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Conselho Tutelar e o mundo
das crianças e adolescentes.
“É hora de se comemorar”
Este 12 de outubro de 2011, foi
diferente, pois nos trouxe certezas de
vitórias e alegrias nas causas sublimes
que nos propomos. Daí a vontade de ver
descritas em letras garrafais histórias
destas trajetórias.
Percorremo s nestes 32 meses,
caminhos complexos, difíceis e árduos.
Tivemos instantes de alegrias e de
tristezas, colocamos sempre a direção em
prol da razão.
Procuramos levar em todos os cantos
uma Esperança num amanhã florido e
enaltecedor. Não sei se fomos sempre
compreendidos ou exaltados, isto pouco
importa nas funções a que nos
propusemos. Entretanto hoje é dia de
agradecermos a esta seleta coletânea de
ami gos que nos deparamo s pelos
caminhos.
Aos membros da Justiça de nossa
Comarca, e em especial aos Drs. Hélio
Walter de Araújo Junior, M.M. Juiz de
Direito e Regina Maria Cappelli D.D.
Pro moto ra
de Justi ça, nossos
agradecimentos pelos laços de apoio e
prestigio a nós dispensados. A amiga
Cláudia Gonçalves Coutinho, Assistente
So cial Judicial, obri gado pel os
préstimos. Ao Prefeito Edmundo Silva
Junior e seus assistentes da Educação,
Saúde, Esportes, Justiça Social, obrigado
pelas muitas parcerias desenvolvidas. Há
aqueles qu e lado a lado conosco
trilharam os mesmos percursos, Policias
Militares e Civis, Comissários, Agentes,
Escrivãs e em especial ao Comandante
Sargento P aulo , no ssos apreços e
gratidão.
As diretoras e coordenadoras de
ensino de nossa rede escolar, extensivos
às professoras e auxiliares, nossos
agradecimento s pelas acolhidas de
serviços.

Aos ami gos da Apae, Creche
Municipal e a Guarda Mirim, nossas
lembranças e registros de louvores.
As amigas Maria Amélia Guilerme
Gouveia, psicóloga Municipal e Giselda
Ribeiro, voluntária da Terapia de Reike,
agradecimentos pelos relevant es
serviços dispensados aos nossos
Jovens Adolescentes e Crianças. Por
último ao mentor e colaborador, de todos
estes serviços Dr. Adolfo de Souza Costa
Jú nior, President e do s Co nsel ho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, criador e executor, entre
outras do Projeto Integração, e a todos
no ssos
Conselheiros,
nossos
cu mpri ment os e apreço s, sem
esquecermo s da co letânea de
colaboradores doadores do Projeto F.I.A
que sustentam financeiramente todas
estas maravilhas e glórias.
Por fim nestas entrelinhas finais,
nossas gratidão ao casal de psicólogos
Luiz Gustavo e Ana Caroline, professores
Rodrigo, Edinho, Rafael e João Paulo,
qu e envolveram-se com nossos
adolescent es na procu ra de di as
melhores.
Parabéns e congratulações a todos
dest a rede glorio sa que algum dia
estiveram de alguma maneira conosco
nesta viagem, que nos tenham
compreendidos ou desculpados, afinal
as nossas vidas são constantes desafios,
onde só os fortes e valentes conseguem
sobreviver de cabeças erguidas, sorrindo
e felizes.
Da turma do Conselho Tutelar 2009/
2012
Wilma Helena da Silva
Claudia Alfano Frausino
Marcela Mary Monteiro dos Santos
Joel Carlos Pereira de Toledo
Rogério Ramirez de Medeiros
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Após 4 anos e 8 meses trabalhando
como vigário paroquial nesta Paróquia
de Nossa Senhora do Carmo, venho
agradecer a Deus por tantas bênçãos
que me concedeu ao longo deste período.
Fo ram anos de crescimento e
amadurecimento, pois quando cheguei
em Borda da Mata, eu tinha apenas 3
meses de padre. Ou seja, esta paróquia
me ajudou a desenvolver os dons que
Deus me deu para colocá-los a serviço
do povo.
Por isso, não existe outra palavra a ser
expressa a não ser: GRATIDÃO!
Gratidão a Deus, por ter me
escolhido para este ministério
ordenado.
Gratidão a Deus pelo nosso Arcebispo,
Dom Ricardo Pedro, que me possibilitou
ficar todo este tempo em nossa paróquia
e que agora me confia uma nova missão;
Gratidão a Deus pela confiança e
abertura de trabalho pastoral que Pe.
Ramon me co ncedeu para que eu
pudesse desenvolver os serviços em
nossa paróquia;
Gratidão a Deus pela vida e ministério
do Pe. Narcizo, pelo exemplo de padre e
amizade;
Gratidão a Deus pelos meus familiares,

“Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem.
O trem que chega é o mesmo trem da partida.
A hora do encontro é também despedida.
A plataforma dessa estação é a vida”

pelo amor, carinho, amizade em todos os
momentos.
Gratidão a Deus pelas coordenações e
pelos leigos e leigas engajados das
comunidades u rbanas e rurais, das
pastorais, dos movimentos e ministérios,
pelo servi ço, comprometimento e
di sponibil idade no s trabal hos de
evangelização;
Gratidão a Deus por todos os órgãos,
instituições, empresas e comércio, que
sempre estiveram de portas abertas para
constru irmo s
parcerias
que
possibilitaram realizar diversos eventos,
principalmente a Festa do Milho.
Gratidão a Deus pelos meios de
comunicação da cidade que se colocaram
a disposição de nossa Paróquia para nos
ajudar na evangelização;
Gratidão a Deus por toda a população
bordamatense, pela amizade e carinho;
Gratidão a Deus, por toda pessoa, que
de uma forma ou outra, fez parte da minha
vida nestes quase 5 anos aqui em Borda
da mata.
A todos, o meu abraço amigo de
reconhecimento de que ajudaram na
minha caminhada e contribuíram para
escrever parte história da minha vida.
Por fim, não poderia deixar de fazer uma

referência especial a alguém que sempre
foi para mim inspiração para a vida
sacerdotal: Monsenhor Pedro Cintra,
nosso eterno Pastor. Mesmo sem
co nhecê-lo pessoal ment e, busqu ei
aprender dele virtudes que nosso povo
guarda em sua memória, pois ele foi mais
que um pastor: foi pai e amigo. Que
Monsenhor descanse em paz e do céu
rogue a Deus bênçãos sobre este nosso
povo e sobre minha nova caminhada
pastoral.
A vida é assim.... tempo de chegar e
tempo de partir... Para mim, não importa
o lugar, a Igreja ou o trabalho que a gente
faz; mas que tudo seja assumido no amor
a Deus e ao povo a nós confiado. A
missão continua onde estamos, para
onde vamos e como Deus quer que seja.
Estou para servir o Cristo, a Igreja, o
povo e todos os que precisarem da graça
de Deus. Saio de Bo rda da Mata
fisicamente, mas Borda da Mata não sairá
do meu coração.
Qu e a Mãe do Carmelo, nossa
padroeira, interceda a Deus por minha
nova caminhada e continue protegendo
todo este amado povo bordamatense.
Amém.
Pe. Daniel Santini Rodrigue

Mais uma ponte é refeita no Sertão da
Bernardina pela Prefeitura de Tocos do Moji
A Prefeitura de Tocos do Moji está
construindo a ponte sobre o Córrego Brejo
Grande, na Rua Miguel Manoel de Godoi, no
Distrito do Sertão da Bernardina. Essa ponte,
antes era com manilhas de um metro de
diâmetro e não suportava o volume de água
durantes as chuvas, causando enormes

transtornos aos moradores da referida rua.
Agora, a Prefeitura está substituindo as
manilhas por uma ponte de concreto, com
uma vazão muito maior de água para
solucionar o problema das enchentes.
De acordo com o prefeito Antonio Rosário,
com essa ponte, já é a terceira que ele arruma

só no distrito, ou seja, substituindo manilhas
antigas e impróprias por pontes de concreto
e maiores para que a população não sofra
mais transtornos com enchentes. Todas as
três pontes do Distrito do Sertão da
Bernardina foram feitas com recursos
próprios.

