidade pode também
participar de uma palestra realizada pelo
gerente do INSS, Paulo Ravel, que
esclareceu dúvidas a respeito dos
benefícios da Previdência Social.

Pela primeira vez os idosos do
município foram valorizados num evento
dedicado a eles. Segundo o prefeito,
Flávio de Souza Pinto, é de suma
importância melhorar e garantir a
qualidade de vida dessas pessoas que
tanto já fizeram bem ao  município. Ele
ressaltou ainda que, com uma população
de cerca de 34% acima dos 50 anos, é
nec es s ár io  inte nsi f ic ar  aç õe s
voltadas para os idosos por meio de
estratégias que favoreçam a inclusão
e o bem estar.

CMAS realiza II Conferência Municipal de
Assistência  Social em Senador José Bento

O Conselho Municipal de Assistência
Social juntamente com a Secretaria
Municipal de Assistência Social e o
apoio da Prefeitura de Senador José
Bento, realizou no início de agosto, a II
Conferência Municipal de Assistência
Social. O evento aconteceu no Salão
do CRAS e a exemplo do que ocorre em
todo o País debateu o tema “Consolidar
o SUAS e valorizar seus trabalhadores”.

Participaram do evento, profissionais

Atividades da Semana do Idoso

de assistência social, convidados,
autoridades municipais e usuários dos
serviços da área. Durante a CMAS
formaram-se grupos de discussão para a
elaboração de propostas sob o tema
central. As propostas deliberadas
compõem um documento que foi levado
pelos delegados (eleitos na CMAS) para
a Conferência Regional realizada
em Poços de Caldas. Depois virão ainda
no segundo semestre, as Conferências

Estadual - que contará com a participação
de 02 delegados representando o
município- e a Nacional de Assistência
Social. Segundo o Prefeito Flávio, a
participação da comunidade nesses
debates é de suma importância, pois ele
define as políticas que o Município quer
ver desenvolvidas na área.

Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MGFOX Venha  conferir

nossos  preços!!!PAPELARIA

Conferência
de
Assistência
Social

Visite o novo site do Tribuna Popular e cadastre
seu e-mail para receber notícias diariamente.
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Encontro de Bandas de Tocos do Moji emociona
a população no início da Festa da Padroeira

Tocos do Moji Extrema, Congonhal,
Espírito Santo do Pinhal, Gonçalves e
Botelhos: Origem dos gênios da música
que participaram do 5º Encontro de
Bandas na cidade de Tocos do Moji no
dia 03 de setembro.. Não há necessidade
de apresentações, são excepcionais e
independente de qualquer qualificação,
principalmente por trazerem músicos de
todas as idades e gerações. Cada Banda

no seu estilo musical, seja ele pop,
samba, boleros, marchas ou dobrados.
Cada uma deu um show à parte e o
público presente foi ao delírio. Foram
aplaudidas por diversas vezes.

O Prefeito Antônio Rosário e o Vice-
Prefeito Ademir Cantuária como bons
anfitriões homenagearam os maestros,
acompanhantes e componentes das
bandas. A Chefe Cultura, Esporte, Lazer

e Turismo, Regiane Cruz, sentindo-se
realizada com o sucesso das Bandas não
economizou elogios a elas e a sua equipe
de apoio. “Valeu muito parar para ver a
banda tocar.. é mais um dever cumprido,
principalmente em ver o sorriso e
satisfação estampados nas faces dos
presentes”, finalizou Regiane Cruz.

Fonte e Fotos:Eni

Veja algumas apresentações e as homenagens:

Desfile cívico da Independência do Brasil realizado pelas escolas de Tocos do Moji
Vale lembrar, o dia 7 de setembro é

comemorado como o dia da
Independência do Brasil, através da
emancipação política desse país do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, no
início do século XIX. Oficialmente, a data
comemorada é a de 7 de setembro de 1822,
em que ocorreu o chamado “Grito do
Ipiranga”.

O desfile deste ano teve como tema:
“A História de Tocos do Moji”.

E. E. José Tomás Cantuária Júnior
Neste dia festivo, a Escola Estadual

José Tomás Cantuária Júnior abrilhantou
o desfile cívico em comemoração ao Dia
da Independência. E para prestigiar o
município, a escola trouxe como tema:

“A História de Tocos do Moji.” Os
primeiros habitantes; as primeiras
conquistas; o desenvolvimento escolar
com a criação da Escola Estadual e seus
respectivos diretores; Não deixando de
homenagear os profissionais graduados
que estudaram nessa escola. Culminando
a trajetória na emancipação política do
município.

E. M. Manoel Rodrigues Machado 
A partir da emancipação política do

município de Tocos do Moji, a Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado,
no dia da Pátria, trouxe ao público as
conquistas e tradições do município: (o
esporte, a banda, a cultura e a educação),
exaltando o esforço e o trabalho dos
profissionais e voluntários que se
esforçam por fazer da cidade um exemplo
a ser seguido.

E. M. Benedito Caetano de Faria. Antes
Povoado. Com a chegada da família do
Sr. Joaquim Alves Fernandes, o pequeno
povoado passou a ser chamado Bairro
dos Fernandes. Hoje a E. M. Benedito
Caetano de Faria localizada no Distrito,
que contém aproximadamente 150 alunos,
gentilmente homenageou um dos seus
maiores fundadores, no qual doou os
terrenos para a construção da 1ª igreja
em 1959; a 2ª igreja em 1987 e também
doou terreno para construção da escola,
na qual leva o seu nome.
Podemos também afirmar que a maior
renda do Distrito gira em tomo da
produção de morango.

