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Governo de Minas publica Edital e Aviso de Concorrência para
terminar o asfalto que liga Tocos do Moji a Borda da Mata
Distrito do Cervo ganha Posto
de Policiamento Comunitário
O Distrito do Cervo ganhou no
dia 21 de dezembro do ano
passado um Posto de
Policiamento Comunitário.
Esse Posto é resultado de uma
luta desde o início do mandato
do vereador Walter Barbinha
para conseguir colocar
policiamento no Cervo.

Morro do Jacu,
onde o asfalto já
está estragando.
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Festa de Reveillon em Bom
Repouso com a Banda Oba Oba
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DNIT começa recuperar estradas danificadas
pelo desvio da BR 459 em Senador José Bento

Juventude
curtindo a festa
que teve 11
minutos de queima
de fogos

Começa construção da
Ponte da Maria Amélia
em Borda da Mata
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Cantora Bordamatense encanta Capital Mineira

Depois dos inúmeros transtornos que o desvio da BR 459 causou ao
município de Senador José Bento, devido a interdição da pista, agora
o DNIT começou a recuperar os estragos feitos no desvio.
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Presidente da
ALMG,
deputado Dinis
Pinheiro;
regente, Sérgio
Canedo; solista
bordamatense,
Andréa
Peliccioni e ,
Fabiany Cobra.
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Tocos do Moji
lança Selo
Oficial em seu
16º Aniversário
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Tocos do Moji comemora 16º Aniversário de
Emancipação e Reveillon com uma grande festa
Quando o apresentador oficial Daniel
Ribeiro anunciou no dia 30 de dezembro,
com vocês Adeilton Barros e Banda,
surgiu uma interrogação no ar.! Quem é
este cantor?
Era um jovem desconhecido até então
aqui no Sul de Minas, o cantor Adeilton
justific ou a c ontrataç ão pela
Regiane Cruz Chefe da Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, para se apresentar nas
comemorações de 16 anos da cidade e
festejos da virada do ano.
Com um repertório basicamente
oriundo do sertanejo universitário,
romântico e raiz, dono de um vozeirão,
carisma e com uma excelente banda,
Adeilton Barros não parou um instante
no seu show, as pessoas presente
também não.
O público que resistiu a chuva que caiu
durante a tarde e no inicio da noite,
c antou e da nç ou as mús ic as do
repertório, exceto as inéditas aqui pelas
bandas de Tocos do Moji e deixou
impressionada muita gente que achava
que um desconhecido não teria espaço
musical por aqui.
Pesquisando na Net, comprovei que o
Adeilton tem um CD gravado que
contém em seu repertório músicas com
levadas de sertanejo universitário e

também músicas de estilo romântico e
raiz. Também fazem parte do repertório
do CD “Tá no teu olhar” músicas de
cantores consagrados como: Edson e
Hudson, Matogrosso e Matias, Bruno e
Marrone e Adalberto e Adriano. Vários
víde os pos ta dos, e ntre e le s: O
Sonhador, Vida pelo avesso, Pensando
em você e tudo outra vez, está última e
de autoria do Belchior consagrado
compositor e músico.
Depois no dia 31, a chegada do ano de
2012 foi com muito alto astral na av.
Joaquim Bento da Silva no centro de
Tocos do Moji. Embalados pelo swing
da apresentação brilhante da Banda Biss
que mis turou ritmos varia dos e
emocionantes mostrando a diversidade
musical da Banda que tem uma enorme
mistura de ritmos: do se rtanejo
universitário, pop ao Reggae e o público
enfrentou a chuva que não deu trégua
na virada do ano. A diversão durou até a
madrugada.
O Prefeito Antônio Rosário e o VicePrefeito Ademir Cantuária em clima de
muita descontração subiram ao palco
para contagem regressiva e felicitaram
todos os presentes e a população da
cidade por mais este ano superado,
desejando saúde, paz, ha rmonia e