Construção
da Ponte no
Sertão da
Bernardina

Estrada rural de Tocos do Moji ganha
cerca de 1.500 m² de calçamento
A estrada que liga o Distrito dos
Fernandes ao bairro Fazenda Velha, na
altura do trevo que dá acesso ao Aterro
Controlado da Prefeitura de Tocos do
Moji, está ganhando calçamento neste
trecho, sendo, aproximadamente, 1.500
m².
Segundo o prefeito Antonio Rosário,
neste local, devido ser um trevo muito
movimentado, principalmente na safra do
morango , tem ocorri do diversos
acidentes e muitas famílias residem
próximas ao trevo. O prefeito Antonio
Rosário diz que a solução para que o
lugar torne seguro é somente colocando
calçamento, redutores de velocidade e
uma boa sinalização. “Espero com esta
atitude da Prefeitura dar mais segurança
aos moradores do lo cal”, enfati za
Antonio Rosário.

Calçamento na
zona rural
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do Tribuna Popular em 2011
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Prefeitura de Borda da Mata
economiza na licitação do Projeto
Soma cerca de 360 mil reais e
mais oito ruas serão calçadas
De acordo o prefeito Edmundo de
Bo rda da Mata, depois que o
Departamento de Licitação, fez um
trabalho muito eficaz, no Processo de
Licitação do Projeto Novo Soma, eles
conseguiram economizar quase 360 mil
reais, devido aos pregões realizados. E
quem ganhou com isso foi a população
que será beneficiada com mais obras.
“Parabéns a equipe de licitação por esse
excelente trabalho” diz o prefeito.
Com a economia, a Prefeitura poderá

fazer o calçamento de várias ruas no
bairro Santa Rita e no Distrito do Cervo,
que sem essa economia, não estavam
previstas para este ano.
As ruas beneficiadas são: Bairro Santa
Rita – Ruas Paulo G. Guimarães, Antenor
Rodrigues da Silva, José B. Oliveira,
Adélia Lopes da Silva e Luiz Carlos
Cardoso.
Distrito do Cervo – João Sabino do
Couto, Joaquim Antonio do Couto e
Antonio Alves de Mira.

Parte mais complicada da obra
da Rua Duque de Caxias em
Borda da Mata está em fase final
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Pe. Daniel durante celebração na Basílica N.S. do Carmo
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A Rua Duque de Caxias em Borda da
Mata está fase final de manilhamento,
ou seja, o mais compl icado já foi
realizado. Agora serão confeccionadas
as bocas para captação das águas da
chuva e depois será colocado o asfalto.
O prefeit o E dmu ndo agradece a

paci ência do s mo rado res pelo s
transt o rno s qu e u ma o bra dest e
t amanho pro po rci o na, porém o
resultado final vai valorizar a região e
deixar a Duque de Caxias mais bonita
e co m faci l i dade no t rânsi t o de
veículos.

Pequenas praças de
Borda da Mata começam
a ser revitalizadas
De nt r o d o cr o no gra ma de
revitalizar pequenas praças, trevos
e rot at ó ri as de Borda da Mata, a
primeira já foi beneficiada. É a que
fica na saída para To cos do Mo ji,
próximo a entrada do Pesqueiro São

Mateus.
A próxima a ser recuperada será
no bairro Santa Rita, que fica no final
da Rua Francisco Marques da Costa
e aos pou cos as outras vão receber
o benefício.

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
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“Dia da Cidadania” marca Dia Especial em Senador José Bento
O Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS “D. Catarina Floriano de
Souza” em parceria com as Secretarias
de Educação e Saúde, SESC, voluntários
e o apoio da Prefeitura Municipal,
promoveu no sábado, dia 15 de outubro,
o primeiro “Dia da Cidadania”. O evento
aco nteceu durante o dia todo,
oferecendo gratuitamente à comunidade
serviços nas áreas de saúde, cidadania e
lazer.
O serviço mais aguardado foi a emissão
de documentos: Cédula de Identidade,
CPF, Carteira de Trabalho e Título de
eleitor. Segundo a organização do evento
foi de grande importância, pois garantiu
o acesso a serviços que normalmente não
estão disponíveis na cidade.
Na tenda da beleza o foco foi levantar
a auto-estima oferecendo corte de cabelo,
penteados, limpeza de pele e manicure.
Atendimentos de saúde como índice
glicêmico e aferir pressão arterial,
também foram bastante procurados.
As crianças tiveram a tarde inteira de
diversão na área de lazer repleta de

Atendimento na Tenda da Beleza

brinquedos e atividades recreativas. E
no encerramento do dia elas também
receberam lanche.
Para o prefeito Flávio de Souza Pinto,
a
reali zação
deste
evento
pro porcionando ao mesmo tempo
momentos de lazer e o acesso a serviços,
representa uma, entre tantas formas de
inclusão, facilitando a vida de muitas
famílias que precisam da atenção do
poder público, de modo a garantir-lhes o
pleno exercício da cidadania.
O aposentado Sebastião Lopes do
Couto marcou presença no “Dia da
Cidadania” para tirar a primeira via da
identidade: “Fui três vezes a Pouso
Alegre, mas perdi a viagem, não consegui
a minha identidade, já havia desistido e
quando fiquei sabendo que poderia fazer
aqui facilitou bastante.”
A Sra. Deolinda Silveira Fernandes, de
73 anos, também veio para fazer seu RG:
“Sempre onde vou pedem para
apresentar o RG, um documento
necessário que até hoje não havia tido a
oportunidade de emitir.”

Mais fotos deste evento no
site do Tribuna Popular

Adolescentes cadastrando CPF e RG

Atendimento de Saúde

Equipe do Cartório Eleitoral e do Instituto de Identificação

Lanches às Crianças

Brinquedos para homenagear às crianças pelo seu dia

Crianças cadastrando RG

Emissão de Carteira de Trabalho

Deficiente cadastrando RG

Equipe de Assistente Social

Cidadã com Título Eleitoral

Contadores de histórias e pintura no rosto

Atendimento à população

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral
“A fórmula exata da confiança”

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Há 36 anos levando saúde até você
Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.
Modernos equipamentos, mesclando exercícios
localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas
Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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Aparecida - SP

Festa das Crianças no bairro dos
Marques em Bom Repouso
No dia 12 de outubro, no bairro Marques
em Bom Repouso, aconteceu uma grande
festa para as crianças que se iniciou às
15h, após a cerimônia religiosa. Afesta foi
organizada pelo grão mestre Juliano e sua
noiva Márcia de Lima e os festeiros Joélsio
e Marciel. O bolo de 25 quilos foi feito com
carinho pelas senhoras Vilma e Márcia,
também houve muito refrigerante, algodão

doce e saquinhos de surpresa que ficou
por conta do grupo Topete Mágico e sua
equipe coordenada pela Isabela. Também
teve gincana, brincadeiras, fantasias e
pintura no rosto que ficou por conta do
grupo Will Pietro Eventos. O orçamento
da festa foi coberto por doação dos
moradores dos Rodrigues e Marques.
Mais de 300 pessoas estiveram presentes

e o Grão Mestre diz: “Eu dediquei ao
máximo possível às crianças, mas nós
sempre podemos melhorar, obrigado a
todos os amigos e pessoas que ajudaram
a realizar a alegria das crianças e
especialmente ao meu irmão mestre Benê,
Márcia, Will e Isabela que me
incentivaram”. As sobras foram doadas a
instituição de caridade.

