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“Eu penso em sempre servir a população, gosto de estar a disposição para ajudar,
de uma forma ou de outra. Por enquanto  tenho um compromisso com Deus  e
meus pacientes” é o que diz o médico Cardiologista Dr. Mário Lúcio, quando
questionado sobre a possibilidade de se candidatar a prefeito de Borda da Mata

Médico Cardiologista, Dr. Mário
Lúcio de Almeida Mattozo, diz que
sua nova Clinica, que ele está
construindo em Borda da Mata,
oferecerá uma estrutura de conforto e
agilidade a seus pacientes.
“Estamos investindo para melhorar
ainda mais a qualidade no
atendimento  em cardiologia  já que
estou montando uma estrutura  que
nesta área Borda da Mata  ainda não
tem que são os exames
complementares cardiológicos”.
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Valor do combustível que os três vereadores
de Borda da Mata, que tiveram seus diplomas
suspensos,  são acusados de utilizar durante
 a  campanha é pouco mais de mil reais

Válter Barbinha – R$102,85; Marruco – R$578,26; Luiz Carlos Lóia – R$822,65.
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ICMS Turístico 2012 beneficia
municípios do Sul de Minas
e Bom Repouso é uma das

cidades contempladas

Imagem de Nossa
Senhora das Graças
em Bom Repouso, um
dos pontos turísticos
do município
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Prefeito Antônio Rosário e o Secretário Estadual de
Turismo Deputado Agostinho Patrus Filho inauguram
relevantes obras em Tocos do Moji: o CRAS e o CASI

Descerramento da
Placa das duas

obras pelo prefeito
e pelo Secretário

de Turismo
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1º Jogos Escolares de Borda da
Mata começam dia 17 de outubro

Grupo que  freqüenta as
a t i v i d a d e s  d o  C R A S  d e
Senador José Bento participa
d o  e v e n t o  “ E n c o n t r o  e
Encantos” em Poços de Caldas

Grupo que
foi a Poços
de Caldas
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Mas eles já assumiram novamente seus cargos através de Liminar
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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

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tocos
 do Moji adquire um carro Fiat Uno novo

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Tocos do Moji adquiriu um carro FIAT
UNO Fire 0 km para atender as
necessidades e assuntos relacionados
ao Sindicato.

O presidente Salvador Leonel da Silva
agradece a todos os associados e dedica
a Conquista a todos eles.

Falece ex-vereador de Tocos do Moji:
Benedito Luiz de Moraes

No dia 29 de setembro, Tocos do Moji
perdeu seu ex-vereador  Benedito Luiz
de Moraes. O seu sepultamento foi
realizado no dia 30 e o ex vereador

recebeu homenagem Póstuma na Câmara
Municipal de Tocos do Moji onde foi
homenageado pelo Prefeito  Antônio
Rosário Pereira, pelo Presidente da
Câmara Antonio Marques de Souza,
demais vereadores e toda população de
Tocos do Moji  e Sertão da  Bernardina.

“A sessão de homenagem póstuma foi
lavrada em ata e o ex Vereador foi
conduzido pelos vereadores presentes
trazendo sobre seu caixão a bandeira do
município como agradecimento pelos
seus feitos a nossa querida cidade”, diz
o prefeito Antonio Rosário.

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

Vereadores
carregando o
caixão do ex-
vereador

Prefeito Antonio
Rosário prestando

sua homenagem

População no
Velório na
Câmara
Municipal

Secretário de Estado do Turismo Deputado
Estadual Agostinho Patrus Filho participa em

Tocos do Moji das inaugurações do CRAS e CASI
No dia 23 de setembro, foi inaugurado

em Tocos do Moji, CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social, que
recebeu o nome de ZILDA MARIA DA
SILVA, e o CASI – Centro de Atendimento
Sócio Infantil, que recebeu o nome de
FRANCISCA MARIA DE JESUS.

“As homenageadas foram figuras
importantes na história de Tocos do
Moji, dignas desta justa homenagem”,

ressalta o Prefeito Antônio Rosário. Além
da presença do Secretário Agostinho
Patrus Filho, o evento contou com
grande presença da população, do Vice-
Prefeito Ademir Cantuária, alguns
Vereadores e familiares das
homenageadas. A Banda Lira
Tocosmojiense animou o evento. Estas
unidades fazem parte do Departamento
de Assistência Social, que conta com a

Sra. Adriana Maria da Costa, Assistente
Social e a Srta. Márcia de Paula Silva
como Chefe da Divisão de Assistência e
Promoção Social. As obras e a aquisição
do terreno de 750m² custaram R$
250.000,00 correspondentes a verba
conseguida junto a SEDESE – Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social, a
época que o  Deputado Estadual
Agostinho Patrus Filho era Secretário.

Solenidade de inaguração
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 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

Av. Wilson Megale, 637 - Borda da Mata - MG
E-mail:interface@interfacetecinfo.com

Tecnologia da Informação
Venda de Computadores e Acessórios em Geral,

Assistência Técnica, Automação Comercial

Acesse a
NOSSA LOJA VIRTUAL

e compre com maior conforto,
comodidade e segurança

 em até 12 vezes

 www.interfacetecinfo.com

Tel.:(35)3445-1679
Apae de Borda da Mata

participa do evento
“Implantação dos Centros

Tecnológicos de Capacitação
para as Apaes” em

Belo Horizonte
A Apae de Borda da Mata participou

no final de setembro em Belo Horizonte
do Evento – “Implantação dos Centros
Tecnológicos de Capacitação” para as
Apaes de Minas com a autorização do
Governador Antonio Anastasia.

O evento contou com a presença de
Nárcio Rodrigues, Secretario da Ciência
e Tecnologia; de Antonio Anastasia,
Governador de Minas;  Eduardo

Barbosa, Presidente Nacional das Apaes
e o Deputado Federal  Sérgio Sampaio –
Presidente Estadual das Apaes de Minas
Gerais.

“Agradecemos a recepção de Harley
Fabiany Cobra e a co laboração da
Prefeitura  de Borda da Mata, na pessoa
do prefeito Edmundo Silva Júnior em
colaborar com o tranasporte”, diz a
Diretora da Apae.

Evento em
BH

Estudantes de Jornalismo, incluindo uma de
Borda da Mata, desenvolvem o primeiro

webdocumentário seriado de Minas Gerais
Para obter o diploma de jornalistas pela

UNIVÁS (Universidade do Vale do
Sapucaí)em Pouso Alegre, as estudantes
Ana Luiza Fernandes, Edna
Motta(Borda da Mata), Jéssica Caixeta
e Juliana Cunha, sob a orientação da
professora Hellen Morais, desenvolvem
o webdocumentário seriado A gente vai
indo… como projeto experimental.
 O  vídeo  de  aproximadamente  25

minutos vai ser  uma produção
documental  distr ibuída em cinco
capítulos de cerca de cinco minutos
cada, destinado  para o públ ico da
internet. A web foi escolhida como
cenário do documentário porque a
interatividade permite que as histórias
contadas se propaguem.
 No  Brasil,   há  poucos

webdocumentários seriados,em Minas
Gerais, A gente vai indo… será a primeira
produção.  O filme vai contar histórias
de personagens que são felizes com o
que têm, principalmente, aqueles que
têm poucos recursos, pouco dinheiro.
“Afinal, o importante é ter aquilo que é
essencial na vida, pode não ser abrigo,
nem conversas, nem carinho, pode ser
um milhão de outras co isas, o
importante é ser feliz” afirmam as
integrantes da equipe.
 Para captar fontes de entrevistas para

o vídeo, as universitárias criaram o blog
A gente vai indo…
(www.agentevaiindo.com.br). Neste
espaço, toda semana tem uma história
diferente com o enfoque em pessoas que
fazem a diferença, além de bastidores da

produção do projeto . Cinco
entrevistados para o blog foram
escolhidos para participar do
webdocumentário , o  qual  será
apresentado no início de dezembro deste
ano para banca examinadora na
faculdade, não só com o intuito de
conqu istar  o diploma. “Mais que
documentar essa realidade em vídeo, o
objetivo do projeto é levar o mais longe
possível um Brasil recheado de gente
muito diferente, mas que assim como a
gente, vai  indo bem, mui to  bem,
obrigado” almeja a equipe na descrição
do produto.
 Em três meses de trabalho na internet,

o blog foi visualizado quase 7.000 vezes
apenas com divulgação via Twitter
(@agentevaiindo) e Facebook (A Gente
Vai Indo). Cada postagem do blog tem
um botão “curtir” do Facebook, o qual
leva o link do conteúdo para a página
de quem clicar nele.  Aproximadamente

1.000 pessoas já compartilharam posts
na rede social. O blog inclusive já pautou
uma emissora de televisão com a história
de Dona Maria do Carmo, uma moradora
do Bairro São Geraldo que faz maquetes
de verdadeiras mansões com materiais
recicláveis. A senhora foi personagem
da reportagem exibida no dia 03/09 no
Jornal da EPTV primeira edição.

