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VISITE NOSSO SITE

Neste Natal deixem a magia tomar
conta da sua família e envolver

 todos com o poder da união e da
esperança. Abra os olhos para novos
projetos e transforme esta noite em
uma grande festa, permitindo que a

alegria contagie a todos e a
felicidade esteja presente ao

 longo de todo o ano vindouro.
 Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

São os votos do TRIBUNA POPULAR.

Ilumine seu Natal para que não seja
mais uma festa, e sim uma
lembrança de uma época

inesquecível e abençoada. Feliz
Natal e Próspero Ano Novo!!!

A próxima edição do jornal TRIBUNA POPULAR será no dia 15 de janeiro de 2012

Prefeitura de Borda da Mata adquire casa da família de Zico de Freitas na MG 290
para construir uma obra para melhorar e dar mais segurança no trânsito do local

Imóvel que o município adquiriu e que, segundo o Prefeito Edmundo, o tipo
 de obra que será feito no local vai ser definido por especialistas em trânsito
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CRAS de Senador José Bento inicia projeto socioeducativo
com famílias do Programa Bolsa Família

“Programa Lar Saudável” implantado em Senador José Bento
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Cisamesp inaugura nova sede em Pouso Alegre

Prefeito de
Bom Repouso,
Edmilson
Andrade e
 o de Natércia ,
José Airton,
descerrando
a placa
comemorativa
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Prefeito de Tocos do
Moji, Antonio
Rosário, o vice,
Ademir Cantuária e a
Responsável pelo
Departamento de
Turismo, Regiane
Cruz recebendo o
Certificado do
município.
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Campeonato de Futebol
do Distrito dos

Fernandes

Equipe Campeã - Terceirinho
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Campeonato Municipal
de Futebol de
 Bom Repouso

Time Campeão - Brandões
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Municípios recebem Certificado
de participação no melhor
Circuito Turístico do Brasil
Serras Verdes do Sul de Minas
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Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

 Drª Kênya  Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608

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

Guimarães Cobra, 245

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

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

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

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

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

JC Contabilidade

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora

 Praça Antonio
Megale

Borda da Mata-MG

Disk Pastel:9945-4562

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

Desejo que você tenha um Natal cheio de
luz e paz junto ao menino Jesus. E um Ano

Novo repleto de saúde e realizações.
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

IV Feira Literária na EELAM aprimora
habilidades dos estudantes e revelam talentos

No dia 11 de novembro, foi realizada
na E. E. Lauro Afonso Megale, a IV Feira
Li terária, sob a orientação dos
professores de Língua Portuguesa e com
a participação dos alunos dos turnos da
manhã e da noite. O objetivo deste evento
é promover a leitura de clássicos da
literatura e desenvolver aptidões sociais
do aluno.

O ensino fundamental abordou muitos
temas como: A preservação do meio

ambiente começa em nossa casa; Uma
aula de Literatura; A amizade. Já o
ensino médio apresentou: Personagens
Machadiana; O Cortiço (Aluísio
Azevedo); Sítio do Pica-Pau Amarelo
(Monteiro Lobato) e Semana de Arte
Moderna.  Houve também exposições de
trabalhos sobre o Barroco e o
Romantismo brasileiros, enquanto na
sala de vídeo eram apresentados clipes
sobre a obra de Vinícius de Moraes e

Machado de Assis.
Os alunos se esforçaram muito na

elaboração  de documentários,
composição de paródias, confecção de
cenários, caracterização e incorporação
dos personagens e apresentação dos
trabalhos. Com isso muitas habilidades
foram aprimoradas e revelados talentos.

Estiveram presentes à Feira, alunos e
professores representando todas as
escolas da cidade, prestigiando o evento.

Sítio do Pica-Pau Amarelo –  3º I Semana de Arte Moderna – 3º II

Foto:Érika Gouvêa Foto:Jéssica Aparecida Couto

Obs.:Os textos e fotografias deste jornal

só poderão ser publicados com

autorização da diretoria, por escrito.
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2012

Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 31
Fevereiro              15 -29
Março                   15 - 30
 Abril                    16 - 30
 Maio                    15 - 31
  Junho                 15 - 29
   Julho                  13 - 31
  Agosto                15 -  31
   Setembro           14 - 28
  Outubro               15 - 31
 Novembro             14 - 30
   Dezembro                   12

E-mail - tribuna@hardonline.com.br

Homenagem a
Bom Repouso
Pelo seus 58

anos de
Emancipação

12/12/2011
Quero prestar a minha homenagem
De um jeito muito amoroso
A esta linda cidade
A querida Bom Repouso

Estas primeiras palavras
Foi com muito carinho que escrevi
Em homenagem a cidade de Bom
Repouso
A cidade onde eu nasci

As quatro famílias de Bom Repouso
Que foi o começo da sua povoação
Aqui vai um forte abraço a todos
As famílias, Andrade, Garcia, Souza e
Brandão

Município de Bom Repouso
Deixo minha saudação
Você hoje é muito famosa
Porque tem boa administração

Amo muito Bom Repouso
Cidade de gente educada e charmosa
Receba um abraço bem carinhoso
Deste teu filho, radialista e compositor:
Cycero Rosa.

Autor: Cycero Rosa
Pouso Alegre- MG

Aluga-se uma casa no centro de
Borda  da Mata. Dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço.

Tratar pelo Telefone:9948-9306

Natal é tempo... de dar um toque na vida com
as cores da esperança, da fé, da paz e do
amor. Também é tempo de preparar, em
nosso coração e em nosso lar, um espaço
para acolher as sublimes lições da Sagrada
Família de Nazaré e aceitar as inevitáveis
surpresas da vida. Natal é tempo... de olhar
para o céu, encantarmo-nos com a luz das
estrelas e seguir a estrela-guia. É tempo
abençoado de dar mais atenção à criança
que mora em cada um de nós e às que
encontramos em nosso peregrinar, à procura
do caminho que nos leva ao Deus-Menino.
Natal é tempo... de mais uma vez ouvir,
acolher e repetir a mensagem alegre dos
Anjos de Deus. É tempo de acalentar sonhos
de harmonia e paz e, olhando para os “anjos
aqui na Terra”, dar a nossa contribuição,
para tornar este nosso espaço um pouco
mais parecido com o Céu. Também é tempo
de agradecermos por tudo que Deus fez por
nós em 2011 e que em 2012, Ele continue
protegendo nossa cidade, nosso povo e
principalmente nossas Crianças.
Desejo a todos os bordamatenses

um Feliz Natal e um Ano Novo
 repleto de realizações!!!

Edmundo Silva Júnior
Prefeito de Borda da Mata

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÕES
DOS CANDIDATOS AO PROCESSO DE

ESCOLHA E POSSE DO CONSELHO TUTELAR
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO

MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA
O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Município e Comarca de Borda da Mata/MG, na forma dos artigos 132 e 139 da Lei n°
8.069/90 (ECA), com as alterações introduzidas pela Lei 8.041/91 e o disposto nos
artigos 1° a 22 da Lei Municipal n° 1.240/99, baixa o presente EDITAL de convocação
para INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA/MG, composto de
05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, eleitos para um mandato de  03
(três) anos, permitida a recondução por igual período, SERÃO REALIZADAS NO
PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 A 06 DE JANEIRO DE 2.012, DAS 8:00
ÀS 17:00 HORAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA EXCETO NOS FERIADOS, NA
SEDE DO CONSELHO SITUADA NO PISO 02 DO TERMINAL RODOVIÁRIO.
Os requisitos legais para inscrição, documentos, pagamento de taxa e demais normas
que regulamentam o processo de propaganda eleitoral, escolha, composição e votação
pelo Colégio Eleitoral, recursos e impugnações constarão de outro edital baixado,
nesta mesma data, pela Comissão Eleitoral e publicado em locais públicos.
Este edital, publicado pela imprensa e já afixado na Prefeitura Municipal, Terminal
Rodoviário e locais públicos, entra em vigor nesta data.
Borda da Mata, 12 de dezembro de 2.011.

Adolfo Souza Costa Júnior
Presidente do CMDCA

Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos
odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; para que sejais

filhos do vosso Pai que estás no Céu(Mat.5;44)

A Comunidade do bairro Santa Cruz, aCoordenadora da Escola do bairro
Santa Cruz, Ivone de Cássia Fernandes Oliveira, a ex-diretora Damaris de

Oliveira Silva, os ex-vereadores Anilton Pereira da Silva, Valdir Gomes
Bonifácio, Antonio Albano Martins, o Pastor Jair Miguel Franco, a Unidade

do PSF, a Associação Comercial Industrial de Borda da Mata, os funcionários
do Conselho Tutelar, o Rubens Michel Fanis – Pastelaria Tia Lurdes, os
funcionários dos Correios,os funcionários da Delegacia, o vice-prefeito,

Silvio Pedro Rodrigues, a Secretária de Saúde Nádia de Pádua, os
funcionários do Fórum e o Tribuna Popular agradecem o apoio e desejam ao

Comissário de Menores, Jair Benedito de Souza e toda sua família um
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!
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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

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

 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

De repente as diferenças
desaparecem e o mundo todo se

confraterniza num enorme abraço,
num só desejo de Paz. É o milagre

 do Natal. Feliz Natal para todos!
São os votos da:

O Moacir da Pastelaria convida às
crianças dos bairros Barro Amarelo e
Campo e do Distrito do Cervo para a

Festa de Natal das Crianças.
Dia 23 – Campo – às 19h;

Dia 25 – Barro Amarelo – às 12h;
Dia 25 – Cervo – às 17h;

Haverá Papai Noel, brinquedos,
salgados, pipocas, sucos e algodão doce.

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.

Vítor Leite é escolhido “Servidor
do Ano” no Fórum de Borda
 da Mata e recebe Certificado

 do Tribunal de Justiça
O funcionário do Fórum Mário Martins

de Borda da Mata, Vítor Leite, foi eleito
no  dia 06 de novembro  pelos
funcionários do Fórum como “Servidor
do Ano”  na Justiça de Borda da Mata,
recebendo Certificado do Tribunal de
Justiça, entregue pelo Juiz de Direito, Dr.
Hélio Walter de Araújo Filho.