felicidade para 2012.
A tradicional queima de fogos para
comemoração com a chegada de um novo
ano, também aconteceu colorido no céu
e prendendo a atenção de pessoas de
todas as idades durante os primeiros
minutos do novo ano. Brindes, beijos e
abraços selou a comemoração com
pensamento positivo como prenúncio de
um venturoso ano que se inicia e
somando a idade desta pacata cidade do
Sul de Minas... e mais desafios pela
frente.
A chuva fina que caia e que não deu
trégua um só instante rendeu-se a
animação e ao talento das canções
sertanejas que foram bem aceitas pelos
fiéis do fim de festa e atendeu a vários
pedidos de sucessos do s ertanejo
universitário do momento ao repertorio
com clássicos da música caipira feitas
pelos
pre s entes .
Parabéns ao Pref. Antônio Rosário e a
Sra. Regiane Cruz Chefe da Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo por todo o
inc entivo e orga nizaç ã o do 16º
aniversário da cidade e do Réveillon e
por mais este resgate a cultura regional
do Sul de Minas.

Tocos do Moji lança Selo
Oficial em seu 16º aniversário
A apresentação cultural em Tocos do
Moji, Sul de Minas foi marcado em 29 de
dezembro de 2011, no primeiro dia da
programação de fim de ano e das
comemorações do 16º aniversário da
cidade, pelo lançamento do selo oficial.
Estavam presentes o prefeito Antônio
Rosário, a Sra. Regiane Cruz,, Chefe
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de
Tocos do Moji, o maestro Raul Barbosa
da Silva da Banda Lira Tocosmojiense e
os representantes da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos que oficializaram
o lançamento do selo criado pelos
C orre ios em homenagem a o 16º
aniversário da cidade de Tocos do Moji.
Todos carimbaram e assinaram a cartela
que oficializa o selo como acervo

histórico da estatal que opera os serviços
postais brasileiros.
Foram escolhidas imagens da vista do
alto da cidade de Tocos do Moji e Ducha
dos Anjos, que simbolizam a pequena
Tocos do Moji.
No primeiro dia do evento, foram
apresentados uma peça teatral infantil
para a criançada. A Lira Tocosmojiense
foi um show a parte. Inicialmente, fez a
apresentação dos músicos mirins que
compõem a Banda e finalizando com a
execução pelos veteranos, de várias
músicas pop e do hino da cidade regida
pelo maestro André Luiz da Rosa.
Uma sessão de cinema foi exibida para o
público presente.
Texto e Fotos:ENI

Texto e fotos:ENI

Lançamento do
Selo Oficial de
Tocos do Moji

Governo de Minas publica
edital e aviso de concorrência
para terminar o asfalto que liga
Tocos do Moji a Borda da Mata
Antonio Rosário, Ademir Cantuária, Daniel Ribeiro e a população na Festa de Fim de Ano

O Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais, DER/MG,
disponibilizou no dia 06 de janeiro, às
14h30, o Edita l e Avis o para
c oncorrência do Melhora me nto /
Pavimentação e Complementação da
Ponte entre Tocos do Moji=Borda da
Mata e Ponte s/o Rio Moji Guaçu.

O prefeito Antonio Rosário que não
tem me dido empenho junto a s
autoridades competentes, se mostrou
muito satisfeito com a notícia, pois sabe
que tranqüiliza toda população de Tocos
do Moji que também aguarda ansiosa a
conclusão deste almejado asfalto.
Fonte: DER / MG

Shows em comemoração ao aniversário de Tocos do Moji

O CONSEP- Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Borda da Mata,
vem através deste agradecer os membros do Conselho da Comunidade de Borda da Mata,
na pessoa do presidente o Sr. Julio César dos Santos (Julio da internet) pela contribuição
dada a este órgão para a melhoria da segurança pública em nossa cidade.
José Gilberto de Pádua
Presidente do CONSEP

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Escola Estadual José Tomás
Cantuária Júnior recebe
recursos de 80 mil do
Governo do Estado
A Escola Estadual José Tomás Cantuária
Júnior, do município de Tocos do Moji,
recebeu recursos para a realização de
reforma. O valor destinado pelo Governo
do Estado é de mais de R$ 80 mil.
O deputado estadual Agostinho Patrus

Filho que apoiou a iniciativa relata a
importância da ação. “Com a liberação
desse recurso, a escola passa por
melhorias, o que reflete positivamente
também na qualidade do ens ino”,
disse.