No dia 12 de outubro, Dia consagrado a Padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida, estiveram em Aparecida-SP as pessoas
bordamatenses, Selma Oliveira, Amélia Gouveia, Celma Paiva e Fermiano.

Casamento

Festa em
homenagem
às crianças
no bairro
dos Marques

Festa das Crianças – Horto Florestal
Borda da Mata
Mas uma vez com grande satisfação chegamos a 8° festa do Dia das
Crianças realizada no dia 09 de outubro no Horto Florestal em Borda da
Mata. Contamos com a
presença de centenas de
pessoas,
t ivemos
algodão doce, gelatina,
geladinho, doces e o
tradicional bolo de sete
metros e refrigerantes.
Apesar da chu va
tivemos êxito na festa e
queremos agradecer a
todos os colaboradores
e que Deus os
abençoem.
(S érgio – Um dos
organizadores)

No mês de setembro, casaram-se
em Borda da Mata, Giovana e
Fernando. Ela, natural de Borda da
Mata, filha de José Pereira Lemes e
Maria Aparecida S. Lemes e ele,
natural de Santo André-SP, filho de
Hildeu Martins e Marina Muniz
Martins.
A cerimônia religiosa aconteceu na
Basílica Nossa Senhora do Carmo.
Os noivos recepcionaram os
convidados no Clube Recreativo e
Literário, luxuosamente decorado
pelo Buffet de Inconfidentes. A festa
contou ainda com animação de DJ.
Ao novo casal, felicidades e
bênçãos mil!!!

Pastelaria do Moacir oferece lanches
para comemorar os Dias da Criança,
do Idoso e do Deficiente
No mês de outubro são comemoradas
muitas datas importantes e que merecem
sempre ser lembradas pela sociedade. A
Pastelaria do Moacir, localizada no centro
da cidade, todos os anos gosta de
participar oferecendo aos homenageados
deliciosos lanches.
Para comemorar o Dia do Idoso, a
Pastelaria recebeu os idosos do Lar Irmã
Maria Augusta onde eles puderam se

divertir e ainda passar algumas horas
agradáveis saboreando salgados e sucos.
O mesmo aconteceu para comemorar o
Dia do Deficiente, quando a Pastelaria
recebeu os alunos da Apae.
Já para comemorar o Dia das Crianças,
a Pastelaria fez uma parceria com a
Prefeitura, onde juntos ofereceram uma
grande festa na Praça Antonio Megale no
dia 12 de outubro, onde foram servidos

lanches, sucos, refrigerantes, brinquedos,
parquinho de diversão e ainda muita
diversão com Palhaços imitando a dupla
de palhaços Patati/Patatá.
Moacir, proprietário da Pastaleria, diz
estar feliz em poder participar destas datas
comemorativas. “Isso é o mínimo que a
gente pode fazer para agradecer tantas
bênçãos que recebemos todos os
dias”.

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

Alunos da Apae

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

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
Idososdo Lar Irmã Maria Augusta

Festa das Crianças em parceria com a Prefeitura
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Primeira parte do calçamento da
Av. João Olivo Megale está concluída
A primeira parte do calçamento da Avenida João Olivo Megale, futura entrada principal da cidade, já está concluída. A obra
conta com tratamento de águas pluviais e também drenagem dos terrenos adjacentes. A Prefeitura espera com isso resolver
um antigo problema dos proprietários de terrenos, permitindo que eles possam construir e desenvolver a região. Logo após
o término desta parte, terá início ao outro lado da avenida.
A prefeitura informa ainda que mesmo estando concluída a parte do calçamento, ela não será liberada enquanto os meiosfios não tiverem suas laterais aterradas. Também a beira da avenida será arborizada para embelezar a entrada da cidade.

Escola do bairro Santa Cruz em
Borda da Mata deverá ter suas
obras concluídas em dezembro
“Foram investidos cerca de 600 mil reais e
ela terá instalações modernas”, diz o
prefeito Edmundo

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 463/2011
“Al tera remuneração do plantão
médico prevista no art. 3º da Lei nº 1328
de 01 de novembro de 2002”
A Câmara de Vereadores de Borda da
Mata aprovou, e eu, Prefeito Municipal
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Lei nº
1328/02 que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.3º - o valor da remuneração dos
servi do res médicos é de R$ 50,00
(cinqüenta reais) por hora, reajustados
de acordo com o reajuste dos servidores
municipais.”
Art. 2º As despesas decorrentes da
execução desta Lei serão suportadas
pelas dotações orçamentárias vigentes,
suplementadas se necessário.
Art. 3º Permanecem inalteradas as
demais disposições da Lei nº 1328/02.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação
Sala das sessões, 22 de setembro de
2011.

Proposição de Lei
Complementar nº 465/2011
Câmara Municipal de Borda da Mata
Insti tui a Lei Geral Muni cipal da
Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Empreendedor Individual e
dá outras providências.
(A Proposição completa você pode ver
no si te do Trib una Popu lar –
www.tribunabm.com.br)

Proposição de Lei n°466 /2011
“Dá nome na praça de esporte na rua
Santa Terezinha,s/n, no município de
Borda da Mata.”
O povo de Borda da Mata por seus
representantes aprova e eu, Edmundo
Si lva Ju nio r, prefeito mu nicipal,
sanciono a presente Lei:
Art. 1º Fica nomeado como João
Batista Branquinho a praça de esportes
localizada na Rua Santa Terezinha no
município de Borda da Mata.
Art. 2º Fi cam revogadas as
disposições em contrário.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das sessões, 19 de outubro de
2011.
Maria Izabel de Lima Cobra
- Presidente da Câmara –
José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente –
José Alfredo do Couto
- Secretário -

Indicações
Indicação nº 597/2011
Que seja feito o melho ramento da
iluminação pública na praça localizada no
bairro Barro Amarelo. Que seja feito ainda
um estudo para melhorar o tráfego no
semáforo localizado na Av. Magalhães Pinto.
JUSTIFICATIVA
A praç a referida está com pouca
iluminação, sendo certo que o melhoramento
trará mais segurança para o moradores que ali
freqüentam. Com relação ao tráfego, a
indicação de passagem permitida para quem
segue sentido Ouro Fino, é muito pequena,
causando congestionamentos naquele local.
Indicação nº 598/2011
Que seja feito o melhoramento da rua
principal do bairro Barro Amarelo, asfaltando
ou colocando bloquetes.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas,