Durante a entrega do Certificado, dia
28 de novembro,Vítor Leite agradeceu os
colegas pela escolha. Confira abaixo
algumas palavras proferidas em seu
discurso:

“Caros colegas e amigos, sinto-me
honrado e agradecido pelos votos que
recebi, sendo um simples vigia, ser
escolhido como funcionário do ano em
meio a tantos outros colegas

competentes, sinto-me muito feliz.
Sempre procurei fazer o máximo para
servir a todos com carinho, respeito,
sempre com um sorriso amigo, algumas
respostas engraçadas ou com algumas
piadinhas. Como todo ser humano tenho
qualidades e defeitos, se algum dia
desagradei  ou ofendi alguém, me
desculpem, pois não tive a intenção. Se
eu errar me corrijam, pois são nos erros
que procuramos acertar. Nesta vida tudo
passa, momentos de alegrias, tristezas e
dificuldades. Tenho certeza de que a
minha amizade por vocês será para
sempre. Cada um tem seu espaço em meu
coração. Para encerrar desejo a todos
presentes, um Feliz Natal e Próspero Ano
Novo!. Obrigado.”

Vítor Leite
recebendo o

Certificado das
mãos do Juiz

de Direito,
Dr. Hélio Um bom Natal, prosperidade no novo ano e

que vocês alcancem todos seus objetivos. Que Deus,
em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz

nossos corações na noite de Natal.
Boas Festas! São os votos da Câmara Municipal

de Tocos do Moji à toda população.

Visite a VII Feira de Artesanato de Borda da Mata
que está funcionando no Antigo Bar do Tio.

Horário: das 13h às 19h - Todos os dias até dia 06 de janeiro.
Ótimas opções para presentes de Natal. Vale a pena conferir!!!

Prefeitura de Borda da Mata adquire casa de Zico
de Freitas onde ficava o semáforo na MG 290

O prefeito Edmundo Silva Júnior entrou
em contato com a família do Sr. Zico de
Freitas, proprietário daquela casa de
esquina, onde ficava o semáforo na MG
290, para adquiri-la para o município e
resolver um problema na entrada da
cidade, já que ali muitos caminhões
tinham dif iculdades para passar,
principalmente ao mesmo tempo, sendo
que a parada no morro vindo de Pouso
Alegre, também era complicada. O
prefeito, com uma visão de futuro, numa
negociação amigável  consegu iu
desapropriar a casa e pretende ampliar a
rodovia naquele local.

Segundo o prefeito Edmundo, a obra
que vai ser feita no local, ele ainda não
definiu, pois para isso, primeiro precisa
demolir o imóvel para ver o espaço e
depois vai chamar um engenheiro de
trânsito do DER para que ele possa
orientar a Prefeitura, que tipo de obra fica
melhor para o local. “Mas tenho certeza
que vai melhorar muito o local, dando
outro visual na entrada da cidade e ainda
muito mais segurança aos usuários da
rodovia”, frisa o prefeito Edmundo.

Casa adquirida
pela Prefeitura e

onde será a
obra, vista do

alto.
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Sítio
Maranatha

(Bairro Córrego
da Onça)

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com.br

SENADOR
JOSÉ

BENTO

Distância
do Centro:

1000 m

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

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

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

nossos  preços!!!PAPELARIA

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Casamento

No dia 11 de novembro,
casaram-se em Pouso

Alegre, na Igreja São
Judas Tadeu, Sérgio e

Viviane. A cerimônia foi
realizada pelo Cônego
Édson Oriolo. O noivo

Sérgio é do bairro Mogi.
Parabéns e felicidades ao

novo casal!!!

Prefeitos de Borda da Mata, Tocos do Moji e Senador
José Bento são homenageados pela Polícia Militar
por se destacarem como parceiros do 20º Batalhão
Os Prefei tos de Borda da Mata,

Edmundo Silva Júnior, de Tocos do Moji,
Antonio Rosário Pereira e de Senador
José Bento, Flávio de Souza Pinto,
receberam uma homenagem do
Comando da Policia  Militar no dia 1º de
dezembro em Pouso Alegre.(O município
de Bom Repouso pertence a 27ª
Companhia Independente de Extrema
que não é vinculada ao 20º Batalhão e
sim a 17ª RPM). Eles foram agraciados
com a homenagem junto a diversos
prefeito s e representantes da
administração municipal do Sul de
Minas. A  homenagem  em  questão
contemplou os prefeito s que se
destacaram no ano de 2011 como
parceiros do 20º Batalhão de Polícia
Militar na luta pela promoção da Paz
Social. O evento ocorreu na sede do 20°
Batalhão de Polícia Militar. Este Batalhão
é comandado pelo Tenente Coronel da
PM Sérgio Henrique Soares Fernandes,
que se fez presente na homenagem.

O evento contou com  a apresentação

de honrarias militares e hasteamento das
Bandeiras Nacional e de Minas Gerais.

Após, Policiais procederam a entrega
das placas aos homenageados, seguido
da execução da Canção da Polícia Militar,
executada pela banda de música do 20º
Batalhão de Polícia Militar, sob a
regência do Maestro 1º Tenente Músico
André Benedito Mantovani.

Em seguida, sob o comando do Capitão
PM Eduardo Dantas Rosa, a tropa
formada desfilou em continência ao
Senhor Tenente Coronel Sérgio,
Comandante do 20º Batalhão de Polícia
Militar e em homenagem aos agraciados.
O evento foi encerrado pelo Tenente
Coronel PM Sérgio Henrique Soares
Fernandes, que na oportunidade
agradeceu as presenças de todos os
prefeitos.

A homenagem
O 20º Batalhão de  Pouso Alegre, se

estende po r 27 Municípios com
invejável  qualidade de vida e que
apresentam bons índices de

desenvolvimento humano, o que revela
de forma inconteste a seriedade e a visão
social de seus dirigentes. Apesar do
posicionamento geográfico estratégico
e favorável o  progresso social  e
econômico destes municípios se deve 
a uma postura administ rativa dos
prefeitos municipais que privilegiam
pol íticas públicas direcionadas ao
desenvolvimento  e ao bem estar social.

Sob a l iderança de prefeitos
empreendedores e comprometidos com
o interesse coletivo, os municípios
circunstanciados ao 20º Batalhão de
Polícia Militar tem experimentado nos
úl timos anos alguns avanços
expressivos e consideráveis nos
diversos indicadores: econômicos,
sociais, ambientais, demográficos e
culturais, dentre outros.

Especificamente no segmento da
Segurança Pública onde há o Município
cujo seu mandatário reconhece por meio
de suas atitudes o papel e a importância
do Poder Executivo Local.

Prefeitos Homenageados Prefeito Edmundo Silva Júnior

Prefeito Flávio de Souza Pinto Prefeito Antonio Rosário Pereira

No dia 05 de dezembro, casaram-se em Pouso Alegre, no
 Buffet Espaço América,  os jovens Karina, de Borda da Mata e

 Dênis de Indaiatuba-SP. Parabéns ao novo casal!!!

15 anos

Reunir a família, os melhores amigos, dividir emoção de fazer 15 anos
com uma festa charmosa e acolhedora... Foi assim que a Sara

comemorou seu aniversário no dia 02/12/2011 no CLRBM.
 Parabéns Sara,  sua festa estava linda!

CRAS de Senador José Bento inicia projeto socioeducativo
com famílias do Programa Bolsa Família
Seguindo a proposta do município em

buscar uma melhor qualidade de vida de
todas as pessoas, o Cras - Centro de
Referencia da Assistência Social – de
Senador José Bento iniciou, no mês de
novembro, o “Lar Saudável”, um projeto
de intervenção social para as famílias

beneficiárias do  PBF -Programa Bolsa
Família.

Serão realizadas reuniões semanais,
com o  objetivo de t rabalhar  a
autoestima, abordando a importância de
se ter uma vida saudável. Em cada
reunião  acontecem palestras

socioeducativas, com temas
diversificados, com o intuito de oferecer
info rmações sobre os direitos
previdenciários, violência doméstica e os
deveres de todo cidadão. Na realização
do projeto estão envolvidos profissionais
da saúde e assistência social.

Palestra do Projeto “Lar Saudável”

Feliz Natal e Feliz 2012!!!

Aniversário
Dia 08 de dezembro, o Chefe de Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro,
Harley Fabiany Junqueira Cobra e sua irmã, Handreza Junqueira Cobra

comemoraram seus aniversários na cidade histórica de Tiradentes,
juntamente com seus familiares. Parabéns e sucesso!!!
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale

 Tel.:(35)3445-1276

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Um Feliz Natal repleto de
harmonia. Celebrar o Natal é...

crer na força do amor, é isto que
transforma o homem e o mundo.

Que a mensagem de fé e
esperança do Natal renove nossas
forças para continuarmos lutando

no Ano Novo que se anuncia.
Boas Festas!!! São os votos da
Câmara Municipal de Senador

José Bento a todos os Bentenses.

Advogado Bordamatense
 ganha Título de Cidadão

Pousoalegrense
A Câmara Municipal de Pouso Alegre,

no mês de outubro, realizou uma Sessão
Solene para entrega de Títu los de
Cidadãos Pousoalegrenses. 14 pessoas
foram agraciadas com o Título e entre
elas, estava o bordamatense e Advogado
Dr. Tarcísio Geraldo de Freitas. Segundo
os presentes na solenidade, além de
parabenizá-lo, essa foi  mais do que
merecida.

O mérito fo i po r serviços
extraordinários e relevantes prestados
verdadeiramente ao município, seja como
Procurador Geral do Município ou Chefe
de Gabinete. No campo da advocacia, a

conquista é brilhante e tem se destacado
como um dos melhores advogados de
Pouso Alegre.

Depois da sessão na Câmara, houve
um coquetel de confraternização no
Buffet Viena.
”Divido essa honraria  com todos os
cidadãos que escolheram esta cidade
para morar e trabalhar, aos que já se foram
e aos que aqui continuam. Sinto-me
orgulhoso em ter contribuído de maneira
ativa para o crescimento desta cidade,
onde vivi e vivo muitos momentos
felizes”, agradece Dr. Tarcísio Geraldo de
Freitas..

Dr. Tarcísio
durante
homenagem

Secretaria de Obras de Borda
da Mata soluciona problema

de passagem de água na
 estrada do bairro Brumado

A Secretaria de Obras da Prefeitura
de Borda da Mata solucionou mais
um problema que era uma antiga
reivindicação da população do bairro
Brumado. É que na estrada, próximo
a residência de Luiz Porfírio, existia
uma passagem de água que quando
chovia um pouco mais forte, a água

passa va po r ci ma da es t rada
deixando o povo ilhado do outro lado.
A manilha que tinha lá não suportava
o  vo l ume de água e agor a fo i
substituída por uma de um metro de
diâmetro  e ainda a est rada fo i
levantada no local para reso lver o
problema definitivamente.