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

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

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

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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Senador José Bento - Curtas
Agronomia
A prefeitura de Senador José Bento,
tem disponível para atender aos
produtores, o Engenheiro
Agrônomo Carlos Wessel. Aqueles
produtores que precisarem de
assistência técnica, o atendimento
está sendo feito no prédio da
prefeitura ou pelo telefone: 34261034.
Quanto ao programa Balde Cheio,
parceria com a FAEMG/SENAR,
o técnico Carlos Wessel está sempre
aprimorando e fazendo novos
treinamentos.
E na Horta Escolar está sendo
plantadas novas verduras para o

atendimento dos alunos para este
ano letivo.

Médico Veterinário
A Prefeitura de Senador José Bento
dispõe de um médico veterinário,
Ítalo Paiva, para atender toda a
demanda da cidade: As suas
principais funções são: Consultar
cães, gatos e animais de fazenda,
castração de cães e gatos, visitas e
orientações técnicas a produtores
rurais, palestras sobre assuntos
ligados a saúde e meio ambiente,
assistência a vigilância sanitária,
orientações sobre boas práticas de
fabricação aos manipuladores de
alimentos.

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

Rua José Pinto de Freitas, nº 8 - Borda da Mata - Tel.:3445-2656
Av. Alvarenga Peixoto, nº 918 - Inconfidentes - Tel.:3464-1098
Rua Minas Gerais, nº 669 - Monte Sião - Tel.:3465-1815
Rua João Pessoa nº 85 - Jacutinga -Tel.:3443-2304

Secretarias de Saúde e Assistência Social de Senador
José Bento realiza festa de Confraternização no
final de ano com grupos de convivência
Engenheiro
Agrônomo, Carlos
Wessel e o Veterinário
Ítalo Paiva

Para marcar o encerramento das
atividades no ano de 2011 em Senador
José Bento, as Secretarias de Saúde e
Assistência Social, realizaram festa de
confraternização com os grupos de
convivência atendidos pelo CRAS e ESF.
O evento aconteceu no mês de dezembro
envolvendo familiares e amigos. O
propósito foi de levar entretenimento,

diversão e confraternização, com direito
a lanches e música ao vivo. Num trabalho
conjunto, as equipes da SMAS –
Secretaria Municipal de Assistência
Social e ESF desenvolveram diversas
atividades como: corte de cabelo, unha
e maquiagem, além de sorteios de
brindes.
“Alé m de s er um encontro de

encerramento de mais um ano das
atividades realizadas, essa comemoração
visa promover a integração familiar,
comunitária e o fortalecimento de
vínculos das famílias que participam dos
serviços e ações oferecidos pelas
Secretarias de Assistência Social e
Saúde”, comenta o Prefeito Flávio de
Souza Pinto.

Horta
Escolar

DNIT começa recuperar estradas
danificadas pelo desvio da BR
459 em Senador José Bento
Depois dos inúmeros transtornos que
o desvio da BR 459 causou ao município
de Senador José Be nto, devido a
interdição da pista, agora o DNIT
começou a recuperar os estragos feitos
no desvio. As fotos abaixo mostram a
recuperação da estrada no bairro Água

Parada. O prefeito Flávio de Souza Pinto
sempre lutou para a total recuperação de
todos os e stra gos e transtornos
causados ao município e espera que em
breve tudo volte ao normal como era
antes da interdição, dando tranqüilidade
a população do município.

Festa de Confraternização

CRAS realiza Festa de Natal para
as crianças de Senador José Bento
Secretaria Municipal de Assistência
Social, através do Centro de Referência
em Ass is tê nc ia Soc ia l (C RAS),
promoveu na tarde do dia 25, uma linda
festa de Natal. A atividade ocorreu na
Praça Daniel de Carvalho, e reuniu as

famílias atendidas pelo Paif e toda a
comunidade bentense.
Dura nte a fe sta, os pres ente s
receberam doces, picolé, panetones e
salgadinhos. Mas o momento mais
esperado do evento foi a chegada do

Papai Noel. O bom velhinho encantou
crianças e adultos e distribuiu brinquedos.
De acordo com o Prefeito Flávio de Souza
Pinto, a realização da festa natalina do
CRAS é uma forma de proporcionar um
Natal melhor para as crianças.