são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
O município, conforme se denota dos
projetos de lei colocados em pauta, possui
condições financeiras de arcar com os custos
básicos para melhoramento de tais vias,
tornando-se imprescindível tal atendimento.
Sabe-se tratar ainda de questão de saúde
pública, até porque o tempo seco dos dias de
inverno e outono prejudicam sobremaneira a
saúde dos mais idosos e das crianças.
Salienta-se tratar-se de uma via pública
principal, o que gera mais urgência no
atendimento do pedido.
Indicação nº 599/2011
Que seja realizada com urgência a reforma
dos banheiros públicos do Distrito do
Sertãozinho.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos são uma necessidade básica,
co nforme estab elec ido no art. 30 da
Constituição Federal.
Neste caso, a manutenção e reforma dos
banheiros públicos (q ue, diga-se de
passagem,foram construídos na gestão de
1982 a 1988, sem qualquer histórico de
reforma até o momento) é uma questão de
saúde pública, indispensável ao interesse
público.
Indicação nº 600/2011
Que seja feito o melhoramento da ponte
do bairro “PAIOL DO CAMPO” – Ribeirão
“queima-porva”.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas
pontes, são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
O município, conforme se denota dos
projetos de lei colocados em pauta, possui
condições financeiras de arcar com os custos
básicos para melhoramento de tais vias (a
ponte que liga o “campo” ao “matadouro”,
tornando-se imprescindível tal atendimento.
Sabe-se tratar ainda de questão de saúde
pública, até porque a ausência da ponte
prejudica sobremaneira o direito de ir e vir
dos mais idosos e das crianças, além daqueles
que necessitam dela de forma geral.
Salienta-se tratar-se de uma via pública
(ponte), o que gera mais urgência no
atendimento do pedido.
Indicação nº 601/2011
Que seja feito o melhoramento da ponte
do bairro “PAIOL DO CAMPO” – Ribeirão
“queima-porva”.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas
pontes, são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
Salienta-se tratar-se de uma via pública
(ponte), o que gera mais urgência no
atendimento do pedido.
Indicação nº 602/2011
Que seja realizada a colocação de redutores
de velocidade na Rua BUENO BRANDÃO
do município onde existem d iversas
residências com trânsito intenso, evitandose velocidades exageradas pelos condutores.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas
pontes, são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
O município, conforme se denota dos
projetos de lei colocados em pauta, possui
condições financeiras de arcar com os custos
básicos para melhoramento e colocação de
tais vias .
Sab e-se tratar aind a de questão de
SEGURANÇA pública, até po rque a
ausênc ia dos REDUTORES prejudica
sobremaneira o direito de ir e vir dos mais
idosos e das crianças, além daqueles que

TRAFEGAM NO LOCAL.
Salienta-se tratar-se de uma via pública de
grande movimento, o que gera mais urgência
no atendimento do pedido.
Indicação nº 603/2011
Que seja co ntinuado o trabalho de
patrolamento e cascalhamento da estrada (
antiga linha ferroviária ) entre o bairro Santa
Cruz e a Turma. E também seja feito
patrolamento da estrada mestre de Borda da
Mata até no Distrito do Sertãozinho.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas,
são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
E é necessário este serviço nas estradas,
tendo em vista que o trabalho já foi realizado
até mais ou menos a metade da citada
via.Entretanto, como está, vários moradores
ainda não foram beneficiados pelo serviço.
E a outra estrada salienta-se tratar-se de
uma via pública de grande movimento, o que
gera urgência no atendimento do pedido.
Indicação nº 604/2011
Na rua Targino Candido de Oliveira colocar
placa de P ROIBIDO PARA /
ESTACIONAR, em um dos lados.Do posto
de combustível cervão até o açougue do Braz.
Na Rua Antonio Alves de Mira colocar
placa de P ROIBIDO PARA /
ESTACIONAR, em um dos lados, do grupo
escolar Pio XII até o Armazém do Jair.
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICA-SE DEVIDO AO ENORME
TRÂNSITO DE VEÍCULOS NO LOCAL
E PELO FATO DE QUE A RUA É MUITO
ESTREITA, ALÉM DE TRATAR-SE DE
ÁREA COMERCIAL.
Indicação nº 605/2011
Que contratado ou destinado profissional
da área médica (médico clínico geral) para o
bairro
cervo – distrito do cervo e barro
amarelo, tendo em vista a inexistência médicos
no bairro.
JUSTIFICATIVA
A saúde é um bem de todos e um dever do
Estado, sendo que o Bairro encontra-se sem
o profissional para atend imento d os
necessitados..
Indicação nº 606/2011
Manutenção e aplicação de água por
caminhão-pipa na Rua Duque de Caxias, entre
o s upermerc ado do P aulo Bento e o
Supermercado do Gilberto Cigano.
JUSTIFICATIVA
Justifica-se a presente indicação pelo fato
de haver grande reivindicação dos moradores
do local, especialmente porque com o tempo
seco a poeira da obra na referida rua tem
provocado prejuízo a saúde daqueles que lá
residem.
Indicação nº 607/2011
Que seja feito o patrolamento e
cascalhamento da estrada que vai até o Bairro
das Roseiras.
JUSTIFICATIVA
Sabe-se que a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas,
são uma necessidade básica, conforme
estabelecido no art. 30 da Constituição
Federal.
Fazemos este pedido, pois tratar-se de uma
via pública de grande movimento, o que gera
urgência no atendimento.
Indicação nº 608/2011
Que seja criado dentro da Secretaria de
Obras, o Departamento de estrada e rodagem.
JUSTIFICATIVA
Co mo estab elec ido no art. 30 da
Constituição Federal, a manutenção dos bens
públicos e, especialmente as vias públicas,
são uma necessidade básica. E com a criação
deste departamento achamos que irá agilizar
o trabalho das máquinas, caminhões e até
mes mo do pessoal, já que ficaria um
responsável mais de perto no trabalho e quem
precisa do trabalho feito.

As obras da Escola Municipal Antonio
Marques da Silva, no bairro Santa Cruz
em Borda da Mata, já estão bastante
adiant adas e segu ndo o prefei to
Edmundo, a previsão é que em dezembro
esteja concluída. Aescola com modernas
instalações e futuramente receberá uma
quadra poliesportiva.
No dia 24 de outubro, o prefeito
Edmundo e o vereador Quirino Zé do
Povo estiveram visitando a obra e Quirino
fez o seguinte comentário: “A estrutura
é de escola particular”.
A próxima escola que receberá obras é
a Professora Diva Ribeiro dos Santos do
bairro Santa Rita, que segundo o
Arquit eto José Au gust o, que
desenvolve todos os projetos da
Prefeitura, vai ficar tão bonita e boa

quanto a do bairro Santa Cruz.
O prefeito Edmundo diz que o Projeto
Escola Modelo, com sistema apostilado
do COC, vem resgatar a qualidade do
ensino público, lembrando os bons em
que a escola pública imperava como
ensino de qualidade. “Podemos dizer
que em Borda da Mata, com este sistema
qu e estamo s implantando i nova a
maneira de se tratar a Educação Pública
e o mais importante é o legado que vamos
deixar na Educação e que nunca mais vai
regredir o processo de desenvolvimento”
frisa o prefeito e acrescenta “como diz o
vereador Quirino, com estrutura de
escola particular, as nossas nós vamos
deixá-las iguais ou melhores, tanto na
estrut ura quanto na qu alidade de
ensino”.

Arquiteto José Augusto satisfeito com o resultado do Projeto
desenvolvido por ele para a Escola do Bairro Santa Cruz

Copasa e Prefeitura instalam
reservatório de água no
bairro Morada do Sol
A Prefeitura de Borda da Mata e a
Copasa instalaram um reservatório no
bairro Morada do Sol para resolver o
problema de pouca pressão de água no
bairro.
A Prefeitura fez a base e a abertura das
ligações, enquanto a Copasa forneceu a

Caixa e os canos para melhorar a
distribuição.
Segundo o prefeito Edmundo Silva
Júnior, além de resolver o problema do
bairro Morada do Sol, vai melhorar a
distribuição do bairro Nossa Senhora de
Fátima.

Novo Reservatório e abaixo, o funcionário Maurício, da
Copasa, durante os trabalhos de instalação dos canos
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Ambulatório Municipal de Fisioterapia
de Tocos do Moji ganha reforma interna
O Ambul atório Municipal de
Fisioterapia de Tocos do Moji passou
por uma reforma interna, para dar mais
conforto e privacidade aos pacientes que
são atendidos no local.
Est a reforma co nsti tui em
transformação dos boxes existentes em

salas separadas para individualizar o
tratamento e facili tar para os
profissionais.
Também vale ressaltar que isso foi feito
devido ao grande número de pacientes
qu e estão sendo at endi dos no
Ambulat ório e consequentemente

melhorando a qualidade de vida destes
usuários.
Além da reforma interna, também foi
colocada uma placa de identificação na
entrada para que as pessoas que vem da
zona rural possam achar o local com mais
facilidade.

