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Prefeito de Borda da Mata envia Projeto de Lei à Câmara Municipal para
denominar o nome da Creche Próinfância de “Professora Ana Cabral”
Tocos do Moji dá entrada junto a Secretaria
de Estado de Turismo de um Projeto para
Construção de um Mirante na cidade

Ele quer homenagear uma das fundadoras
da Creche da cidade, na época conhecida
como “Clube de Mães”.

No dia 04 de novembro,
foi entregue na
Secretaria de Estado de
Turismo o Projeto para
a Construção do
Mirante de Tocos
do Moji.
Página 3

Creche Próinfância em fase de acabamento

Página 5

Prefeito de Senador José Bento consegue
emenda de 50 mil reais no orçamento do
Estado para adquirir veículo para o CRAS

Unidade Básica de Saúde do Bairro
Nossa Senhora do Rosário em
Bom Repouso está concluída

O prefeito de Senador José
Bento, Flávio de Souza Pinto
esteve no dia 07 de novembro,
em Belo Horizonte, na
Secretaria de Desenvolvimento
Social(SEDESE), onde
encontrou-se com o Secretário
Estadual Vander Borges e com
o Deputado Estadual
Adalclever.

Unidade
Básica de
Saúde

Página 2

Página 4

Caixa abre Edital para implantar
Casas Lotéricas em Tocos do
Moji e Senador José Bento
Página 3

COMUNICADO IMPORTANTE
No mês de dezembro, o jornal Tribuna Popular circula
somente na 1ª quinzena. Portanto, quem quiser publicar
mensagens de Natal e Fim de Ano deverão entregá-las na
REDAÇÃO até o dia 05 de dezembro. Depois dessa data,
o jornal não se responsabiliza de publicá-las.
Desde já agradeço a compreensão
de todos amigos e anunciantes.
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“Ao Pe. Daniel nossas homenagens”
Encontros e Desencontros
São as constâncias maiores de nossas
vidas. Eles são revestidos de lágrimas e
de sorrisos, tristezas e alegrias, numa
variação transparente que fazem bater
fortes sempre nossos corações.
Assim são selados nossos
destinos. Um historiador
exímio teve a felicidade de
comparar nossas existências
como uma longa viagem.
Nela passamos por várias
estaçõ es
cont ínuas,
realizamos embarques e
desembarques, dependem
dos fatos e acontecimentos
desencadeados. Nada vem
selado , tu do desenvol ve
com relativa transição e vontade de um
ser maior, que é o Senhor.
Ele sim é a sintonia maior e única todas
as caminhadas e viagens. Entretanto
nossas vidas são todas elas traçadas por
momentos de exitações constantes, que
nos delegam poderes, denominados
liberdade de expressão e pensamentos.
Vivemos num mundo de oscilações e

de progressos constantes. As ciências e
as tecnologias nunca dormem, caminham
a passos largos rumo a novas conquistas
e vitórias. Mas nós, sempre viajando e
sempre embarcando e desembarcando.
Quando embarcamos!
Qu ando
vencemo s!
Qu ando
sorrimo s!
Quando
fest ejamos!
Quando comemoramos!
Q u a n d o
desembarcamos! Quando
perdemos!
Quando
choramos!
Quando
so fremos!
Quando
lamentamos!
Fal amos
destas
variantes, Amigo Padre Daniel Santini,
poi s não co nseguimo s ver e nem
entender, de outras maneiras sua partida
(desembarque), pois nossas viagens são
sempre um fenômeno dos desígnios
divino, e logo todas bem aceitas e
recebidas, por todos nós.
13/10/2011 - De seus amigos.

II Noite Fest do Coração
do Vale no bairro dos
Garcias em Bom Repouso
Venha participar da II Noite Fest do
Coração do Vale, agora ainda melhor!!!
Duas noites, 25 e 26 de novembro no
bairro dos Garcias em Bom Repouso.
Dia 25, sexta-feira, à partir das 21h,
abertura da festa com a DJ Débora
Andrade e DJ Maizena comandando a

pista.
Dia 26, sábado, DJ Débora Andrade e
DJ Tavinho Miller da D2fm.
Ampla estrutura, praça de alimentação,
transporte gratuito do centro da cidade
até o local do evento, e mais... Entrada
franca.