Os alunos desfilaram carregando
cartazes e faixas com os dizeres propostos
inicialmente.

O desfile foi acompanhado por um bom
público, apesar do forte calor no
município, muitas pessoas
acompanharam e aplaudiram as
evoluções, coreografias e a passagem
dos alunos.

Professores, diretores, colaboradores
o Diretor Departamento de Educação,
Carlos Eduardo da Silva e a Chefe de
Divisão de Ensino e Supervisão Escolar
Michelli Eliane Andrade coordenaram e
também acompanharam todo desfile que
teve a participação especial da Banda
Marcial João Batista de Morais de Santa
Rita de Caldas executando musicas pop,
hinos e marchinhas.

Escolas que desfilaram:
E. E. José Tomás Cantuária Júnior
Oferece o Ensino Fundamental do 6°

ao 9º  ano e o ensino médio.
Essa Escola tem o seguinte quadro de
profissionais, um diretor, uma vice-
diretora, 02 supervisoras, 20 professores,
04 auxiliares de secretaria e 05 auxiliares
de serviços gerais e cerca de 300 alunos.

É uma escola muito bem conservada e
bonita com uma ótima estrutura física, que
vem se destacando nas avaliações

externas realizadas pelo MEC.
E. M. Manoel Rodrigues Machado
Oferece educação infantil de 04 e 05

‘anos e ensino fundamental do 1° ao 5°
a n o .
Essa escola conta com uma coordenadora
um corpo docente de 10 professores, 04
auxiliares e 123 alunos.

É uma escola muito bonita que desperta
a admiração de todos que a conhecem,
possui uma ótima estrutura física, seus
profissionais, se empenham ao máximo
buscando na formação profissional
oferecida pelo Departamento Municipal
de Educação a capacitação para se atingir
um ensino fundamental de excelente
qualidade.

E.M Ambrosina Mari a de Jesus
(Distrito Sertão da Bernardina) Oferece
educação infantil de 04 e 05 anos e ensino
fundamental do 1° ao 9° ano.
Essa escola conta com uma
coordenadora, uma secretária, um corpo
docente de 18 professores, 04 auxiliares
e 144 alunos. E uma escola ótima, muito
bonita, possui uma estrutura física muito
boa, seus profissionais, se empenham ao
máximo buscando na formação

profissional oferecida pelo Departamento
Municipal de Educação a capacitação
para se atingir um ensino fundamental de
excelente qualidade, seus alunos vem se
destacando em várias olimpíadas e
competições organizadas pelo Ministério
da educação.

E. M. Benedito Caetano de Faria
(Distrito do Fernandes)

Oferece educação infantil de 04 e 05
anos e ensino fundamental do 1° ao 9°
ano.

Essa escola conta com uma
coordenadora, um auxiliar administrativo
um corpo docente 18 professores 04
auxiliares e 153 alunos. E uma escola
grande, muito bonita, possui uma
estrutura física maravilhosa, seus
profissionais, se empenham o máximo
buscando na formação profissional
oferecida pelo Departamento Municipal
de Educação a capacitação para se atingir
um ensino fundamental de excelente
qualidade, essa escola também se
destacou na ultima avaliação do IDEB.

Fonte: Carlos Eduardo da Silva -
Diretor Departamento de Educação

Matéria e Fotos (Eni)
Confira os principais momentos do Desfile:

Prestação de contas da gestão da E.E. José
 Tomás Cantuária Júnior. (2000-2011)

Realizações: - Reforma do prédio escolar: piso nas 4 salas de aula, sala dos professores, sala
de informática, secretaria, sala de supervisão, corredores, cozinha e banheiros (diretor e
professor); azulejo no refeitório, cozinha e banheiro dos alunos; pintura geral do prédio
(interno e externo); reforma na estrutura do laboratório; assentamento de pedra de granito nas
pias e balcão da cozinha; forro de PVC no refeitório e corredores da escola; reforma da entrada
e fachada da escola com azulejo; ampliação da altura do muro; construção de muro de arrimo
em cima da quadra (25m) e do lado do Seu Genezio (9m); instalação de sistema de calha ao
redor da escola; construção de nova calçada da escola; cobertura e pintura da quadra poliesportiva;
instalação de sistema de alarme, incluindo portão eletrônico com interfone; iluminação da
quadra; instalação de alambrados em volta da quadra; construção de jardim com gramas;
construção de rampas – acessibilidade;

- Equipamento de Informática: Sala de informática: 15 computadores e 01 impressora;
cabines e cadeiras.

-Móveis e materiais: Secretaria: informatização da secretaria com 04 computadores e 02
impressoras, máquina de xérox, 05 mesas para secretaria; mesas para computador; aparelho de
fax; retroprojetor; projetor multimídia (data show); câmera digital e filmadora.