Segundo Ana Luiza, Edna, Jéssica e
Juliana, o projeto quer mostrar que “a
vida é sim bela se eu vejo nela, mesmo
com tantas dificuldades e obstáculos,
um ou vários lados bons que me faz feliz
todos os dias. Pode ser o carinho da
família e dos amigos, a casa que moro,
as conversas jogadas fora… E quer
saber, isso é que é importante, porque
no mais, a gente vai indo!”.  E, a gente
vai indo como um garoto que solta pipa
na rua, com os pés no chão, em contato
com a realidade, mas os sonhos estão lá
no alto.
 
 

Estudantes e
Dona Maria do
Carmo de Pouso
Alegre

PSD de Kassab ganha
forma em Borda da Mata

O PSD (Partido Social Democrático),
recriado recentemente no país pelo então
prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto
Kassab, ganhou forma em Borda da
Mata pelas das mãos do Vice-presidente
da Câmara, Quirino Zé do Povo.
“Realmente, no que diz respeito ao

partido , pode-se dizer que é o
renascimento de um gigante adormecido
ou, a criação de um novo velho partido,
uma vez que, o PSD, é o partido de
Juscelino Kubtischek, tradicional, das
épocas da UDN, ARENA e o do velho
MDB. Em Minas, o partido tem grande
representatividade, além do Deputado
Federal  Geraldo  Thadeu (Figura
conhecida por todos os bordamatenses),
conta ainda com a participação de mais
três Deputados Federais e de outros sete
estaduais, além de outras grandes
lideranças mineiras. Já no âmbito
nacional, tornar-se-á o quarto maior
partido  do Brasil  devido à grande
demandada de governadores,
senadores, depu tados, prefeitos e
vereadores, ou seja, é um partido que já
nasce grande”, enfatizou o vereador
Quirino Zé do Povo.

Vice-presidente da Câmara Quirino Zé do Povo
acompanha montagem do aparelho de Raio-X

O vereador Quirino Zé do Povo esteve,
no dia 05 de outubro em visita ao Centro
de Saúde Municipal Benedito Cobra
Neto, acompanhando a montagem do
aparelho de Raios-X. O técnico
responsável pela montagem Marcelo
Villela da empresa que comercializou o
aparelho disse que o trabalho  é
minucioso, no entanto rápido e que, tão
logo a ANVISA libere a sala para o
funcionamento, a Prefeitura poderá
contratar uma empresa especializada
para que esta realize os primeiros testes
que medirão a radiação emitida pelo
aparelho (Por motivo de segurança). “Se

DEUS quiser, após um longo período de
espera teremos esse benefício em prol

de toda a nossa população” comemora
o vereador Quirino Zé do Povo.

Quirino Zé do Povo
e Marcelo Vilela

Estação Ferroviária e Quadra Poliesportiva da Escola
do Bairro da Santa Cruz já estão sendo licitadas

Já se encontram em fase de licitação a
Estação  Ferroviária e a Quadra
Poliesportiva, com verbas conseguidas
pelo vereador Quirino Zé do Povo.
Ambos os recursos são provenientes de
emendas parlamentar  no OGU
(Orçamento Geral da União) 2010, do ex-
Deputado Federal Marcos Lima, sendo
uma no  valor de 100 mil reais no
Ministério do Desporto e, a outra, de 200
mil reais no Ministério do Turismo, que

o vereador Quirino Zé do Povo
conseguiu para Borda da Mata. “Tão
logo seja publicado o edital, o processo
será devolvido a Caixa para análise do
processo licitatório e, em pouco tempo
deverá ser expedida a Ordem de Serviço,

para que possamos ver essas importantes
obras serem realizadas em nosso
município. Quando se tem força de
vontade e perseverança, o que é tido às
vezes como chatice, é para conseguir as
coisas” frisa Quirino Zé do Povo.

Modelo da quadra a ser
construída na Escola do
bairro Santa Cruz e a
Estação que será reformada

Vende-se uma casa no bairro
São Judas Tadeu em Borda da Mata

Negócio de Oportunidade!!!
Tratar pelos telefones:

(35)3445-1899 - (35)3445-1322- (35)8455-6572

Anuncie no site do Tribuna Popular

Anuncie Aqui

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
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

“Senhor, tu que unistes nossos corações, fazei que esse amor permaneça
e sejamos  um para o outro e ambos para ti”.

Valdecy e Joana comemoraram três anos de enlace
 matrimonial no dia 11 de outubro.

Na foto, o casal com o filho Lucas: “Maior presente que Deus nos deu.
Obrigado Senhor! Obrigado Nossa Senhora do Carmo”.

Aniversário - Casamento

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

Portal Sul das Gerais em Ouro Fino é
inaugurado no Circuito das Malhas

O Portal Sul das Gerais foi oficialmente
inaugurado no dia 30 de setembro,
através de uma solenidade que reuniu
cerca de 200 pessoas, entre convidados
e autoridades. A cerimônia marcou o
início das atividades do empreendimento,
que promete alavancar o mercado do
Circuito das Malhas do sul de Minas.

Construído no centro do Circuito das
Malhas, em Ouro Fino, o Portal Sul das
Gerais foi criado com o objetivo de reunir
em um único local o melhor da produção
de malharias das cidades de Borda da
Mata, Inconfidentes, Ouro Fino, Monte
Sião e Jacutinga, dando visibilidade e
destaque ao trabalho desenvolvido na
região, já reconhecido nacionalmente e
em diversos outros países.

A cerimônia de inauguração contou
com as presenças ilustres dos prefeitos
das cidades que compõem o Circuito das
Malhas, de vereadores, deputados e
também do conselheiro do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), Paulo Paiva, que recebeu uma
homenagem da administração do
empreendimento.

Paulo Paiva, que é natural de Ouro
Fino, se disse lisonjeado pela lembrança
e colocou o BDMG a disposição para
oferecer subsídios para todas as cidades
do circuito. “É evidente que o sul de
Minas é a base de sustentação do
estado. A região é dinâmica e por isso é a
solução para muitos dos problemas do
país. Eu vi essa região crescer e se
transformar nos últimos 15 anos, através
de uma estabilidade dada pelo plano

Real. Isso melhorou a condição dos
assalariados e permit iu que
empreendimentos deste porte surgissem
em nossa região. Desde já afirmo que o
BDMG está aberto para apoiar e oferecer
subsídios para todas as cidades do
Circuito das malhas”, afirma Paiva, que
reitera o papel do governo no processo
de transformação do Brasil. “Não é o
governo que transforma o país. Ele deve
trabalhar para reduzir os impostos, criar
incentivos e garantir que as pessoas
tenham acesso a renda. A partir daí é
possível surgir empreendimentos deste
porte, que ajudam no processo  de
transformação do Brasil, fazendo o país
se tornar um exemplo para a América
Latina e para o mundo”, conclui Paulo
Paiva.

A localização do Portal Sul das Gerais
é estratégica. Situado no centro do
Circuito das Malhas, em Ouro Fino, o
empreendimento favorece tanto os
consumidores que vêm de São Paulo,
como aqueles que chegam de outras
regiões de Minas Gerais. “Eu tenho
certeza que a localização do Portal será
um diferencial muito grande para seu
sucesso comercial. Além de Ouro Fino,
as outras cidades do Circuito das Malhas
vão  ganhar visibilidade nesse
empreendimento maravilhoso”, disse o
prefeito de Ouro Fino, Luis Carlos
Maciel.

O deputado estadual Dalmo Ribeiro,
que também prestigiou a inauguração do
Portal, acredita que a região ficará
conhecida em todo o Brasil. “Esse é um

momento histórico para Minas Gerais e
para toda nossa região. Mais importante
do que levar o nome das cidades do
Circuito das Malhas para todo o país, o
Portal será importante na geração de
emprego e renda. Fomos premiados com
este projeto arrojado, que está pronto
para garantir o desenvolvimento da
região. Agora estamos prontos para
receber os turistas do mundo inteiro”,
acredita o deputado.

