
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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Mês                           Dia
Janeiro                   17 - 31
Fevereiro              15 -28
Março                   15 - 31
 Abril                    15 - 29
 Maio                    16 - 31
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   Setembro           15 - 30
  Outubro               14 - 31
 Novembro             16 - 30
   Dezembro                   12
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José Álvaro Pinheiro Neto
(Zé Pinheiro)

*28/07/1918 +08/11/2011
Justa Homenagem Póstuma

Na noite de 8 de novembro, chegava
em nossa cidade a notícia do falecimento
do nobre amigo José Álvaro Pinheiro
Neto.

O triste acontecimento nos pegou de
su rpresa, pois, embora em idade
avançada (93 anos), Senhor José
Pinheiro desfrutava de boa saúde. Era
ele um homem de personalidade
marcante: alegre, comunicativo,
religioso, solidário nas causas sociais e
de acentuado espírito cívico. Gostava de
participar das celebrações de sua
comunidade. Sempre alegre, gentil e
bondoso, um homem de bem com a vida,
um verdadeiro “gentleman”. Por isso
mesmo, conquistou muitíssimos amigos
aqui em Borda da Mata, cidade natal que
muito amou.

Há pouco mais de um ano, perdera sua
prendada esposa, Dona Edith, sua alma
gêmea. Dava para perceber como lhe foi
dolorosa sua falta, o que segredava a
seus amigos mais chegados.

José Álvaro Pinheiro Neto se
orgulhava muito de ser filho de Borda da
Mata. Muito cedo foi para São Paulo,
cidade que o acolheu generosamente.  Lá
construiu sua família e se dedicou a
várias atividades profissionais e sociais.
Foi empresário e comerciante, chegando
a estabelecer-se como proprietário de bar
na Avenida São João e ainda armazém,
no ramo de secos e molhados.

Dedicado ao trabalho e líder nato, em
tempos difíceis, chegou a presidir o
Sindicato dos Trabalhadores da
Indústria Cinematográfica. Foi esportista
e torcedor do t rico lor paul istano,
ajudando a fundar a equipe do São Paulo
e a fortalecer sua grande torcida.
Colaborou na construção do Morumbi,
chegando inclusive a vender títulos e
cadeiras cativas para o sucesso do
empreendimento do seu time do coração.

Há 35 anos, após sua aposentadoria,
decidiu retornar com sua amada Dona
Edith para sua querida Borda da Mata,
ocasião em que mantiveram uma agência
da Loteria Esportiva. O estimado casal
pode então desfrutar do convívio desta
cidade acolhedora e, com generosidade,
ofertar amizade e carinho aos seus
inúmeros amigos e amigas.

Porém, neste último  ano, nem o
carinho de sua família, que sempre o
amou muito, nem a estima de seus
conterrâneos puderam aplacar a dor e a
saudade de Dona Edith. A solidão lhe
desassossegava a alma e o coração. A
saudade da esposa amada o entristecia.
Até que, como que adivinhando a hora
da morte, foi rever e se despedir de suas
filhas, genros e netos em São Paulo,
onde veio a falecer. De lá hoje volta para
sua querida terra natal, pela última vez,
para unir-se a ela para sempre, como
prometeram um ao outro, há 68 anos
passados.

Edih e José agora continuam juntos,
como tinha de ser.

Rogamos a Deus sejam acolhidos na
morada que lhes está preparada, desde
sempre, desfrutando de merecida posse
definitiva do Amor e da Paz.

À família enlutada por tão grande
perda, os sent imentos de pesar  e
sol idariedade de seus amigos e
conterrâneos.

Gustavo Dantas de Melo
Borda da Mata

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

Bom Repouso realiza  1ª Semana
Social no mês de novembro

Aconteceu em Bom Repouso de 15 a
18 de novembro a 1ª Semana Social, uma
iniciativa do  Departamento de
Assistência Social e a Comunidade
Magnificat. Foi abordados vários temas
como: Fé e Política, palestra Ministrada
pelo Coordenador do Ministério de Fé e
Política da Comunidade Javé Nissi. Para
este dia foram convidados todos os
Presidentes de Partido, mas somente
dois compareceram e segundo o relato
dos que participaram foi de grande falia

já que foi  discu tido a ética e o
comprometimento dos políticos com a
sociedade no mundo de hoje. Aconteceu
também dentro da semana, o 1º Fórum
de discussão sobre o combate as drogas
que contou com a presença da Polícia
Militar, através do Sargento Bruno e do
So ldado Caetano, a Secretária de
Educação Terezinha de Fátima Alcântara,
o Vice Prefei to Messias Crispim
Brandão , o  Presidente da Câmara
Municipal Daniel Ribeiro Brandão, o
Missionário Major da Igreja Batista de
Bom Repouso, entre outras autoridades
e a participação das professoras da
Escola Municipal Prefeito Atílio. A

Assistente Social, Adriana Maria da
Costa abordou o tema “Deveres Sociais
da Família, Educação, Saúde, Sociedade,
Poder Publico”. “Depois foi feito uma
plenária com as propostas do fórum que
serão enviadas a cada segmento para
apreciação  e ver  o  que nós como
sociedade podemos fazer  para
combater o uso de drogas que vem
ferindo nossa cidade nos dias de hoje,
principalmente cr ianças, jovens e
adolescentes”, diz Wilson Brandão. A
semana encerrou com a presença do
Teólogo e Doutor em Historia, Tácito
José Andrade Coutinho falando de Fé
e Religião.

1ª Semana Social de Bom Repouso

Campeonato de Futebol Society
movimenta Bairro Paredes em

Tocos do Moji por quase dois meses
O bairro Paredes em Tocos do Moji

recebeu, durante oito domingos, um
movimentado Campeonato de Futebol
Society. O campeonato organizado por
Izael Bento de Souza teve o intuito mais
de confraternização das pessoas do
bairro que gostam de futebol, tanto que
para formar as seis equipes que
participaram, escolhia um líder de cada
time e o nome dos outros atletas eram
sorteados para ver em qual time eles
participariam.

Devido essa amizade, os times nem
levaram nome, eram conhecidos pelo
nome do líder. Exemplo, o time campeão
foi o “Time do Maurício”, o vice-
campeão, “Time do João Carlos” e o
Terceiro lugar, “Time do Lucas”. Todos
eles receberam troféus e medalhas pelas
conquistas.