Demais dependências: Armários; mesas de professor e secretaria; cabines para sala de
informática; cadeiras; mesas para computadores; mesa para sala dos professores com cadeiras;
02 arquivos-gaveta; 02 mesas fórmica para refeitório com banquetas; bebedouro de mesa
elétrico; TV; Lavadora de alta pressão;antena parabólica; forno micro-ondas; ventiladores.

- Material Pedagógico: livros didáticos para ensino médio; livros de literatura; material para
alunos (cadernos, lápis, borracha, papéis etc); jogos (xadrez, batalha naval, banco imobiliário,
etc).

- Avaliação pedagógica:
Ideb 2009: 6.2
Proeb / 2009
9° ano – Português: 318,0                    Matemática: 345,0
3° ano – Português: 303,44                  Matemática: 344,74
- Várias oportunidades e incentivos aos alunos, para que pudessem obter êxito nos seus

estudos.
- Projetos Pedagógicos Desenvolvidos:
2001 – 2002: Teatro na Escola com professores e alunos;
2003 – 2004: Projeto Jornal na Escola
2005 – 2008: Projeto Incluir
2009 – 2010: FIT
* Vários projetos para enriquecimento do currículo:
Apresentação de teatros, músicas, excursões (cinema, teatro municipal, museu da Língua

Português) redação da EPTV, Olimpíadas de Matemática e Jogos do JEMG.
* Material de Educação Física: colchonetes, bolas, bambolês,cones, jogos pedagógicos,

cordas e redes.
- Contas Caixa Escolar Ivo Tomás Cantuária – CNPJ: 19.696.905/0001-76
001 Banco do Brasil
Agência 1657-8  - 24775-8 Merenda Escolar : Valor do termo de compromisso anual:

19.980,00 - Divididos em 10 parcelas de R$ 1.998,00; Foram utilizadas 04 parcelas (os
contratos terminam em julho e em agosto serão feitas novas cotações).

*Foram oferecidas merendas para o Ensino Médio, durante 9 anos (no período de 2000 a
2008) sem verbas para esse fim.

10107-9 Manutenção e Custeio: Valor do termo de compromisso anual: R$ 12.592,00
Dividido em 3 parcelas – 1 parcela no valor de R$ 3.777,60 – em abril de 2011. Saldo R$

81,50. Foram utilizados R$ 3.696,10.
Arrecadação de dinheiro: - Festa Junina, aluguel de becas e parceria com a Prefeitura Municipal.

- Haver 28 botijões Gás Moreira – Jairinho; 6422-X Conta utilizada para PAAE: R$ 1.100,00
aplicados para aquisição de equipamentos e uniformes para o pessoal da cantina e limpeza;
6471-8 Conta para projetos: R$ 9.000,00 aplicado para aquisição do Kit de Informática.
5790-8: PDDE

Receberá em setembro.
13.155.5: Conta para aquisição e instalação de antena. R$ 1.000,00
Saldo de verbas para o 2° semestre no valor de: R$ 32.785,90.

Agradecimentos:
Deixei a minha gestão para me aposentar. Não poderia deixar de
agradecer a parceria feita com a Prefeitura Municipal, a qual, na

minha gestão, muito ajudou ao ex- prefeito (Antônio Rodrigues da
Silva) e ao atual prefeito (Antônio Rosário Pereira) e a Câmara de

Vereadores. Sem essa parceira, certamente, teria algumas
dificuldades na minha gestão. Também agradeço aos pais, alunos,

funcionários e toda a comunidade que sempre me apoiaram.
Obrigada !!!
Maria José

IP
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG
“A sua casa é a nossa causa!”

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG
Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior

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

Tel.:3425-3500

Visite o site do Tribuna PopularAtletas de Taekwondo de Borda da Mata e
Congonhal realizam teste de graduação

Foi realizado em agosto, no ginásio
pol iespor tivo do Colé gio No ssa
Senhora do Carmo, o teste de graduação
do Taekwondo. Durante toda à tarde,
foram avaliados crianças, adolescentes
e adultos, de ambos os sexos, de acordo
com suas graduações. Além dos alunos
da Equipe do Colégio, os das Academias
Uni ão TKD de Borda da Mat a e

Congonhal também foram avaliados. O
Avaliador foi o Grão Mestre Walter
Nascimento da Federação Mineira de
Taekwondo Interestilos, com sede em
Belo Horizonte. Os alunos foram
submetidos aos testes físicos, teóricos
e práticos que a modalidade exige.
Segundo o Professor Nilton Flávio, faixa
preta 3º  DAN, todos os avaliados

conseguiram alcançar a próxima faixa,
dando sequência aos s eus
treinamentos. Estiveram empenhados e
foc ados e m seus  objet ivos. “Os
fami liares  dos alunos estive ram
pres entes,  prest igiando e
demonstrando apoio. Parabéns aos
alunos e sucesso na próxima faixa,”
deseja Nilton Flávio.

Alunos que fizeram teste de graduação

Projeto no Senado pode aumentar receita
de Senador José Bento em mais de 1 milhão

O aumento do repasse do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM),
proposto pelo Senador Clésio Andrade
(PR-MG) na PEC 33, vai  afetar
diretamente a vida do cidadão bentense.
A proposta apres entada vai  criar
condições para que o município invista
mais em infraestrutura, educação e
transporte. Na prática, significam mais
escolas, hospitais e segurança para a
cidade.