Para as cidades que compõem o
Circuito das Malhas, é inegável que o
Portal  vá alavancar a produção  e
comercialização de produtos. “O Circuito
realiza hoje uma de suas metas
primordiais, que é a realização e a
inauguração do nosso showroom no
Portal Sul das Gerais. Isso vai promover
e dar visibilidade a todas as cidades do
Circuito, mostrando nosso potencial
para os visitantes de todo o Brasil”, afirma
o presidente da Associação do Circuito
das Malhas, Francisley Gonçalves.

Passada a inauguração, o foco agora é
no trabalho . “Agora, nossa
responsabilidade é ainda maior. Temos
todos os meios necessários para
alcançarmos o sucesso que planejamos.
Este é o momento de nos dedicarmos ao
trabalho e levar o comércio de malhas da
nossa região para todo o Brasil e para
diversos outros países pelo mundo”,
afirma a empresária Elisângela Germiniani
Maciel, responsável pelo Portal.

O Portal Sul das Gerais está localizado
no Km 55 da rodovia MG 290, em Ouro
Fino.

Cemig substitui 52 luminárias
da Praça Monsenhor Pedro
Cintra em Borda da Mata

A Cemig substituiu 52 luminárias da
Praça Monsenhor Pedro Cintra em Borda
da Mata que vai desde a Basílica Nossa
Senhora do Carmo até o Cemitério
Municipal. Essa obra, só foi feita devido
a colaboração do Gerente da Cemig,
Alexandre Ribeiro de Almeida que
atendeu a solicitação da Prefeitura para
fazer essas substituições. Segundo o
prefeito Edmundo, a mudança é muito
importante para assegurar mais
segurança à população, já que os braços

e as luminárias dos postes já haviam sido
trocadas, e todos, tanto da praça quanto
dos postes estavam precárias.

As próximas ruas que receberão estes
benefícios são  a Eduardo Amaral,
Herculano Cobra e Francisco Marques
da Costa.

“Gostaria de agradecer ao Gerente da
Cemig, Alexandre Ribeiro de Almeida por
atender nosso pedido e proporcionar
mais este benefício à nossa população”,
agradece o prefeito Edmundo. Prefeito Edmundo agradece

Deputado Leonardo Moreira
por incluir Borda da Mata no

Programa do Governo de
Minas “Ginástica para todos”
O prefeito Edmundo Silva Júnior

agradece ao Deputado Estadual Leonardo
Moreira por presentear Borda da Mata
com a inclusão da cidade no Programa do
Governo de Minas “Ginástica para
todos”, que  fornece equipamentos para
montagem de uma Academia ao ar livre.

Das mais de 850 cidades mineiras
beneficiadas com o Programa, Borda da
Mata foi incluída nas 119 beneficiadas
graças a ajuda do Deputado Leonardo
Moreira.

Com um custo de R$ 16,5 mil por kit,
cada município beneficiado receberá um

conjunto com oito equipamentos para
prática de diferentes exercícios. Dos 119
municípios beneficiados, 91 receberão
mais dois aparelhos adaptados para
deficientes físicos. Borda da Mata é uma
das 13 cidades do Sul do Estado que
receberão aparelhos de ginástica para
deficientes físicos, que segundo o prefeito
Edmundo, esses aparelhos para
deficientes foram destinados para Borda
da Mata, porque a cidade possui um
Programa de Acessibilidade, que é muito
elogiado por municípios da região e
aprovado pelo Governo de Minas.

Unidade Básica de Saúde do
bairro Nossa Senhora de Fátima
em Borda da Mata está pronta
Falta a licitação dos móveis e equipamentos para ser inaugurada

A Unidade Básica de Saúde do bairro
Nossa Senhora de Fátima em Borda da
Mata está com as obras concluídas. De
acordo com o prefeito Edmundo Silva
Júnior, essa obra vem para realizar um
sonho antigo da população daquele
bairro e adjacentes, que é um Posto de

Saúde equipado.
Edmundo disse ainda que para ser

inaugurado, agora só falta fazer a licitação
dos móveis e dos equipamentos.
“Depois de adquiridos, ela será entregue
a população completa”, finaliza o
prefeito.

Prefeitura de
Borda da

Mata pede a
população que

coloque
coleiras em

seus cães para
evitar que

sejam
confundidos
com animais
de ruas, pois
estes serão
recolhidos

A Prefeitura de Borda da Mata pede a
população que possui cachorros em casa
que providencie coleiras para seus
animais, pois a Prefeitura está recolhendo
os cães soltos pelas ruas e não quer
confundir animal de estimação com
animal de rua. Para que a pessoa evite
este t ipo de constrangimento, é
importante que coloque coleiras para que
os funcionários municipais saibam que
aquele animal tem dono e não precisa
ser recolhido.

O prefeito Edmundo Silva Júnior pede
ainda a população que ao ver animais
perambulando sem dono, que denuncie
na Prefeitura no telefone 3445-1221, para
que eles sejam devidamente recolhidos.

Prefeito Edmundo aumenta
a subvenção da Apae em
mais 30 mil reais por ano

O prefeito Edmundo Silva Júnior
determinou a Comissão de Orçamento
que aumentasse o repasse da subvenção
da Apae dos atuais 14 mil reais anuais
para 44 mil por ano, ou seja, em mais de
200%. Esse valor será para o ano de 2012.

Ele disse que esse aumento foi para
acelerar a construção da nova Sede da
Apae.

Luminária
nova que foi
substituída
na Praça
Monsenhor
Pedro
Cintra

Unidade Básica de Saúde do bairro N.S. de Fátima
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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

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

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

Tel.:3425-3500 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

Guarda Mirim Irmã Martha de
Borda da Mata forma sua 21ª turma

A “Guarda Mirim Irmã Martha” de
Borda da Mata/MG, no dia 23  de
setembro, às 19h, no Clube Literário e
Recreativo, realizou a formatura da sua
21ª Turma. A cerimônia contou com a
presença de au toridades civis e
rel igiosas, diretores da entidade,
convidados, pais e padrinhos dos
formandos.

Receberam seus cert ificados de
conclusão do curso 58  novos
guardinhas, na presença de outros 42,
integrando um efetivo atual de 100
guardinhas.

Todos os anos, a entidade abre
inscrições em abril, para o curso que tem
duração de 02 meses (maio/junho). Os
prêmios de melhores notas (9,8) foram
entregues a Flávio Gomes da Silva Júnior
e Raquel de Melo Azevedo Souza. Os de
assiduidade (presença 100%) para:
Alexande Barbato Salgueiro, Amanda
Aparecida Teodoro Oliveira, Amanda
Cristina Silva, Andrea Coutinho Borba,
Bruno Aparecido da Silva, Carolina de
Cássia Silva, Jhenifer Rafaela Albano,
Juliana Moreira Simões, Noéle de Cássia
Simões, Ronan Aparecido de Souza e
Waldemar Veronez Júnior.

Na sessão solene, houve também a
cerimônia de graduação para guardinhas
veteranos, em que Quetsia Isley Lima
Rocha, Luana Bento Pereira e Higor
Henrique Alves Camargo  foram
promovidos à patente de “chefe” e
Jefferson Luiz Simões atingiu a mais alta
graduação atual: “sub-inspetor”.

Após o juramento, Jefferson falou em
nome dos guardinhas e Raquel de Melo

Azevedo Souza fez a leitura de belo
poema. A palavra esteve franca, quando
vários oradores fizeram breves
pronunciamentos e, ao final, o Dr.
Gustavo, presidindo a solenidade, fez o
encerramento.

Neste ú ltimo  curso, a “Esco la
Permane nte de F ormação de
Guardinhas” da GMIM esteve integrada
de 16 palestrantes voluntários: Marcela
Mary dos Santos Monteiro, Gustavo
Dantas de Melo, Edson Clayton Dias,
Clayton Serafim da Silva, Nilton Flávio
dos Santos, Adriano Antônio Pereira,
Professora Maria Ângela Costa de
Oliveira, todos integrantes da Diretoria
da GMIM; Padre Daniel Santini, Vigário
da Paróquia da Basílica Menor de Nossa
Senhora do Carmo; Benedito Amaro,
Pastor da Igreja Presbi teriana
Independente de Borda da Mata;
Professor Antônio Carlos de Rezende,
diretor da EE Benedita Baga Cobra;
Sargento Pau lo César  de Almeida,
Comandante do Pelotão da Polícia Militar
de Borda da Mata e Instutor do PROERD;
Dra. Rosângela Lucinda Monteiro,
médica da Clínica MR; Dr. Edgar Garcia
da Silva, médico do  PS Família
Municipal; Dra. Maysa Monteiro Rosa,
dentista do PS Municipal; Gislene Maria
de Viveiros, gerente do Banco do Brasil
e Waldemir Vilas-Boas, gerente dos
Correios e Telégrafos.