O campeonato que contou com o
apoio da Prefeitura, teve início no dia 02
de outubro e encerrou com uma grande
festa de confraternização com direito a
churrasco, no dia 20 de novembro. O
prefeito Antonio Rosário, o vice Ademir
Cantuária e o Vereador Régis Floriano
da Silva  estiveram no dia da final
participando da entrega da premiação e
demonstraram muita satisfação pelo
amor ao esporte do povo do bairro
Paredes e parabenizou todos os
participantes, em especial ao organizador
Izael.

Izael Bento de Souza também
agradeceu o apoio da Prefeitura e a todos
que participaram do evento para que ele
se tornasse esse sucesso. “No próximo
ano, pretendemos fazer um melhor
ainda”, promete Izael.

Momento de União Meninas levando premiação Antonio Rosário entregando o Troféu

Ademir Cantuária
 entregando a premiação

Régis Floriano
 entregando a premiaçãoTime

Campeão

Organizador
 Izael

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata
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Representantes das marcas:

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

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

SURF MÁQUINAS
Promoção de Fim de Ano

ou enquanto durar o estoque.
Reta Industrial - 5.000 pontos

Motor Silencioso - Apenas R$850,00 à vista.

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

Antigo Aterro Controlado de Lixo
do Distrito dos Fernandes em
Tocos do Moji ganha 200 mudas
de árvores típicas da região

Foram replantadas 200 mudas de
árvores típicas da região no antigo aterro
controlado do Distrito dos Fernandes em
Tocos do Moji, no início do mês de
novembro. As mudas foram fornecidas
pelo Instituto Estadual de Floresta(IEF)
de Pouso Alegre.

As árvores plantadas são: Unha de

vaca; candeia; paineira; pereira;
cibipiruna; guatambu; quaresmeira rosa;
quaresmeira roxa; araucária; ipê amarelo;
ipê roxo; ipê branco; cedro; jacarandá
branco; pau ferro; pinos; aroeira do
brejo; maxoco; coquinho; ipê rosa.

Portanto, foram 20 espécies de árvores
sendo plantadas dez mudas de cada.

Plantação
das árvores

no antigo
aterro

controlado

Novo Edital de Licitação
 do asfalto de Tocos do
Moji deverá ser publicado
 no dia 15 de dezembro

No mês passado, o vice-prefeito de
Tocos do Moji, Ademir de Cantuária,
juntamente com alguns vereadores,
esteve em Ouro Fino , du rante a
inauguração  da Sala de Embarque
“Presidente Itamar Franco” do aeroporto
da cidade. Na ocasião, estava presente
o Secretário Estadual de Transportes
Carlos Melles. Eles aproveitaram a
oportunidade para pedir a agilização do
Processo de Licitação para retomar as
obras do asfalto que liga a Borda da
Mata, dentro do Programa Proacesso.

No dia 21 de novembro, o Prefeito
Antonio  Rosário  esteve em Belo

Horizonte e na Secretaria de Transportes
obteve a seguinte informação passada
pelo  Assessor de Carlos Mel les,
Cláudio  Palma(Claudinho) que a
publicação do edital da nova licitação
será no dia 15 de dezembro e abertura
dos envelopes deverá ser em janeiro.
“A popu lação  de Tocos do Moji
aguarda ansiosa por esta notícia da
retomada das obras e nós estamos
sempre cobrando dos nossos parceiros
políticos para que agilizem essa obra
de grande valor  para o  nosso
município”, frisa o prefeito Antonio
Rosário.

Mais 30 ruas de Borda da Mata serão calçadas,
a s f a l t a da s  ou  rec ap ea da s  co m as fa lt o
Dentro do Programa de calçar o maior

número possível de ruas durante essa
gestão, a Administração de Borda da
Mata anuncia a licitação no valor de mais
de 700 mil reais em calçamentos,
asfaltamentos e recapeamentos
asfálticos em mais 30 ruas do município.
Essa licitação está sendo feita no final
de novembro  e no mês dezembro.

Essas ruas receberão este benefício,
graças a Emenda Parlamentar  do
Deputado Estadual Leonardo Moreira,
que destinou para Borda da Mata um
milhão de reais. O restante do dinheiro
será investido em construção de pontes.
“Em nome da população de Borda da
Mata, gostaria de agradecer a atenção

que o Deputado Leonardo Moreira tem
demonstrado para com nosso município.
Muito obrigado  Deputado,” diz o
prefeito Edmundo.

Confira abaixo a relação das
ruas que receberão os

benefícios:

Reacapemanto Asfáltico: Ruas
Cândido Lamy; Salvador Orlandi;
Coronel José Inácio; Afonso Antonio
Florenciano; João Porfírio da Silva; José
Cesário dos Santos; José Luiz Moreira;
Alfredo Gomes de Lima; José Oriolo;
Artur Bernardes.

Calçamentos em bloquetes:
Avenida Padre Bernardes Lei te
Ferreira(inclusive com contorno a
Estação Ferroviária Antiga e acesso a MG
290); Ângelo Gazoli(até a ponte); das
Rosas; Maximiano A. Gouvêa; Benedito
Rufino Xavier; José P. Brandão; José
Leopoldino Gonçalves; Maria B. Paiva;
Adolfo de Souza Costa;  Rua D; Duque
de Caxias(final da rua); José G. Santos;
João Batista Moreira; Vicente G. Pinto;
B. Inácio de Ol iveira; Entrada do
Sertãozinho.

Asfaltadas: Ruas Ivone Jóia; Adélia
Lopes; Alberto Capone; Emiliana Cobra.

Rua Santa Terezinha na saída
para o Distrito do Cervo

começa a ser calçada
A Prefeitura de Borda da Mata

começou o calçamento da Rua Santa
Terezinha na saída para o Distrito do
Cervo. Enquanto isso, para que o trânsito
não fosse impedido, a Prefeitura abriu
um desvio passando pela antiga Estação
Ferroviária.

O prefeito Edmundo da Silva Júnior

disse que as obras daquele local serão
rápidas e em breve, as condições de
trânsi to e qualidade de vida da
população local  vai melhorar muito. Ele
informa também que já pediu a Polícia
Militar que aumente a fiscalização de
veículos pesados que desviam da
balança para evitar danos ao calçamento.

Calçamento da Rua Santa Terezinha

Mais duas estrada rurais ganham pedras
graduadas em Borda da Mata - Mogi e Cafua

Dentro do Programa de recuperação das
estradas rurais da Secretaria de Obras com
pedras graduadas, as que estão sendo
beneficiadas agora são a que liga a
rodovia MG 290 ao bairro Mogi, no

município de Tocos do Moji. Essa estrada,
há muitos anos é alvo de constantes
reclamações dos moradores do local que
durante o período chuvoso, enfrenta
muitas dificuldades nos morros, agora

com a colocação da pedra graduada a
Prefeitura espera solucionar o problema e
até mesmo realizar o sonho daqueles
moradores.  A outra é a estrada do bairro
Cafua, por onde passa o Caminho da Fé.