Local onde a
Prefeitura
arrumou

Aulas de artesanato para
 Grupo da Melhor Idade
em Senador José Bento

Com o objetivo de desenvolver as
habil idades, e até mesmo ter um
complemento na renda familiar, o  Grupo
da terceira idade “Idade Feliz” de
Senador José Bento terá aulas de

artesanato. As aulas acontecem todas a
quintas-feiras à partir das 13h, no CRAS.
Qualquer pessoa interessada pode
buscar informações na Secretaria de
Assistência Social ou na sede do CRAS.

Aulas de
artesanato

Prefeitura de Borda da Mata
emite Ordem de Serviço para
construir as pontes conhecidas

como do Darnei e Maria Amélia
No dia 05 de dezembro, a Prefeitura

de Borda da Mata emitiu Ordem de
Serviço para a construção das pontes,
conhecidas como Ponte do Darnei  e
Ponte da Maria Amélia. Eles custarão
cerca de 270 mil reais, pois elas serão
feitas com vigas de ferro e concreto, para
não dar mais problema aos moradores.

“A longo  prazo , esse é um
invest imento que vai gerar  mui ta
economia ao município, pois com
concreto e vigas de metal,  não
precisarão  mais f icar  dando
manu tenção  com pranchões
constantemente”, frisa o  prefeito
Edmundo Silva Júnior.

Posto Policial
do Distrito do

Cervo será
inaugurado
 no dia 21 de

dezembro
O Posto Policial do Distrito do Cervo

já está com data marcada para ser
inaugurado. Será no dia 21 de dezembro,
às 10h, com a participação de
auto ridades políticas e militares e
principalmente, sendo abrilhantada, pela
Banda da Polícia Militar.

A previsão é que três policiais sejam
destacados para atender o Distrito.

Para que a população pudesse contar
com esse benefício, a Prefeitura reformou
o antigo Posto de Saúde, deixando-o em
plenas condições de funcionamento. O
município ainda doou em forma de
comodato um veículo para os trabalhos
da Polícia Militar.

“A instalação deste Posto Policial vem
atender um antigo anseio da população
em ter policiamento no local e que
também era uma constante preocupação
do vereador Walter Barbinha”, diz o
prefeito Edmundo.
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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

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

Contabilidade
Abertura/Encerramento de empresa

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

Imobiliária
Compra;Venda;

 Administração de Imóveis.

Fone/Fax:
(35)3445-6103
ou 9818-8205CRC- 150595                                                                                                          CRECI - 3372

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior

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

“Que o Natal seja mais um momento em
 que as pessoas acreditem que vale a

 pena viver um Novo Ano.”
Boas Festas à todos amigos e clientes!

Prefeito de Borda da Mata
pede que as empresas

responsáveis pelas obras no
município se esforcem para

cumprir os prazos do contrato
O prefei to  de Borda da Mata

Edmundo Silva Júnior, preocupado
com o andamento  das obras do
município, está atento junto  as
empresas responsáveis para que elas
possam cumprir dentro de suas maiores
possibilidades, o prazo para as suas
c o n c l u s õ e s . “ E n t e n d e m o s

perfei tamente as di f icu ldades
enfrentadas pelas empresas,
principalmente, referente ao clima, mas
gostaríamos que elas também se
dedicassem, como já vem dedicando,
para evitar transtornos à  população
que recebe  esses benefícios”, enfatiza
o prefeito Edmundo.

Distrito do Cervo ganhará
aumento da rede trifásica

 para melhorar a qualidade
 de energia elétrica
para as empresas

Devido ao aumento da demanda da
quant ida de de carga de  energia
elét r ica no  Dist r i to  do  Cervo, a
Prefe i tu ra de Borda da  Mata
conse gu iu  junto  ao  Geren te de
Relacionamento com Poder Público
da Cemig, Alexandre Ribeiro uma

expansão  da Rede Tri fási ca no
distrito. Essa expansão vai garantir
uma maio r qual idade de energia
principalmente para as empresas.

Segundo o prefeito Edmundo Silva
Júnior, as obras deverão começar no
início do ano.

Feliz 2012!!!

Polícia Militar cumpre
mandado de prisão e prende
cidadão de 37 anos no Fórum
No dia 24 de novembro, às 15h30, a

Polícia Militar foi acionada a comparecer
no Fórum onde estava J. P. R de 37 anos
de idade, o qual possuía contra si um
mandado de prisão. O mesmo foi preso e
encaminhado a Delegacia de Polícia e de
lá para cadeia Pública da cidade de Ouro
Fino.

Jovem de 19 anos furta
sandália de um Supermercado

e é preso em flagrante
No dia 26 de novembro, a Polícia Militar

foi acionada a comparecer na Rua
Coronel José Inácio onde segundo a
vítima, proprietária de um supermercado,
narrou que um indivíduo havia acabado
de furtar um par de sandálias, crime este
inclusive flagrado pelo sistema de
monitoramento. Foi feito rastreamento e
o autor W. A. P de 19 anos de idade foi
localizado ainda com as sandál ias
furtadas. Foi preso em flagrante delito
por furto sendo conduzido à Delegacia
de Plantão na cidade de Pouso Alegre
onde pagou f iança e responderá o
processo em liberdade.

Carro é apreendido por som
excessivo na Avenida

 Alvarina Pereira Cintra
No dia 27 de novembro, por volta das

22h50, a Po lícia Militar fazia
patrulhamento pela avenida Alvarina
Pereira Cintra quando percebeu um
veículo VW Gol estacionado de frente
um bar e com o som em altura muito
excessiva, estando seu proprietário
juntamente com outras pessoas fazendo
uso de bebida alcoólica no bar. Diante o
fato foi feita apreensão do veículo e
lavrada auto de infração de trânsito
correspondente à infração cometida,
sendo ainda registrado boletim de
ocorrência por perturbação do sossego.

Resultado de Júri no Fórum
 de Borda da Mata
 provoca tumulto

No dia 30 de Novembro, foi realizado no
Fórum local júri popular contra um
indivíduo acusado de homicídio tentado.
O autor foi condenado, sendo que após
o anúncio da sentença vários parentes
do autor que assistiam ao julgamento
passaram a causar gritarias e baderna no

interior do Fórum tendo eles se
aproveitado de ter várias pessoas no
recinto para xingar e ameaçar. Os autores
foram identificados, sendo registrado
boletim de ocorrência que foi
encaminhado a Delegacia de Polícia para
apuração dos responsáveis.

Moto furtada em Varginha é
encontrada abandonada

 no bairro Contenda
No dia 01 de Dezembro, por volta das

10h30, a Polícia Militar recebeu uma
denúncia de que havia uma motocicleta
abandonada no bairro Contenda.
Policiais Militares deslocaram ao local
onde localizaram a motocicleta sendo
constatada que ela havia sido furtada na
cidade de Varginha no  dia 30 de
novembro. O veículo foi apreendido,
sendo contatado seu proprietár io
naquela cidade o qual compareceu à
Delegacia de Polícia para recuperar seu
bem.

Homem de 63 anos é
contratado para fazer uma

mudança do Cervo para Pouso
Alegre, mas tem seu veículo
furtado no Barro Amarelo

 pelo contratante
No dia 01 de Dezembro, por volta das

16h30, a Polícia Militar foi acionada pela
vítima B. F. S. de 63 anos de idade que
relatou aos policiais que mora e trabalha
na cidade de Pouso Alegre onde faz
carretos em sua camionete e que naquela
manhã foi procurado por um indivíduo
que solicitou que a vítima fizesse uma
mudança do distrito do Cervo para Pouso
Alegre. Durante o deslocamento próximo
ao bairro Barro Amarelo um segundo
indivíduo saiu do mato com uma arma
nas mãos sendo a vítima rendida e tendo
seu veículo roubado. A vítima foi
amarrada numa árvore e somente
conseguiu se soltar ho ras depo is
quando acionou a Polícia Militar. O
veículo ainda não foi localizado bem
como os autores ainda não identificados.Polícia Militar - 190

Oficial de Justiça Delamare ganha
“Medalha Desembargador Hélio Costa”

No dia 25 de novembro, às 20h30, no
Fórum Mário Martins, em Borda da
Mata, o Oficial de Justiça Delamare Pires
Ribeiro Júnior, foi agraciado com a
Medalha Desembargador Hélio Costa.
Essa solenidade visa homenagear o
trabalho meritório do Desembargador
Hélio Costa, integrar o Poder Judiciário
com a comunidade local, divulgar os
relevantes serviços prestados pelo
agraciado ao Judiciário, além de

promover uma efetiva comemoração do
Dia da Justiça. O servidor Delamare
Júnior foi agraciado pelo ato de bravura
desempenhado no pleito municipal do
ano de 2008, contr ibuindo para a
consolidação da liberdade política,
expressão máxima da democracia. A
indicação foi feita por uma comissão
constituída nesta Comarca, conforme
Resolução 411/2003 do TJMG, presidida
pelo MM Juiz de Direito da Comarca de

Borda da Mata, Dr. Hélio Walter de
Araújo Júnior, composta pela RMP Drª
Maria Regina Cappelli , Prefei to
Municipal, Dr. Edmundo Silva Júnior,
Presidente da 142ª OAB/MG Dr. Vicente
Batista dos Santos, e Presidenta da
Câmara Municipal de Borda da Mata,
Maria Izabel de Lima Cobra Amaral. Após
a solenidade no Fórum local, o servidor
recepcionou os convidados com um
coquetel na Pizzaria da Guga.

Delamere e Dra. Regina Dr. Hélio e Delamare
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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.

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

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.

Borda da Mata sedia XIV Campeonato
Interestadual de Taekwondo

No dia 20 de novembro, Borda da Mata
fo i sede do  XIV Campeonato
Interestadual de Taekwondo, realizado
no ginásio esportivo do Colégio Nossa
Senhora do Carmo. Borda da Mata foi
representada pelos atletas das
Academias União TKD e Colégio N. S.
C., que competiram com as demais
cidades de Varginha, Congonhal,
Machado, Carvalhópolis, Conceição dos
Ouros, Santa Rita do Sapucaí, Divisa
Nova, Alfenas e São  Lourenço.
Participaram do campeonato cerca de 120
atletas que sobretudo, demonstraram um
bom nível técnico, buscando a vitória o
tempo todo. Os medalhistas de destaque
foram Felipe Totti, 4 anos (Colégio N. S.
C), categoria até 18kg, sendo o mais

novo da competição e os alunos da APAE
de Divisa Nova/MG, portadores de
necessidades especiais, exemplos de
superação e dedicação ao esporte. “A
competição proporcionou ao público e
atletas, além dos bons momentos das
lutas, experiências de um bom convívio
social e cultural,” diz Nilton Flávio,
Secretário de Esportes e Cultura, que
também parabenizou a equipe de Divisa
Nova/MG pelo belo trabalho envolvendo
a inclusão de pessoas com necessidades
especiais ao esporte.