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
Visite o site do Tribuna Popular - Atualizado diariamente

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

Departamento Municipal de
Assistência Social de Bom Repouso
Serviços que são ofertados

O Programa Bolsa Família tem como
finalidade ajudar as pessoas de baixa
renda
com
uma
renda
adicional. Desenvolvido pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome, o programa se preocupa em
di minuir a mi séria e mel horar as
condições de vida de algumas famílias.
O Bolsa família é integrante da Fome
Zero e já atende 12 milhões de família
em todo o país. Em Bom Repouso são
1086 famílias beneficiárias Considerado
um dos grandes projetos do Governo,
o benefício continua complementando o
orçamento e ajudando a suprir gastos
principalmente com alimentação, saúde,
educação e moradia.
Unificando os programas “Bolsa
Escol a”, “Cartão Aliment ação” e
“Auxílio Gás”, em um só programa, assim
constitui o Programa Fome Zero que
ajuda pessoas desde 2003. A ajuda
financeira é destinada apenas para as
famílias com renda entre R$ 70,01 a R$
140,00 por pessoa e com menores de 15
anos no meio familiar.

Em Bom Repouso
são 1086 famílias
beneficiárias pelo
Programa Bolsa
Família

O programa de benefício social oferece
três tipos de bolsas diferentes: básico
(extrema pobreza, valor de 70 reais),
variável (extrema pobreza, com gestante
ou criança, valor de 96,00 reais) e Variável
para Jovem (não pode ultrapassar o
máximo de 242 reais por mês, destinada
a famílias com jovens de 16 e 17 anos).
O Programa Bolsa Família 2012 deverá
seguir os mesmos critérios das edições
anteriores, exigindo o recadastramento
do s brasil eiros que já recebem o
benefício todos os meses. Quem deseje
se inscrever pela primeira vez precisa
avaliar as condições do programa e
verifi car se preenche os requ isitos
básicos.
A inscrição para o Bolsa Família é um
processo muito simples, basta procurar
o Departamento de Assistência Social

na segunda e terça feira das 9h às 16h
para fazer o cadastramento. A pessoa
precisa fazer o seu Cadastro Único nos
Programas Sociai s e aguardar os
result ados da seleção das famílias.
Qu ant o menor a renda per capit a
comprovada, maiores a chances de
receber o auxílio financeiro do Governo.
As famílias aprovadas recebem um
cartão exclusivo com o qual cadastram
uma senha para poder sacar o dinheiro
do benefí cio t odos o s meses. O
Governo também estipula algumas
condições para distribuir o benefício,
como o acompanhamento da saúde de
todos os membros da família, além
das crianças e jovens matriculadas na
escola. Qualquer duvida e só entrar
em contato pelo telefone (35) 34611239.

Unidade Básica de Saúde do Bairro Nossa Senhora
do Rosário em Bom Repouso está concluída
A Unidade Básica de Saúde do bairro
Nossa Senhora do Rosário, em Bom
Repouso , est á concluí da. P ara ser
inaugurada, falta apenas a aquisição dos
móveis e equipamentos necessários para
o seu devido funcionamento.
Desde o início da gestão de Edmilson
e Messias, eles t em demonstrado
preocupação não somente com um setor,
são todos e essa obra mostra isso, que a
Saúde também inclui numa das áreas
prioritárias de seu Governo.

Unidade Básica de
Saúde

3º Festival de Poesias da Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão em Bom Repouso
No dia 01 de novembro, aconteceu na
Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva
Brandão, o 3º festival de Poesias com a
participação dos alunos do 1º ao 5º ano.
Foi um dia de suma importância para toda
comunidade escolar, pois a participação
e o interesse dos pais em prestigiar seus
filhos foi de grande valor, não só para os
organizadores desse evento, mas para
todos os professores que colaboraram
para que esse festival acontecesse.
Tivemos também o imenso prazer de
contar com a presença dos alunos do
Período Integral e da Escola Municipal
José Joaquim Mariano, juntamente com
suas professoras, fazendo a abertura do
nosso festival, com uma linda música.
Também não podia deixar de enfatizar o

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

talento da senhora Helena, que declamou
lindas poesias escritas por ela. Pessoas
comuns, que trazem consigo, um lindo
dom, uma dádiva de Deus.

A cada ano vão se formando novos
leitores e escritores.
Secretaria Municipal de Educação
Bom Repouso

Festival da Poesia
na Escola
Municipal
Prefeito Atílio da
Silva Brandão em
Bom Repouso

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Maria Carolina B. de Oliveira
CRP - 04.27797
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2011
Rua Eduardo Amaral, 652
Mês
Dia
CNPJ - 02025321/0001-76
Janeiro
17 - 31
Borda da Mata -MG
Fevereiro
15 -28
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Março
15 - 31
Jornalista Responsável
Abril
15 - 29
Antonio Donizete de Sousa
Maio
16
- 31
Mtb 5813/MG
Junho
15 - 30
Redação, Fotografias, Diagramação
e Composição:
Julho
15 - 29
Antonio Donizete de Sousa
Agosto
15 - 31
Impressão:
Setembro
15 - 30
Pouso Graf
Outubro
14 - 31
Tiragem: 2.000
Novembro
16 - 30
Regional. As colaborações assinadas expressam
Dezembro
12
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ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO
Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG

Tels.:(35)3445-3359/9862-0820

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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Caixa abre Edital para novas
Lotéricas no Sul de Minas e entre as
cidades contempladas estão Tocos
do Moji e Senador José Bento
Propostas para concorrência serão recebidas
até o dia 24 de novembro de 2011
A Caixa Econômica Federal abriu
li citação, na modalidade de
concorrência, para novas lotéricas na
região Sul de Minas, objetivando a
seleção de pessoas físicas ou jurídicas
para comercializar as loterias federais, por
meio do regime de permissão.
A região conta atualmente com 144
unidades em funcionamento. Outras
ci nco lotéricas estão em fase de
contratação. Por meio do edital, ora
divulgado, serão instaladas mais 30
novas lotéricas, visando ampl iar e
aprimorar
o
atendimento
à
população. Conforme edi tal de
concorrência, publicado no Diário Oficial
da União - DOU, os locais indicados para
as instalações das unidades lotéricas,
além de Senador José Bento e Tocos do
Moj i, são: Alagoa, Albertina,
Carvalhópolis, Carvalhos, Conceição das
Pedras, Co nsolação, Do m Viço so,

Guranésia, Ibitiura de Minas, Jesuânia,
Marmeló poli s, Mindu ri, Olímpio
Noronha, Piranguçu, São Bento Abade,
São José do Alegre, São Pedro da União,
Seritinga, Serranos, Wenceslau Braz,
Alfenas, Poços de Caldas, Três Pontas,
Campos Gerais, Lambari e São João da
Mata.
As informações completas sobre o
assunto estão no síti o da CAIXA
www.caixa.gov.br, acessar no menu
“Áreas Especiais” a opção “Portal de
Compras”; em segui da bu scar a
o pção “Inst auradas” no menu
“Licitações” e acessar a opção “Belo
Hori zont e” no menu “Li cit ações
Instauradas – Co ncorrência 5672/
2011.
As propostas dos interessados em
participar da concorrência deverão ser
apresentadas, no endereço constante
no edital, até o dia 24/11/2011, às 17h.

Notícias Curtas da Agricultura
Senador José Bento
- Dia 20 de outubro, no salão da
Escola Municipal Professora Maria da
Cost a F errei ra, ho uve palestra
destinada a cafeicultores, com o tema
“Adubação de Cafeeiros”.
Houve a participação do palestrante,
Engenheiro Agrônomo, Mauro Melo,
e o representante da empresa Café
Brasil de Al fenas, E ngenheiro
Agrônomo, José Carlos de Oliveira,
que apresentou produtos tradicionais
da empresa e novos produtos para o
setor cafeeiro.
- Dia 21 de outubro, esteve em visita
a produtores leite do município, o
Engenheiro Agrônomo, Alexandre da

Silva Prado, coordenador regional do
Programa Balde Cheio, programa este
com a parceria FAEMG/SENAR Minas,
que tem por objetivo incrementar a
produção leiteira.
- No dia 25 de outubro, estiveram em
Inconfidentes participando do Circuito
Mineiro de Cafeicultura, o Engenheiro
Agrô no mo,
Carl os
Wessel
aco mpanhando u m grupo de
produtores do município. Na ocasião
foram enfocados temas como Mercado
de Café, Contribuição Syngenta para a
Sustentabilidade da Cafeicul tura e
Desafi o s e P o tencial idades da
Cafeicultura de Montanha.

Comunicado do PSF
de Senador José Bento
O PSF de Senador José Bento
comunica que no dia 25 de
novembro acontecerá o Dia da
Saúde, na Praça Daniel de
Carvalho no centro da cidade.
À partir das 9h às 15h. É
imprescindível a presença de
todos os beneficiários do
Programa Bolsa Família do
município, pois neste dia será
feita a pesagem
dos beneficiários para
cadastramento no programa.

SURF MÁQUINAS
Promoção de Fim de Ano
ou enquanto durar o estoque.
Reta Industrial - 5.000 pontos
Motor Silencioso - Apenas R$850,00 à vista.
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

Tocos do Moji dá entrada junto a Secretaria
de Estado de Turismo um Projeto para
Construção de um Mirante na cidade
No dia 04 de novembro, foi entregue
na Secretaria de Estado de Turismo o
Projeto para a Construção do Mirante
de Tocos do Moji. “A Construção do
Mirante será no Terreno Doado pelo
Sr. Jose Fabrício da Silva ( Zé Chico) e
sua Esposa Domélia Maria da Silva aos
quais não podemos medir elogios e

agradeci men t o s pe l a vi s ão e
empreen dedo ri smo vi sando a
mel ho ri a do mu ni cí pi o e não
hesitaram em fazer a Doação de uma
área de 400 m² com visão privilegiada
do s qu at ro l ado s da ci dade. O
Mirante de Tocos do Moji será com
certeza um at rativo Turíst ico aos

visi tantes, peregrino s e ci dadão s
To cosmo j i enses”, diz o prefei t o
Ant o ni o Ro sári o . O pro j et o
arqui tetô nico fo i i deal izado pel a
arquiteta Cláudia Cunha, da Cidade
de Cambuí, que agregou a ele o toque
e o jeitinho mineiro de contemplação,
meditação e descanso.