O grande objetivo do Curso de
Formação, ministrado pelos professores
voluntários da Escola Permanente, é o
de desenvo lver  o notável projeto
“CONSTRUIR VIDAS”, alicerce da

entidade. Como o próprio nome indica, o
curso fornece aos adolescentes pistas
para o encontro  do “MAPA DO
TESOURO” da vida, preparando-os para
a futura iniciação ao t rabalho e,
sobretudo, para os seus compromissos
de futuros cidadãos, pais e mães de
famílias.

A série de palestras do Curso visa a
formação moral, cívica e espiritual dos
jovens, to rnando-os aptos para o
exercício das funções de guardinhas.
Conscientiza os adolescentes a respeito
da escolha dos valores realmente
importantes em suas vidas. Prepara-os
para a iniciação profissional e os
incentiva a programar bem o seu tempo,
dedicando as horas do seu dia ao
estudo, trabalho, sadio lazer, mas sem
esquecimento do seu valor e do seu
destino eterno, como filho (a) de Deus.

É evidente que as pistas propostas para
essa caminhada, em busca da felicidade
e da realização pessoal, certamente
contribuem para a formação de pessoas
dignas, de personalidade e de bom
caráter. Homens e mulheres de bem,
forças vivas na sociedade, que tenham
espiritualidade, civismo, consciência dos
seus direitos e deveres de cidadãos (ãs)
e saibam respeitar as leis e autoridades
constituídas.

A diretoria da entidade, nesta
oportunidade, quer agradecer a todos
que, de alguma forma, ao longo destes
quase 22 anos de existência, colaboram
e incentivam o trabalho da GMIM.

Muito obrigado!
Gustavo Dantas de Melo

Solenidade de Formatura dos novos Guardinhas

O estilo e charme “Lombardo Romano”
da Catedral de Pouso Alegre ganharão
realce com uma nova pintura interna

Construída no início da década de
1950, a atual Catedral Metropolitana de
Pouso  Alegre, após 61 anos de
fundação , passará por uma nova e
completa  pintura no seu interior.
 De acordo com o pároco da Catedral

Metropo litana, cônego Edson
Oriolo(que elevou a Igreja Matriz de
Nossa Senhora do Carmo a Basílica em
Borda da Mata e também recuperou a
pintura original), a pintura interna da
Igreja está desgastada com a ação do
tempo , além de suas co res não
combinarem com o projeto original da
arquitetura do templo. “Nossa Catedral
é um dos templos mais belos do Sul de
Minas. Seu  estilo de construção
Lombardo Romano exige cores mais
claras (camurça e palha), no interior,que
ajudem a envolver o fiel no Mistério
celebrado  e propiciem  uma sensação
de tranquilidade e de relação mais
profunda entre o divino e o humano. Os
afrescos com as passagens bíblicas
também não combinam com o estilo
arquitetônico de nossa Catedral, que é
mais vol tado para o  neo-clássico
barroco”, comentou.

A ideia original de construção da atual
Catedral Metropolitana surgiu no final
da década de 1940, quando, o então
bispo diocesano de Pouso Alegre, D.
Octávio Chagas de Miranda empenhou-
se na edificação de um novo templo. Na
época, foram necessárias as realizações
de muitas quermesses, doações de
voluntários e o apoio da cidade para
erguer a igreja. Foram mais de 30 anos
de muito trabalho, esforço e espera para
a conclusão da obra, em meados da
década de 1970, quando o arcebispo
metropolitano era D. José D´Ângelo
Neto e o cura da Catedral era monsenhor
Benedito Marcílio Magalhães.
 Preocupado em resgatar  a memória

histórica de Pouso Alegre e trazer o
projeto original de construção da
Catedral para os tempos atuais, o pároco
atual cônego Edson Oriolo dedicou os
recursos adquiridos da Ação Entre
Amigos 2011 para a restauração interna
do maior bem histórico tombado do
município, nossa Catedral
Metropolitana. “Cientes da importância
histórica e religiosa de nosso templo
pretendemos restaurá-lo para que as

gerações futuras possam desfrutar de
sua beleza arquitetônica e manifestarem
sua fé em Cristo Jesus. Depois das
reformas elétricas, do som, do telhado,
do relógio e dos sinos de nossa igreja,
agora vamos cuidar de seu interior.
Nosso  intuito , ao mudar as co res,
baseadas em pesquisas de historiadores
e especialistas em restau ração de
templos antigos é trazer parte do projeto
original, do inicio da década de 50, para
os dias atuais. Será um trabalho árduo,
que necessitará de tempo, mão de obra
especializada e qualificada, além de
muita colaboração por parte dos fiéis”,
disse cônego Edson. E também
comentou do apoio de D.Ricardo Pedro
que tem acompanhado toda a preparação
para a nova pintura interna da catedral.

Os afrescos, que retratam passagens
bíblicas e que compõem a parte
superior do interior da Catedral
Metropolitana também ganharão
novas pinturas, que combinem com o
estilo arquitetônico de construção do
templo.  

Lucas Silveira
Jornalista

Visite o site do Tribuna Popular

Tocos do Moji substitui 80 metros
de bueiro no centro da cidade

A Prefeitura de Tocos do Moji
substituiu 80 metros de bueiros no
centro da cidade, na Avenida Joaquim
Bento da Silva com a Rua José Tomás
Cantuária, com o objetivo de dar mais

vazão as águas de enxurradas no período
das chuvas. Essa galeria era de tubos de
30cm da época em Tocos do Moji
pertencia a Borda da Mata e foi
substituído por tubos de 60cm.

Senador José Bento realiza
no mês de setembro a 1ª

Audiência Pública  com a
participação da comunidade

Primeiro Semestre de 2011

Todos na comunidade foram
convidados a comparecer, dar suas
opiniões e ouvir as respostas de pessoas
públicas.

O comparecimento da Audiência
Pública realizada em Senador José Bento,
no dia 30 de setembro foi grande e o
objetivo foi dar à maior quantidade de
pessoas possível a oportunidade de falar.
Todos os participantes ouviram as
apresentações do  Prefeito Flávio de
Souza Pinto e dos responsáveis pelas
áreas: Administrativa; Agricultura;

Contábil; Cultura; Educação, Esporte;
Financeira; Saúde e Social.

Todos os participantes afirmam ter
havido esclarecimento em todos os
pontos da atual administração e puderam
avaliar tanto as realizações como os
projetos em andamento em suas
respectivas fases.

Não restou nenhuma dúvida quanto à
lizura e competência demonstrada pela
atual gestão que não tem medido esforços
em prol do bem-comum de todos os
bentenses, sem qualquer distinção.

Audiência
Pública em

Senador José
Bento

Obras no
centro de
Tocos do Moji



TRIBU NA PO PUL AR6

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

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.

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

nossos  preços!!!PAPELARIA

Clínica Nossa Senhora do
Carmo comunica que à partir
 de 04 de novembro de 2011, a

 Dra. Nadja Sotero(Cardiologista
renomada) de Pouso Alegre

iniciará atendimento na Clínica.
Cardiologia, Clínica Médica e

Eletrocardiograma.
Contato pelo Telefone:3445-1955

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

Prefeito de Senador José Bento visita
Próinfância de Borda da Mata

 O  Município também foi contemplado com uma obra do Próinfância

No mês de setembro, o prefeito de
Senador José Bento, Flávio de Souza Pinto
esteve visitando em Borda da Mata, a
Creche do Próinfância. Ele foi recepcionado
pelo prefeito de Borda da Mata, Edmundo

Silva Júnior, que mostrou toda a construção
de Borda da Mata. Flávio ficou
impressionado com a obra e feliz por saber
que seu município também foi contemplado
com uma obra deste porte. “Senador José

Bento ganhará uma grande obra” disse o
prefeito Flávio. O prefeito Edmundo
agradeceu a visita e disse estar torcendo
para que Flávio continue fazendo uma boa
administração em seu município.