Na classif icação por equipes, a
Academia União T.K.D/Congonhal,
conquistou o primeiro lugar, seguida pela
equipe Olimpu’s/São Lourenço (2º Lugar)
e União TKD/Borda da Mata em terceiro

lugar, que por ter sido sede, ofereceu o
troféu à Equipe de Divisa Nova/MG, que
ficou em quarto lugar. “Foi uma boa
competição sem acidentes. Embora
alguns imprevistos, mas nossos atletas
gostaram de ter competido aqui,” diz
Tiago Henrique, faixa preta 1º Dan,
professor de Congonhal. O evento
contou com o  apoio da Prefei tura
Municipal através do Departamento de
Esportes, Cultura e Lazer e do Colégio
Nossa Senhora do Carmo. O Taekwondo
encerrará suas atividades deste ano com
o teste anual de graduação (exame de
faixa), no sábado (17/12), que será
realizado às no ginásio esportivo do
Colégio N.S. do Carmo às 9h, onde todos
estão convidados à prestigiarem.

Abertura e
atletas
preparando
para a
competição

David e seu
professor(Destaque da

Apae de Divisa Nova) e
atletas durante a

competição

Emenda Popular no valor de 300
mil reais será destinada a área da
Saúde em Senador José Bento
No dia 05 de dezembro, foi realizada

na Câmara Municipal de Senador José
Bento houve uma Audiência Pública
para decidir onde seriam gastos o valor
de 300 mil reais que o Prefeito Flávio de

Souza Pinto conseguiu através da
Emenda Popular do Governo Federal.

Durante a audiência ficou decidido
que o valor será investido na área da
Saúde.

Creche Próinfância e Farmácia
de Minas – Duas importantes

obras começam a ser construídas
em Senador José Bento

Neste mês de dezembro, a Prefeitura
de Senador José Bento está iniciando
duas importantes obras no município.
Trata-se da construção da Creche do
Próinfância, com uma verba do Governo

Federal, conseguida pelo prefeito Flávio
de Souza Pinto.

A outra é a construção da Farmácia de
Minas, que o prefeito conseguiu junto
ao Governo Estadual.

Agradeço ao povo Bentense o
apoio recebido neste ano de
2011 e conto com a ajuda de

todos para continuarmos
administrando bem, com

esforço e empenho, nosso
município e fazer de Senador
José Bento a melhor cidade

 para se viver.
Rogo a Deus, sabedoria e desejo

que Ele cubra de bênçãos a
cada um de nós.

À todos um Natal de muita paz e
um 2012 repleto de realizações!

Flávio de Souza Pinto
Prefeito de Senador José Bento

16º Aniversário de Emancipação
Político Administrativa de Tocos

 do Moji e Festa de Reveillon
Confira a Programação:

Dia 29/12 – Apresentação Cultural
Dia 30/12 – Adeilton Barros e Banda

Dia 31/12 – Banda Biss
Dia 01/01 – Marcelo Henrique



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

Telefax:(035)3445-6160

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,

e madeiras em geral.

Que neste natal seus pensamentos
 se modifiquem para melhor. E que

seu coração se encha de amor, para
os que estiverem ao seu redor.

Boas Festas!!!

“Natal quer dizer um espírito de
 amor, um tempo quando o amor de
Deus e o amor dos seres humanos

deveriam prevalecer acima de todo o
ódio e amargura, um tempo em que

nossos pensamentos, ações e o
espírito de nossas vidas

manifestam a presença de Deus.”
Feliz Natal e Próspero Ano Novo é o
que deseja a Câmara Municipal de

Bom Repouso a todos os munícipes.
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Equipe do bairro Brandões vence campeonato municipal de futebol em Bom Repouso
O  c am pe o na t o  m u n i c i pa l  de

f u t e bo l  de  B om  Re pou s o  t eve
c o m o  c a m pe ão  o  t i m e  do s
Brandões.

A grande f inal aconteceu  no  dia
27 de novembro , entre Brandões e
Bom Repouso . A equ ipe campeã
venceu  po r 4 a 0 .

N o s  t i tu l a r e s  f o r a m qu a t r o
equipes que part iciparam sendo :
B ra ndõ e s,  Bo m  Re pou s o ,  Bo a
Vereda e Caetanos.

Já no  aspirante, o  campeonato
teve uma part icipação  maio r, pois
nove times dispu taram a taça. A
equ ipe vencedor a fo i  a de Bom
Repou so  que venceu  na f i nal  o
t ime dos Caetanos por 7 a 1 .

O  P r e s i de n t e do  t i m e  do s
Brandões, Daniel  Ribeiro Brandão,
ag ra de ce  a  t odos  o s jo ga do re s
pe la br i lhant e par t ic ipa çã o  e  a
o rganização  do evento, que teve
todo  apoio  da Prefeitu ra.

Equipe campeã com o Presidente do time Daniel Ribeiro Brandão

Presidente da equipe
com atletas e a taça e
Ramon e Cleiton com o
Troféu de Campeão

Feliz 2012!!!
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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.

Que aquela magia guardada durante todo o ano venha
presente nos corações daqueles que festejam o amor. Que não
apenas seja uma comemoração, mas um início para uma nova

geração. O Natal simboliza nova vida.  Pois nele comemoramos
o nascimento do Homem que modificou a nossa maneira de ver

o mundo, trazendo-nos amor e esperança. Que neste Natal
sejam confraternizados todos os desejos de um mundo melhor.
Que todos estabeleçam um novo vigor de humanidade. E que

nada seja mais forte do que a união daqueles que brindam
 o afeto entre eles.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!
São os votos da Câmara  Municipal de

 Borda da Mata à todos os bordamatenses.

Lista de convocação para o
Tribunal do Júri da comarca de
Borda da Mata/Minas Gerais
O Doutor Hélio Walter de Araújo Júnior, MM. Juiz de Direito

da Comarca de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, na forma da Lei, etc ...

Cumprindo o determinando nos artigos 425 e 426 da Lei 11.689
de 09/06/2008, FAZ SABER que, para o ano de 2011/2012 foram
convocados  p ara comporem o Egrégio T ribunal do Júri des ta
Comarca, os cidadãos abaixo relacionados:

1. Adilson Luiz Brandão-Advogado
2. Adolfo Cabral Junior-Dent ista
3. Ant ônio Agnaldo Guimarães-Jornalis ta
4. Ângela Maria de Lima-Comerciária
5. Alan Silvério da Silva- Nutricionista
6. Adriana Xavier Mont eiro dos Santos- Professora
7. Adriano Xavier Mont eiro-Autônomo
8. Afonso Caetano de Faria-Agrimensor
10. Aline Cristhiane de Toledo-Nut ricionista
11. Ana Beat riz  Zucarelli-Empresaria
12. Ana Carmen Megale Brandão-Publicit ária
13. Ana Cecília da Mota-Professora
14. Ana Lucia de Souza Freit as-Professora
15. Ana M aria da Silva M endes-Engenheira
16. Ana Paula Coutinho Moraes-Advogada
17. Anaclet o Port ugal Gonçalves-Advogado
18. Anderson Alves de Sena Lima-Comerciante
19. Andréia Maria Machado Ferraz -Empresaria
20. Antônio Claret Mendes-Aut ônomo
21. Antônio Cezário dos Santos Júnior-Balconista
22. Antônio Maria Cantuária-Autônomo
23. Antonio Megale Brandão-Empresário
24. Antonio Policarpo dos S. Brandani-Autônomo
25. Aroldo Vilas Boas-Autônomo
26. Aureliz a Maria Alves Lima-Func Pública
27. Alexssandro Ferreira da Silva-Aux Escritório
28. Beatriz  de Fátima Rodrigues-Professora
29. Bernardo de Carvalho Melo-Autônomo
30. Carlos Alberto Marinele-Comerciante
31. Célia Maria Leop oldino-Professora
33. Célio Domingos  Cabral dos Santos-Func Público
34. Celly M aria Leop oldino de Freitas-Comerciante
35. Cezar Augusto Salgado-Autônomo
36. Célia Regina Vianna Paiva-Professora
37. Cley de Naria Moreira de Lima-Professora
38. Cleuza Porfírio da Silva-Professora
39. Dalgista Helena M achado-Aux.Escritório
40. Daniela Leone Carvalho-Advogada
41. Denize August a Barbosa-Func Publica
42. Denise F loriano Soussin-Balconista
43. Denise M eneses Tavares-Professora
44. Diego Antonio Augusto R. Moraes-Aux Escritório
45. Diogo August o da Silva Costa-Bacharel Direito
46. Diogo E. Pereira Nasciment o-Adm. Empres
47. Dimas  Pint o de Souza-Advogado
48. Durvalina de Fátima C. Motta-Comerciante
49. Edilaine de Fát ima Pádua Andrade-Professora
50. Edilaine Maria Pereira de Souza-Autônoma
51. Edílson de Lima Junior-Comerciante
52. Eliete Aparecida Dias-Contabilista
53. Eterciana S. Rodrigues Paiva-Bacharel Direito
54. Etercídio da Costa Rodrigues Filho-Empresário
55. Eunice Ribeiro de Carvalho Marques-Autônoma
56. Fabiano Costa de Paiva-Empresário
57. Fábio Flausino-Func Público
58. Felipe Ribeiro do Carmo-Advogado
59. Fernanda de Cássia Almeida Silva-Professora
60. Flavia Goulart M achado-Professora
61. Flavia Nara de Souza-Professora
62. Francis ley Gonçalves  Pinto-Autônomo
63. Gabriel Francisco de Andrade J r-Empresário
64. Genival Carlos  Guilherme-Emp resário
65. Gerson Brandão Guilherme-Comerciante
66. Geiz a Rodrigues da Cost a-Professora
67. Giselda Maria de Carvalho Ribeiro-Aux Escritório
68. Gilmara Helena Marins Silveira-Professora
69. Giovanni Eustachio M egale-Farnacêutico
70. Gláucia Brandão Guilherme M arques-Func. Pública