Mirante e mapa de localização

Prefeitura de Tocos do Moji doa Uniformes de
Ginástica para Grupo Esporte é Vida e para
Atletas da Escolinha Municipal de Futebol
No início do mês de novembro, a
Prefeitura de Tocos do Moji entregou
Uniformes novos para cerca de 40
mulheres do Grupo Esporte é Vida e mais
Uniforme Completo de treinos, Jogos e
Agasalhos para cerca de 35 atletas da
Escolinha de Futebol. O objetivo dos
dois Projetos é incentivar a Prática de
Esportes no município e dando mais uma
opção de lazer para a população.

Novos uniformes
doados pela
Prefeitira

1ª Etapa do Calçamento das Avenidas Antonio
Vicente e Ciro Tibúrcio da Silva em Tocos do Moji
Já foi concluído, e juntamente com o
calçamento, a Prefeitura colocou mais
dois postes com luminária. Segundo o
prefeito Antonio Rosário, o calçamento
será concluído até o final do ano ligando
a Avenida com a Rua Miguel Modesto
da Veiga em frente da estação de
tratamento de água.

Vidraçaria Souza

ADVOCACIA e IMOBILIÁRIA
JOSÉ GERALDO GOMES
Causas Cíveis(imóveis), trabalhistas e previdenciárias.
CRECI:12.649(PF)

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

Telefone:(35)9992-1437

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Aqui a qualidade faz a diferença

Tel.: 3445- 1718

Manipulação de Fórmulas em geral
“A fórmula exata da confiança”

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG
Acesse a

NOSSA LOJA VIRTUAL
e compre com maior conforto,
comodidade e segurança
em até 12 vezes

Tecnologia da Informação

www.interfacetecinfo.com

Venda de Computadores e Acessórios em Geral,
Assistência Técnica, Automação Comercial

Tel.:(35)3445-1679

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

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
Há 36 anos levando saúde até você
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Calçamentos do bairro Santa Rita
em Borda da Mata já estão garantidos
O bairro ganhará ainda uma quadra poliesportiva
O bairro Santa Rita, no perímetro urbano
de Borda da Mata, poderá contar com
calçamentos também, dentro da vontade
administrativa do atual prefeito em calçar
inúmeras ruas por todos os bairros da
cidade.
As ruas que serão beneficiadas nesta fase

serão: Paulo Guimarães; José Oliveira;
Adélia Lopes, Antenor Rodrigues e Luiz
Cardoso.
Além do calçamento, o bairro ganhará
ainda uma quadra poliesportiva que está
sendo construída dentro do Estádio
Municipal, Waldir de Melo, que servirá para

a prática esportiva de várias modalidades
como futsal, vôlei, handebol, tênis, entres
outras.
A quadra tem dimensões oficiais que é 18
metros por 36 e o Prefeito Edmundo afirma
que pretende transformar aquele local, além
da quadra, num complexo esportivo.

Cemig desloca alta tensão
que ficava em frente a nova
Escola do Bairro Santa
Cruz em Borda da Mata
A Cemig, a pedido da Prefeitura de
Borda da Mata, deslocou a alta tensão
que ficava em frente a Escola Antonio
Marques da Silva, no bairro Santa Cruz.
Embora o risco de algum acidente não
seria grande, a Prefeitura e a Cemig
decidiram deslo car para evi tar
transtornos, principalmente devido a
colocação de cobertura de estrutura

metálica que está sendo colocada na
escola, já que ela está sendo totalmente
reconstruída, dentro do “Projeto Escola
Modelo” implantado no início desta
administração que tem por objetivo
reformar todas as escolas municipais,
deixando-as com alto padrão de conforto
aos est udantes e profissionais da
Educação.

Construção da Quadra Poliesportiva no bairro Santa Rita dentro do Estádio Municipal

Prefeito Edmundo pretende inaugurar
Sala de Raio X no Centro Municipal de
Saúde em Borda da Mata ainda este ano
A Sala de Raio X que está sendo
implantada no Centro Municipal de
Saúde de Borda da Mata está em fase
final. Segundo o prefeito Edmundo
Silva Júnior, assim que terminar a

Técni ca em Radi o l o g i a será
co nvo cada para assu mi r su as
funções e ele pretende inaugurá-la
ainda este ano, este novo benefício
para a Saú de Mu ni ci pal . “É u m

grande avanço na S aú de e
agradecemos o Vereador Quirino por
ter nos ajudado a realizar este sonho
da po pu l ação b o rdamat e nse”,
enfatiza Edmundo.