Estrada da Cafua Estrada do Mogi

Emenda Popular no valor de 500 mil
reais destinados a Borda da Mata é

decidida que será gasta na Saúde Publica
No dia 17 de novembro, foi realizada

na Escola Municipal Benedita Braga
Cobra uma Audiência Pública para
decidir onde seria gasta a Emenda
Parlamentar no valor de 500 mil reais
destinada a Borda da Mata. Na ocasião
todos que participaram puderam opinar
e expor suas prioridades  e dentre todas
as apresentadas, a mais votada foi a
Saúde Públ ica que recebeu  quase
unanimidade de votos.

Segundo o prefeito Edmundo, agora
os projetos serão elaborados de acordo
com a demanda apresentada pela
Secretária de Saúde, Nádia de Pádua e
pelos Conselheiros de Saúde.

Audiência
Pública na
Escola
Benedita Braga
Cobra

“Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito.
Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto, hoje é o dia certo

para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.”
(Tenzin Gyatso, 14º Dalai Lama)
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Léo Guimarães é eleito
presidente do PT de

Borda da Mata
Antonio Agnaldo Guimarães, mais

conhecido como Léo , é o novo
presidente do PT de Borda da Mata,
tendo como vice-presidente Cél io
Domingos Cabral do Santos. A eleição
ocorreu na noite de 22 de novembro, no
Clube Literário e Recreativo, onde por
unanimidade dos votos válidos foi eleita
a Chapa “Borda da Mata no caminho
certo” para dirigir o partido no município.

O novo presidente do PT, tem 32 anos,
é servidor público, jornalista e acadêmico
do Curso Técnico em Serviços Públicos
pelo Instituto Federal do Paraná – IFPR.
Dentre as prioridades de sua gestão está
a organização do partido para as eleições

de 2012, ano este em que o partido
comemora os 25 anos de fundação em
Borda da Mata.

Antes de iniciar a votação, que contou
com a presença de petistas históricos no
município como o Sr. Afonso Antonio
Dias, Benedito Vieira da Costa, Francisco
de Paula Martins, Sebastiana de Jesus
Martins e Vitor Brentegani, além do
prefeito Edmundo Silva Junior e o
vereador Benedito Carlos de Faria
(Tengo), a ex-presidente Maria
Margarete da Costa fez um discurso
sobre a sua atuação na direção do
partido e desejou êxito para a nova
gestão que se inicia.

Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores – PT
Presidente – Antonio Agnaldo Guimarães

Vice Presidente – Célio Domingos Cabral dos Santos

Membros Titulares:

Adriana Aparecida de Paiva Mello
Alexandre Barbosa de Almeida
Benedito Carlos de Faria
Benedito Vieira da Costa
Edmundo Silva Junior
Gláucia Brandão Guilherme Marques
Jair Antonio de Alvarenga
José Augusto da Costa
José Gilberto de Pádua
José Sabino do Couto Junior
Jucemar Pereira de Siqueira
Laene Benedita Junqueira Dias de Souza
Luiz Malvacine Rodrigues
Magali das Graças Ribeiro
Marcos Fernando Lopes
Maria Aparecida Marques Megale
Maria Margarete da Costa
Osmar Ferreira dos Santos
Paulo Dorival Gobato
Regina Maria Moreira de Mello
Roberto Sebastião de Souza
Rodnei Pinheiro Duarte
Rogério Cândido de Melo
Romildo Beraldo
Ronaldo Afonso de Melo
Vanusa Aparecida Beraldo
Vera Lúcia Dias

Membros Suplentes:

Antonio Benedito de Almeida
Edil de Matos
Flávio Júlio de Carvalho
Franciene Denise da Silva
Francisco Serafim da Silva
Janiquele Aparecida do Couto
João Pedro da Costa
Jorge Pereira Filho
José Mário Mendroni
Nádia Maria dos Santos Pádua
Nilton Flávio de Souza
Nivaldo Martinho de Mello
Paulo Felipe Cordeiro de Figueiredo
Sendeval Serapião da Silva

Partido dos Trabalhadores – PT    Borda da Mata/MG
CHAPA “Borda da Mata no caminho certo”

Comissão Executiva Municipal

Presidente – Antonio Agnaldo Guimarães
Vice Presidente – Célio Domingos Cabral dos Santos
Secretário – Romildo Beraldo
Tesoureiro – Rogério Cândido de Melo
Líder da Bancada – Benedito Carlos de Faria
Vogal – Edmundo Silva Júnior
Secretário de Formação Política – Benedito Vieira da Costa
Secretária de Políticas Educacionais e Culturais – Maria Aparecida Marques Megale
Secretária de Políticas das Mulheres e Igualdade  – Adriana Aparecida de Paiva Mello
Secretária de Políticas de Saúde e Assistência Social – Vanusa Aparecida Beraldo
Secretária de Políticas Ambientais e Desenvolvimento Sustentável– Regina Maria Moreira de Mello
Secretário de Políticas de Indústria e Comércio – Paulo Dorival Gobato
Secretário de Políticas da Juventude – José Sabino do Couto Júnior

Comissão de Ética e Disciplina

Titulares – Maria Margarete da Costa, Laene Benedita Junqueira Dias de Souza, Luiz Malvacine
Rodrigues, Jucemar Pereira de Siqueira e José Gilberto de Pádua.

Suplentes – Gláucia Brandão Guilherme Marques e Roberto Sebastião de Souza.

Conselho Fiscal

Titulares – José Augusto da Costa, Marcos Fernando Lopes, Osmar Ferreira Santos, Magali das
Graças Ribeiro e Vera Lúcia Dias.

Suplentes – Ronaldo Afonso de Melo e Jair Antonio de Alvarenga.

Vítor Brentegani durante votação

Eleição no Clube Literário e Recreativo

Leo Guimarães - Novo Presidente do PT - Borda da Mata

Rua Duque de Caxias em
Borda da Mata entra em

fase final das obras
A Rua Duque de Caxias agora entrou

em fase final de acabamento que é a
pavimentação asfáltica. Já iniciou a
preparação do sub-leito para depois ser
colocado um asfalto com uma boa
espessura.