Municip al
71. Germana do Nascimento Xavier-Indus triária
72. Harlest on Fernando Junqueira Cobra-Comerciante
73. Heloisa Goulart Machado-Advogada
74. Heudes Roberto Dant as-Acadêmico Direito
75. Hilário Eugenio Megale Brandão-Aut ônomo
76. Hilton de Freit as Paiva-Engenheiro
77. Ilcrecio M achado Homem-Empresário
78. Ivone de Cássia Fernandes-Professora
79. Jacint a M aria da Silva-Professora
80. Jairo Luiz Moreira-Empresário
81. Jaqueline Pereira da Silva-Professora
82. Jaziel Pereira dos Santos-Comerciante
83. Jeane Emília dos Santos Pádua-Fisiot erapeuta
84. Jefferson E. Pereira Nascimento-Advogado
85. Jizele Costa de Oliveira Rezende-Bel Direito
86. João Batista da Costa-Professor
87. João Galvão Ribeiro-Funileiro
88. João Paulo Coutinho de Moraes-Advogado
89. Joel Carlos  Pereira de Toledo-Advogado
90. Joel Dias  Soldani-Agricultor
91. Jonas Paulino Rodrigues  Junior-Bacharel em Direito
92. José Amadeu Bertolaccini Santos-Autônomo
93. José Amaury  Portugal Gonçalves-Aut ônomo
94. José Álvaro Cobra-Engenheiro
95. José Augusto da Costa-Func. Público M unicipal
96. José Augusto Megale Cobra-Func. Público Municipal
97. José Carlos  de Freitas-Enfermeiro
98. José Eduardo da Costa-Contador
99. José Flavio Sobreiro Cez ario-Emp resário
100. José Gilberto de Pádua-Comerciante
101. José Julio Barbosa-Funileiro
102. José Julio de Toledo Junior-Comerciante
103. José Marcio de Almeida Dias-Comerciante
104. José Marinelli M oreira-Empresário
105. José Silas Ferreira-Empresário
106. Juliana de Cássia Silva-Autônoma
107. Julio Cezar dos Santos-Empresário
108. Kleber Adriany M art ins -Comerciante
109. Lauro Barbosa Machado-Emp resário
110. Lívia Brandão Gouvêa Guilherme-Comerciante
111. Lucia Helena da Rosa-Professora
112. Luiz Armando da Silva-Autônomo
113. Luiz  Carlos Brandão Rezende-Autônomo
114. Luiz Carlos Vieira dos  Santos-Funileiro
115. Luiz M achado-Aposentado
116. Luiz  Malvacine Rodrigues-Comerciante
117. Luiz  Rafael da Silva-Comerciante
118. Maciel Rez ende da Silva-Comerciante
119. Magali Pereira de Toledo-Comerciante
120. Mantovani de Sousa Toledo-Comerciante
121. Marcelo M oreira Caet ano-Empresário
122. Márcia Cris tina da Mota-Comerciante
123 M arcos Ant onio Claret da Rosa-Func Público
124. Marcos Luiz  dos Santos-Comerciante
125. M aria Almeida Gouvêa Guilherme-Psicóloga
126. Maria Angélica Moreno-Comerciante
127. Maria Aparecida da Silva-Professora
128. M aria Aparecida M arins-Professora
129. Maria Aparecida Santos  Sarmento-Professora
130. Maria Aparecida Vilas Boas-Professora
131. Maria Augusta dos  Santos-Aux Escritório
132. Maria Célia de Paiva-Comerciante
133. Maria Celma de Paiva- Bacharel Direito
134. Maria Claudete Paradelo Silva-Professora
135. Maria Claret de Melo-Professora
136. Maria Crist ina de Cássia Moreira-Bel em Direito
137. M aria Dalva Vilas Boas  Oliveira-Professora

138. M aria de Lourdes  Ângelo Silva-Professora
140. M aria do Carmo Sobreiro Cobra-Professora
141. Maria Eugenia de A. Junqueira Beraldo-Professora
142. Maria Helena Gomes-Professora
143. Maria Regina Rodrigues-Professora
144. Maria Rita Cost a Bertolaccini-Professora
145. Maria Terez a C. Mello Anchiet a-Professora
146. Mariana Coutinho Delfino-Bel em Direito
147. Marilda Rezende da Silva-Aux Escritório
148. Marilene de Freitas Dantas -Professora
149. Mariza de Cáss ia Mota-Comerciante
150. Mariza de Fátima M arinelli-Professora
151. Maura Rezende da Silva-Contadora
152. M iguel Borges Pereira-Func Público
154. Michele Lupercia da Silva-Professora
155. Mildre Elaine de Toledo-Professora
156. Monique Marcílio Gonçalves-Autônoma
157. Nara Ribeiro Vieira-Bel Direito
158. Nelson Rodrigues M achado-Autônomo
159. Nilt on Pereira de Toledo-Empresário
161. Osmar Ferreira dos Sant os-Autônomo
162. Osmeia Maria de Freitas-Func Pública
163. Patrícia Abreu Prado-Empresária
164. Pollyana Ap arecida Ribeiro de Moraes-Func Pública
165. Paulo Cezar de Freitas -Emp resário
166. Paulo Dorival Gobato-Empresário
167. Paulo Fernando Peres de Mello-Advogado
168. Paulo Galvão de Medeiros-Autônomo
169. Paulo Henrique Portugal Cobra-Autônomo
170. Paulo Werneck-Inspet or de Aluno
171. Pollyana Aparecida Ribeiro Moraes-Professora
172. Pricila Ap arecida Marques-Professora
173. Rafaelly Gomes de Lima Silveira-Professora
174. Ramon Tadeu Leite de Souza-Veterinário
175. Raul Gasp ar Gonçalves-Acad Direito
176. Regina Maria Jóia de Melo-Advogada
177. Renat a Salgado M artins-Professora
178. Ricardo Costa M onteiro-Comerciante
179. Ricardo Luiz  Dias  Pint o-Empresário
180. Rita de Cássia Silva Guimarães-Func Pública
181. Rodnei P inheiro Duarte-Arquit eto
182. Roberto Ribeiro dos Santos-Aut ônomo
183. Roberto Sebastião de Souza J r-Func Público
184. Rogério Ramirez de Medeiros-Autônomo
185. Ronaldo Roberto da Rosa-Comerciante
186. Rosana Aparecida de Lima-Professora
187. Rosana Salgado Martins -Professora
188. Rosana Costa Monteiro Oliveira-Professora
189. Rosemary  Pinto Moreira-Autônoma
190. Samira Salome da Silva-Empresária
191. Sarit a Pint o de Lima-Bel. Direito
192. Sebastião Carlos Rodrigues-Empresário
193. Sebas tião Portugal Gonçalves-Contador
194. Selma Cesário dos  Santos  Almeida-Professora
195. Shirley Barreto de Almeida-Professora
196. Silas Paixão Fernandes-Universitário
197. Sinval de Paula-Contador
198. Silvio Monteiro de Carvalho Neto-Dentista
199. Talles Fernando Toledo de Oliveira-Bel.Direito
200. Thais Caetano Patta-Contadora
201. Theophila Megale-Aut ônoma
202. Thiago Palmeira de Sena Lima-Func Público
203. Valderlei Joaquim da Silva-Advogado
204. Valdete Machado de Lima-Professora
205. Vanderlei Ferreira de Paula-Comerciante
206. Vicente Donat odo Couto-Comerciante
207. Vicent e Jose da Silva-Comerciante
208. Vicente Vinicius  da Silva-Autônomo
209. Victor Campos Brandani-Comerciante
210. Wagner Lucio Nogueira Carneiro-Func Público
211. Wanessa Freitas  de Lima-Bel Direito
213. Waldemar Jose Peres  de Mello-Advogado
214. Zivaldo Barbosa Ribeiro-Func Público
Na mesma oportunidade, esclareça a todos que, nos termos dos

artigos 436 a 446 da Lei 11.689/2008, é função do jurado:
Art.436: O serviço do Júri é obrigat ório. O alisament o

compreenderá os cidadãos  maiores  de dezoito anos de notória
idoneidade.

-1° Nenhum cidadão poderá ser excluído dos  trabalhos do Júri
ou deixar de ser alist ado em razão de cor ou etnia, raça, credo,
sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de
instrução.

-2°  A recusa injustificada ao serviço do Júri acarretará multa
no valor de uma a dez salários mínimos, a crit ério do juiz, de
acordo com a condição econômica do jurado.

Art. 437:Estão isentos do serviço do Júri:
I-o Presidente da República e os Ministros de Estado;
II-os Governadores e seus respectivos Secretários;
III-os  membros  do Congresso Nacional, das  Assembléias

Legislativas e das Câmaras Distrit al e M unicip ais;
IV-os Prefeitos Municipais;
V-os cidadãos  maiores de set enta anos  que requeiram sua

dispensa;
VI-os  M agis trados  e membros do M inis t ério Público e da

Defensoria Pública;
VII-os  servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e

da Defensoria Pública;
VIII-as  aut oridades  e os servidores  da policia e da segurança

pública.
IX-Os milit ares  em serviço ativo;
X-Aqueles que o requerem, demons trando justo impedimento.
Art.438: A recusa ao serviço do júri fundada em convicção

religiosa, filosófica ou política importará no dever de p rest ar
serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos p olíticos,
enquanto não prestar o serviço imp osto.

1°- Entende-se p or serviço alternativo exercício de atividade
de caráter adminis trativo, ass is tencial, filantrópico ou mesmo
produtivo, no Poder Judiciário , na Defensoria Pública, no Ministério
Público ou em entidade conveniada p ara esses fins.

2°- O Juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Art.439: O exercício efetivo da função de jurado constituirá
serviço público relevante, estabelecerá presunção, de idoneidade
moral e assegurará  prisão especial, em caso de crime comum,
at é o julgamento definitivo.

Art .440: Constitui também direit o do jurado, na condição do
art .439 da Lei  11.689/2008, preferência, em igualdade de
condições, nas licit ações p úblicas e no proviment o, mediante
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos  casos de
promoção funcional ou remoção voluntária.

Art.441: Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário
do jurado sorteado que comparecer a sessão de júri.

Art .442: Ao jurado que, sem causa legit ima, deixar de
comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes  de
ser dispensado p elo presidente será aplicada multa de um a dez
salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição
econômica.

Art .443: Soment e será aceit a escusa fundada em motivo
relevante devidament e comp rovado e apresentada, ressalvadas
as  hip ót eses  de força maior, at é o moment o da chamada dos
jurados .

Art.444: O jurado somente será dispensado por decisão motivada
do juiz presidente, consignada na ata dos  trabalhos.

Art:445: O jurado, no exercício da função ou a pretext o de
exerce-la será responsável criminalmente nos  mesmos em que
o são os juizes togados.

Art .446: Aos  sup lentes, quando convocados, serão aplicáveis
os disp os it ivos  referent es  as dispensas , falt as e escusas e a
equiparação de responsabilidade penal prevista no art.445 da lei
11.689.