Dez manilhas são trocadas
na Rua Geraldo Fabrício
da Rosa em Tocos do Moji
A P refeitura de Tocos do Mo ji
substituiu 10 manilhas na Rua Geraldo
Fabrício da Rosa, próximo as obras da
Casa de Repouso, para solucionar um
grave problema de enchente no córrego
que passa pelo local.
As manilhas existentes eram de apenas
60 centímetros de diâmetro e ainda não
tinha o acabamento(cabeça), o que fazia

com que a água infiltrava por fora das
manilhas, chegando mesmo a desabar,
formando uma cratera na rua. Na ocasião,
a Prefeitura solucionou o problema
provisoriamente e agora está trocando
por manilhas de um metro de diâmetro e
ainda fazendo o acabamento para evitar
infiltração e solucionar definitivamente
o problema.

Manilhas substitídas
em Tocos do Moji

Ambulatório Municipal de Fisioterapia

DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior
Denúncia de som com altura
excessiva de madrugada
No dia 09 de outubro, por volta das
2h10 da madrugada, a Polícia Militar foi
acio nada a comparecer na Avenida
Alvarina Pereira Cintra onde constatou,
após denúncia de vizinhos, que havia
som em altura excessiva numa casa
noturna perturbando o descanso de
vizinhos. Foi registrado boletim de
ocorrência sendo determinado ao
proprietário do l ocal qu e cessasse
imediatamente com o barulho, sendo os
Policiais prontamente atendidos.

Motorista inabilitado é multado
em 540 reais no bairro Nossa
Senhora Aparecida
No dia 09 de outubro, por volta das
23h30, a Po líci a Mi litar efetuava
patrul hamento pel o bairro Nossa
Senhora Aparecida quando abordou um
veículo VW Fusca que ao ser fiscalizado,
constataram que o condutor F. A. P, de
31 anos de idade, não era habilitado. Foi
registrado boletim de ocorrência, lavrado
auto de infração de trânsito no valor de
R$ 540,00, sendo o veículo liberado para
uma pessoa habilitada.

Dois homens são presos e um
menor apreendido por furto de
cortinas no bairro Santa Edwiges
No dia 11 de outubro, por volta das
13h, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no bairro Santa Edwiges,
onde a vítima narrou aos policiais que
possui uma fábrica de cortinas e que
havia percebido que o local havia sido
invadido e furtadas várias cortinas. Que
no local estavam com a vítima dois
indivíduos, sendo um adulto de 18 anos
e um adolescente de 16 anos, os quais
haviam sido vistos pela vítima vendendo

cortinas de sua propriedade. Os Policias
confirmaram os fatos, localizando ainda
um terceiro indivíduo de 19 anos de idade
e com eles encontrado várias cortinas
furtadas da vítima. Os adultos foram
presos e o menor apreendido por ato
infracional, sendo todos encaminhados
a delegacia de Polícia juntamente com as
cortinas que foram apreendidas.

Homem de 47 anos é preso por
importunação ao pudor a uma
criança de seis anos
No dia 12 de outubro a Polícia Militar
foi acionada a comparecer no bairro São
Judas Tadeu onde tomou conhecimento
através dos pais de uma criança de 6
anos de idade que o autor, B. L. C. de 47
anos de idade havia abordado a criança
e importunado-a passando a mão em seu
corpo. No local os policiais militares
prenderam o autor por importunação
ofensiva ao pudor, conduzindo para
Delegacia de Polícia da cidade de Pouso
Alegre onde foi autuado e encaminhado
ao presídio daquela cidade.

Homem de 45 anos se
desentende com a família e
efetua vários disparos contra a
residência de seus pais no
bairro Gaspar, mas é preso
No dia 12 de outubro, por volta das
23h, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no bairro do Gaspar, onde a
vítima narrou aos policiais que seu filho,
J. B. C., de 45 anos de idade havia ido até
sua residência onde após um atrito
familiar, saiu da casa e efetuou vários
disparo s em direção a residênci a,
atingindo as paredes, portas e janelas.
Policiais Militares localizaram o autor que
foi preso em flagrante delito, sendo ainda
localizada a arma de fogo a qual foi
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apreendida. Autor e arma apreendida
foram encaminhados à Delegacia de
Polícia da cidade de Pouso Alegre onde
foi autuado e conduzido ao presídio
daquela cidade.

Espingarda calibre 24 é
abandonada no bairro do Açúde
No dia 13 de outubro, por volta das
17h40, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no bairro do Açude onde o
solicitante, morador daquele bairro,
narrou aos policiais que ao retornar para
sua residência, vindo do serviço na
lavo ura, observou uma espingarda
jogada no pasto. Os Policiais Militares
compareceram no local onde constataram
o fato apreendendo uma espingarda,
cal ibre 24, e quatro cartuchos
deflagrados. No local não havia nenhum
indício de crime relacionado à arma,
sendo ela apreendida e encaminhada a
Delegacia de Polícia.

Duas mulheres são presas
por tráfico de drogas no
bairro Santa Edwiges
No dia 14 de outubro, por volta das
16h, a Polícia Militar realizava operação
anti-drogas no bairro Santa Edwiges
quando observaram u ma i ntensa
movimentação de usuários de drogas
nu ma
residênci a.
Abordado s,
confirmaram aos policiais que estavam
comprando drogas naquela casa. Os
po lici ais mili tares abordaram as
proprietárias, sendo P. H. F. F. de 34 anos
de idade e T. M. S. G. de 22 anos de idade,
sendo encontrados com elas 04 pinos de
cocaína e R$ 67,00 em dinheiro trocado.
Ambas foram presas em flagrante delito
por tráfico ilícito de entorpecentes, sendo
conduzidas à Delegacia de Polícia da
cidade de Pouso Alegre onde foram
autuadas em flagrante delito.

Imobiliária
Compra;Venda;
Administração de Imóveis.
CRECI - 3372

Construção do Próinfância em Bom Repouso

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

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

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
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

A construção da Creche do Próinfância do município de Bom Repouso está sendo feita em ritmo
acelerada. As paredes praticamente já estão todas levantadas, como mostram as fotos. Esta é obra que
vai beneficiar muito a população, pois além das crianças que terão um lugar agradável para passarem
partes de suas vidas, as famílias ficarão tranqüilas e felizes por verem seus filhos em um lugar bonito e
confortável. Essa obra, também reflete a preocupação do prefeito Edmilson, com seu vice Messias, em
atender bem os anseios do povo e melhorar cada vez mais a qualidade de vida de seus munícipes.

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
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Obras do Ginásio Poliesportivo de Bom Repouso estão bastante adiantadas
As obras do Ginásio Poliesportivo que
está sendo construído em Bom Repouso
estão bastantes adiantadas. Depois de
pronto, inúmeros serão os benefícios que
a população poderá ter graças ao ginásio.
Além da prática esportiva, muitos outros
eventos poderão ser realizados no local, já
que lá possuirá dois banheiros, masculino
e feminino, palco que comportará grandes
bandas, arquibancada e ainda uma sala de
troféus. A população de Bom Repouso só

poderá ser agraciada com esta obra, graças
ao empenho e esforço do prefeito
Edmilson, juntamente com seu vice
Messias, que desde o início da gestão
perceberam a necessidade do município
em ter um local apropriado para estes
eventos e foram a luta para conseguirem
os recursos necessários para o tão
sonhado Poliesportivo. “Logo a população
ganhará este presente” comemora o
prefeito Edmilson Andrade.