Senador José Bento recebeu, em abril
deste ano, R$ 377.135,39 mil. Com a
aprovação da PEC 33, e levando em
conside ração o mesmo  mês, a
arrecadação do município passaria para
R$ 435.800,90, variação de 15% na receita
mensal. A arrecadação do município,
anualmente, poderá crescer em mais de

Acréscimo ocorrerá caso Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada pelo senador Clésio Andrade(PR-MG)
seja aprovada pelo Congresso. PEC 33 eleva participação no Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

um milhão.
O Senador mineiro justifica a proposta

diante da excessiva concentração de
receitas pela União, equivalente, hoje, a
24,5% do Produto Interno Bruto (PIB).
Lembrou que cabe aos municípios
apenas o correspondente a 1,5% do PIB
e, aos Estados, o equivalente a 9,1%.

Esses dados confirmam que os
municípios são fortemente dependentes
de transferências do governo federal, e
mesmo dos Estados em que se localizam,
segundo o senador. Na média, menos
de 25% da receita total dos municípios
são pr ovenientes  de arrecadação
tributária própria.

Em 2010, exemplificou o Senador
mineiro, “enquanto a União arrecadou
R$ 919 bilhões, os municípios tiveram

arrecadação de R$ 57,2 bilhões e
receber am R$ 43 bil hões de
transferência do FPM”.

Nessa situação, segundo Clésio
Andrade, os recursos do FPM ficam
praticamente comprometidos com
despesas básicas, como a folha de
pagament os (cerca de 4 0%) e o
cumprimento das aplicações mínimas
constitucionais em saúde (15%) e
educação (25%), e impedem outras ações
de importância social e econômica.

Senador José Bento - MG
FPM Atual (mês de abril/11 como

base) R$ 377.135,39
FPM Proposto
R$ 435.800,90
Variação
15,56%

Polícia Militar prende 12 pessoas
em uma briga generalizada

No dia 23 de agosto, por volta das 10h40, a Polícia Militar foi acionada, devido uma briga generalizada
que envolveu várias pessoas, na maioria ciganos. Com efetivo policial reforçado as brigas foram contidas
sendo efetuadas 12 prisões, apreensão de várias armas brancas e de vários veículos, sendo todos
encaminhados a Delegacia de Polícia os quais responderão na Justiça por seus atos.

Pessoa de 75 anos cai no golpe do bilhete
premiado e perde 10 mil reais

No dia 25 de agosto, às 13h40, a Polícia Militar foi acionada pela vítima R.R de 75 anos de idade a qual
narrou aos policiais que havia sido procurada por uma mulher que, juntamente com uma outra, disse a ela
que havia ganho um grande prêmio na loteria e que necessitava de R$10.000,00 para retirar o prêmio. As
autoras utilizando de meios fraudulentos e aproveitando da idade da vítima, conseguiram convencê-la a
retirar a quantia no banco entregando o valor a elas com a promessa que em troca receberia uma parte
grande do prêmio da loteria. Após o golpe as autoras se evadiram tomando rumo ignorado. Foi registrado
Boletim de Ocorrência sendo as cidades vizinhas acionadas sobre o fato.

Motorista de caminhão é multado em quase
1.800 reais por dirigir sob influência de álcool

No dia 28 de agosto, por volta das 23h, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro São Benedito,
quando abordou um caminhão de transporte de gado que era conduzido por J.B.P, de 47 anos o qual além
de aparentar sintomas de embriagues, era habilitado, contudo com categoria diferente daquela exigida para
conduzir aquele tipo de veículo. Diante do fato foi preso pela embriagues, tendo seu veículo apreendido e
rebocado, sendo ainda lavrados os autos de infração de trânsito correspondentes que somaram R$ 1.723,86
além de responder na Justiça pelo crime de conduzir veículo sob influência de álcool.

Mulher diz ao Juiz de Direito que tinha ido
ao Fórum dirigindo sem habilitação e ele aciona

polícia, sendo ela  multada em 540 reais
No dia 29 de agosto, as 14h10, a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Fórum onde a Juiz de Direito

requisitou um registro de ocorrência em virtude da autora, B.S.R, de 61 anos de idade, durante audiência ter
afirmado ao Juiz de Direito que havia ido para aquela audiência em seu veículo sem possuir carteira
nacional de habilitação. Foi registrado boletim de ocorrência, lavrado auto de infração de trânsito no valor
de R$ 540,00 e o veículo liberado a uma pessoa habilitada que guardou o veículo na residência da autora.

Polícia Militar cumpre mandado de
 prisão e prende jovem de 25 anos

No dia 29 de agosto, a Polícia Militar em cumprimento a um mandado de prisão expedido na comarca de
Borda da Mata localizou e prendeu J.C., de 25 anos de idade, que foi encaminhado a Delegacia de Polícia
e de lá para cadeia pública da cidade de Ouro Fino onde permaneceu preso por dois dias até seu livramento
que ocorreu dia 31 de agosto.

ALERTA DA POLÍCIA MILITAR
Novamente na cidade de Borda da Mata ocorreu o golpe conhecido como “Golpe do Bilhete Premiado”.

Este golpe é aplicado por estelionatários que tem um grande poder de convencimento, os quais aproveitam
de pessoas de idade mais avançada para aplicação do golpe, convencendo-as de que realmente ganharam
na loteria e que necessitam de certa quantia adiantada para poderem retirar o prêmio e em troca dariam à
vítima parte do prêmio.