Prefeito Flávio visitando a Próinfância de Borda da Mata ao lado do prefeito Edmundo

Comarca de Borda da Mata – Secretaria
da única vara edital de praça ou leilão

Processo n° 0083.10.001775- 1
Natureza: Execução
Partes: Texaco Brasil LTDA x José Álvaro

Cobra e Cia LTDA
Advogados: Dr. Décio F.G.T Freire, OAB/

MG 56.543.
Dr. João Carlos R. Sáber, OAB/MG

66.382.
Descrição dos bens:
Um prédio para escritórios e vendas; um

lavador de veículos, sob colunas; uma casa
para borracharia e seu respectivo terreno com
a área de 2.392m², sito a Avenida Magalhães
Pinto, nessa cidade e comarca de Borda da
Mata, medindo 46m de frente e fundos por
52m de cada lado, confrontando na frente com
a Avenida Magalhães Pinto, de um lado com
Artur Anghinuni, de outro lado espólio de
Lauro Megale e fundo com o mesmo espólio
de Lauro Megale, conforme R-1-4.154-
Prot.7.539. sendo que referido imóvel
encontra-se hipotecado a favor de Texaco
Brasil LTDA no referido terreno encontra-se
edificado um posto de gasolina com todas as
suas benfeitorias.

Avaliação do bem imóvel: imóvel avaliado
por R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais) em 20/09/2010.

Localização do bem: Avenida Magalhães
Pinto, centro, Borda da Mata, MG.

O MM. Juiz de Direito em exercício nesta
Vara faz saber que, em 27 de outubro de 2011,
às 14:30 horas, no(a) rua Rio Branco, 40,
centro, nesta serão levados a público por
pregão de venda e de arrematação os bens
acima descritos e avaliados, a quem melhor
lanço fizer, em hasta pública. Quem pretender
arrematar ditos bens compareça no endereço
acima, no dia e hora indicados. Se não alcançar
lanço superior à importância da avaliação, será
feita a venda a quem mais der, às 14:30 horas
do dia 10 de novembro de 2011, no seguinte
endereço: rua Rio Branco. 40, centro, nesta.
O presente edital será afixado no átrio do
edifício do Fórum.

Borda da Mata, 22 de setembro de 2011
Hélio Walter de Araújo Júnior

Juiz de Direito

DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior

Grupo que  freqüenta as
a t i v i d a d e s  d o  C R A S  d e
Senador José Bento participa
d o  e v e n t o  “ E n c o n t r o  e
Encantos” em Poços de Caldas
O Centro  de Referência de

Assistência Social de Senador José
Bento, em comemoração a Semana do
Idoso, proporcionaram ao grupo que
participa das atividades do CRAS uma
viagem de lazer a Poços de Caldas no
dia 27 de setembro . Cerca de 30
pessoas participaram deste evento.

O tema do  evento  em Poços de
Caldas era “Encontro e Encantos” e
as pessoas participaram de mui tas

at ividades como maqu iagem,
massagem facial, cuidados com a pele,
apresentação de dança da tercei ra
idade do SESC e apresentação de
Coral.

As pessoas que part iciparam do
evento agradecem a Prefei tura, na
pessoa do prefeito Flávio de Souza
Pinto, que forneceu o transporte para
eles poderem desfrutar de momentos
tão agradáveis de convivência.

Grupo que
participou do
evento
“Encontro e
Encantos”

50 sacas de café
são furtadas no
bairro Segredo

No dia 24 de setembro, por volta das
8h, a Policia Militar foi acionada a
comparecer no bairro do Segredo, divisa
de Borda da Mata e Bom Repouso, onde
a vítima L. C. P. S, de 40 anos de idade,
narrou aos policiais que durante a
madrugada indivíduos não identificados,
aproveitando da ausência de vigilância,
entraram numa tulha de café de onde
furtaram aproximadamente 50 sacas de
café. Foi registrado boletim de ocorrência
e encaminhado a Delegacia de Polícia
para instauração de inquérito policial.

Duas cabeças de
gado são furtadas de
uma propriedade no

Distrito do Cervo
No dia 24 de setembro, por volta das

12h40, a Polícia Militar foi acionada a

comparecer no distrito do Cervo onde a
vítima C. B. S, de 26 anos de idade,
narrou que durante a madrugada
indivíduos não identificados haviam
furtado duas cabeças de gado de sua
propriedade. No local  os policiais
militares fizeram cópia da gravação de
duas câmeras de segurança que durante
a madrugada registraram imagens dos
veículos provavelmente envolvidos com
o furto, sendo tudo encaminhado a
Delegacia de Polícia.

Homem de 39 anos é
preso por desacato
na Festa do Distrito

do Sertãozinho
No dia 25 de setembro, por volta das

22h15, a Polícia Militar  realizava
policiamento preventivo na festa do
distrito do Sertãozinho, quando os
policiais tiverem que intervir numa briga
momento que o autor E.A.G.C de 39 anos
de idade, passou a interferir na ação dos
policias e após advertido passou a
ofender os militares. Autor foi preso em

flagrante delito por desacato, sendo
registrado boletim de ocorrência e o autor
apresentado na Delegacia de Polícia.

Cinco cabeças de
gado são furtadas de
outra propriedade

no Distrito do Cervo
No dia 03 de outubro, por volta das

16h40, a vítima P.R.F, de 51 anos de idade,
procurou o Pelotão PM de Borda da Mata
onde narrou que uma semana antes
indivíduos não identificados haviam
furtado cinco cabeças de gado de sua
propriedade no distrito do Cervo. Foi
registrado boletim e ocorrência e
encaminhado a Delegacia de Polícia.

Homem é preso
no bairro São

Judas Tadeu com
mandado de prisão

da Comarca de
Iturama/MG

No dia 06 de outubro, por volta das
11has, a Polícia Militar durante
atendimento de ocorrência no bairro São
Judas Tadeu abordou J.R.A, de 28 anos
de idade, sendo que ao conferir seus
dados pessoais contataram que ele
possuía contra si um mandado de prisão
expedido na comarca de Iturama/MG.
Autor foi preso e encaminhado  a
Delegacia de Polícia

“Lamento e não concordo com
a proibição da capina química

pela Anvisa”, diz o prefeito
Edmundo de Borda da Mata

O prefeito Edmundo Silva Júnior diz
que lamenta muito a proibição da capina
química pela Anvisa no perímetro
urbano. “Eu não concordo, já que em
outros locais são permitidos”, frisa e
acrescenta “estudos comprovam que o
produto utilizado na capina química logo
evapora e não temos mãos de obra

suficiente como antes para fazer essa
limpeza manualmente. Lamento a denúncia
do Codema e peço a população que
colabore e tenha paciência até que
achamos outra alternativa para retirarmos
os matos e também limpe em frente as suas
residências, pois esperamos em breve
termos uma solução para este problema.

“A preguiça é a mãe de todos os vícios, fujamos dela e sejamos felizes”
“Quem tudo quer, tudo perde. Limitemos nossas ambições!”
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Médico Cardiologista, Dr. Mário Lúcio de
Almeida Mattozo, diz que sua nova Clínica
 em Borda da Mata oferecerá uma estrutura
 de conforto e agilidade a seus pacientes

“Estamos investindo para melhorar ainda mais a qualidade no  atendimento  em
 cardiologia  já que estou montando uma estrutura  que nesta área Borda da Mata

  ainda não tem que são os exames complementares cardiológicos”.

O médico Dr. Mário Lúcio de Almeida
Mattozo é Clinico geral, Membro efetivo
da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
Especialista pela sociedade Brasileira em
Reabilitação Cardiovascular , membro do
corpo clinico da UTI do Hospital
Regional e Hospital Santa
Paula e  fundador da
Cardiologia do Hospital
Santa Paula  .

Com ampla e
respeitosa experiência em
sua  profissão está há 18
anos em Borda da Mata
atendendo  a população
local e várias outras
cidades  que vem atrás do
seu serviço médico.Para
falar de sua nova Clinica,
situada na Rua Eduardo
Amaral 827, de sua vida
em Borda da Mata e até
mesmo de política. Dr.
Mário Lúcio concedeu uma entrevista
exclusiva ao Tribuna Popular.

Tribuna Popular - Dr. Mário Lúcio,
quando o senhor começou a sua vida
profissional aqui em Borda da Mata?

Dr. Mário Lúcio - Vim para Borda da
Mata  31 de Março de 1993 começando
no Hospital geriátrico, com muito
orgulho, até janeiro de 1998 e passando
no concurso  fui para a Policlínica
ficando de 1994 até 2003. Consultório até
nos dias de hoje.

TP - Hoje o senhor. está atendendo
em Pouso Alegre no Hospital e Clinicas
Santa Paula e isso causou um enorme
desconforto a população  que já está
acostumada e confia em seu trabalho
aqu i na cidade.Quando o senhor
voltará a atender aqui em Borda da
Mata?