Segundo a empresa responsável pela
obra, a maior dificuldade enfrentada para
realização desta obra foi a profundidade
de algumas manilhas e as chuvas.

O prefeito Edmundo Silva Júnior
reconhece a dificuldade dos moradores
com essas obras que causam certos
transtornos no dia a dia das pessoas,
mas é por pouco tempo e a recompensa
será muito maior que os transtornos, e

ele sabe que isso pode ocorrer em outros
locais que serão feitos mais obras com
manilhamento, mas tem que enfrentar os
problemas para melhorar a cidade. “Eu
não concordo com essa idéia que obra
debaixo da terra não tem valor, pra mim
não tem valor é obra mal feita que vem
em pouco tempo  causar mais
problemas a popu lação , po r isso
nossas obras serão bem feitas e se for
necessário colocar captação de águas
pluviais vamos colocar, mesmo que dê
mais um pouco  de t rabalho  no
momento, mas depois suportará por
muitos anos”, enfatiza Edmundo Silva
Júnior.

Obras na Rua Duque de Caxias que vai  melhorar 100% depois de pronta

Rua Manoel de Abreu no
bairro Nossa Senhora de

Fátima também será calçada

Dentro do programa de calçar o maior número possível de ruas na cidade,
 agora no momento a que vai receber o benefício é a Rua Manoel de

Abreu no bairro Nossa Senhora de Fátima.
A empresa, responsável pelo calçamento do bairro Santo Antonio,
também informa que vai retomar as obras de calçamento no bairro.
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 Praça Nossa Senhora do Carmo, 58

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

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

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral

“A fórmula exata da confiança”

Há 36 anos levando saúde até você

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

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

Escola Municipal de Senador
José Bento ganha 100 livros do

“Projeto Biblioteca Itaú Criança”
A Escola Municipal “Professora

Maria da Costa Ferreira” de Ensino
Fundamental agradece ao empenho
do  funcionário  Fernando  C.
Fernandes do Banco Itaú, agência n°

5771 de Senador José Bento  pela
doação da Biblioteca Itaú Criança,
composta de 100 livros selecionados
para ajudar a despertar desde cedo o
gosto pela leitura.

Fernando C. Fernandes com alunos mostrando os livros do Projeto

Torre de Celular  de Senador José
Bento passa a ter qualidade 3G

A empresa de Telefonia Celular Vivo, a
pedido do prefeito de Senador José
Bento, Flávio de Souza Pinto, mudou a
qualidade da torre instalada no munícipio.
De acordo com o prefeito, antes a torre
era 2G, que significa que é a segunda
geração, que trazia as seguintes

vantagens sobre os analógicos:
codificação digital de voz mais poderosa,
maio r eficiência espectral, melhor
qual idade de voz, facilidade a
comunicação de dados e a criptografia.

Mas o prefeito  solicitou que
transformasse a torre para 3G pois os

sistemas 3G provêm serviços de telefonia
e comunicação de dados a velocidades
maiores que seus antecessores. O padrão
3G especifica, mais exatamente, 144 kbps
em ambientes móveis, 384 kbps em
ambientes de pedestres e 2 Mbps em
ambientes fixos.

Bom Repouso comemora 58
anos com uma grande festa

Sexta – feira - Dia 9 de dezembro
- Jogos de dama, xadrez, baralho e dominó
das 14h às 19h(em frente a casa Sartinho);

- Apresentação de artes no coreto das 14h às 19h;
- Saúde na Praça – das 14h às 19h

(em frente a casa seu Vicente);
- Som para terceira idade no Clube das 19h às 22h;

-Show com Jaider e Banda das 22h às 2h.

Sábado -  Dia 10 de Dezembro
- Torneio no campo das 8h às 14h;
- Saúde na Praça das 14h às 19h;

- Jogos de dama, xadrez, baralho e dominó
das 14h às 19h ( em frente a casa Sartinho);

- Apresentação de artes no coreto das 14h às 19h;
-  Som para terceira idade no Clube das 19h às 23h;
- Show com  Celinho Cunha e banda das 0h às 4h.

Domingo -  Dia 11 de Dezembro
- Corrida Rústica à partir das 9h;

- Show com Wan Marco das 15h às 18h;
- Torneio de truco à partir das 15h no Clube;

- Saúde na Praça das 14h às 19h;
- Apresentação de artes no coreto das 14h às 19h;

- Missa das 19h30 às 20h30;
-  Som para terceira idade no Clube 20h30 às 23h;
- Show com Fabiano Kavesk e banda das 23h às 2h.

Segunda -  Dia 12 de Dezembro
- Jogos de dama, xadrez, baralho e dominó
das 14h às 19h ( em frente a casa Sartinho);

- Apresentação de artes no coreto das 14h às 19h;
- Missa das 19h30 às 20h30;

- Show com Cristiano Andrade das 21h às 0h.

Veja a Programação:

Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

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

“Você ama uma música ... até você
colocar ela como despertador.”
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DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior

Perturbação de sossego
e descanso dos vizinhos
No dia 06 de novembro, a Polícia Militar

foi acionada a comparecer no local
denominado  UTI da cerveja onde,
segundo vizinhos, havia som em alto
vo lume, perturbando o  sossego  e
descanso dos vizinhos. Com a presença
da Polícia Mili tar o problema foi
contornado, sendo registrado boletim de
ocorrência para providências da Justiça.

Duas vacas holandesas
são furtadas de uma

propriedade no
bairro do Campo

No dia 08 de novembro, a Polícia Militar
foi acionada a comparecer no bairro do
Campo, onde a vítima narrou aos policiais
que durante a madrugada indivíduos não
identif icados furtaram duas vacas
holandesas de seu rebanho. Foi
registrado boletim de ocorrência e
enviado a Delegacia de Polícia para
providências. Os auto res, até o
momento, não foram identificados.

Arma é abandonada
no bairro Pontilhão

 No dia 08 de novembro, a Polícia
Militar recebeu denúncia anônima de que
havia uma arma de fogo abandonada no
bairro Pontilhão. Policiais deslocaram ao
local, onde perante uma testemunha,
localizaram num pasto um revólver Rossi,
calibre .22, desmuniciado. Arma foi
apreendida e recolhida à Delegacia de
Polícia.

Motociclista é multada
em 570 reais por

conduzir moto sem
habilitação

No dia 10 de novembro, por volta das
11h40, a Polícia Militar realizava operação
blitz de trânsito no centro da cidade
quando abordou uma motocicleta que era
conduzida por P.H.S de 19 anos de idade,
sendo constatado que ela era inabilitada.