Caso você depare com um caso parecido avisem imediatamente a Polícia Militar através do telefone 190.
Alertem seus familiares e conhecidos sobre o golpe alertando que ninguém sai distribuindo dinheiro

gratuitamente e que sempre deverão ficar desconfiados de qualquer pessoa estranha que chegue com
propostas muito vantajosas.
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Contabilidade
Abertura/Encerramento de empresa

Incra/ITR/Imposto de Renda
NF e Cartão do Produtor

Imobiliária
Compra;Venda;

 Administração de Imóveis.

Fone/Fax:
(35)3445-6103
ou 9818-8205

CRC- 150595                                                                                                          CRECI - 3372

O Departamento de Assistência Social de Borda da Mata convoca
essas pessoas para o recadastramento do Bolsa Família.

NIS RESPONSAVEL BAIRRO
12480739289 ADRIANA DE FATIMA COUTO DISTRITO DO CERVO
20367111149 ANA RITA MOREIRA SANTA TEREZINHA
16167089745 ANADIR APARECIDA DE TOLEDO GUSMAO N S APARECIDA
20647995462 ANGELA CRISTINA RODRIGUES DISTRITO DO SERTAOZINHO
12693583340 APARECIDA DO CARMO PEREIRA DISTRITO DO SERTAOZINHO
20942453950 BERNADETE TEREZA DE PADUA SANTA TEREZINHA
20639848677 CAMILA RIBEIRO SILVA SANTO ANTONIO
16210443894 CARMEM LUCIA DE ANDRADE SILVA COLTI 3 BARRAS
20375361078 CELIA MARIA FERREIRA N S APARECIDA
16560116566 CELMA D ARQUE ALVES DE LIMA SAO JUDAS TADEU
12417490112 CLAUDENICE APARECIDA ALCEBIADES SERTAOZINHO
12514180335 CLAUDIA VIEIRA MUNIZ SAO BENEDITO
16468021759 CLAUDINEIA RITA DO COUTO ALVARENGA SANTA TEREZINHA
16210452117 CLEUZA MARGARIDA PAULINO CERVO
21230310888 DALVA MARIA DE SIQUEIRA DA SILVA NOSSA SENHORA APARECIDA
13201209340 DEBORA DE JESUS LIMA SANTO ANTONIO
20942451060 DONIZETE GONCALVES MENDES CENT RO
10888707980 EDI MARINETE DA SILVA NOVA BORDA
16166700483 EFIGENIA DE LOURDES MORAES FERREIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA
21234489440 ELIANA MARTINS DA SILVA CENT RO
12442407681 ELISABETE CRISTINA MONTEIRO COSTA CENT RO
20350869310 ELIZIA  MARIA PEREIRA SANTOS DISTRITO DO SERTAOZINHO
20942450897 EMILDA MARIA DA SILVA SANTO ANTONIO
20367145140 ERIKA APARECIDA RAMOS SANTA CRUZ
16037788325 FATIMA MARIA AUGUSTO SERTAOZINHO
16293733615 FLAVIA RIBEIRO SIQUEIRA LEANDRO SAO JUDAS TADEU
16210382887 FLORIDA RODRIGUES DE SOUZA SILVA NOSSA SENHORA DE FATIMA
20942462054 FLORINDA APARECIDA SIMOES PEREIRA CENT RO
20325761021 FRANCISCA RAIMUNDA LEITE SANTA RITA
16099874292 HELENA MARIA VITORIO CARNEIRO SANTA CRUZ
13077023341 IRACEMA ALVES FERNANDES DA SILVA DISTRITO DE SERTAOZINHO
16228371887 IRMA MARIA MARTINS DE SOUSA SANTO ANTONIO
10608682680 IVONE APARECIDA DA CUNHA CENT RO
12518983785 IZILDA FERNANDES RODRIGUES DE LIMA N S APARECIDA
16233702020 JACY CANDIDO DOS SANTOS SAO FRANCISCO
16283348085 JANAINA DE FATIMA RAMOS SANTA CRUZ
16299038188 JUCILENE MARIA DO CARMO CARDOSO SANTA CRUZ LOTEAMENTO SAO GERALDO
16309560892 JULIANA PAULA SIMOES SILVA AMOREIRAS
20350861212 LAILDA DE LURDES DOS SANTOS COUTO BARRO AMARELO
16496589039 LEMUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA SANTA CRUZ
16380672169 LEONILDA BATISTA BORGES SILVA SANTA RITA
20639756802 LOURDES DA SILVA COSTA SAO JUDAS TADEU
20646689031 LUCIA DE FATIMA BRENTEGANI NAPOLEAO NOSSA SENHORA DE FATIMA
16421751173 LUCIANA INEZ MOREIRA DO COUTO BARRO AMARELO
20639755016 LUCIANA PEREIRA DA ROSA SANTOS NOSSA SENHORA APARECIDA
16388878432 LUCIMAR MARIA DA SILVEIRA PEREIRA SANTA RITA
12708033346 LUCIMAR ROSELY DOS SANTOS SANTA CRUZ
20350859641 LUCIMARA RAMOS DO COUTO AGUA QUENTE
12535279896 LUIZA DA SILVA ALVARENGA SANTA RITA
20970634352 LURDES APARECIDA SOARES SANTA RITA
16402214109 LUZIA MARQUES VENANCIO DISTRITO DO CERVO
12549255048 MARCIA CRISTINA DA SILVA NOSSA SENHORA DE FATIMA
12052070054 MARCIA LIMA NEVES SANTA CRUZ