ML - Infelizmente não foi  do meu
agrado sair de Borda da Mata , mas
quando você faz uma avaliação e percebe
que precisa haver certas mudanças, já
que sou um médico  que lido com
pacientes potencialmente grave e precisa
haver agilidade no atendimento,   tudo
precisa corresponder as necessidades
do paciente, às vezes é necessário um
pouco de sacrifício para chegarmos ao
nosso objetivo. Agora, eu estou na Santa
Paula, pois houve um atraso na obra da
clínica mais assim que estiver pronta,
estarei de volta e com certeza será em

breve.
TP - Qual o seu projeto com essa nova

clinica em cardiologia aqui em Borda
da Mata, já que tantas  pessoas vem de
várias cidades para procurar o seu
atendimento?

ML -  Graças a Deus,
na vida tudo que você faz
com dedicação, amor e
honestidade ultrapassa
fronteiras. Essa Clínica,
posso dizer assim, é um
projeto de Vida, todos
que são meus amigos
sabem disso, é oferecer
um atendimento
diferenciado ,  fazendo
parcerias com outros
profissionais na
competência e na ética
visando sempre o melhor
para o paciente.

Estou  trazendo, além
de  consultas  clínicas e cardiológicas
os exames de cardiologia
(eletrocardiograma computadorizado,
Monitorização de pressão, Holter,
ecocardiograma  e teste ergométrico).
Abracei  Borda da Mata pois o carinho
que tenho por esse povo é grande.
Borda da Mata há muito tempo me
adotou como filho e eu preciso fazer,
como um bom filho, o melhor por ela,
servindo e ajudando a sua população.

TP - Sabemos que o senhor não
trabalha só aqui em Borda da Mata ,
sua vida profissional é dividida com
Pouso Alegre. O senhor continuará da
mesma forma?

ML -  Toda minha vida foi assim, pois
preciso  de um hospi tal de alta
complexidade para cuidar dos meus

pacientes. Sempre fiz  parte do corpo
clínico da cardiologia do  Hospital
Regional Samuel Libânio e da Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). É por isso,
que sempre posso ajudar meus pacientes
com Cirurgia Cardíaca, Angioplastia,
Cateterismo e vários outros
procedimentos, então preciso estar perto
do recurso. Quantas pessoas já foram
agraciadas por isso.

TP - Geralmente quando uma pessoa
é muita bem conceituada  e querida pela
população, a primeira idéia  é que um
dia ela entrará para a política. Depois
de 18 anos, inúmeras amizades, muito
respeitado por seu trabalho e agora
com esse empreendimento que é sua
Clinica aqui em Borda da Mata, o
senhor pensa em entrar para a política
e se candidatar a Prefeitura?

ML - Eu penso em sempre servir a
população, gosto de estar a disposição
para ajudar, de uma forma ou de outra.
Por enquanto  tenho um compromisso
com Deus  e meus pacientes.

Quero aproveitar agradecer a vocês do
Jornal Tribuna Popular que sempre
trabalharam com seriedade e
competência e a toda população de Borda
da Mata e região pelo prest ígio  e
confiança  por se deslocarem até Pouso
Alegre nesse tempo. Sei do transtorno
causado, das dificuldades, mas sinto
orgulho em tê-los como verdadeiros
amigos. Sempre estarei por perto e que
esta Clínica represente o meu melhor. Vou
dedicar esta Clínica a todos os meus
pacientes amigos que irão ver este
sonho realizado e principalmente aqueles
amigos  que já se foram e estão lá no céu
, mas tenho  certeza que sempre
intercederam por mim. Um grande abraço.

Nova Clínica do
Dr. Mário Lúcio
que está sendo
construída em
Borda da Mata

1º Jogos Escolares de Borda da Mata
 começam dia 17 de outubro

Os Jogos Escolares de Borda da
Mata, organizado pelo Departamento
Municipal de Esportes, terão início
no dia 17 de outubro , às 8h, no
Ginásio Poliesportivo.

Serão  t rês esco las estaduais,
quatro municipais, uma particular e
uma de educação especial que vão

participar.
As modal idades se rão  as

seguintes: Vôlei, Handebol, Futsal,
Queimada, Atletismo(corrida rústica,

100 metros rasos e 50 metros rasos)
e xadrez.

Os alunos serão  divididos em
quatro categorias de 08 a 17 anos.

Valor do combustível que
os três vereadores de Borda

 da Mata, suspensos do cargo,
são acusados de utilizar
durante a campanha é
pouco mais de mil reais

Valter Barbinha – R$102,85; Marruco –
R$578,26; Luiz Carlos Lóia – R$822,65

Os três vereadores de Borda da Mata,
que tiveram seus diplomas suspensos
no dia 03 de outubro, acusados de usar
combustível da Prefeitura durante a
campanha, negam as acusações. Luiz
Carlos e Marruco alegam que receberam
uma doação do partido  e que nas notas
que estão no processo não possuem
assinaturas deles. Já Valter Barbinha diz,

que além de não ter sua assinatura, ele
não recebeu doação do partido.

Os vereadores entraram com recurso
em Belo Horizonte no dia 07 de outubro
e conseguiram efei to suspensivo,
através de Liminar, do afastamento do
cargo para voltar as suas atividades
legislativas normais até a decisão final
do processo em Belo Horizonte.

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.Av. Lauro Megale, 131

Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Vista panorâmica
de Bom Repouso

Imagem de Nossa
Senhora das
Graças

Igreja Matriz

ICMS Turístico 2012 beneficia
municípios do Sul de Minas
e Bom Repouso é uma das

cidades contempladas
Em comemoração ao Dia Mundial do

Turismo, o Governo de Minas anunciou,
no dia 27 de setembro, os 63 municípios
mineiros que serão contemplados com
os recursos do ICMS Turístico em 2012,
previstos em R$ 10 milhões. No Sul de
Minas 21 cidades serão beneficiadas
pela medida, entre elas Bom Repouso.

Na região do Sul do Estado, além de
Bom Repouso, serão contempladas as
cidades  Bueno Brandão, Cachoeira de
Minas, Camanducaia, Candeias,
Capitólio, Carmo de Minas, Consolação,
Extrema, Gonçalves, Ipu íuna,
Paraisópolis, Passa Quatro, Poços de
Caldas, Pouso Alegre, São João Batista
do Glória, São Thomé das Letras,
Sapucaí- Mirim, Senador Amaral, Três
Pontas e Varginha.

Neste ano, 217 cidades mineiras
enviaram para a Secretaria de Estado de
Turismo (Setur) a documentação para
habilitação ao benefício. Houve um
crescimento de 41% na participação dos
municípios em relação a 2010.

Já no ano anterior, 44 cidades mineiras
foram habilitadas e desde janeiro de
2011, semanalmente, estão recebendo o
benefício. A expectativa é de que até o
final deste ano estas 44 cidades recebam
uma soma de R$ 8 milhões.

Requisitos
Os requisitos mínimos para habilitação

do município são: participar de uma
Associação  de Circuito  Turístico
reconhecida pela Setur/MG, nos termos
do Programa de Regionalização do
Turismo no Estado de Minas Gerais; ter
elaborada e em implementação uma
política municipal de turismo; possuir
Conselho Municipal de Turismo
(Comtur), em funcionamento e possuir
Fundo Municipal de Turismo (Fumtur),
em funcionamento. Também é desejável
que o município participe nos critérios
ICMS Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural da Lei Robin Hood.
 ICMS Turístico
A inclusão do critério Turismo no

Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) em
Minas Gerais é resultado de esforço
co letivo entre as Associações de
Circuitos Turísticos, por meio da
Federação de Circuitos Turísticos, e
Setur/MG. Os Decretos nº 45403/2010 e
45625/2011e a Resolução SETUR nº 06/
2010 regulamentam a Lei nº 18.030, de 12
de janeiro de 2009, que dispõe sobre a
distribuição da parcela da receita do
produto  da arrecadação do ICMS
pertencente aos Municípios. O recurso
oriundo do ICMS Turístico poderá ser
investido em ações, programas e projetos
voltados para o desenvo lvimento
turístico dos municípios.

Os três vereadores conseguiram
Liminar em Belo Horizonte e já voltaram

 a exercer a função legislativa normal
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Estatuto da Guarda Mirim Irmã Martha
(Incluídas as alterações aprovadas nas assembléias

gerais de 22/02/92,21/05/2001 e 05/01/2.011)
CAPÍTULO I: “ Da Denominação,

Sede e Fins”

Artigo 1º. A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha de Borda da Mata,
constituída em 07 de março de 1990, é
uma entidade civil , beneficente,
filantrópica, de fins não econômicos e
não lucrativos e terá duração por tempo
indeterminado, com sede neste
município de Borda da Mata, Estado de
Minas Gerais e foro nesta mesma cidade.