Recuperação da
estrada no bairro
Água Parada
Festa de Natal em Senador José Bento

Reveillon em Senador José Bento
é animado pela Banda Classe A
Agência da Caixa em Borda
da Mata tem nova gerente
Mudança faz parte do processo de gestão interna do banco
Desde o dia 02 de janeiro, a agência da
Caixa Econômica Federal em Borda da
Mata tem uma nova gestora. A gerente
geral Anete Aparecida Santos Xavier,
que era responsável pela gerência de
atendimento em Paraguaçu (MG), assume
a nova unidade com o propósito de
fomentar a participação da Caixa no
município. A alteração é habitual na Caixa
e decorrente de processo de gestão
interna do banco, que obedece a critérios
técnicos.
Em Borda da Mata, a CAIXA conta

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

Pelo segundo ano consecutivo,a
Prefeitura de Senador José Bento,
através da Secretaria de Cultura realizou
o Reveillon em comemoração a virada
do ano. Às 0h, aconteceu o show
pirotécnico, encantando a todos com

sua intensidade e beleza.
O prefeito Flávio de Souza Pinto,
proferiu sua palavra de fé e esperança
desejando a família bentense um Feliz
Ano Novo repleto de paz e realizações.
E para a gitar o show da virada a

animação ficou por conta da Banda
Classe A, festejando alegremente a
chegada de 2012. Foi uma festa
marcada pela alegria, onde as famílias
puderam celebrar o nascimento do ano
novo.

com uma rede composta por 01 agência,
01 casa lotérica e 05 correspondentes
CAIXA AQUI não lotéricos (desses
02 com equipamento CAIXA AQUI e 03
somente negociais).

A NOVA TITULAR
Anete Aparecida Santos Xavier,
casada, 3 filhos, natural de Paraguaçu
(MG) é formada em Gestão Estratégica
das Organizações pela UNISUL – Santa
Catarina. Ingressou na CAIXA em 1989
na cidade de Paraguaçu, tendo exercido
as funções de gerente de relacionamento,
e de atendimento naquele município até
2011.

Festa de Reveillon em Senador José Bento

Vidraçaria Souza

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

“É fazendo que se
aprende a fazer aquilo
que se deve
aprender a fazer.”

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Aristóteles

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG

CRP - 04.27797

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

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG
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Filme Nossa Senhora do Carmo e o Escapulário,
exibido em frente à Basílica de Borda da Mata,
emociona uma multidão de expectadores
A Prefeitura de Borda da Mata, através
do Departamento de Esporte, Cultura e
Lazer, proporcionou aos cidadãos no
domingo (08/01), uma mostra do longa
metragem “Nossa Senhora do Carmo e
o Escapulário”. O filme realizado em HD,
com 75 minutos de duração, trás a cena
da noite em que São Simão Stock recebeu
o Escapulário de Nossa Senhora, no dia
16 de julho de 1.251 na Inglaterra, bem
como surgiu a Ordem Carmelita no
Monte Carmelo em Israel.
Com um roteiro romanceado, mostra
com fidelidade à tradição da devoção
Carmelita. O Filme se passa nos tempos
atuais e traz o personagem Francisco
como um homem de 35 anos, que
quando criança, foi coroinha e devoto
da Virgem Maria, mas perdeu a fé após
a morte de sua mãe e irmã em um acidente
de carro, e que ainda sofre de uma grave
doença. Certo dia, ele adquiriu uma
imagem barroca de Nossa Senhora do
Carmo, roubada e vendida por um jovem
viciado em crakc. Após isso, muita coisa
começa a acontecer em sua vida. Estará
ele louco ou é a Virgem do Carmo que
deseja salvá-lo através da devoção de
seu Escapulário? Este é o pano de fundo
do filme que está emocionando milhares