12823068343 MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES SAO BENEDITO
16402258300 MARIA APARECIDA DO COUTO MOREIRA BARRO AMARELO
16385562639 MARIA APARECIDA DOS REIS PALMA II
16407498717 MARIA APARECIDA DOS SANTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA
12025323214 MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SERTAOZINHO
12417488630 MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NOSSA SENHORA APARECIDA
16505411586 MARIA CUSTODIA DO COUTO BARRO AMARELO
20942466971 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA
16402309886 MARIA DE FATIMA SANTOS SILVEIRA SERRINHA
16384537266 MARIA DE LOURDES FELIX BARREIRO CERVO
12401914384 MARIA DO CARMO AUGUSTO SANTA CRUZ
10763375656 MARIA DO CARMO PEREIRA SAO JUDAS TADEU
16505410822 MARIA FELIX DE FREITAS DISTRITO DO CERVO
16384556678 MARIA FILOMENA SIMOES SERRINHA
16407487251 MARIA GORET ANDRADE DE OLIVEIRA SAO JUDAS TADEU
20934412930 MARIA GRACIELMA DE OLIVEIRA SANTA RITA
16402297101 MARIA HELENA DA SILVA SANTOS NOSSA SENHORA DE FATIMA
16402311449 MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA CERVO
12548170510 MARIA ILZA DIAS ALVES CENT RO
16385496652 MARIA ISABEL DOS SANTOS FRAGA BOA VISTA
16359567696 MARIA ISABEL VELOZO DE MELLO BOGARI
18057377904 MARIA NAZARE COSTA SILVA CENT RO
20350867377 MARIA NEURILANE DOS SANTOS SEQUI SERTAOZINHO
20646691400 MARIA ODETE CAETANO SANTOS BOA VISTA
20646694485 MARIO PEREIRA LEMES CERVO
20367109004 MAURICEIA ROSA DOS SANTOS MARTINS PAIOL DO CAMPO
16639845017 NADIR MARIANO DA SILVA ROSA DISTRITO DO CERVO
13133799346 NEUSA APARECIDA LIMA LOTEAMENTO FREITAS E FARIA
20350861735 NEUZA DE FATIMA SILVA BARRO AMARELO
12019858993 NEUZA MARIA DE CASTRO DESCALVADO
10426564305 ODEVA DE PAULA LIMA SERTAOZINHO
12518943740 PAULA ERIKA DA SILVA NOSSA SENHORA DE FATIMA
16578025430 PRISCILA GOULART SANTA CRUZ
10799911604 QUIRINO NETO DO ESPIRITO SANTO CENT RO
12405228345 REGIANE DOS SANTOS COSTA N S APARECIDA
16583309956 ROMILDA DA SILVA SANTOS SAO FRANCISCO
16674203972 ROSA EDLEIA DA SILVA MOREIRA NOVA BORDA
20367143938 ROSA HELENA APARECIDA SOARES LIMA SAO BENEDITO
12518984005 ROSA MARIA MOREIRA CAETANO SANTO ANTONIO
16572958427 ROSANA PIRES DOS SANTOS DISTRITO DO CERVO
12834605345 ROSANGELA ALVES SAO JUDAS TADEU
10825562322 ROSANGELA FERNANDES SERRINHA
12541859769 ROSARINHA DE LIMA BRAGA SANTO ANTONIO
12653394342 ROSEMEIRE MOREIRA DA SILVA NOSSA SENHORA DE FATIMA
12889473343 ROSILENE DOS SANTOS SAO JUDAS TADEU
16600463687 SILVANA MARIA DA SILVA PEDRO NOSSA SENHORA APARECIDA
12401920325 SILVANA PENHA DE MIRA MOREIRA AGUA QUENTE
12535585237 SIMONE APARECIDA DE MELO BARRO AMARELO
12535585237 SIMONE APARECIDA DE MELO BARRO AMARELO
12644157341 SIRLEI BENTO DA SILVA SANTO ANTONIO
16561209851 SONIA ESPERANCA DE JESUS BENTO PALMA
13066073342 SUELI RIMOLI DISTRITO DO SERTAOZINHO
16560129447 TEREZA MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTA CRUZ
16561334184 VALCENIRA SALLES PAULINO BARRO AMARELO
20367151124 VALDILEIA RODRIGUES DO CARMO SABINO N S DE FATIMA
16560139485 VALDIRENE ALBANO DA SILVA SAO BENEDITO
12405228418 VERA LUCIA DA SILVA COUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA
20646697530 VILMA MARQUES DA SILVA DISTRITO DO CERVO
12286304299 WALDIRA DE FATIMA DA SILVA BORGES NOVA BORDA

Borda da Mata assina
convênio para participar

do “Programa Minas
Olímpica Geração Esporte”

Com o fim do convênio do Programa
Segundo Tempo, o Departamento de
Esporte, Cultura e Lazer buscou um novo
programa que atendesse nossas
crianças, educando pelo esporte. Com
isso, se escreveu no edital da SEEJ, para
a seleção de convênios, e Borda da Mata
foi um, entre os 97 municípios e 13
entidades sem finalidade lucrativa
selecionados pela Secretaria de Estado
de Esportes e da Juventude (SEEJ), para
executar o Programa Minas Olímpica
Geração Esporte.