Diante do exposto a motocicleta foi
liberada para uma pessoa habilitada,
sendo registrado boletim de ocorrência
e lavrado autor de infração de trânsito
no valor de R$ 570,00.

Ônibus é multado
 por parar sobre a

 pista para passageiros
fazerem compras

No dia 15 de novembro, a Policia Militar
realizava patrulhamento pela avenida
Magalhães Pinto quando observou um
ônibus parado sobre a pista, sendo que
ao questionar o motorista se o veículo
estava com algum problema mecânico,
respondeu que não, que havia parado
naquele local para que seus passageiros
desembarcassem  para fazerem compras.
O veículo foi multado e o motorista
advertido quanto a infração, sendo
registrado boletim de ocorrência.

Caldeira de frigorífico
explode e fere um

funcionário
No dia 17 de novembro a solicitante

A.M.S de 46 anos de idade compareceu
no Pelotão PM onde narrou que no dia
15 a caldeira do seu frigorífico explodiu
causando uma vítima, funcionário do
frigorífico que estava trabalhando. A
vítima permanece internada no Hospital
de Pouso Alegre, sendo o registro
encaminhado à Delegacia de Polícia.
Dois homens brigam em

bar no bairro Santa Cruz
No dia 19 de novembro, a Polícia Militar
foi acionada a comparecer no bairro
Santa Cruz onde a vítima, J.B.S de 62 anos
de idade, narrou que dois indivíduos
moradores daquele bairro estavam
ingerindo bebida alcoólica no seu bar,
momento que  desentenderam entrando
em vias de fato, vindo a utilizarem
garrafas para se agredirem mutuamente.
Com a chegada dos policiais os autores
já haviam se evadido do local sendo
registrado boletim de ocorrência que foi
encaminhado a Delegacia de Polícia.

Polícia Militar - 190

Borda da Mata promove I Campeonato de Bandas e Fanfarras
Foi realizado em Borda da Mata, no

dia 15 de novembro, das 13h às 18h30, o
I Campeonato de Bandas e Fanfarras no
Ginásio Poliesportivo. A Organização foi
de

Wellington de Paula, Luiz Carlos e
Janete Quintale, tendo apo io da
Prefeitura Municipal de Borda da Mata,
através do Departamento de Esporte e
Cultura e da Oficina de Lazer, Cultura e
Iniciação Profissional.

O Patrocínio do evento foi de: Padaria
Real, Med Farma, Supermercado Nossa
Senhora Aparecida, Supermercado
Marçal, Espaço Ideal, Sorveteria Bru Ice,
Gráfica Tiradentes e Dist ribuidora
Bord’alho.

As Cidades participantes foram: São
José dos Campos/SP, Oliveira/MG ,
Sapucaí Mirim/MG, Mogi-Guaçú/SP, São
Bento do Sapucaí/MG e Caldas/MG.

O evento estava programado para ser
na praça Antonio Megale, mas devido a
chuva foi transferido para o Ginásio
Poliesportivo.

As bandas e fanfarras receberam café

da manhã e almoço na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra.

“Não esperava que o evento fosse
esse sucesso . Houve uma boa
participação das bandas e fanfarras. O
evento serviu  para proporcionar
confraternização, lazer, cultura, e uma

forma de promover o turismo. Foi
maravilhosa a apresentação de todos os
grupos,” diz Wellington. Ele agradece a
todos que contribuíram no evento e a
equipe de organização e em especial, a
Prefeitura e  espera realizar o II encontro
em 16 de setembro de 2012.

Organizadores do
Encontro de Bandas e

Fanfarras de
Borda da Mata
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CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

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

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

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.

LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Panificadora Real

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

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.

Temos empada, bombons
e doces caseirosTel.(35)3445-2161

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

Várias pessoas têm abandonado o vício do cigarro em Bom Repouso
graças a um trabalho desenvolvido pelo Programa de Saúde da Família

O Programa de Saúde da Família de Bom
Repouso vem desenvolvendo um
importante trabalho no combate ao
Tabagismo no município. Devido a este
trabalho, está recebendo sempre suporte
do Estado para desenvolver tal
Programa.

Segundo a Enfermeira Daniela
Marques Garcia, o trabalho está sendo
de grande valia, pois muitas pessoas tem
abandonado  esse vício  que tanto
prejudica a saúde das pessoas.

Entre tantas preocupações, a maior de
todas elas é em relação ao Câncer de
Pulmão, muito comum em pessoas
fumantes.

As principais orientações que os
Coordenadores do Programa que são,
além da Enfermeira Daniela Marques
Garcia, a Psicóloga Sirlene Barndão da
Silva, o médico Dr. Wellington Fernando
Risso, dão aos participantes em relação
ao Câncer são:

Os fatores de risco:
É causado pelo hábito de fumar cigarro,

e afeta homens predominantemente,
porém, com o aumento do tabagismo
entre as mulheres, é agora a causa
principal de mortes.

Entretanto, algumas pessoas que
nunca fumaram sofrem de câncer de
pulmão, por estarem muitas vezes na

condição de fumantes passivos.
-Baixo consumo de frutas e verduras.
-Fatores genéticos.
Qual o tipo de tratamento?
O tratamento depende do tipo do

câncer, o estágio (grau de dispersão),
entre outros fatores. Os tratamentos
incluem cirurgia, quimioterapia e terapia
radioativa.

Como se previne?
A única maneira eficaz de prevenir é

parar de fumar.
Sinais e sintomas
Os sintomas que sugerem o câncer de

pulmão incluem:
-Falta de ar;
-Tosse com sangue;
-Tosse crônica;
-Chiado no peito;
-Dor no peito ou no abdômen;
-Perda de peso, fadiga e perda de

apetite;
-Disfonia – disfonia representa

qualquer dificuldade na emissão vocal
que impeça a produção natural da voz;

-Hopocratismo digital – é um sinal
caracterizado pelo aumento das falanges
distais dos dedos e unhas da mão que
está associada a diversas doenças, as
maiorias cardíacas e pulmonares
(incomum);

-Dificuldade em engolir.