de pessoas nas cidades por onde é
exibido, trazendo ainda citações e cenas
gravadas aqui na cidade.
No e lenco, interpre tando Nossa
Senhora do Carmo, a renomada atriz
Ingra Liberato, que protagonizou Ana
Raio e Zé Trovão e atuou com destaque
em Pantanal e O Clone dentre outras.
Como Dr. Gustavo, o famoso ator David
Cardoso Junior, (Show do Tom/Record).
Vic Militello, atriz consagrada da TV e
do teatro, interpreta a caipira Geralda,
dando uma graça toda especial ao filme.
Felipe Cioffi interpreta Guilherme, um
personagem viciado em crack. Marcelo
Nascimento que também dirigiu e
produziu o filme, interpreta Francisco.
O jornalista Luiz Valeriano assina a
direção de fotografia, que é um dos
grandes destaques do filme. Outras
personalidades da cultura mineira e
atores de teatros também fazem parte
do longa.
Marcelo Nascimento, que estava
presente na exibição, se emocionou com
a multidão de pessoas presentes em
frente à Basílica de Nossa Senhora do
Carmo. Antes da exibição era prevista
uma forte chuva e a probabilidade da
exibição dar errado era grande, mas o

público se manteve fiel e esperou com
entusiasmo para assistirem o filme. No
final da se ss ã o, as pe ss oas s e
a proximaram do dire tor Ma rc elo
Nascimento e do ator Filipe Cioffi para
enaltecer a obra cinematográfica, que
saíram felizes com a repercussão do filme
na cidade. Na segunda-feira (09/01) o
filme foi exibido no distrito do Cervo
repetindo o sucesso de domingo. “O
meu desejo é que a obra possa tocar as
pessoas, e isto tem acontecido, pois as
pes soa s tê m s aído das s e ss õe s
emocionadas, algumas até com lágrimas
nos olhos. O propósito é que o filme
possa ser exibido para toda família,
principalmente adolescentes e jovens e
é para isto que estamos iniciando a turnê
do filme, na cidade”, diz o cineasta.
O filme segue em turnê por outras
cidades do Sul de Minas, e já está
disponível em DVD, sendo vendido em
cada cidade no dia da exibição, ao preço
promocional de R$ 20,00. As exibições
irão acontecer nas cidades do Estado
até julho. Marcelo ainda agradece ao
Prefeito Edmundo, ao secretário de
Cultura Nilton Flávio, ao Padre Ramón e
a todos que de alguma forma cooperaram
para a exibição na cidade.

Ponte da Maria Amélia que liga UTI móvel é
licitada para a
Cervo a Senador José Bento
Saúde Pública
começa a ser construída
Neste mês de janeiro, a Prefeitura de tempo colabore para que essas obras
de Borda da
Borda da Mata iniciou uma importante e se ja m c oncluídas o qua nto a ntes
sonhada obra pelos usuários, que a possível e desde já, pede desculpas aos
Mata
Ponte da Maria Amélia. Logo após, a moradores e usuários pelos possíveis
transtornos de a cesso que podem
ocorrer durante as obras, mas tem certeza
que os maiores beneficiados serão eles
mesmos. “Gostaria de lembrar também
que essa construção da Ponte da Maria
Amélia, faz parte de uma luta constante
do vereador Walter Barbinha, para
conseguirmos tal recurso para obra”,
finaliza Edmundo.

Início da
construção da
Ponte da Maria
Amélia

No dia 02 de janeiro, foi realizada a
eleição para a escolha da nova mesa
diretora da Câmara Municipal de Borda
da Mata. Não houve disputa e a chapa
única sendo: Presidente – Benedito
De lfino de Mira(Ma rruco); Vic ePresidente – Maria Izabel de Lima Cobra;
Secretário – Nilson Pereira de Toledo.
Eles obtiveram sete votos, sendo que
houve dois votos em branco. A mesa
ficará do Legislativo até o dia 31 de
dezembro de 2012.