Parte externa do
Poliesportivo

Parte interna do
Poliesportivo

O O
OV EÇ
N ER
D
EN

Advocacia e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
OAB/MG 107.598

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

Panificadora
Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Tel.(35)3445-2161

Real
Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.
Temos empada, bombons
e doces caseiros

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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Semana da Criança 2011 da Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha em Borda da Mata
Como não podia deixar de ser a semana
da criança 2011 foi um sucesso. O tema
deste ano foi o Circo. As crianças se
divertiram com as apresentações dos
palhaços Janjão e Lambão e dos teatros
feitos pelas professoras da instituição.
Curtiram também o escorregador e a
fazendinha alugados especialmente para
esta semana.
Durante a semana foi incluído no
cardápi o lanches di ferenciados
(cachorro-quent e, pastel, pipoca,
algodão – doce, danone, sorvete, bolo
recheado e refrigerante). As crianças
receberam também na saída da creche
várias surpresas: pirulitão, sacolinha
surpresa, bolinha de sabão ou catavento
e um palhaço feito de material reciclado.
Agradecemo s a todos que
colaboraram para o brilho desta semana:
funcionários da creche, colaboradores da
semana da criança e aos nossos
contribuintes mensais.
Equipe diretiva da Creche Municipal
Madre Tereza de Saldanha.

Mais fotos no site
do Tribuna
Popular

Alguns flashes da
Festa das Crianças
na Creche:
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“Nós estamos fazendo muito bem nossa parte” é o que diz o prefeito de Senador
José Bento Flávio sobre o problema do desvio da BR 459 por seu município
Sobre a questão do desvio do asfalto
da BR 459, por dentro do município de
Senador José Bento e tem causado
transtorno a população, o prefeito Flávio
de Souza Pinto diz que o que compete a
Prefeitura fazer para amenizar o problema,
ele tem feito. “É bom explicar ao povo
que a BR 459, interditada, é uma rodovia
federal e compete somente ao DNIT
solucionar o problema o mais rápido
possível. Nós estamos insistindo para
que o DNIT resolva o problema e graças
ao nosso trabalho persistente, desde o
início dos problemas, é que o DNIT está
arrumando a estrada de terra, através da
empresa Sagendra, agilizando a liberação
da BR 459 e ainda vai recuperar o asfalto
das avenidas danificadas dentro do
perímetro urbano. O que compete ao
município que é cobrar do DNIT, com
inúmeros ofícios, estamos fazendo e
graças a Deus estamos sendo atendidos
e em breve, esse transtorno vai acabar”
frisa o prefeito Flávio.

Veja os ofícios, o último
que o prefeito enviou ao
DNIT e a resposta do
DNIT ao prefeito,
provando que a
Prefeitura está atenta a
este problema que o
DNIT causou a Senador
José Bento.
Gabinete do Prefeito Municipal
Oficio n° 112/2011
Data: 10 de outubro de 2011-10-19
Ilma. Sr.ª
Lídia Biaso Bacha Martins
DD. Engenheira Supervisor
DNIT – Unidade Local
Pouso Alegre/ MG
Senhora Engenheira,
Venho pelo presente, solicitar deste
Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transpo rtes – DNIT, a especial
atenção quanto aos inúmeros e graves
problemas vivenciados no Município de
Senador José Bento,conforme segue.
Como se sabe, a BR 459 está sendo
reestruturada, com várias obras viárias
no trecho que corta o Município de
Senador José Bento. No decorrer das
obras, o trânsito fluía apenas num
sentido, em sistema de revezamento,
concomitante com a execução das obras.
Há mais de quarenta dias, detectou-se
o comprometimento de uma encosta, num
barranco às margens da rodovia, por
conta da forte alteração topográfica.
Desde então a rodovia encontra-se
interditada. Assim, todo o trânsito da BR
459 foi transferido para Senador José
Bento, seguindo por doze quilômetros
em estrada municipal não pavimentada,
passando por vias urbanas da cidade,
continuando por meio da Rodovia MG
Felício Pascoal, até o entroncamento
com a BR 459.
Inúmeros e graves transtornos vêm
ocorrendo, desde então. É fácil perceber
que a estrutura da estrada rural, de terra,
apenas cascalhada, bem como as ruas
da cidade, não possuem est rutu ra
adequada para comportar o pesado
trânsito de veículos da BR 459, que é
uma das rodovias mais importantes do
Sul de Minas.
A população tem sofrido co m o
excesso de veículos e com os riscos
causados pelos transtornos. Muitos
acidentes já ocorreram e, infelizmente,
outros acontecerão, pois a estrutura das
vias utilizadas não consegue atender a
demanda de transporte.
Cumpre relatar algu mas das
dificuldades e prejuízos vivenciados pelo
Município diante desta dura realidade.
A estrutura viária do Município, que
era adequada apenas às necessidades
locais, não está comportando o excesso
de veículos e a sobrecarga de peso. Toda
a estrutu ra viária existent e está se
acabando com calçamento deteriorado,
base e cascalho comprometidos, asfalto
se desfazendo e até uma ponte, localizada
sobre o Rio Cervo, está dando sinais de
comprometimento.
A Avenida Ângelo Belli, que passa por
nossa cidade, está destruída. Assim,
como a estrada do Bairro Água Parada,
bem como o trecho pavimento em
bloquetes, no núcleo do referido bairro.
A rede de água e esgoto localizadas sob
as vias estão totalmente danificadas,
causando
diversos
prej uízo s,
comprometendo o serviço de
abastecimento.
As pessoas que residem nas margens
da estrada já não suportam mais os
transtornos causados pelos veículos