Encontro sobre o Tabagismo e os  materiais de apoio do Governo do Estado

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

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

NOVO

ENDEREÇO
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Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519

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

DNIT publica no Diário Oficial da União Portaria que trata-se da desapropriação
do terreno da BR 459 onde caiu uma barreira no município de Senador José Bento
O Departamento  Nacional  de

Infraestrutura de Transportes(DNIT)
publicou a Portaria de 1.140 de 04 de
novembro, no Diário Oficial da União,
que trata-se da desapropriação do
terreno na BR 459, onde caiu uma
barreira e interditou a estrada. Segundo
o prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, o desvio da

est rada pelo  seu município  tem
causado  t ransto rnos enormes e
diariamente ele vem cobrando do DNIT
uma solução. “Espero que com essa
publ icação , o  andamento  desse
processo seja mais rápido e a nossa
população não seja tão penalizada por
uma cu lpa que não é do  nosso
município”, frisa o prefeito.

Confira a abaixo a publicação da Portaria no Diário da União:

Prefeitura de Senador José
Bento recebe visita técnica de
Engenheiro da Funasa-MG

para verificar a possibilidade
de implantar tratamento de

esgoto no município
O prefeito de Senador José Bento, Flávio

de Souza Pinto, recebeu no dia 21 de
novembro uma visita técnica do
Engenheiro Bernardo Aleixo de Souza Cruz,
da Funasa-MG (Fundação Nacional de

Saúde, onde foi verificada a possibilidade
da instalação do tratamento de esgoto no
município. Segundo o prefeito, caso o
município seja aprovado, as obras deverão
começar já no próximo ano.

“Se for falar mal de mim, me chame!
Sei coisas terríveis a meu respeito.”
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

Toma posse nova Superintendente
 Regional de Ensino em Pouso Alegre

Aconteceu no dia 22 de novembro, na
Cidade Administrativa, a sessão solene
de posse da nova diretora da 32ª
Superintendência Regional de Ensino
(SRE), Mônica Flores de Carvalho
Ribeiro.

Participaram da solenidade o deputado
estadual Dalmo Ribeiro e o chefe de
gabinete, Harley  Fabiany Junqueira
Cobra, o Secretário de Estado de
Esportes e da Juventude, Bráulio Braz, o
Secretário  de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política
Urbana de Minas Gerais, Bilac Pinto, a
Secretária Adjunta, Maria Ceres Pimenta,
que representou a Secretária de Estado
de Educação, Ana Lúcia Gazzola, a Chefe
de Gabinete, Maria Sueli de Oliveira Pires
e os Subsecretários Antônio Luiz Musa
de Noronha, Raquel Elizabete de Souza
Santos e Leonardo Petrus, dentre os

demais
servidores da Secretaria de Estado de

Educação de Minas Gerais.
A 32ª Superintendência Regional de

Ensino (SRE) tem a finalidade de efetivar
ações de supervisão técnica, orientação,
cooperação, de articulações e integração
entre o Estado e os municípios que ela
atende de aco rdo com as polít icas
educacionais. Desta fo rma, a SRE
trabalha para estar mais próxima e atuante
nas escolas com o intuito de propiciar
educação de qualidade à população.

Atualmente a 32ª SRE atende mais de
43 mil alunos da rede pública de ensino
municipal e estadual.

Dentre os municípios atendidos por ela
estão: Albertina, Bom Repouso, Borda
da Mata, Bueno Brandão, Cachoeira de
Minas, Camanducaia, Cambuí, Careaçu,
Congonhal, Córrego do Bom Jesus,

Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Extrema, Heliodora, Inconfidentes,
Ipuiuna, Itapeva, Jacutinga, Monte Sião,
Munhoz, Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa
Rita do Sapucaí, São João da Mata, São
Sebastião da Bela Vista, Senador Amaral,
Senador José Bento, Silvianópolis,Tocos
do Moji e Toledo.

Mônica Flores assume o cargo antes
ocupado por Romilda dos Reis, que se
aposenta após oito anos na função. A
nova diretora da SRE de Pouso Alegre
atua na área da educação há 27 anos.
Até a data da nomeação, Mônica atuava
como diretora na Escola Estadual Dr. Luiz
Pinto de Almeida, em Santa Rita do
Sapucaí. Em 2009 ela recebeu o Prêmio
Nacional de Referência em Gestão
Escolar, concedido pelo MEC, Fundação
Roberto Marinho e Conselho Nacional
de Secretários de Educação.

Mônica e Harley Fabiany Iracy, Harley Fabiany, Mônica e Dalmo Ribeiro

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

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Prefeitura de Borda da
Mata informa que os

radares da MG 290 é de
responsabilidade do Estado

O prefeito Edmundo da Silva Júnior
informa mais uma vez que os radares
colocados na MG 290, são de inteira
responsabilidade do Estado, tanto na
instalação, como na manutenção e na

arrecadação de multas. “A Prefeitura
não  t em nenhum a part ici pação
nestes radares e não  recebe um
centavo das multas”, frisa o prefeito
Edmundo.

Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Borda da Mata
Quirino Zé do Povo é reeleito
pela segunda vez consecutiva
como liderança política jovem
e como vereador mais atuante

O Vice-Presidente da Câmara José
Quirino de Alvarenga
Neto (Quirino Zé do
Povo), que já havia
sido escolhido em
2010 em três
diferentes pesquisas
de opinião pública
como liderança
po lítica jovem e
vereador mais
atuante (em do is
i n s t i t u t o s
d i f e r e n t e s ) ,
c o n s a g r o u - s e
novamente este ano
com grande aprovação pelos mesmos
institu tos de pesqu isa, acompanhe
abaixo o resultado:

. Eleito em 2011, como “LIDERANÇA
POLÍTICA JOVEM” - (ILAPP) Instituto
Lat ino Americano de Pesquisa e
Publicidade, com 50% de aprovação;

. Eleito em 2011 como “VEREADOR
MAIS ATUANTE”, em
pesquisa de opinião
pública - Publirama
Pe squisas e
Publicidades, com 50%
de aprovação;

. Eleito em 2011 como
“VEREADOR MAIS
ATUANTE DE 2011”, em
pesquisa (enquete) de
opinião pública –
Instituto Tiradentes,
com 55% de aprovação,
pelo qual receberá a

honrosa MEDALHA IMPERADOR
DOM PEDRO II – Modalidade Colar de
Ouro.

“Fico muito contente com o resultado,
isso mostra que o meu trabalho é sério e
como tal está sendo reconhecido pelas
pessoas”, salientou o vereador Quirino
Zé do Povo.

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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Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 467/2011

“Altera a redação do artigo 11 da Lei Municipal nº 1122/97 regulamentando o pagamento da tarifa de esgoto somente após
a instalação e funcionamento do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário e dá outras providências.”