Marruco - Presidente da Câmara

Borda da Mata receberá os
melhores ultramaratonistas do
mundo de 20 a 22 de janeiro
Dia 20 de Janeiro será dada a largada
da Ultramarathon Brazil 135 – 2012. O
início da competição será na cidade de
São João da Boa Vista-SP, integrante da
Rota Turística de peregrinação Caminho
da Fé por onde será realizada a prova.
A competição terá 217 KM, passando
por Borda da Mata no trec ho do
Caminho da Fé e se encerrando em
Paraisópolis-MG.
Este ano a competição terá 150
competidores. Treze países estarão
representados na prova: Alemanha,
Argentina, Brasil, Canadá, Catalunha
(Espanha), Costa Rica, Eslovênia,
Estados Unidos, Itália, Índia, Portugal,

Singa pura e Ta iwan (C hina).
O bordamate ns e Gla ube r Santos
integrante da Brazil 135 explica que esta
corrida é considerada a prova contínua
mais difícil do Brasil e que o evento faz
parte da Copa do Mundo de
Ultramaratonas e é a melhor forma de se
qualificar para correr a Badwater no Vale
da Morte nos Estados Unidos, prova na
qual inspirou o Comandante Mário
Lacerda trazer uma etapa para o Brasil.
Os atletas e as equipes estarão
passando por Borda da Mata entre os
dias 20, 21 e 22 de Janeiro durante o dia
e a noite já que a prova não contém
intervalo. Fique de olho!

Biase Paoliello é o homenageado
do “Espaço Nossa Gente” da
Prefeitura de Borda da Mata

Exibição do filme em
frente a Basílica e
Nilton Flávio com o
Diretor e Ator Marcelo
Nascimento.

ponte conhecida como ponte do Darnei,
também será construída. O prefeito
Edmundo diz que essas duas pontes
estão sendo feitas com um recurso de
cerca de 270 mil reais, conseguida por
inte rmédio do Deputado Esta dual
Leonardo Moreira, “o qual tem muito
carinho por nossa cidade”.
Edmundo afirma ainda esperar que o

Marruco é o novo Presidente
da Câmara Municipal de
Borda da Mata em 2012

Ela foi adquirida com
recursos do IPTU de 2011
No dia 11 de janeiro, a Prefeitura de
Borda da Mata licitou uma UTI móvel
para a Saúde Municipal. Será uma Ducato
da Fia t que contará com todos
equipa me ntos nec es sá rios para
manutenção da vida até que o paciente
chegue a uma Unidade Hospitalar
preparada para recebê-lo.
O prefeito Edmundo diz que essa
aquisição foi feita com recursos próprios
do município, mais proveniente do IPTU
de 2011.

A pes s oa que es tá se ndo
homenageada atualmente no Espaço
“Nossa Gente”, no saguão do Prédio da
Prefeitura de Borda da Mata, pelo
Departamento Esporte, Cultura e Lazer
é o Sr. Biase Paoliello. Ele nasceu no dia
06 de junho de 1909 e faleceu no dia 17 e
julho de 1971.
Filho de Felix Paoliello e Angela
Paoliello, nasceu em Macchiagodena,
cidade italiana. Ainda jovem, com
apenas 16 anos, saía da Itália do “pós
guerra” em um navio que vinha da
Europa cheio de imigrantes, em busca
de uma nova vida, nas distantes terras
da América das oportunidades. Deixou
para trás, seus familiares que, como
todos, reconstruíram suas vidas na terra
natal. Ele porém tinha outro destino. A
história de vida e fotos do Sr. Biase estão

FOX
PAPELARIA

expostas na Prefeitura para as pessoas
interess ada s e m c onhece r melhor
passagens de sua vida.
Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

Drª Kênya Patrícia de Castro Mello
Pediatra CRM 38608
CONSULTÓRIOS

Sertãozinho e Cervo ganham
mais de 7.000 m² de calçamentos
A Prefeitura de Borda da Mata finalizou
uma parte do calçamento no Distrito do
Sertãozinho, onde várias ruas foram
beneficiadas, totalizando 3.100 m². De
acordo com o Secretário de Obras, Luiz
Malvacine, a próxima etapa agora é no
Distrito do Cervo, onde serão calçados
1.800m², além de mais 2.300m² de
ca lçamento que se rão feitos c om
bloquetes que foram retirados da Rua
Duque de Caxias que es tá se ndo
asfaltada.