E, p ara constar, mandou expedir o p resente edit al que será
afixado no átrio do Fórum e publicado na imprensa local.

Dado e passado nesta cidade e comarca de Borda da Mata, aos
trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze.

Eu, Eliana de Fátima Rodrigues , Escrivã Judicial,  digitei e
subscrevi.

Hélio Walter De Araújo Junior
Juiz de Direito.

Cisamesp inaugura nova sede em Pouso Alegre
O Consórcio Intermunicipal de Saúde

dos Municípios da Microrregião do
Médio Sapucaí (Cisamesp) realizou no
dia 02 de dezembro, a cerimônia de
inauguração de sua nova sede
administrativa. O espaço localizado na
Avenida Major Armando Rubês Storino,
2200, no bairro Jardim Canadá, em Pouso
Alegre, foi totalmente revitalizado para
abrigar o novo prédio do consórcio.

O secretário executivo Sérgio Assis e
o diretor administrativo Moacir Franco
representaram a Amesp no evento, que
contou  com a presença de várias
autoridades da região, entre prefeitos,
como o de Bom Repouso, Edmilson
Andrade e o de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto, vereadores,
secretários municipais de saúde, como a
Secretária de Borda da Mata, Nádia de
Pádua e a de Tocos do Moji, Ednalda
Fátima de Faria Rosa e representantes
de outras instituições, além do deputado
estadual Dalmo  Ribeiro e do
superintendente regional de saúde de
Pouso Alegre Gilberto Carvalho Teixeira.

No início da solenidade, o secretário
executivo do Cisamesp Fábio Reis fez
uma breve apresentação da história e
das atividades do consórcio. “Depois de

muito trabalho e batalhas, felizmente
podemos dizer que, hoje, o Cisamesp é
um dos maiores consórcios de saúde de
Minas Gerais, com seus 32 municípios
consorciados”, ressaltou.

Já o presidente do consórcio, prefeito
de Natércia José Airton Junho dos Reis,
destacou a importância da nova sede para
o progresso  das atividades da
instituição, o que, para ele, significa um
marco na história do Cisamesp. “Por isso,
quero agradecer a todos os presentes e,
principalmente, a todos aqueles que
contribuíram para a obra e com a saúde
da região, pois sem vocês esta sede não
seria possível”, discursou o presidente.

Figuras que fizeram parte da história e
ajudaram a construir o Cisamesp também
foram homenageadas, sendo chamadas
à frente e fazendo uso da palavra. Entre
eles, estiveram o ex-prefeito de Natércia
e fundador do consórcio José Airton dos
Reis; o ex-prefeito de Careaçu  e
presidente que ocupou o cargo por maior
tempo Benedito Sinval Caputo; e a ex-
secretária executiva do Cisamesp (desde
a fundação até 2008) Vera Lúcia de
Oliveira Valias.

O Cisamesp completou, em 2011, 15
anos de existência, pautada pela missão

de proporcionar um atendimento eficaz
e de qualidade na saúde, através de
consultas, exames e transporte seguro e
gratuito. Suas atividades buscam seguir
os preceitos do Sistema Único de Saúde
(SUS) por meio de projetos em parceria
com a Secretaria Estadual de Saúde,
Ministério da Saúde e prefeituras dos
municípios consorciados.

Discurso de Inauguração e o prefeito
de Bom Repouso Edmilson e o
Prefeito de Natérica,  José Airton
descerrando a placa comemorativa
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Proposição de Lei nº 470/2011
“Dá nome no Posto Policial do bairro

que menciona e dá outras providência”
A Câmara Municipal de Borda da Mata,

Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art.1º  Fica denominado Domingos
Joaquim do Couto o Posto Policial
situado no Distrito do Cervo, neste
Município a Rua Valdir José de Mira, 196.

Art.2º Revogadas as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das sessões, 22 de novembro de
2011.
Proposição de Lei nº 471/2011
“Dá novo nome à Rua Leonor Beraldo

que, entre os números 160ª 200 passará
a chamar Rua Tereza Tomaz Ribeiro, no
Município de Borda da Mata.”

O povo de Borda da Mata por seus
representantes aprova e eu, Edmundo
Silva Junio r, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Fica nominada, entre os números
160 a 200 a Rua Tereza Tomaz Ribeiro, no
Bairro Santa Rita, município de Borda da
Mata.

Art.2º Fica revogada parcialmente, a
lei que deu nome à Rua Leonor Beraldo,
a partir do número 160.

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das sessões, 22 de novembro de
2011.

Proposição de Lei nº 472/2011
 “Dispõe sobre aumento de

subvenção”.
O Prefeito Municipal de Borda da

Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art.1° Fica aumentada em R$ 20.000,00
(vinte mil reais), no corrente exercício, a
subvenção da Guarda Mirim Irmã
Martha, paga com recursos do Fundo
da Infância e Adolescência, conforme a
seguinte classificação orçamentária.

02 Prefeitura Municipal
07 Secretaria Municipal de Assistência

Social
01 Fundo da Infância e da

Adolescência
08 Assistência Social
08 243 Assistência a Criança e ao

Adolescente
08 243 000 Encargos Especiais
08 243 000 0.014 Subvenção a Guarda

Mirim Irmã Martha
355043 Subvenção Social

  R$ 20.000,00
Art.2°Fica autorizada a abertura de

crédito suplementar, tendo como
recursos a anu lação das do tações
orçamentárias:

02 Prefeitura Municipal
07 Secretaria Municipal de Assistência

Social
01 Fundo da Infância e da

Adolescência
08 Assistência Social
08 243 Assistência a Criança e ao

Adolescente
08 243 009 Proteção a Criança e ao

Adolescente
08 243 009 2.040 Manut. De Prog. As.

A Criança e ao Adolescente
3190 04 Contratação por tempo

determinado    R$  12.000,00
3390 14                  Diárias

R$   1.000,00
3390 30 Material de Consumo

R$   1.000,00
3390 36 Outros Serviços de Terceiros

– Pessoa Física R$   6.000,00
Art.3° Revogam-se as disposições em

contrário, entrando a presente Lei em
vigor a partir da data de sua publicação.

Sala das sessões, 22 de novembro de
2011.

Proposição de Lei nº 473/2011
“Autoriza a doação de Cesta Básica

de Alimentos, material de higiene e
fraldas descartáveis a pessoas ou
famílias em situação de vulnerabilidade
social e dá outras providências.”

Art. 1º Esta Lei estabelece condições
e critérios para doação de Cesta Básica
de Alimentos, material de higiene e
fraldas descartáveis a pessoas ou

famílias em situação de vulnerabilidade
social, no âmbito do Município de Borda
da Mata, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º F ica o Poder Executivo
au torizado  através da Secretaria
Municipal de Assistência Social a doar
Cesta Básica de Alimentos, material de
higiene e fraldas descartáveis a pessoas
ou famílias em situação  de
vulnerabilidade social para atendimento
às necessidades de alimentação  e
higienização pessoal e da moradia.

Parágrafo Único: Fica vedado ao
Poder Executivo Municipal realizar a
distribuição de cesta básica de alimentos,
material de higiene e fraldas descartáveis
e quaisquer outros materiais, inclusive
materiais de construção em período
eleitoral, considerando-se, para fins desta
Lei:

I – Cesta básica de alimentos, material
de higiene e fraldas descartáveis:
consideram-se os alimentos básicos para
al imentação, produ tos básicos de
higiene e fraldas descartáveis, conforme
Relação no Anexo I;

II – Situação de vulnerabilidade social:
Para efeito desta Lei, considera-se como
situação de vulnerabilidade social as
pessoas ou famílias que apresentem
situações decorrentes de:

a)  Desemprego;
b) Renda per capta inferior a ¼ do

salário mínimo;
c) Gastos excedentes com

tratamento de enfermidades;
d) Vítimas de calamidades;
e) Idosos e pessoas com

deficiência;
f) Outras situações imprevisíveis

levantadas em Avaliação Social;
III - Pessoas ou Famílias residentes no

âmbito do Município de Borda da Mata,
Estado de Minas Gerais - Uma ou mais
pessoas residentes em um mesmo
domicílio no âmbito do Município de
Borda da Mata;

Art. 3º São condições para a doação
de Cesta Básica de alimentos, produtos
de higiene e fraldas descartáveis:

I – o comparecimento e requerimento
junto a Secretaria de Assistência Social
do Município de Borda da Mata/MG,
conforme Anexo II;

II – Ser submetido à entrevista e
recebimento de visita do Assistente
Social  que realizará a avaliação
socioeconômica classificando o
Requerente como pessoa ou família a ser
beneficiada para fins desta Lei, devendo
ser elaborado e subscrito por técnico
designado Assistente Social  do
Município;

III – Participação dos beneficiados em
palestras, capacitações, atividades e
programas aos que forem encaminhados
pela Secretaria de Assistência Social do
Município de Borda da Mata/MG,
visando à superação da situação inicial;

IV – O compromisso de melhorar e
manter a higiene pessoal e da residência,
visando à saúde e bem estar dos
membros da família;

V – a existência de dotação
orçamentária para cobertu ra das
despesas decorrentes da doação de
Cesta Básica, produtos de higiene e
fraldas descartáveis;

VI – a disponibilidade de recursos
financeiros;

§ 1º Será indeferido o requerimento:
I – que não contenha o Laudo Social

previstos nesta lei;
III – cujo Laudo Social classifique o

Requerente como pessoa ou família fora
dos critérios desta Lei;

Art. 4º Sem prejuízo das normas da
legislação  pertinente, compete a
Secretaria de Assistência Social, a
entrega da Cesta Básica de Alimentos,
produtos de higiene e fraldas
descartáveis durante visita domiciliar
realizada por Assistente Social;

§ 1º O requerente assinará o Termo de
Recebimento  da Cesta básica de
alimentos, produtos de higiene e fraldas
descartáveis. Assumirá a
responsabil idade pela adequada
uti lização, ficando  expressamente
vedada a sua comercialização, permuta
ou doação a terceiros, sob pena de
ficarem impedidos de receber nova
doação de Cesta básica de alimentos,

Proposição de Lei nº 474/2011
“Dá nome ao Centro Educacional

Municipal de Educação Infantil
localizado na Rua Maria Nogueira
Gouveia, nº 325, Bairro São Judas Tadeu,
Borda da Mata/MG”.

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faço saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “Professora
Ana Maria Cabral dos Santos” o Centro
Educacional Municipal de Educação
Infantil localizado na Rua Maria Nogueira
Gouveia, nº 325, Bairro são Judas Tadeu,
Borda da Mata/MG.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as
disposição em contrário.