A Câmara Municipal de Borda da Mata, com base em suas legais, faz saber que o Plenário aprovou e o Prefeito promulga
a seguinte Emenda:

Art. 1º O Artigo 11 da Lei Municipal nº 1.122/1997 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 11) – Só será cobrada tarifa de esgoto dos imóveis beneficiados com este serviço, após a instalação e

funcionamento do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Sala das sessões, 19 de outubro de 2011.

Proposição de Lei nº 468/2011
“Autoriza a Administração Municipal a antecipar o pagamento do décimo terceiro salário e reajuste do “cartão

alimentação” dos funcionários públicos  municipais e a repassar auxilio emergencial à Polícia Civil e Polícia Militar
e dá outras providências.”

Art. 1º Esta Lei estabelece condições e critérios para antecipação do pagamento do décimo terceiro salário e reajuste do
“cartão alimentação” dos funcionários públicos municipais de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar o décimo terceiro salário aos funcionários públicos municipais de Borda
da Mata a partir de 30 (trinta) de junho de cada ano.

Parágrafo Único – Esta autorização se estende aos funcionários públicos efetivos, contratados e cargos de confiança;
Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo a reajustar o “cartão alimentação” dos servidores públicos municipais em

percentual que mantenha o poder aquisitivo do valor deste benefício desde a sua implantação;
Art. 4º Fica autorizando, ainda, o Poder Executivo a repassar à Polícia Civil e à Polícia Militar, o valor de R$10.000,00 (Dez

mil reais), sendo R$5.000,00 (Cinco mil reais) a cada órgão de segurança;
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 21 de outubro de 2011.

Proposição de Lei nº 469/2011
“Dispõe sobre abertura de crédito suplementar”
A Câmara Municipal de Borda da Mata aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado a abertura de crédito suplementar, no corrente exercício no valor de R$4.232.386,83 (quatro

milhões. Duzentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos) para suplementar as dotações
orçamentárias necessárias para a folha de pagamento, décimo terceiro salário e demais dotações para a manutenção das
atividades da administração.

Art. 2º Constitui fonte para a abertura do crédito mencionado no artigo primeiro os recursos de excesso de arrecadação
comprovados conforme Anexo 10-comparativo da Receita Orçada com a arrecadação no valor de R$ 495.219,75 (quatrocentos
e noventa e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), e por tendências de excesso de arrecadação
no valor R$3.737.167,08 (Três milhões, setecentos e trinta e sete mi, cento e sessenta e sete reais e oito centavos)
totalizando R$4.232.386,83 (Quatro milhões, duzentos e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e três centavos).

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das sessões, 21 de outubro de 2011.

Maria Izabel de Lima Cobra
Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário

Indicação nº 609/2011
O Vereador que esta subscreve, observados os preceitos regimentais, solicita a fineza de após levar ao Plenário, seja

encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte indicação:

Que seja feito uma rampa na chagada da casa da Sra. Valdira Sales de Paula no bairro Barro Amarelo.

JUSTIFICATIVA
Direito de ir e vir e principalmente de acessibilidade.
Filha cadeirante.
Desnível da rua para calçada
Seria ideal uma rampa para dar acesso a casa

Equipe de Taekwondo de Borda
da Mata conquista 10 medalhas no
Campeonato Regional em Alfenas
Foi realizado, no dia 30 de outubro, no

Ginásio de Esportes Municipal  de
Alfenas, o Campeonato Regional de
Taekwondo, onde houve a participação
de duas equipes de Borda da Mata. A
da União Taekwondo e a do Colégio
Nossa Senhora do Carmo.

O evento contou com a participação
de academias do Sul de Minas, com um
bom número de atletas.

Na categoria luta, foram campeões:
Luiz Carlos Abreu até 18kg, Luiz
Henrique até 25kg e Kaique Chaves até
39kg. Vice-campeões: Júlia Araújo até
35kg, Luiz C. Mendes até 58kg e André

Inácio, cat. Faixa preta até 63kg. Pedro
Santos até 42kg, conquistou o 3º lugar.
Na categoria de quebramento, Luiz
Henrique foi campeão e Igor Boliognani
vice-campeão em suas categorias. Na
categoria Formas, Igor Boliognani foi
vice campeão.

As equipes obtiveram bons
resultados, conquistando 10 medalhas
para Borda da Mata.

O Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer viabilizou o ônibus para a equipe,
que contou ainda com o apoio  de
Panificadora Primor e Farmácia Santa
Izabel.

Equipes durante a
abertura e André

Inácio recebendo a
Medalha de vice-

campeão.

Vereadores de Borda da
Mata que tiveram mandatos
suspensos ganham Liminar
no Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) por sete votos a zero

No dia 22 de novembro, às 19h, em Belo
Horizonte, a Liminar que concedia o
direito aos três vereadores de Borda da
Mata que tiveram seus mandatos
suspensos em manter no cargo até que

o processo fosse finalizado, foi julgado
no Tribunal Regional Eleitoral e eles
venceram por sete votos a zero. Portanto,
eles continuam nos seus respectivos
cargos até o final do processo.

“Tempos Modernos e Relacionamento Familiar”
A psicologia e a vida nos ensinam que

o homem necessita mais de carinho do
que pão. Principalmente nos seus
primeiros anos, o aconchego aos filhos
é condição indispensável à sua saudável
evolução psíquica. A carência afetiva à
criança traz-lhe traumas profundos,
problemas sérios e complexos em sua
vida íntima e a nível de relacionamento
com os outros. Isto acontece
simplesmente porque o amor é condição
“sine qua non” da felicidade do ser
humano, assim como as flores não podem
se abrir sem a luz do sol. O homem é filho
de Deus, que é Amor. Sua vocação é o
querer bem aos outros, sentimento que
lhe proporciona alegria e realização. O
ódio é uma aberração, uma doença,
que lhe causa tristeza e amargura.

A fonte natural do carinho necessário
à segurança e harmonia do
desenvolvimento humano é a FAMÍLIA.
Instituição básica, que jamais deixará de
representar o fundamento da sociedade
e da Pátria. É ela como uma verdadeira
forja de cidadãos autênticos,
conscientes de seus direitos e deveres.
Sem dúvida, é no colo materno, no
aconchego dos pais e na convivência
com seus irmãos, que a criança encontra
as condições propícias a uma evolução
normal e equilibrada. Daí a importância
da família como fundamento essencial
para a formação  do ser humano,
preparando-o para os relacionamentos
na escola e, mais tarde, no trabalho e na
vida comunitária.