Mas é s ó nos distritos que os
calçamentos estão em andamento, no
perímetro urbano ta mbém vários
bairros estão sendo beneficiados, e
neste mês de janeiro, teve início o
calçamento das seguintes ruas: Rua das
Rosas – Bairro São Judas Tadeu; Rua
Delfino Teodoro Borges – Bairro Nossa
Senhora de Fátima; Rua Juvenal de
Almeida – Bairro Santo Antonio; Rua
Antenor Rodrigues da Silva – Bairro
Santa Rita.

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

Borda da Mata - Av. Lauro Megale, 600
Hospital Geriátrico Afonsina Reis Megale
Tels.:(35)3445-1549/3445-1276
Pouso Alegre - Rua Afonsina de
Guimarães Cobra, 245

Tel.:(35)3421-9788
Residência: (35)3445-1379/3423-5404 - Celular:(35)9924-8581
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Cantora Bordamatense encanta Capital Mineira
A tradicional Cantata de Natal da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
contou, neste ano, com a participação
da solista bordamatense André a
Peliccioni. No dia 06 de dezembro, o
público lotou o espetáculo para ouvir as
300 vozes de 17 corais, acompanhados
da Orquestra de Câmara da Cantata.
A Cantata de Natal da Assembleia faz
parte do calendário oficial de Belo
Horizonte e celebrou a chegada do Natal
e o aniversário da cidade, que completou
114 anos no dia 12 de dezembro. Foram
apresentadas as melhores canções do
repertório natalino, como Noite Feliz e
Cálix Bento, adaptação de Tavinho
Moura da folia de reis, e ainda clássicos
como Gloria, de Vivaldi, que abriu o
concerto.
A solista Andréa Peliccioni fechou o
espetáculo, sob muitos aplausos, com a
interpretação do clássico Sanctus, de
Gounod, sob a regência de Sérgio
Canedo. Andréa Peliccioni, 23 anos, é
natural de Borda da Mata e iniciou seus
estudos musicais no Conservatório
Estadual de Música “JKO” em Pouso
Alegre-MG. Cursa bacharelado em Canto
pela UEMG e já participou de diversos
festivais: Festival Internacional de
Música Colonial Brasileira e Música
Antiga de Juiz de Fora/ MG (2003- 2006);
Festival Música nas Montanhas de
Poços de Caldas/MG (2005 -2007),
Festival de Música de Ouro Branco/MG
(2006).
O evento reuniu autoridades dos três

poderes . Além do pres idente da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
deputado Dinis Pinheiro (PSDB), o
gove rnador, Antônio Augusto
Anastasia, o prefeito de Belo Horizonte,
Márcio Lacerda, e ainda secretários de
Estado, presidentes de empresas e
deputados estaduais, acompanharam a
quinta edição da cantata.
O bordamatense Fabiany Cobra, que
acompanhou todo o evento, fez questão
de destacar o talento de Andréa e a
brilha nte pa rtic ipaç ão de sua
conterrânea na cantata. “Andréa trouxe
emoção ao espetáculo. É uma jóia
bordamatense brilhando na capital
mineira”, manifestou.
Participaram da Cantata o Coral da
Assembleia os Corais da Ases-MG; da
Copasa; dos Correios (Vozes de Minas);
o Coral Vozes do Hemominas; o Coral do

INSS (Vozes das Gerais); o Coral Cidade
em Canto; o Coral da Segov (Coral
Libertas); do Ministério Público de Minas
Gerais; do Tribunal de Contas (Contas
& Cantos); da Procuradoria da República
de Minas (Coral Vozes da Liberdade); o
Coral Canarinhos de Itabirito; o Coral da
Gremig/C emig; da Usimina s; da
Imprensa Oficial; do Ipsemg e do DERMG (Vozes na Estrada).
A programação contou ainda com a
apresentação do cravista Antônio Carlos
de Magalhães, os regentes Sérgio
Canedo e Rodrigo Garcia, diretor e
produtor music al e arranja dor da
orquestra; Arley Ribeiro, Cleude William,
Cristina Bello, Eliane Fajioli, Eric Lana,
Hélcio Pereira, Karina Faria, Luiz Flávio
dos Santos, Marco Antônio Drumond,
Robson Lopes, Sargento Geraldo José,
Simeão Lopes e Vivian Assis.