O Programa foca no desenvolvimento
das habilidades motoras, sem perder o
caráter de inclusão social. O Secretário
de Esportes Nilton Flávio, explicou que
“o Programa valoriza qualitativamente o
desenvolvimento de cada educando e o
fortalecimento do esporte,
proporcionando futuramente, uma
melhoria na participação social das
crianças envolvidas. O Programa possui
um gestor, uma coordenadora e dois
estagiários, que recebem qualificação
profissional, através de capacitações e
vídeosconferencias. Conta com uma
completa estrutura esportiva que a
cidade jamais teve, com locais
apropriados, materiais esportivos de
ótima qualidade. Por essa razão, que
estou confiante na execução do
Programa, que busca em síntese a
formação de crianças pelo esporte”.
O programa traz benefícios para a saúde
do público atendido e ainda tem o caráter

preventivo às drogas. “Não tenho
dúvidas de que o Programa é um grande
ganho na vida dessas crianças. Elas têm
mais responsabilidade e passam a ver
vida de outra maneira. É a garantia de
acesso àqueles quem não tiveram
oportunidades de esporte e lazer sadio,
ocupando a mente e ajudando a evitar
malefícios, como o uso de drogas, além
de contribuir no desenvolvimento
escolar”, descreve o Prefeito Edmundo.

As atividades no núcleo iniciaram em
1º de setembro. Para se cadastrar, o
interessado deve estar na faixa etária de
07 a 13 anos e comparecer ao
Poliesportivo às segundas, quartas e
sextas-feiras, no período da manhã, das
8h30 às 10h30 e da tarde, das 14h às 16h,
acompanhados por um responsável. São
100 vagas.

O que o Programa oferece?
Atividades elaboradas e

supervisionadas por profissionais, ótima
estrutura física, materiais esportivos em kits
contendo bolas de futebol de campo, futsal,
voleibol infantil e mirim, e de iniciação
esportiva e basquete infantil, bomba de ar,
redes de futebol, futsal, voleibol, peteca e
basquete. Também estão no kit petecas
oficial e infantil, cones sinalizadores,
cordas de saltitar e de cabo de guerra, arco,
bóia e prancha de natação, jogo de xadrez,
bambolês, colchonete para ginástica e
uniformes (camisas, bermudas e coletes),
e ainda, todos os educandos receberão um
lanche após as atividades.

Materiais usados no
Programa e o Secretário
de Esportes,Nilton Flávio
assinando o convênio

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.

Dra. Gilmara de Jesus Paiva

 Aparelhos fixos e removíveis
CRO-MG-26386

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 35
(Antigo Calçadão)

Galeria Paiva - Sala 03 - Borda da Mata

Dra. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG35388

Clínica Geral - Restaurações
Estéticas - Próteses - Clareamento Dental
Tratamento Gengival - Piercing - Cirurgias

Com as Dentistas:

Ligue e agende um horário: 3445-2223

ATENDEMOS VÁRIOS
CONVÊNIOS

Consultório Odontológico

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

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade
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Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741

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

Noite do semáforo - Dia 17 de setembro no Clube
Literário e Recreativo de Bom Repouso, decoração

temática e  3 tops djs!!!
Tavinho Miller da D2fm , DJ Débora Andrade e DJ

Rafael Bombando a pista.
Você não pode ficar fora dessa!!!

Ingressos antecipados Sky Net e Rede Cin
Informática.

Noite de Semáforo
 Bom Repouso

Festa Beneficente da Apae de Bom Repouso
 em prol da construção da Sede

Será realizada em Bom Repouso, no dias
24 e 25 de setembro, a Festa da Apae de
Bom Repouso em prol da construção da
Sede.

No dia 24, sábado, às 19h, missa em
ação de graças na igreja matriz e às 20h,
sorteio de prêmios e nos intervalos,
animação musical.

No dia 25, domingo, às 12h, almoço
beneficente; às 17h, sorteio de um carro
zero quilômetro; às 21h, show de
encerramento e durante o dia sorteio de
prêmios.

Local da festa será no Barracão de
Festas e os colaboradores são Gervásio
e Edinei.

Rede Apae: o maior movimento social
pela dignidade e inclusão das pessoas
com deficiência.

Mais de 170 alunos participam da
 Formatura do Proerd em Bom Repouso

No dia 02 de setembro, às 15h, foi
realizada a solenidade de Formatura de
mais uma turma Proerd na cidade de Bom
Repouso.

O evento aconteceu no Clube Literário
de Bom Repouso e mais de 170 alunos,
de nove escolas participaram da
Formatura. Também estiveram presentes

os familiares dos formandos, autoridades
locais e militares.

A Banda do 20º Batalhão de Polícia
Militar esteve presente e fez toda
diferença, abrilhantando o Evento e
encantando a comunidade.

O Cabo Vieira, responsável pela
aplicação do Proerd recebeu muitos

elogios e agradecimentos dos alunos,
familiares e também do Vice-Prefeito
Messias e da Secretária de Educação
Terezinha durante seus discursos.