Nova Escola do Bairro Santa Cruz

Nova academia ao ar livre
em Borda da Mata será
implantada na Av. João
Olivo Megale
A nova Academia ao Ar Livre de Borda
da Mata será implantada na Avenida
João Olivo Megale em frente a Creche
Municipal Madre Tereza de Saldanha.
Essa academi a foi u ma doação do
Governo do Estado por indicação do
Deputado Estadual, Leonardo Moreira,
o qual o prefeito Edmundo agradece o
carinho qu e o Deputado tem pela

população de Borda da Mata.
De acordo com o prefeito Edmundo, o
local escolhido para a implantação da
Academia é devido ao enorme número
de pessoas que utilizam aquela avenida
para caminhadas e ainda mais agora que
o trecho de calçamento da avenida vai
ser aumentado e possuirá um local
adequado para as caminhadas.

Sala de Raio X no Centro Municipal de Saúde quase pronta para ser inaugurada

Prefeito de Senador José Bento consegue
emenda de 50 mil reais no orçamento do
Estado para adquirir veículo para o CRAS
O prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto esteve no dia 07
de novembro, em Belo Horizonte, na
Secretaria de Desenvolvimento

Social(SEDESE), onde encontrou-se com
o Secretário Estadual Vander Borges e
com o Deputado Estadual Adalclever,
que indicou no orçamento do Estado uma

emenda no valor de 50 mil reais para
aquisição de um veículo para atender o
Centro de Referência de Assistência
Social(CRAS).
Na oportunidade, o prefeito Flávio
reivindicou a construção da Sede própria
para o CRAS.

Onde será
a nova
Academia
ao ar livre

Drª Kênya Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

Prefeito Flávio e
o Deputado
Adalclever

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

Tels.:(35)3445-1549/3445-1276
Pouso Alegre - Rua Afonsina de
Guimarães Cobra, 245

Tel.:(35)3421-9788
Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

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

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

Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581
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Prefeito de Borda da Mata quer umas
das fundadoras da Creche da Cidade,
conhecida na época como “Clube de Mães”,
denominando o nome dela ao Próinfância
“Enviei Projeto de Lei para a Câmara Municipal
denominando “Creche Professora Ana Cabral”,
diz Edmundo da Silva Júnior
O prefeito de Borda da Mata Edmundo
Silva Júnior enviou Projeto de Lei à
Câmara Municipal para denominar o
nome da nova Creche da cidade que é o
Próinfância. Edmundo quer homenagear
a “Professora Ana Cabral”, pois segundo
ele, Ana Cabral passou pela vida e deixou
um rastro de exemplos a serem seguidos,
exemplos de Humildade, de Sinceridade,
de Simplicidade, de Honestidade, de
Int egri dade, de
Generosidade,
Religiosidade, em fim... “poderia passar
horas enumerando as qualidades dela e
provavelmente ainda esqueceria de

algumas.” Ana Cabral teve um papel
fundamental na criação da Creche em
Borda da Mata, em meados de 1990, ela
teve uma visão de futuro, através de um
projeto chamado de “Clube de Mães”,
que ela desenvolvia juntamente com
outras mulheres interessadas em ajudar
as famílias carentes, viu a necessidade
das mães saírem para trabalhar e a
dificuldade de não terem com quem deixar
seus filhos. Foi então quando surgiu a
Creche, com pouco auxilio da Prefeitura
na época que só sedia o local, a creche
era mantida através de doações do

comércio e de pessoas interessadas na
causa. A Creche só veio a ser totalmente
municipalizada depois disso. Sendo assim
o Prefeito Edmundo, também
reconhecendo o valor do trabalho
desenvolvido por aquele projeto, quer
nomear a nova Creche de “Creche
Professora Ana Cabral”. Os familiares da
Professora Ana Cabral agradecem a nobre
atitude do Prefeito Edmundo em
reconhecer trabalho desta professora que
a população de Borda da Mata aprendeu
admirar e respeitar, e porque não, seguir
seus exemplos de auxiliar o próximo .

Dr. Gustavo Dantas
de Melo(Gustavinho)
lança blog e publica vários
artigos interessantes