pesados, pela alta velocidade e pela
poeira intensa, causando-lhes problemas
de saúde. Muitas casas estão com a
estrutura abalada. Para piorar a situação,
com o período chuvoso, a estrada fica
intransitável, com enormes carretas
encravadas, demandando situações
emergenciais para as quais a Prefeitura
não tem infraestrutura de atendimento.
Muitos veículos têm ficado presos na
estrada, impedindo o acesso local das
pessoas do Bairro e da cidade. Com isto,
o transporte escolar, o escoamento da
produção l eiteira e até mesmo o
transporte escolar, o escoamento da
produção l eiteira e até mesmo o
transpo rte de pacientes ficam
impossibilitados. Já não é mais possível
socorrer os inúmeros veículos que ficam
presos na estrada, mas a Prefeitura se
coloca numa situação extremamente
difícil, diante da necessidade de se
reestabelecer o trânsito, o acesso, os
serviços públicos e a comunicação.
A situação, que já é crítica, está se
agravando com o início do período
chuvoso. A cada chuva o Município e
sua população tem enfrentado uma
situação para a qual ele não possui
condições de atender. Alunos, pacientes
doentes, funcionários da fábrica da
cidade, pessoas da comunidade, todos
ficam prejudicados. A frota e o pessoal
da Prefeitura já não conseguem mais
atender a tantas demandas, devido estes
duros transtornos do qual o Município
passou a ser vítima.
Agregue-se ao fato, que a estrada
municipal, antes da interdição da BR 459,
estava em ótima situação, pois havia
passado por uma ampla o bra de
recuperação. Hoje, a situação financeira
da Prefeitu ra, diante da qu eda
significativa do FPM, não possibilita que
as obras de recuperação sejam refeitas,
ampliando a necessidade de auxílio por
parte do DNIT.
Diante de t anto s problemas, as
organizações da sociedade civil local e
toda a população, bem como a Câmara
de Vereadores, têm cobrado uma ação
mais eficaz da Prefeitura. De modo que o
Prefei to Municipal tem si do
intensamente penalizado e prejudicado
pela ausência de solução por parte do
DNIT.
At é o momento, no que pese a
gravidade da situação, bem como os
diversos contatos realizados com o
DNIT, nenhuma situação foi adotada. A
constru tora contrat ada acel erou o
andamento das obras, aproveitando-se
da interdição da rodovia, mas nenhuma
ação foi realizada no barranco que gerou
toda esta situação.
O ritmo das obras ampli ou
significativamente com a interdição
Obvi amente, com a rodo via sendo
utilizada, com passagem de veículos
concomitante com a execução das obras,
a produtividade das máquinas e do
pessoal era bem inferior. Daí é fácil
perceber porque a empresa contratada,
bem como o DNIT, não ter tomado
providencia alguma até o momento. Até
o contrário, transferiu-se o problema para
o Município, ao passo que diminuíram
os transtornos à empresa, a qual tem
contado significativamente com ganhos
de produtividade.
O Município, desde o início, tem
coo perado com as obras de
reestruturação da BR 459, fazendo tudo
que está ao seu alcance para colaborar
com a questão. Com a interdição, a
Prefeitura se dispôs imediatamente a
disponibilizar o desvio, pensando se
tratar de uma situação de urgência e de
curt o prazo. Porém, devido a esta
cooperação, o Município tem pagado um
preço muito alto, com elevado custo
econômico, social e polít ico. A
administração municipal tem sofrido não
só pela necessi dade de atender às
emergências, bem co mo pela
incompreensão dos usuários da rodovia
e pela população local, que já não
suporta mais esta situação.
Pelo que, solicita que seja assegurado
ao Município a recuperação de um Km
de asfalto no trecho urbano prejudicado.
Que seja realizada a recuperação de doze
Kms de estrada vicinal que estão sendo
destruídas; bem como que seja fornecida
200 horas de máquina para efetuar a
retirada de cascalho, a fim de possibilitar
a recuperação das vias.
Para qualquer informação ou
esclarecimento adicional, coloca-se a
Prefeitura à inteira disposição de vosso
gabinete.
Sendo só o que se apresenta para o
momento, renovo protestos de estima e
consideração.
Respeitosamente,
Flávio de Souza Pinto
Prefeito Municipal

Estrada que está sendo recuperada
pelo DNIT e o prefeito Flávio de
Souza Pinto com sua incansável
cobrança do DNIT para recuperar os
estragos feitos pelo Órgão em seu
município.

PSD é
constituído
em Senador
José Bento
O novo partido PSD – PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO –
KASSAB – teve sua Comissão
Provisória deferida junto ao TSE
para o Município de Senador José
Bento.
Co m o mais puro espíri to
democrático e sob os ideais de
participar, sugerir e decidir o PSD
de Senador José Bento buscará
ou vir todo s os cidadão s e se
compromete a fazê-los ouvidos
junto aos órgãos: regional, estadual
e federal.
O novo Partido vem para somar à
Coligação de Governo da atual
gestão composta pelo PMDB; PR;
PT e agora também com o PSD.

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata,
quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da
Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e
saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro
setor. Também há verbas de convênio, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.
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MUNICÍPIO DE
TOCOS DO MOJI- MG
EXTRATO DO EDITAL DE
PROCESSO SELETIVO
A Prefeitura Municipal de Tocos do Moji-MG TORNA
PÚBLICO que estarão abertas no período de 31 de outubro a 04 de
novembro de 2011, na sede da Prefeitura Municipal (de segunda a
sexta), no horário de 8h às 11h e 13 as 16h, inscrições ao Processo
Seletivo para contratação temporária de Nutricionista, visando suprir
carências provisórias e, a falta de candidatos concursados e/ou
habilitados O Edital em seu inteiro teor está à disposição dos
interessados na Prefeitura Municipal – Tocos do Moji, 25 de outubro
de 2011. – Antônio Rosário Pereira – Prefeito Municipal.

Dr. Mário Lúcio de A. Mattozo
(Cardiologista)
Está atendendo no Hospital e Clínicas Santa
Paula - Santa Paula Cardiologia
Avenida Getúlio Vargas, 33 – Centro
Atrás da Catedral
Pouso Alegre – MG
Telefones para contato:
3422-1724 / 3449-1002 / 9973-4948
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O Departamento de Assistência Social de Bom Repouso está cadastrando todas as
pessoas que recebem aposentadoria por deficiência ou idade pela Assistência Social, a
comparecerem ao CRAS das 9h às 16h de segunda a quinta-feira com todos os documentos do
beneficiário e mais os da família com quem mora, até dia 30 de novembro de 2011.
Segue a listagem das pessoas que precisam fazer o recadastramento.

CRAS de Bom Repouso
realiza “2º Bom Repouso
Festejando a Melhor Idade.”
O
Cent ro
de
Referência
de Assistência Social (CRAS), de Bom
Repouso, Prefeito Sebastião Ilto de
Andrade, em parceria com a Secretaria
de Educação, realizou dos dias 3 a 7 de
outubro, o “2º Bom Repouso Festejando
a Melhor Idade.” O evento contou com
varias atrações como: apresentação de
peças teatrais, promovida pelo “Grupo
Vi vendo e Aprendendo na Digna

Idade”
e
pelo “PROJOVEM Adolescente”, além
de pal estras educat ivas com a
Assistente Social do CRAS, Adriana
Maria da Costa e a Dra. Ana Maria
Garcia Andrade, especializada em saúde
do idoso. Também houve apresentação
da banda de música de Bom Repouso e
na sexta-feira um delicioso j antar,
promovido pela Prefeitura.

Flahes do “2º
Bom Repouso
Festejando a
melhor idade”

Secretaria de Educação de Bom
Repouso comemora Dia das
Crianças e Dia do Professor
A Secretaria Municipal de Educação
de Bom Repouso, com o apoio do prefeito
Edmilson, comemorou a Semana da
Criança no municí pio com vári as
atividades nas escolas e também foi
oferecido um passeio de trenzinho às
crianças e montado um parquinho com
brinquedos infláveis em praça pública
para que elas pudessem se divertir. Neste
dia, também foi oferecido pipoca e
algodão à criançada.
Nas escolas, t ambém ho uve um
cardápi o di ferenciado e todas
ofereceram bolo com refrigerantes para
co memo rar, além de di stri buírem
lembrancinhas às crianças.
Mas não foi somente as crianças que

foram homenageadas neste mês de
outubro, os professores também foram
agraciados com um delicioso jantar de
confraternização na Escola Municipal
Prefeito Atílio da Silva Brandão, onde
além dos professores, participaram
também os funcionários da Educação
e o prefeito Edmilson e o vice Messias.
Na ocasião, o prefeito Edmilson
parabenizou os professores pela data
ressaltando sobre a importância dos
pro fessores na fo rmação de uma
sociedade justa e fraterna e aproveitou
para agradece-los pelo belo trabalho
que desenvol vem no muni cí pio ,
elevando a qualidade de ensino dos
alunos.

Prefeito Edmilson
durante homenagem
aos professores

Festa das Crianças em
Praça Pública e nas
Escolas Municipais
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Festa das Crianças em Borda da Mata mais uma vez foi sucesso absoluto
O “Dia das Crianças” de 2011, em
Borda da Mata, mais uma vez foi sucesso
absoluto, graças ao empenho de pessoas
que trabalharam voluntariamente em prol
das crianças.
Esta Ação cont ou com a aju da
vol untária de vário s fu ncio nári os
municipais, sob a organização de Célio
Cabral, Adriana Paiva e Gláucia Brandão,
que com a doação de vários empresários
puderam realizar essa grande festa em
homenagem ao dia das crianças. A festa
teve início por volta das 14h e durou à
tarde toda, as crianças puderam se
diverti r co m vários bri nquedos
espalhados na Praça Antônio Megale,
como as piscinas de bolinha, os pulapula gigantes (cama elásticas) entre
outros.