”Foi uma festa muito linda, resultado
de um trabalho árduo, desenvolvido com
prazer pelo Cabo Vieira”, diz a Secretária
de Educação.

Solenidade de Formatura do Proerd no Clube Literário e Recreativo

 Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

Tel.3445-1914   Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa

Izabel no Distrito do Cervo
 Tel.:(35)3445-5000

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral

“A fórmula exata da confiança”

Há 36 anos levando saúde até você

Começa a luta em prol de uma nova
escola estadual no Distrito do Cervo

Em reunião na Secretaria de Estado da
Educação no final de agosto, a Secretária
de Estado de Educação, Ana Lúcia
Almeida Gazzola, o Chefe de Gabinete
da Secretária de Educação, Dr. Felipe
Estábile Moraes, o Chefe de Gabinete do
Deputado Estadual Dalmo Ribeiro,
Fabiany Cobra e o vereador Vivalde
Raimundo da Silva (Valter Barbinha),
deram o primeiro passo para a futura
construção de uma nova escola no
Distrito de Cervo, frente a falta de espaço
que o atual prédio da Escola Estadual
PIO XII apresenta.

A luta pela melhoria da estrutura da
escola vem de longa data, desde as
negociações, já em estágio avançado,
junto à Secretar ia de Estado da
Educação para expansão do atual prédio
da escola. No local seria construída uma
quadra para os alunos e estava sendo
aguardada apenas a regularização da
documentação para o início da obra.
Desta fase participaram, além da ex-
diretora da escola, Mariléia e o atual
diretor, David, Fabiany Cobra, os
vereadores Marruco, José Alfredo e
Valter Barbinha.

Sensibilizado com a situação, o Sr.
Roberto Gabriel do Couto colocou à
disposi ção um terreno  de sua
propri edade que tem locali zação
privilegiada e uma área adequada para o
funcionamento de uma escola. A doação
do imóvel ao Estado propicia então a
nova construção das instalações da
Escola Estadual PIO XII, que pode ainda
utilizar o atual prédio como um anexo à
nova construção ou ser destinado ao
funcionamento de uma creche, além de
outras possibilidades para prestação de
serviços à sociedade residente no Cervo.

Envolvido na busca da construção do
novo prédio para os alunos da Escola
Estadual PIO XII, o vereador Valter
Barbinha destaca a importância e a
abrangência que tal ação representa para
a comunidade. “A obra atingirá todos

do distrito, pois o antigo prédio ainda
pode virar uma creche. Vamos trabalhar
para isso”, relatou Valter.

O Diretor da Escola Estadual PIO XII,
David da Costa Ferreira, manifestou
grande alegria com a doação do imóvel,
visto que mesmo após a realização de
uma obra de ampliação, o prédio atual
da escola ainda apresenta insuficiência
para abrigar a quantidade de alunos que
ali estudam e ressaltou a melhoria que a
futura obra trará ao Distrito. “O novo
prédio irá garantir uma estrutura melhor
para que os alunos se dediquem aos
estudos, refletindo na melhoria da
educação do nosso dis trito”,
acrescentou.

Fabiany Cobra não esconde sua
satisfação decorrente da conquista em
prol da futura construção da escola, que
levará benefícios para toda a
comunidade. “Com a doação do terreno,
um fator fundamental, já avançamos na

melhoria da educação do Distrito e
vamos consultar toda a comunidade
sobre a aprovação do projeto e
destinação do at ual prédio  para
avançarmos ainda mais”, declarou.

O Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado de Educação, Felipe Estábile
enxerga no novo projeto a oportunidade
para o desenvolvimento da educação
frente ao trabalho de todos os envolvidos.
“É uma satisfação saber que temos
pessoas preocupadas com a educação, a
grande definidora da nossa sociedade”,
afirmou.

Durante a reunião ocorrida em agosto,
a Superintendência Regional foi autorizada
à iniciação do processo, para que tome as
devidas providências e agilize uma visita
técnica, necessária à construção da nova
escola. De maneira progressista, o Distrito
consolida o seu crescimento e com o apoio
do Estado, garante mais esse benefício
para a população do Cervo.

Felipe
Estábile,
Válter
Barbinha e
Fabiany
Cobra

Escola Municipal Benedita Braga Cobra
de Borda da Mataa promove
III  FESTA  DAS  NAÇÕES

 Dia - 17 de Setembro, às 16h
 Sorteios, comidas e danças típicas.

Participem!!!
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Ipê Materiais para Construção traz para Borda
da Mata Posto de Atendimento da Cemig
POSTO DE

ATENDIMENTO
CEMIG FÁCIL

Atendimento - 12h às 16h

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

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Ipê Tintas e Acabamentos
Rua Eduardo Amaral, 382

Centro - Telefone:(35)3445-1614

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

E-mail: loja_ipe@hotmail.com

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)

Telefone:(35)3445-1882

Toda linha de Tinta
em 6 vezes sem

acréscimo
(Cheque ou Cartão)*

Coral Rende Muito
A única tinta que rende de verdade. Com

uma Lata de 18 litros, você pinta até 320 m².
Confira!!!

*Sujeito a aprovação de crédito  pela loja
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