Quando falta o amor na infância, o
prejuízo afetivo se torna praticamente
irrecuperável. Crianças sem carinho,
abandonadas: jovens problemáticos,
violentos, viciados, infratores; não raras
vezes, futuros criminosos, explodindo
nos outros e na sociedade a revolta e o

ódio que lhes consome o coração. É um
desabafo que pouco lhes importa venha
atingir pessoas inocentes, como se estas
fossem também co-responsáveis pelos
problemas que aquelas enfrentam.

Nos dias de hoje, mais do que nunca,
é necessária a conscientização da
importância da vida famil iar.  A
modernidade trouxe a revolução nos
meios de comunicação e a babá
eletrônica roubou o tempo necessário à
troca de idéias, ao diálogo familiar entre
pais, filhos, irmãos, parentes e amigos,
cada vez mais escasso. Quem não tem
saudades das descontraídas reuniões
familiares de lazer, de bate-papo até altas
horas da noite?

É preciso reconhecer o prejuízo que
toda essa agitação da vida moderna nos
trouxe. É a era da informática e da
comunicação, do computador eletrônico,
da TV digital, “facebook”, “ipad”,
“orkut”, do relacionamento “on line”,
via “internet”, encurtando
fantasticamente as distâncias. Sem
dúvida, era de grande conforto, mas, por
outro lado, nos custou um preço muito
alto.

É um corre-corre pra lá e pra cá. Um
trabalho insano que nos consome os
dias e as horas e que parece nunca ter
fim. Ninguém tem mais tempo para nada.
A alienação é total! Conversar como? O
rádio e a TV estão ligados desde cedo,
trazendo notícias e melodias preferidas
das últimas paradas de sucesso; também
não  se pode perder o interessante
capítulo da novela, os filmes ou o jornal
nacional. Assim, paradoxalmente,
vivemos também a era do egoísmo e do
isolamento  implantados pelo
computador, rádio e TV.

Isso tudo nos questiona muito e nos
obriga a buscarmos uma forma de

repensar o que estamos fazendo no dia a
dia. Enfim, é preciso encontrar uma
solução, um meio termo capaz de
conciliar o interesse de usufruir das
vantagens da modernidade, sem
esquecermos das riquezas do convívio
familiar.

No terreno moral, vivemos a era do
“tudo pode”, “nada é proibido” e alguns
chegam ao cúmulo de pretender
“liberação tota l”. Assist imos o
afrouxamento dos costumes, a
corrupção, o vício mortal das drogas, a
banalização do sexo, a dissolução dos
vínculos famil iares e a falta de
religiosidade.

Muitos se esquecem de que, na
hierarquia de valores, Deus deve ocupar
o primeiro lugar. Vivem desnorteados,
sem direção, olvidando que a vida é uma
simples passagem rumo à eternidade.
Não se lembram das lições do Mestre,
preferindo ser servidos, sem a alegria de
“servir”. Apegam-se a valores
passageiros e não trilham caminhos
seguros, da verdadeira felicidade.
Seduzidos pelo falso brilho das drogas,
do apego aos bens materiais e das
ilusões fugazes, buscam os atalhos da
perdição e da ruína.

Para onde estamos caminhando? O
que para nós é de fato importante?

Roguemos ao Senhor sabedoria para
distinguirmos o que não deve ter muita
importância e para cultivarmos os valores
realmente essenciais da existência.
Ainda é tempo de repensarmos a vida.
Nunca é tarde para mudarmos o que
precisa e deve ser urgentemente
modificado.

Borda da Mata,
 20 de novembro de 2.011
Gustavo Dantas de Melo

“Como é possível ser feliz”
 Todos  buscamos  a felicidade, mas

muitas vezes f icamos confusos e
inseguros. Qual seria o segredo, a chave
para sua conquista?
 - Na verdade, não existe uma receita

de felicidade. Ela se constrói no dia a
dia. Exige esforço pessoal na convivência
com os outros. Pressupõe a capacidade
de se relacionar bem com todos e se sentir
em paz, por estar bem consigo mesmo e
com o próximo.
 Ser feliz é viver a alegria de servir e ser

útil àqueles com quem nos relacionamos.
É amar e querer bem as pessoas que nos
cercam. É, assim, principalmente, um
estado de espírito, de realização pessoal;
algo que se encontra dentro de nós
mesmos e não o percebemos nos bens e
coisas exteriores. Como já tivemos
oportunidade de afirmar, “coisas não têm
sentimento”.
 Há muitas pessoas pobres felizes com

o pouco que possuem e, outras infelizes,
embora com muitos bens materiais. Se
me sinto infeliz, com certeza, de nada me
adianta viajar para Paris, ou qualquer
outra cidade maravilhosa, pois levo
comigo a amargura que me entristece.
Minha mágoa interior me acompanha
onde quer que eu esteja.
 A propósito, a terapeuta familiar Maria

Helena Brito Izzo, em interessante artigo
publicado na conceituada Revista
“Família Crista”, de forma precisa, fez
observações magistrais que constituem
verdadeira regra de vida:
 “Existem pessoas que vivem em

função do ‘fui feliz’ e outras do ‘vou ser
feliz’. Pode-se tirar do passado um

aprendizado, boas ou más recordações,
mas ele já se foi.
   O amanhã a gente apenas espera.

Dependendo do que se faz agora,
constrói-se ou não um futuro feliz.
   A felicidade  precisa ser  vivida no

presente. Do contrário, corre-se o risco
de jamais encontrá-la ...
   No  fundo ,  porém,  todos  nós

queremos ser felizes, viver com alegria,
paz, saúde, trabalho e boa qualidade
de vida. Ser feliz, entretanto, também
significa vencer obstáculos, enfrentar
desafios, aprender com a vida e criar
energias positivas.
    A gente  é feliz  porque está  vivo,

sonha, ama, procura, acredita, pensa e
realiza.
  A  felicidade, na  verdade, é muito

simples. As pessoas é que complicam
tudo. Ela está bem perto de nós, nas
coisas mais simples e pequenas do
cotidiano ...”
  Finalmente, importante acrescentar o

que nos parece o ponto crucial do tema
enfocado. Ninguém poderá encontrar a
felicidade se não a busca na “Fonte”.
Impossível ser feliz, sem ter fé e confiança
em Deus, que é nosso Pai. É Ele o Senhor
da vida, nossa segurança e bem maior.
  O essencial é a certeza da eternidade

revelada por Jesus. A esperança de que
o epílogo desta vida passageira é a volta
à Casa do Pai, ao lugar que nos está
preparado para a posse definitiva da paz
e da plena felicidade.

Borda da Mata,
23 de novembro de 2.011.
  Gustavo Dantas de Melo
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