Artigo 2º. A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha tem por finalidade a
promoção e proteção dos menores
ado lescentes, sem qualquer
discriminação, na faixa etária de 15
(quinze) a 18 (dezoito) anos, dando-lhes
uma formação moral, cívica e religiosa
só lidas, bem como uma iniciação
profissional, de conformidade com o seu
projeto “Construir Vidas”, visando uma
educação verdadeira e integral,
alicerçada no trabalho, na honestidade e
no amor, que lhes garanta um futuro
melhor.

§ 1º. A Sociedade Guarda Mirim Irmã
Martha, entidade registrada no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) e no Conselho
Municipal de Assistência Social
(CMAS), tem por prioridade  a
assistência social e ainda por objetivos
específicos a educação e formação do
caráter dos adolescentes e sua iniciação
profissional, como aprendizes, visando
seu desenvolvimento integral.

§ 2º. Para tal fim, a entidade promoverá,
anualmente, ou  ainda quando
necessário, o CURSO DE FORMAÇÃO
de guardinhas, ministrado por
voluntários, sem qualquer remuneração
ou vantagem e contará com estrutura
adequada ao desenvolvimento de cursos
profissionalizantes, através de
convênios com órgãos públ icos e
técnicos como o SENAI.

§ 3 º. A entidade executará também
programas de aprendizagem, de forma a
manter a qualidade do processo de
ensino, bem como acompanhar e avaliar
os resu ltados. Aos aprendizes que
concluírem os cursos de aprendizagem,
com bom aproveitamento , será
concedido certificado de qualificação
profissional.

§ 4 º. A contratação, duração  do
trabalho e sua extinção obedecerão as
regras previstas na legislação vigente.

O trabalho do menor não poderá ser
realizado em locais prejudiciais à sua
formação, ao seu desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social, em
horários e locais que não permitam a
freqüência à escola.

§ 5º. Somente poderá ingressar na
entidade o adolescente que comprovar,
obrigatoriamente, estar matriculado e
cu rsando série da rede de ensino
particular ou público, nele devendo
permanecer enquanto guardinha.

Desta forma, uma das metas da
entidade é contribuir para a inserção,
reinserção e permanência do jovem no
sistema educacional.

Artigo 3º. No desenvolvimento de
suas atividades, a Guarda Mirim Irmã
Martha não fará distinção alguma quanto
à raça, cor, condição social, credo político
ou religioso.

A entidade tem ainda como objetivos
direcionados aos adolescentes mirins:

Assegurar-lhes espaços de referência
para o convívio grupal, comunitário e
social e o desenvolvimento de relações
de afetividade, solidariedade e respeito
mútuo.

Possibilitar-lhes a ampliação do
universo informacional, artístico e
cultural dos jovens adolescentes, bem
como estimular o desenvolvimento de
potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã.

Estimular-lhes a participação na vida
pública e compreensão crít ica da
realidade social e do  mundo
contemporâneo.

Possibilitar-lhes o reconhecimento do
trabalho e da educação como direitos de
cidadania e desenvolver conhecimentos
sobre o mundo do trabalho.

Possibi litar-lhes o  acesso às
experiências e manifestações artísticas,
culturais, esportivas e de lazer, com vistas
ao  desenvo lvimento de novas
sociabilidades.

Artigo 4º. A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha terá um regimento interno
que, aprovado em Assembléia Geral,
disciplinará o seu funcionamento.

Artigo 5º. A fim de cumprir sua
finalidade, a instituição se organizará em
tantas unidades de prestação de serviços
e departamentos quantos se fizerem
necessários, os quais se regerão pelo
Regimento Interno aludido no artigo 4º.

CAPITULO II: “Dos Sócios”

Artigo 6º. A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha é constituída por um número
ilimitado de sócios, distinguidos em 03
(três) categorias:

a) Sócios fundadores e
colaboradores;

b) Sócios contribuintes;
c) Sócios beneméritos;

§ 1º. São sócios fundadores os que
compareceram à reunião de fundação da
Sociedade Guarda Mirim Irmã Martha e
aprovaram os estatutos iniciais e sócios
colaboradores as pessoas que, de
reconhecida idoneidade moral, aceitas
pela Diretoria, desejarem colaborar no
desenvo lvimento dos objet ivos da
Sociedade.

§ 2º. São sócios contribuintes as
pessoas físicas ou jurídicas que, nos
termos destes estatutos e das demais
disposição regulamentares contribuírem
financeiramente para a Sociedade, com
ou sem prestação de serviços pelos
guardas mirins.

Os sócios contribuintes que deixarem
de pagar suas mensalidades ou
contribuições, durante 03 (três) meses,
serão automaticamente excluídos do
quadro social.

§ 3º. São sócios beneméritos os que
concorrem, de forma relevante e
excepcional, para o desenvolvimento da
sociedade, a critério e por deliberação
unânime dos membros da Assembléia
Geral e da Diretoria, em Assembléia
devidamente convocada para tal
finalidade.

    § 4º. O quadro social da entidade
será, assim, constituído de pessoas
físicas ou jurídicas, de reconhecida
idoneidade moral e que, como
colaboradores, se interessarem pelos
objetivos da instituição que são,
prioritariamente, de assistência social e
formação profissional, além de sua
natureza educativa e altruística.

Artigo 7º. São direitos dos sócios
quites com suas obrigações sociais:

I. Votar e ser votado para
cargos eletivos;

II. Tomar parte nas
Assembléias Gerais;

§ único: Os guardinhas que integram
a entidade e seus pais poderão também
votar e tomar parte nas Assembléias
Gerais.

(OBS: § único acrescentado por
resolução da assembléia geral de 22/02/
92)

Artigo 8º. São deveres dos sócios:

I. Cumprir as disposições
estatutárias e regulamentares;

II. Acatar as determinações
da Diretoria e as reso luções das
Assembléias.

Artigo 9º. Os sócios não respondem,
nem mesmo subsidiariamente, pelos
encargos da instituição.

CAPÍTULO III: “Da Administração”

Artigo 10º. A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha será administrada pelos
seguintes órgãos:

I. Assembléia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
Artigo 11º. A Assembléia Geral, órgão

soberano da vontade social, constituir-
se-á dos sócios em pleno gozo de seus
direitos políticos e estatutários, diretores,
guardinhas e pais de guardinhas.

Artigo 12º. Compete, privativamente,
à Assembléia Geral:

I. Eleger o presidente e o
Conselho Fiscal;

II. Decidir sobre a reforma
dos estatutos;

III. Decidir sobre a extinção da
entidade, nos termos do artigo 32;

IV. Decidir sobre a
conveniência de adquirir, transigir,
alienar, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais imóveis;

V. Aprovar o Regimento
Interno ou alterá-lo quando conveniente;

    Artigo 13º. A Assembléia Geral
realizar-se-á, ordinariamente, uma vez por
ano para:

I. Apreciar o relatório anual
da Diretoria;

II. Discutir e homologar as
contas e o  balanço  aprovado pelo
Conselho Fiscal.

Artigo 14º. A Assembléia Geral realizar-
se-á, extraordinariamente , quando
convocada:

I. Pela Diretoria;
II. Pelo Conselho Fiscal;
III. Por requerimento de 30%

dos sócios quites com as obrigações
sociais.

Artigo 15º. A Convocação da
Assembléia Geral será feita por meio de
edital afixado na sede da instituição, por
circulares ou outros meios convenientes,
com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

     § único: Qualquer Assembléia Geral
instalar-se-á, em primeira convocação,
com 60% dos sócios e, em segunda
convocação, com qualquer número.

Artigo 16º. Constituirão a Presidência
de Honra da Instituição o Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz de Menores da
Comarca de Borda da Mata, o Digníssimo
Doutor Promotor de Justiça e Curador
de Menores da mesma Comarca e o
Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de Borda da Mata, no exercício
de suas respectivas funções.

§ 1º. Verificando-se a presença do
Meritíssimo Juiz de Menores entre os
membros da Assembléia Geral, será Sua
Excelência o seu Presidente.

§ 2º. Na sua ausência, a Presidência
será do Excelentíssimo Promotor de
Justiça, ou do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal, ou do Presidente da
Diretoria, ou ainda de membro associado
escolhido, no ato, pelos sócios e
diretores presentes à Assembléia.

Artigo 17º. A Diretoria será constituída
de um Presidente, um Vice-Presidente,
primeiro e segundo Secretários, primeiro
e segundo Tesoureiros.