Próinfância em fase
final de acabamneto

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

Vale a pena acessar:
www.gustavodantasdemelo.blogspot.com

Emater-MG de Tocos do Moji apóia
a cafeicultura e promove Palestras
Técnicas para orientar produtores
Com a recuperação dos preços do café, os produtores se mostram motivados a reinvestir na atividade.
Visando atualizar as informações aos cafeicultores, o Escritório Local da EMATER-MG de Tocos do Moji
promoveu a participação de 36 Produtores nas etapas do Circuito Mineiro de Cafeicultura de Inconfidentes e
São Gonçalo do Sapucaí. A fim de aprimorar os conhecimentos também foram realizadas três Reuniões Técnicas
nos Bairros Paredes, Pedra Negra e Pinhal Redondo contando com a presença de 45 participantes. Foram
abordados temas como as exigências nutricionais do Cafeeiro, coleta de amostras de solo e folhas, uso de
Calcário, Gesso, Silício e adubação com Macronutrientes e Micronutrientes. Tomando como base várias análises
de solo, foi diagnosticado que as adubações não estão sendo feitas de forma correta e levantou-se a seguinte
situação: 70% das lavouras de café apresentam deficiências nutricionais em Cálcio, Magnésio, Enxofre, Boro e
Zinco. Conforme o Engenheiro Agrônomo Luiz Fernando Faria, o Escritório Local da EMATER-MG, se coloca
a disposição dos Cafeicultores de Tocos do Moji para maiores orientações. Conforme exigências do PRONAF,
todos os financiamentos de Custeio acima de R$ 8.000,00, obrigatoriamente, deverão apresentar análises
químicas e físicas do Solo.

Palestra Ténica
sobre o Café em
Tocos do Moji
Contabilidade
Abertura/Encerramento de empresa
Incra/ITR/Imposto de Renda
NF e Cartão do Produtor

CRC- 150595

00
-35
25
4
l.:3
Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

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

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

Imobiliária
Compra;Venda;
Administração de Imóveis.

CRECI - 3372

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior
suspeito, sendo feito rastreamento,
contudo autor não foi localizado. Foi
registrado boletim de ocorrência para
investigação e identificação do autor.

Dois homens
embriagados
brigam no bairro
São Judas Tadeu
No dia 23 de outubro, por volta das
20h25 horas, a Polícia Militar foi acionada
a comparecer no bairro São Judas Tadeu
onde o solicitante alegava que havia sido
agredi do por o utro indivíduo. Ao
chegarem ao local os policiais militares
detectaram que ambas as partes estavam
co m si ntomas de embri aguês,
constatando que haviam entrado em luta
corporal por motivos fúteis. Ambos
foram orientados, sendo determinado
que fossem para casa, registrando
boletim de ocorrência.

Casa é arrombada
no bairro São Judas
Tadeu e vários
objetos de valor
são furtados
No dia 23 de outubro, por volta das
21h30, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no bairro São Judas Tadeu,
onde a vítima narrou aos policiais que
havia saído de sua residência e quando
retornou percebeu que a j anela do
corredor estava aberta e ao entrar em casa
deparou com a residência toda revirada.
Ao verificar notou a falta de um
notebook, dois aparelhos de celular, um
anel de formatura e a chave de seu
veículo. Foi feita rastreamento pelos
policiais militares, mas o autor não foi
localizado, sendo registrado boletim de
oco rrência para investi gação e
identificação do autor.

Mais uma casa é
arrombada no
bairro São Judas
Tadeu e TV LCD de
32’ é furtada
No dia 24 de outubro, por volta das
01h25, a Polícia Militar foi acionada a
comparecer no bairro São Judas Tadeu,
onde a vítima narrou que havia saída de
casa por volta das 19hs e quando
retornou à 1h percebeu que o cadeado
do portão estava rompido e a janela do
quarto aberta e o interior da residência
havia sido revirado e furtado uma TV de
LCD de 32 polegadas, um receptor de
parabó lica e u m travesseiro,
provavelmente utilizado para cobrir os
objetos furtados. A vítima não possuía

Duas motos com
documentações
irregulares e
conduzidas por
pessoas inabilitadas
são apreendidas no
bairro Nossa
Senhora Aparecida
No dia 25 de outubro a Polícia Militar
realizava operação de blitz de trânsito no
bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo
abordadas duas motocicletas as quais
eram condu zidas por pesso as
inabilitadas, constatando ainda que as
motos estavam com a documentação
irregular. Ambas foram apreendidas,
sendo lavrados autos de infração de
trânsi to e registrado boletim de
ocorrência.

Moto é apreendida
no bairro Santa
Rita com
documentação
atrasada em vários
anos
No dia 28 de outubro a Policia Militar
realizava patrulhamento pelo bairro
Nova Bo rda quando percebeu um
motociclista que conduzia uma moto sem
licença e utilizando o capacete de forma
irregular, o qual ao perceber que seria
abo rdado
evadiu
do
local.
Po steriormente a motocicleta foi
localizada no bairro Santa Rita tendo os
policiais militares constatado que era a
mot o estava com a documentação
atrasada há muitos anos, sendo ela
apreendida e registrado boletim de
ocorrência, bem como lavrado auto de
infração de trânsito.