Sala das sessões, 22 de novembro de
2011.

Proposição de Lei nº 475/2011
“Acrescenta o Parágrafo Segundo ao

Artigo 5º da Lei Municipal nº 1334/2002
que dispõe sobre a Contribuição para
custeio de iluminação pública instituindo
percentual obrigatório  a ser gasto
exclusivamente com manu tenção,
eficientização e ampliação do sistema de
iluminação públ ica e dá outras
providencias.”

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

Art. 1º. - O Artigo 5º da Lei Municipal
nº 1.334/2002 passa a ter o Parágrafo
Segundo, com a seguinte redação:

 “Parágrafo Segundo – O Poder
Executivo fica obrigado a gastar, no
mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do
valor arrecadado com a contribuição
para custeio da iluminação pública
exclusivamente com manu tenção,
eficientização e ampliação do sistema
de iluminação pública.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data
da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 22 de novembro de
2011.

 Maria Izabel de Lima Cobra
 Presidente da Câmara

José Quirino de Alvarenga Neto
Vice Presidente

José Alfredo do Couto
Secretário

produtos de higiene e fraldas
descartáveis da Prefeitura Municipal
pelo prazo que esta fixar, sem prejuízo de
outras sanções cabíveis.

§ 2º Cada pessoa ou família receberá 1
(uma) Cesta Básica de alimentos e
produtos de higiene ao mês e no máximo
3 (três) ao ano, não podendo ser meses
seqüenciais;

§ 3º cada pessoa receberá as fraldas
de acordo com a Avaliação da situação
individual, considerando os elementos
da doença, da situação social e financeira
do usuário e dos familiares;

Art. 5º Integram a presente Lei os
seguintes anexos:

I – Anexo I: Itens da cesta básica de
al imentos, produtos de higiene e
numeração das fraldas descartáveis;

II – Anexo II: Requerimento de cesta
básica de alimentos, produtos de higiene
e fraldas descartáveis e Termo de
Recebimento;

Art. 6º As despesas para cobrir o
referente projeto correrão pela seguinte
dotação orçamentária:

Órgão:  02 Prefeitura Municipal
Unidade: 0207 Secretaria Municipal de

Assistência Social
Função: 08  Assistência Social
Sub função: 08 122  Administração

Geral
Projeto:08 122 0008 Assistência Social

Geral 08 122 0008 2.037 Programa de
Assistência Social

Categoria Econômica: 339032
Materiais, Bem ou Serviço de
Distribuição gratuita.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em
contrário.

Sala das sessões, 23 de novembro de
2011.

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

Os 50 nomes mais
 utilizados no Brasil

Levantamento da proScore apurou que Maria
e José ainda são os mais populares do País 

A proScore, Bureau de Informação e
Análise de Crédito, realizou um
levantamento junto ao seu banco de
dados o qual possui aproximadamente
165 milhões de CPF´s capturados em
todo o Brasil e apurou os 50 nomes mais
utilizados no País.
Maria e José, confirmando a intuição
geral, estão no topo da lista. O nome
Maria é usado por mais de 13 milhões
pessoas, enquanto José, o segundo
colocado, tem mais de 8 milhões de

pessoas utilizando. Logo depois, com
números bem menores, está Antônio com
cerca de 3,500 milhões de nomes ao longo
do território. Na sequência João e
Francisco, com 3 milhões e 2 milhões,
respectivamente.
 Outro dado curioso do levantamento é
o nome Luiz com “z”, que  é 3 vezes mais
usado que Luís com “s”. Luiz ultrapassa
os 1,5 milhões de adeptos, enquanto Luís
não chega nem a 500 mil. Abaixo, segue a
lista completa do levantamento.

1. MARIA                                     13.356.965
2.JOSE                                             7.781.515
3.ANTONIO      3.550.752
4.JOAO      2.988.744
5.FRANCISCO      2.242.146
6.ANA      1.996.377
7.LUIZ      1.541.895
8.PAULO      1.416.768
9.CARLOS      1.384.201
10MANOEL      1.334.182
11.PEDRO          995.254
12.FRANCISCA          853.590
13.MARCOS          823.738
14.RAIMUNDO           821.242
15.SEBASTIAO          798.627
16.ANTONIA          672.400
17.MARCELO          628.138
18.JORGE          587.670
19.MARCIA          557.347
20.GERALDO          530.050
21.ADRIANA          529.778
22.SANDRA          497.971
23.LUIS          492.208
24.FERNANDO          489.142
25.FABIO          481.790

26.ROBERTO          480.695
27.MARCIO          471.906
28.EDSON          467.806
29.ANDRE          465.484
30.SERGIO          462.397
31.JOSEFA          453.636
32.PATRICIA          446.001
33.DANIEL          439.826
34.RODRIGO          438.083
35.RAFAEL          432.356
36.JOAQUIM          431.594
37.VERA          430.683
38.RICARDO          423.616
39.EDUARDO           417.277
40.TEREZINHA          409.120
41.SONIA          403.702
42.ALEXANDRE          403.114
43.RITA          396.901
44.LUCIANA          390.507
45.CLAUDIO          390.104
46.ROSA          385.634
47.BENEDITO          378.680
48.LEANDRO          378.136
49.RAIMUNDA          372.672
50.MARIO          364.589

Mais um ano chega ao fim.
É tempo de fazer um balanço

 de tudo o que aconteceu.
É tempo de transformarmos:

Os momentos bons em novas
energias, entusiasmo e

principalmente esperança de que
todos os nossos sonhos

 vão se realizar!
Os momentos maus em um

lembrete para não cometermos
novamente os mesmos erros no

ano que vem.
Os momentos difíceis serem peças
fundamentais de que tudo na vida
passa e que esses momentos no

futuro nos ajudem a
ter momentos felizes.

É tempo de agradecermos a Deus
por todos os momentos

 felizes que tivemos!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!!!

Edmilson Andrade
Prefeito de Bom Repouso
Messias Crispim Brandão

Vice-Prefeito de Bom Repouso
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Programa Minas Olímpica/Geração Esporte atende 100 crianças em Borda da Mata
A Prefeitura de Borda da Mata, através

do Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer, implantou no município um
programa do governo estadual, com o
objetivo de promover o aumento das
práticas esportivas na cidade. É o Minas
Olímpica/Geração Esporte, que vem
atendendo a 100 crianças entre 7 e 13
anos de idade, no contra-turno escolar.
As aulas acontecem nos períodos da
manhã, das 8h30 às 10h30 e da tarde,
das 14h às 16h, às segundas, quartas e
sextas-feiras.

Os alunos recebem unifo rme,
alimentação adequada, utilizam materiais
esportivos de boa qualidade e aprendem
técnicas de esportes variados tais como
handebol, futebol, natação, futsal, vôlei
dentre outros, mediante avaliação física
e orientação correta. Eles são
acompanhados pela coordenadora Rosi
e pelos monitores, Edson Furtado e
Saulo Paixão. Para se inscrever, basta
que os pais ou responsáveis apresentem

a certidão de nascimento da criança e, a
seguir, preencher a ficha de autorização
no próprio Ginásio Poliesportivo, nos
horários de aula.

“Eu gosto de tudo no Programa. Dos
professores, de brincar, de jogar, dos
meus amigos, do lanche. É tudo bom!
Estou muito feliz”, diz Heloisa Rosiene
de Sousa, que frequenta o Programa
desde o início.  Moisés, que acompanha
seu f ilho, diz que “estão todos de
parabéns, que o programa é muito bom.
Era isso que Borda precisava.”

“O Programa Minas Olímpica Geração
Esporte trabalha a  iniciação esportiva e
está focado no desenvolvimento das
habilidades motoras, sem perder o seu
caráter de inclusão social. Foram mais
de 200 municípios interessados em
implantar o programa e apenas 97 foram
beneficiados”, diz Nil ton Flávio,
Secretário de Esportes, que destaca
ainda a importância do Programa na
formação educacional das crianças.

Aulas,
palestra e
entrega das
camisetas

Vice-presidente da Câmara
Quirino Zé do Povo consegue mais
uma emenda parlamentar no valor
de 200 mil reais na área da saúde

O vice-presidente da Câmara Quirino
Zé do Povo provou mais uma vez ser um
vereador atuante, conseguindo mais uma
emenda parlamentar no orçamento geral
da união (Exercício 2012). Desta vez, com
o Deputado Federal Geraldo Tadeu, na
área da saúde (Ministério da Saúde-FNS).
Ao receber o ofício do Deputado, Quirino
prontamente encaminhou ao prefeito que
o parabenizou passando aos cuidados do
gerente de convênios Luiz Emílio
“Milinho”, para que este tomasse as
devidas providências, cadastrando no
portal SICONV (Sistema de Convênios) a
proposta da referida emenda. “A área da

Agora com o Deputado  Federal Geraldo Tadeu

Zé do Povo
Geraldo
Thadeu

Oficina de Lazer, Cultura e  Iniciação
Profissional é reativada em Borda Da Mata

A OFICINA DE LAZER, CULTURA E
INICIAÇÃO PROFISSIONAL de Borda
da Mata foi reativada, por meio do
Ministério Público e da Magistratura
desta Comarca, da Assistência Social e
da nova diretoria da referida entidade.

Esta Oficina é uma entidade declarada
como Utilidade Pública Municipal,
registrada como Associação de Defesa
dos Direitos Sociais, sem fins lucrativos,
existente há dez anos aproximadamente.
A população bordamatense poderá
receber muitos benefícios no que tange à
Cultura, Arte, Lazer e Iniciação
Profissional, caso a nova diretoria consiga
colocar em prática seus projetos e
idealizações.

Uma das conquistas da nova diretoria
foi a regularização da entidade mediante
a Receita Federal, acertos e atualizações
de documentos, pagamentos de multas e
declarações pendentes. Hoje a OLCIP
possui certidão negativa de débito, está
livre de pendências documentais e pode
fazer parcerias públicas e privadas para a
realização de novos trabalhos.

Desde a posse da nova diretoria em
junho de 2011 até a presente data, estão
em andamento quatro projetos:

1- Projeto “Amigos da leitura” de

autoria do bordamatense Humberto
Oriolo, que consiste na arrecadação de
livros infanto-juvenis para a formação de
uma biblioteca da OLCIP. Foram
arrecadados 300 exemplares
aproximadamente.

2- Projeto “Coral” em parceria com
o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente, sob a orientação de Maria
Rita Costa Bertolaccini, Poli Brandani e
Antonio Carlos Rezende, contando com
mais de 50 crianças cadastradas.