Artigo 18º. Compete à Diretoria:

I. Elaborar programa anual
de atividades e executá-lo;

II. Elaborar e apresentar à
Assembléia Geral o relatório anual;

III. Entrosar-se com
Instituições Publicas e Privadas, para
mútua colaboração em atividades de
interesse comum;

IV. Dispor das economias da
Guarda Mirim para a compra do que
necessitar, dentro das possibilidades do
Caixa e de acordo com a votação de 2/3
dos direto res presentes, do que se
lavrará ata, ficando o primeiro tesoureiro
autorizado a dispor da importância,
independente de reunião da Diretoria,
para gastos imprescindíveis ao bom
andamento da Sociedade, feita a devida
comprovação das despesas, após a
tomada de preços e com o visto
Presidente;

V. Resolver sobre os casos
omissos, lavrando-se ata da resolução.

Artigo 19º. A Diretoria reunir-se-á, no
mínimo, cada 02 (dois) meses .

§ único: Qualquer membro da Diretoria
poderá se demitir e será demitido por ela,
quando faltar a 05 (cinco) reuniões
consecutivas.

Artigo 20º. Compete ao Presidente:

I. Representar a entidade,

ativa, passiva, judicial e
extrajudicialmente;

II. Cumprir e fazer cumprir os
estatutos e regimento interno;

III. Convocar e presidir as
reuniões da Diretoria;

IV. Presidi r a Assembléia
Geral, nas ausências do MM. Juiz de
Menores, do Dr. Promotor de Justiça ou
do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

V. Assinar, juntamente com o
primeiro tesoureiro, os cheques ou
documentos de levantamento de
importância em dinheiro em banco, de
caixa, etc...,  bem como qualquer
documento que envolva
responsabil idade financeira e
extrajudicial.

VI. Tornar públicas,
anualmente, as atividades e a situação
da entidade.

VII. Escolher, dentre os sócios,
os demais membros da Diretoria.

(OBS: O item VII foi acrescentado por
resolução da Assembléia de 02/02/92).

Artigo 21 º. Compete ao  Vice -
Presidente:

I. Substituir o presidente em
suas faltas ou impedimentos;

II. Assumir o mandato, em
caso de vacância, até seu término;

III. Prestar, de modo geral, a
sua colaboração ao presidente.

Artigo 22º. Compete ao Primeiro
Secretário:

I. Secretariar as reuniões da
Diretoria e Assembléia Geral e redigir as
competentes atas;

II. Publicar todas as notícias
das atividades da entidade;

III. Organizar o arquivo;
IV. Ter sob sua guarda os

papéis, documentos e livros da
Sociedade;

V. Expedir  e receber
correspondências, fazendo-as protocolar
em livro ou pasta especial.

Artigo 23º. Compete ao Segundo
Secretário:

I. Substituir o primeiro
secretário  em suas fal tas ou
impedimentos;

II. Assumir o mandato, em
caso de vacância, até o seu término;

III. Prestar de modo geral a sua
colaboração ao primeiro secretário;

Artigo 24º. Compete ao primeiro
tesoureiro:

I. Arrecadar e contabilizar as
contribuições dos sócios, rendas,
auxílios e donativos em dinheiro ou em
espécie, mantendo em dia a escrituração,
toda comprovada;

II. Pagar as contas das
despesas autorizadas;

III. Apresentar relatórios da
receita e despesas, sempre que forem
solicitadas;

IV. Apresentar  relatório
financeiro  para ser submetido  à
Assembléia Geral;

V. A p r e s e n t a r ,
semestralmente, o balanço ao Conselho
Fiscal;

VI. Conservar sob sua guarda
e responsabilidade o numerário  e
documentos relativos à tesouraria,
inclusive contas bancárias;

VII. Depositar qualquer
importância relativa a contribuições fixas
ou espontâneas, na Caixa Econômica ou
Bancos locais e assinar, juntamente com
o presidente, os cheques ou documentos
de levantamento de importância em
dinheiro.

Artigo 25º. Compete ao segundo
tesoureiro:

I. Substituir o  primeiro
tesoureiro  em suas fal tas ou
impedimentos;

II. Assumir o mandato, em
caso de vacância, até o seu término;

III. Prestar de modo geral a sua
colaboração ao primeiro tesoureiro.

Artigo 26º. O mandato da Diretoria
será de 02 (dois) anos, não devendo
haver mais de uma eleição consecutiva.

Artigo 27º. O Conselho Fiscal será
composto por 03 (três) membros e seus
respectivos suplentes, até o seu término.

Artigo 28º. Compete ao Conselho
Fiscal:

I. Examinar os livros de
escrituração da entidade;

II. Examinar o balanço
semestral apresentado pelo tesoureiro,
opinando a respeito;

III. Apreciar os balanços e
inventários que acompanham o relatório
anual da Diretoria;

IV. Opinar sobre a aquisição e
alienação de bens por parte da
instituição.

§ único: O Conselho reunir-se-á,
ordinariamente, cada 06 (seis) meses e,
extrao rdinariamente, sempre que
necessário.

     Artigo 29 º. A entidade não
remunera, nem concede vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, a seus diretores,
sócios, conselheiros, instituidores,
benfei tores ou  equivalentes. As
atividades sociais destes, assim, serão
integralmente gratuitas e voluntárias.

      § 1º. A entidade também não
distribui resul tados, dividendos,
bonificações, participações ou parcela do
seu patrimônio, sob nenhuma forma ou
pretexto.

      § 2º. São fontes de recursos para
manutenção da entidade aquelas
provenientes de subvenções, doações
ou contribuições de sócios ou não
associados.

      § 3º. A entidade aplicará suas
rendas, recursos e eventual resultado
operacional integralmente no território
nacional, para execução de seus
objetivos institucionais, conforme
determinação legal (Dec. 7.237/2010, art.
40, inc. II).

                                 CAPÍTULO IV:
“Do Patrimônio”

      Artigo 30º. O patrimônio da
Sociedade Guarda Mirim Irmã Martha
será consti tuído de bens imóveis,
móveis, veículos, semoventes, ações,
apólices da dívida pública, depósitos
bancários de subvenções, eventuais
contribuições dos associados, auxílios
e doações em dinheiro ou em espécie.

Artigo 31º. No caso de dissolução
social da insti tuição , os bens
remanescentes serão destinados à
entidade congênere registrada no CNAS
ou entidade pública de amparo a menores
ado lescentes, de preferência nesta
cidade, ou desta região do Estado de
Minas Gerais.

Artigo 32º.  A Sociedade Guarda Mirim
Irmã Martha será dissolvida por decisão
da Assembléia Geral extraordinária,
especialmente convocada para esse fim,
quando  se torne impossível  a
continuação dessas atividades.

Artigo 33º. O presente estatuto poderá
ser reformado, no todo ou em parte,
exceto com relação aos objetivos sociais,
em qualquer tempo, por decisão da
maioria absolu ta dos sócios, em
Assembléia Geral,  especialmente
convocada para esse fim e entrará em
vigor na data de seu registro em Cartório.

Artigo 34º. Os casos omissos no
presente estatuto serão resolvidos pela
Diretoria e referendados pela Assembléia
Geral.

Borda da Mata, 07 de março de
1.990. (Com as alterações das

Assembléias Gerais de 22/02/92, 21/
05/2001 e 05/01/2011).
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Dia 29 de outubro, no Clube Literário e Recreativo de Bom Repouso com a Banda
General Jack, DJ Jesuel e DJ Débora Andrade fazendo a festa...decoração temática,

mega estrutura de som e luz, premiação para as melhores fantasias!!!
Fantasia a festa 2011 - à partir das 23h
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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
Toda linha de Tinta em 6 vezes

sem acréscimo

*Sujeito a aprovação de crédito p ela loja

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

  Praça Antônio Megale,91
Centro de Borda da Mata

Telefax: (35) 3445 1413
E-mail:

comercial@ipelajes.com.br

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

Telefone:
(35)3445-1882

Aqui você tem escolha:
Tintas Suvinil, Coral, Futura,

Itacril e muito mais...

Máquina Self-color com simulador de ambinte.
(Tiramos a foto de sua casa e simulamos

várias opções de cores, é só na IPÊ)

Veja essas

promoções:

TINTA SUVINIL
(Max premium todas as cores - 18L)

De:R$179,00 por
R$149,90

TINTA FUTURA
(Premium acrílica - 18L)

De:R$185,00 por
R$168,00

TEXTURA/GRAFIATO
(25 quilos)

De;R$53,90 por
R$41,90

SELADOR
(Acrílico Itacril)

De: R$59,90 por
R$49,90

x x x x