Dois indivíduos
tentam furtar carro
de um conhecido no
bairro São Benedito
No dia 31 de outubro, uma vítima
acionou a Polícia Militar a comparecer
no bairro São Benedito onde narrou aos
policiais que havia dado carona a dois

ciganos, conhecidos da vítima, sendo
que ao passarem próximo ao bairro São
Benedito pediram para ele parar o veículo
para que pudessem “urinar”, após todos
desembarcarem autores adentraram no
veículo saindo em alta veloci dade
deixando a vítima para traz. Foi feito
rastreamento e o veículo foi localizado
acidentado numa estrada vicinal, sendo
apreendido, contudo os autores não
foram localizados. Foi registrado boletim
de ocorrência e encaminhado à Delegacia
de Polícia.

Detento da
Penitenciária de
Três Corações é
preso em Borda da
Mata por
desobedecer
benefício da Justiça
No dia 01 de novembro, a Polícia Militar
realizava patrulhamento pelo terminal
rodoviário, quando abordou M. G. O., de
25 anos de idade, já conhecido do meio
policial pelo seu envolvimento em vários
delitos, sendo que durante abordagem
co nstataram qu e el e é detento da
penitenciária de Três Corações e que
estava com benefício da justiça para
passar alguns dias em casa. Mas tal
benefício exige certas condições, dentre
elas não ingerir bebida alcoólica o que
era exatamente o que ele fazia naquele
local. Diante o fato o autor foi preso por
desobediência, sendo regist rado o
bo leti m de oco rrência e o aut or
encaminhado á Delegacia de Polícia.

Cidadão do Distrito
do Cervo vai
registrar ocorrência
de injúria na Polícia
e acaba sendo preso
por ter contra si
mandado de prisão
No dia 06 de novembro o autor V. M. S.,
de 38 anos de idade, morador do distrito
do Cervo, compareceu no Pelotão PM para
registrar uma ocorrência de injúria. Durante
o registro os Policiais Militares detectaram
que o autor possuía contra si um mandado
de prisão expedido na Comarca de Borda
da Mata em junho deste ano. Diante do
fato foi preso e encaminhado à Delegacia
de Plantão na cidade de Pouso Alegre de
onde foi levado para o presídio daquela
cidade.

Distritos do Cervo e Sertãozinho recebem
altos investimentos em calçamentos
A administração municipal de Borda da
Mata está fazendo um alto investimento
nos Distritos do Cervo e Sertãozinho, pois
de acordo com o prefeito Edmundo, esses
locais sempre foram esquecidos e nunca
tratados como a população merece e
representa para Borda da Mata.

Dentro desses investimentos, além da
implantação das torres de celulares,
conservação das estradas com colocação
de pedras britadas nos trechos mais
críticos e cascalhamento nos demais
locais, agora o i nvestimento é em
calçamento.

No Distrito do Cervo serão quase
1.800m² de calçamentos e no Distrito do
Sertãozinho está finalizando o calçamento
de diversas ruas. “Melhorias que só vão
melhorar a qualidade de vida da
população dos Distritos”, frisa o prefeito
Edmundo.

Mais quatro ruas estão sendo
calçadas no bairro São Judas
Tadeu em Borda da Mata
D en t r o do P ro j e t o d a at u a l
admi nist ração de Bo rda da Mat a
q u e é c al ça r o m ai o r n ú m er o
po ssível de ru as na ci dade, dest a
vez a popu lação benefici ada é a de

qu at ro ruas no bairro São Judas
Ta de u . As ru as s ão : Vi ce nt i n a
Za mp o n i Co st a; Al i ce M o r ei ra
Brasi l; Lu iz Donizete de So uza e
Manoel Lui z Gouvea.
Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

FOX

Venha conferir
nossos preços!!!

PAPELARIA

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

Telefax:(035)3445-6160

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

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

Ruas calçadas no Distrito do Sertãozinho

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

Rua Sebastião X. dos Santos

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
Rua C

Rua Isabel Balbina Rosa
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Projeto do Mirante que a Prefeitura de Tocos do Moji deu entrada
na Secretaria Estadual de Turismo para ser construído na cidade