3- Projeto “Grupo de Percussão
Regional”, com aquisição de instrumentos
artesanais a serem utilizados pelas
crianças e adolescentes cadastrados na
OLCIP.

4- Projeto “Encontro de Folias de
Reis” em parceria com a Paróquia de Borda
da Mata, com o intuito de resgatar e
preservar a Folia de Reis e sua cultura
musical.

A OLCIP presta contas regularmente ao
MM. Juiz de Direito Dr. Helio Wagner
Araújo Júnior, à DD. Promotora de Justiça
Dra. Maria Regina Capelli, à Sra. Assistente
Social Cláudia Gonçalves de Andrade
Coutinho e ao Conselho Fiscal: Ana Teresa
de Oliveira Nogueira, Gláucia Brandão
Guilherme e Elenir Paolielo.

A nova diretoria consta dos seguintes
membros:

· Maria Rita Costa Bertolaccini -
Presidente

· Antonio Policarpo Dos Santos
Brandani - Vice-Presidente

· Wanderley Gonçalves
Alcebíades - 1° Secretário

· Adalgisa Silva Couto - 2°
Secretário

· Luis Emílio Coutinho De Rezende
- 1° Tesoureiro

· João Bertolaccini Júnior - 2°
Tesoureiro

· Ana Teresa De Oliveira Nogueira
- Conselheira Fiscal

· Gláucia Brandão Guilherme -
Conselheira Fiscal

· Elenir Paoliello - Conselheira
Fiscal

· Jefferson Pereira Barbosa -
Suplente Conselheiro Fiscal

· Waldivino Aparecido De Oliveira
Rosa - Suplente Conselheiro Fiscal

· Hamilton Ribeiro - Suplente
Conselheiro Fiscal

Quem desejar se cadastrar na OLCIP,
associar-se ou tornar-se voluntário, poderá
procurar os membros da diretoria. A OLCIP
é de todos.

saúde eu conheço, sei das necessidades
do setor, sei o quanto é importante o
aparelhamento, por isso, disse ao prefeito
que, se pudesse escolher, gostaria que o
recurso (tão logo fosse liberado), fosse
alocado na aquisição de uma ambulância
de grande porte visando proporcionar
maior comodidade aos pacientes, e que,
também, fosse adquirido um aparelho de
ultra-sonografia para realizar não só,
exames de rotina, como de próstata,
preventivo e gravidez, mas também, nos
diagnósticos emergenciais, como lesões
e na investigação de dores abdominais”
enfatizou Quirino.

Circuito das Malhas comemora
 os resultados de 2011 com
confraternização em Borda da Mata
No dia 6 de dezembro, o Circuito
Turístico das Malhas se reuniu na
Casa do Compadre Gumercindo
Brandão, em Borda da Mata, para
comemorar o fim de um ano muito
proveitoso para o turismo da região.
O Circuito composto por cinco
municípios: Borda da Mata,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte
Sião e Ouro Fino é presidido pelo
Secretário de Turismo de Borda da
Mata, Francisley Gonçalves que
dedicou todos os esforços da
Associação para a habilitação dos
municípios no critério Turismo do
ICMS da Lei Robin Hood.
Segundo Francisley, este final de

ano pode ser muito comemorado,
pois, chegamos ao final de 2011
com três dos cinco municípios
caminhando seguramente para a
habilitação nessa importante fonte
de recursos para o financiamento de
projetos e ações públicas de
fomento da atividade. O Circuito
conta com a consultoria da empresa
Golla Consultores Associados que
iniciou os trabalhos de preparação
dos municípios para a habilitação em
julho último e só alcançou tal
resultado graças a eficiência dos
departamentos de turismo que
vestiram a camisa junto com o
Circuito das Malhas.

Confraternização
na Casa do
Compadre
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

ATENDIMENTO
CEMIG FÁCIL

Atendimento - 12h às 16h

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

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

Ipê Tintas e Acabamentos

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro - Telefone:(35)3445-1614

*Sujeito a aprovação de crédito p ela loja

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de

Construção

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

E-mail:
comercial@ipelajes.com.br

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

Mais um ano se passou...
Nós da Ipê Material de Construção,
estamos renovando nossos mais
sinceros votos de felicidades à

todos Amigos e Clientes, ou seja,
“Clientes Amigos”, que durante

este ano e nos próximos,
estivemos e estaremos juntos.
Aos nossos “Clientes Amigos”,

muito obrigado.
Feliz 2012!!!

São nos pequenos gestos e atitudes do
nosso dia-a-dia que devemos proporcionar

o mínimo de alegria e compreensão a
todos que nos cercam. Que o espírito
natalino encha os nossos corações.

Feliz Natal a todos, são os votos dos
funcionários e familiares do Grupo Ipê

Material de Construção.
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 MENSAGEM DE FIM DE ANO

É chegado o fim de mais um ano. É chegado o momento
de olharmos para trás e percebermos o quanto
caminhamos pra frente; É justamente este o balanço que
devemos fazer, pois, ao olharmos para nosso passado
iremos descobrir o quanto crescemos e desenvolvemos.

Munidos dessa reflexão na qual se afirma a importância
de contemplar nossos progressos e desenvolvimentos,
nós do Executivo gostaríamos de agradecer a Deus por
tantos progressos realizados durante este ano de 2011. Ano
no qual avançamos significativamente rumo a uma
Emancipação de verdade, pois, entendemos que a
verdadeira emancipação deva deixar seu campo
meramente político e adentrar as casas e mentes de nossos
cidadãos. Assim, emancipar de verdade significa estar à
frente ou pelo menos em pé de igualdade com as
tecnologias do nosso tempo.

Graças à Evolução Digital conquistada com muito esforço
e dedicação, nossa população, especialmente nossos
jovens e crianças estão descobrindo um mundo novo. E o
que é ainda mais importante; estão se  sentindo
pertencentes, integrados a este mundo novo, onde os
desafios cobram de nós o acompanhamento da velocidade
das informações.

É com este espírito aberto aos novos desafios e
conquistas que gostaríamos de desejar que este seja um
Natal diferente, onde as diferenças possam ser encurtadas
e que o Cristo que nascerá em forma de Criança possa
manifestar no seio de cada família o desejo de uma
verdadeira emancipação na qual a inteligência seja a
palavra de ordem. Que em 2012 nossos sonhos sejam
realizados lembrando que para isso, planejar é preciso,
acreditar se faz necessário assim como lutar também se
faz essencialmente necessário e, mais necessário ainda
deve ser a vontade de continuar progredindo rumo a novas
tecnologias as quais nos trarão uma melhor qualidade de
vida.

Feliz natal e um Ano Novo cheio de alegrias e
realizações são os meus votos a toda

população Tocosmojiense.

ANTÔNIO ROSÁRIO PEREIRA
Prefeito Municipal

Campeonato de Futebol agita o Distrito Fernandes
e Equipe “Terceirinho” é Campeã invicta

No período de 16 de outubro a 04 de
dezembro, aconteceu o campeonato de
futebol de campo no Distrito Fernandes.
O evento contou com 08 equipes da região
as quais foram divididas em 02 chaves.
Passaram para a semifinal as duas equipes
melhor colocadas em cada chave. O
evento contou com o apoio da Prefeitura,
a qual disponibilizou a maior parte dos
materiais, doou os troféus e deu uma
atenção especial a limpeza e manutenção
do estádio no período de realização do
evento.

Todos os dias o evento contou com a
participação de um bom público. A final
aconteceu no dia 04 de dezembro com
uma partida eletrizante entre as equipes
“Terceirinho” e “Paineiras”. No tempo
regulamentar a partida terminou empatada
em 02 a 02 e foi decidida nos pênaltis onde
a equipe “Terceirinho” (formada por
atletas do Distrito Fernandes e de Tocos
do Moji) venceu por 05 a 03 e sagrou-se
Campeã invicta.

A renda obtida com a cobrança do valor
simbólico de R$ 2,00 de entrada para

homens gerou um valor líquido de R$
1.163,00 o qual foi transformado em
premiação e dividido na seguinte
proporção: 60% para o campeão e 40%
para o vice-campeão.

A organização, do vereador “Gino” e
do Diretor do Departamento de
Administração Everton, agradece a todos
que prestigiaram e apoiaram o evento, em
especial ao departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo da Prefeitura de
Tocos do Moji que contribuiu muito para
que o campeonato fosse um sucesso.

Gino entregando troféu ao artilheiro Equipe Campeã “Terceirinho”

Vice-prefeito Ademir entregando o Troféu ao vice campeão Prefeito Antonio Rosário entregando o Troféu ao campeão

Feliz Natal e Feliz 2012!!!

M u n i c í p i o s  re c e b e m
Certificado de Participação
 n o  M e l h o r  C i r c u i t o
Tu r í s t i c o  d o  B r a s i l

Circuitos Serras Verdes
10 anos de fundação

O dia 24 de novembro foi de muita festa
em Pouso Alegre. O Circuito Turístico
Serras Verdes do Sul de Minas Gerais –
Brasil comemorou seus 10 anos de
fundação, reunindo todo o  trade
turístico da região , au toridades e
parceiros.

O evento contou com a presença de
diversas autoridades, entre elas os
deputados estaduais Dalmo Ribeiro e
Ulysses Gomes, o deputado federal
Odair Cunha e a superintendente de
Políticas do Turismo da Secretaria de
Estado de Turismo, Jussara Rocha. 19
dos 20  prefeitos dos municípios
associados ao Serras Verdes estiveram
presentes, abrilhantando ainda mais o
evento. Ao todo, cerca de 300 pessoas
compareceram.

A noite de festa em comemoração aos

10 anos do Circuito Turístico Serras
Verdes do Sul de Minas Gerais - Brasil
também foi marcada pelo reconhecimento
do trabalho dos municípios associados
em prol do desenvolvimento do turismo.

Para isso, cada município recebeu um
certificado de participação no Melhor
Circuito Turístico do Brasil, juntamente
com um quadro onde está reproduzido o
troféu ofertado pelo Ministério do
Turismo. Nas certificações também
consta, para 11  municípios, a
homenagem pelo trabalho e empenho na
habilitação ao ICMS Turístico 2011. Este
trabalho foi reconhecido e valorizado
pelo presidente Gustavo Arrais que, em
suas palavras disse que se sente muito
feliz pelo empenho visto nos municípios
e que espera que, para 2012, esse número
possa crescer ainda mais.

Representantes de Tocos do Moji, Antonio Rosário, Ademir Cantuária e
Regiane Cruz com o Presidente da Amesp e o Presidente do Circuito
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