A organização usava uma camiseta
com o slogan “CRIANÇAS EM
PRIMERIO LUGAR”. Foram distribuídos
mais de 2000 brinquedos, mais de 1000
lanches, 1000 “saquinhos surpresas”,
recheados com balas e bombons, mais
de 500 litros de refrigerantes e sucos,
além de pipoca, algodão doce e outras
guloseimas. O prefeito Edmundo e a
primeira dama Vanusa também colocaram
a “mão na massa”. “É muita gratificante
ver o sorriso estampado no rosto de
no ssas cri anças” diz o Prefei to
Edmundo. As crianças curtiram várias
ho ras de muita emo ção, alegria e
brincadeiras animadas pelo locutor
Márcio Lobão, que conduziu de maneira
profissional a festa, culminando na
apresentação da dupla de palhaços de

Borda da Mata, que representaram os já
consagrados “Patati & Patatá” que
fechou com chave de ouro a festividade.
“Parabéns as pessoas que de uma forma
ou ou tra ajudaram a concretizar a
realização desta festa tão maravilhosa, e
só foi possível realizar este evento
porque contou com o apoio da Prefeitura,
alguns de seus funcionários e da doação
realizadas por alguns empresários. Isso
mostra que com a união e ajuda de poucas
pessoas podemos pro porcionar a
felicidade de muitos. Esperamos no
próximo ano contar com o apoio de mais
empresários para realizar uma festa ainda
melhor”, diz Célio Cabral, um dos

Veja alguns
flashes da festa:

organi zado res. Os partici pant es
adoraram o evento e as mães elogiaram
muito a iniciativa agradecendo aos
organizadores e colaboradores por este
dia tão especial. “Como no ano passado,
foi uma das melhores festas das crianças
que eu já vi em nossa cidade”, diz uma
criança muito feliz.
Confira abaixo as pessoas que
contribuíram para que a festa fosse
realizada:
Organizadores: Célio Cabral, Adriana
Paiva e Gláucia Brandão
Voluntários: Luiz Malvacine, José
Augusto Costa, Ita, Jaqueline, Cláudia,
Lu ciana, Michely, Mári o e Lívi a,
Franciene, Rita de Cássia, Laís Helena,
Raimunda, Lazinha, Clarice, Lúcia,

Walquiria, Adriana Megale e Paulo
Bertolacine, Fernando, Ítalo, Flávio
Henrique, Júlio, Flávio Júnior, “Bugrão”,
Marcos P. Honório, Nilton Flávio, Rita,
Robério, Tatiany, Moacir e Neuza.
P atrocinadores – Edmundo Silva
Júnior, Célio Cabral, Adriana Paiva,
Gláucia Brandão, Renascer Turismo
(Lazinho), RX Construtora (Fernando),
Usina Santa Terezinha (José Humberto),
Vibotur Turismo (Alessandro), Riversul
Tu rismo (Nenê), Unimaquinas
(Henrique), Goldem Turismo (Adeilton),
Laurinho Megale, Ophicina do Micro
(André), Transcouto (Quim), Niemeyer
(Alexandre), Auto Peças Comendador
(Denilson), Auto Posto Estrela da Mata,
Gás do Jairinho, CIA& ART(Luiz Emílio),
Paulo Gobato e Gráfica Tiradentes.

1º Jogos Escolares de Borda da Mata mobiliza cerca de 1.000 alunos/atletas
O Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer de Borda da Mata realizou no
período de 17 a 21 de outubro, os Jogos
Escolares JE-BM/11. Uma iniciativa que
entrou para a história, pois foi a primeira
vez que uma competição desse porte foi
realizada no Município. Uma parceria
qu e i nt egrou os três pi lares
responsáveis pela educação, o Poder
Público, a Escola e a Sociedade. Todas
as nove Instituições de Ensino da cidade
participaram, mobilizando cerca de 1.000
alunos/atletas, além dos docentes e
público envolvidos.
Os Jogos visaram estimular a prática
esporti va no s est abel ecimentos de

ensino fundamental e médio das redes
públicas municipal, estadual e privada,
promo vendo o i nt ercâmbio sócio
esportivo, o exercício da cidadania, a
inclusão de portadores de necessidades
especiais no contexto de integração e
so ciabi lidade
e
indicar
os
representantes do Municí pi o nas
mo dal idades no s pró ximos Jogos
Escolas de Minas Gerias (JEMG).
Na Cerimônia de Abertura realizada no
Poliesportivo, as autoridades civis e
militares presentes, se emocionaram
quando a To cha com o “Fogo dos
Jogos” entrou no Ginásio, carregada
pelo aluno Manoel (Atletismo – APAE),

ao som da Banda do 20º Batalhão de
Polícia Militar, que após, foi entregue à
aluna Natália (Vôlei - Colégio N. S. do
Carmo) e finalmente à aluna Vanessa
(Handebol - E.E.Lauro Afonso Megale),
acendendo a “Pira dos Jo go s”. O
Secretário de Esportes, Nilton Flávio,
enfat izo u em suas palavras, a
importância histórica do esporte na
formação integral da pessoa e o Prefeito
Edmundo, abriu solenemente os Jogos
agradecendo a presença de todos os
presente no Ginásio. Após, houve a
execução do Hino Nacional e
apresent ação da Academia Uni ão
Taekwondo.

Os atl et as foram di vi di do s em
categorias de faixas etárias e sexo, sendo:
C-01/de 8 a 10 anos; C-02/até 12anos; C03/até 14 anos e C-04/ até 17 anos
completos. As modalidades disputadas
foram: Vôlei, Queimada, Handebol,
Atletismo (corrida rústica, 50m e 100m
rasos), Futsal e Xadrez. No dia 21, sextafeira, no Ginásio Poliesportivo, houve a
entrega da premiação por Escolas, onde a
Escola Estadual Pio XII (Cervo) recebeu
das mãos do Secretário de Esportes, o
troféu de campeã geral dos Jogos. A
Escola Estadual Lauro Afonso Megale foi
a Vice-Campeã e a Escola Estadual Dom
Otávio Chagas de Miranda (Sertãozinho)

em terceiro lugar. Todas as Escolas
receberam um troféu de participação.
“O trabalho imprescindível dos
professores de Educação Física
compondo a comissão organizadora, as
articulações realizadas pela Prefeitura e
patrocínio com arbitragem profissional,
premiação, transporte e alimentação, os
voluntários, tudo isso fez com que os
Jogos Escolares entrassem para a história
do Município, sendo um grande sucesso,
alcançando seus objetivos” diz Nilton
Flávio, que agradece a todos os envolvidos
direta e indiretamente e às Empresas
Transcouto e Golden Turismo, Bema
Confecções, Guto Fraga e Polícia Militar.

Vôlei Feminino - CNSC

Handebol Feminino - E.E. Dom Otávio

Largada Corrida Rústica

Xadrez - CNSC x B.B.Cobra

Torcida em partida de futsal

Futsal - E.M. Francisco de Souza Costa

Futsal - EELAM

Futsal Feminino - E. M. Diva R. dos Santos

Abertura - E. M. Antonio Marques da Silva

Abertura - Prefeito Edmundo Silva Júnior

Premiação da Apae

Futsal - E.M. Benedita Braga Cobra