“Juiz Iluminado”
O artigo de um juiz, publicado em jornal de grande circulação, é de causar emoção nas almas mais
insensíveis.
Seu artigo diz o seguinte:
“Indaga-me, jovem amigo, se as sentenças podem ter alma e paixão. O esquema legal da
sentença proíbe que tenha alma, que nela pulsem a emoção, conforme o caso. Na minha
própria vida de juiz senti, muitas vezes, que era preciso dar sangue e alma às sentenças.
Como devolver, por exemplo, a liberdade a uma mulher grávida, presa porque trazia
consigo algumas gramas de maconha, sem penetrar na sua sensibilidade, na sua condição de
pessoa humana? Foi o que tentei fazer ao libertar Edna, uma pobre mulher que estava presa,
há oito meses, prestes a dar à luz, com o despacho que a seguir transcrevo:
‘A acusada é multplicadamente marginalizada:
Por ser mulher, numa sociedade machista...
Por ser pobre, cujo latifúndio são os sete palmos de terra dos versos imortais do poeta...
Por ser prostituta, desconsiderada pelos homens, mas amada por um Nazareno que,
certa vez, passou por este mundo...
Por não ter saúde...
Por estar grávida, santificada pelo feto que tem dentro de si...
Mulher diante da qual este juiz deveria se ajoelhar numa homenagem à maternidade,
porém, que, na nossa estrutura social, em vez de estar recebendo cuidados pré-natais, espera
pelo filho na cadeia...
É uma dupla liberdade a que concedo neste despacho:
Liberdade para Edna e liberdade para o filho de Edna que, se o ventre da mãe puder
ouvir o som da palavra humana, sinta o calor e o amor da palavra que lhe dirijo, para que
venha a este mundo com forças para lutar, sofrer e sobreviver...
Quando tanta gente foge da matenidade...
Quando pílulas anticoncepcionais, pagas por instituições estrangeiras, são distribuídas
de graça e sem qualquer critério ao povo brasleiro...
Quando milhares de brasileiras, mesmo jovens e sem discernimento, são esterilizadas...
Quando se deve afirmar ao mundo que os seres têm direito à vida...
Que é preciso distribuir melhor os bens da terra e não reduzir os comensais...
Quando, por motivo de conforto ou até mesmo por motivos fúteis, mulheres se privam de
gerar, Edna engrandece hoje este Fórum, com o feto que traz dentro de si...
Este juiz renegaria o seu credo, rasgaria todos os seus princípios, trairia a memória de
sua mãe, se permitisse sair Edna deste Fórum sob prisão.
Saia livre, seja abençoada por Deus!
Saia com seu filho, traga seu filho à luz!
Porque cada choro de uma criança que nasce é a esperança de um mundo novo mais
fraterno, mais puro e, algum dia, mais cristão...
Expeça-se incontinenti Alvará de Soltura!’”
O artigo vem assinado pelo meritíssimo juiz João Batista Kerkenhoff, livre-docente da
Universidade Federal do Espirito Santo (Os grifos são meus).

Artigo publicado no Blog do Dr. Gustavo Dantas de Melo
www.gustavodantasdemelo.blogspot.com

Cemig doa 150 mudas de
árvores para a Prefeitura
de Borda da M ata
A Prefeitura de Borda da Mata, há
cerca de dois anos, solicitou da Cemig
que arrumasse umas árvores para o
município para serem plantadas nas ruas
da cidade e agora recebeu a doação.
Segundo o prefeito Edmundo Silva
Júnior, essas árvores serão utilizadas no
trecho que está sendo calçado na
Avenida João Olivo Megale e na Rua
Du qu e de Caxi as após o seu

asfaltamento. Ele informa ainda que as
mudas possuem cerca de dois metros
de altura, o que já garante beleza já no
plantio.
O prefeito Edmundo aproveita para
agradecer
ao
Gerente
de
Relacionamento com o Poder Público da
Cemig, Alexandre Ribeiro pela atenção
que ele tem tido para com Borda da
Mata.

Árvores plantadas
na Avenida João
Olivo Megale

Anuncie
no Tribuna
Popular

COMUNICADO IMPORTANTE
No mês de dezembro, o jornal Tribuna Popular
circula somente na 1ª quinzena. Portanto, quem
quiser publicar mensagens de Natal e Fim de Ano
deverão entregá-las na REDAÇÃO até o dia 05
de dezembro. Depois dessa data, o jornal
não se responsabiliza de publicá-las.
Desde já agradeço a compreensão
de todos amigos e anunciantes.
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para melhor atendê-lo

Ipê Tintas e Acabamentos
Aqui você tem escolha:
Tintas Suvinil, Coral, Futura,
Itacril e muito mais...
Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614
Toda linha de Tinta em 6 vezes
sem acréscimo

Máquina Self-color com simulador de ambinte.
(Tiramos a foto de sua casa e simulamos
várias opções de cores, é só na IPÊ)
as
ss s:
e
e
ja
Ve moçõ
pro

TINTA SUVINIL

TINTA FUTURA

TEXTURA/GRAFIATO

(Max premium todas as cores - 18L)

(Premium acrílica - 18L)

(25 quilos)

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

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

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

x

x

x

SELADOR
(Acrílico Itacril)
De: R$59,90 por
R$49,90

x

Ipê Lajes pré e Materiais Ipê Indústria e Comércio
de Construção
de Materiais de Construção
Av. Edna da Silva
Ribeiro, 900
Bairro Santa
Rita(MG 290)
Telefone:
(35)3445-1882

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

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
*Sujeit o a aprovação de crédit o pela loja - P romoção válida até 15/12/11 ou enquant o durar o est oque

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