Presidente da
ALMG,
deputado Dinis
Pinheiro;
regente, Sérgio
Canedo; solista
bordamatense,
Andréa
Peliccioni e ,
Fabiany Cobra.

D istrito do C ervo ganha Posto de
Policiamento Comunitário no final do ano
O Distrito do Cervo ganhou no dia 21
de dezembro do ano passado um Posto
de Policiamento Comunitário. Esse Posto
é resultado de uma luta desde o início do
mandato do vereador Walter Barbinha
para conseguir colocar policiamento no

Cervo. Para que fosse inaugurado, a
Prefeitura cedeu o imóvel e o reformou,
já os móveis foram conseguidos pelo
vereador Walter Barbinha, através de
ajuda da comunidade.
Segundo o prefe ito Edmundo, a

Professor de História da
Prefeitura de Borda da Mata
ganha Prêmio Nacional
Varlei Rodrigo do Couto, professor de
História e Geografia da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra foi um dos
ve nc edores do prêmio nac iona l
“Construindo a Igualdade de Gênero”.
Em sua sétima edição, o prêmio é uma
promoção da Secretaria de Políticas para
as Mulheres do Governo Federal, ONU,
MEC e CNPq. O profes sor foi
selecionado na categoria Graduado,
especialista e estudante de mestrado com
o artigo científico: “A cidade e as
mariposas: A formação do imaginário
social e m torno da prostituição
feminina em Pouso Alegre-MG (19691989)”.
A edição deste ano recebeu 3.965
inscrições sendo 203 da categoria
Es tudante de Graduaç ão; 218 da
categoria Graduado, Especialista e
Estudante de Mestrado; 122 da categoria
Mestre e Estudante de Doutorado; 3.376
da categoria Estudante do Ensino Médio,
e 46 da categoria Escola Promotora da
Igualdade de Gênero.
Além de um prêmio em dinheiro, Varlei
também recebeu uma bolsa de mestrado
e a publicação de sua pesquisa em livro

próprio. Seu artigo está disponível no
site do CNPq no seguinte endereço:
http://igualda dedegenero.c npq.br/
igualdade.html.
“Parabéns Varlei! Quem te conhece
sabe o quanto você é dono de um
pensamento brilhante e contagiante.
Sua família, seus amigos e alunos
sentem orgulho em fazer parte da sua
história.”

Varlei Rodrigo do Couto

ANUNCIE NO TRIBUNA POPULAR

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

grande funç ão do policiame nto é
combater a criminalidade dando mais
s egurança à s fa mílias , ma s
principalmente ao combate das drogas,
uma das maiores responsáveis pela
violência.

Disk Pastel:9945-4562

Fotos:Sílvio - Difusora Ouro Fino

Corte da fita
de
inauguração Walter
Barbinha e
Sargento
Paulo

Descerramento
da Placa
Comemorativa
- Prefeito
Edmundo e
Sargento
Paulo

Aqui a qualidade faz a diferença
Manipulação de Fórmulas em geral
“A fórmula exata da confiança”
Banda da
Polícia
Militar
abrilhantando
o evento

Autoridades
presentes na
solenidade

Borda da Mata ganha mais uma Academia ao ar livre
Mais uma academia ao ar livre foi
montada em Borda da Mata. Essa fica na
avenida João Olivo Megale, local onde
a s pe ss oa s já c os tuma m fa ze r
caminhadas. Mas essa tem um diferencial
importante, ela possui equipamentos
para pessoas com deficiência física e
ainda possui câmera de monitoramento
contra vandalismo. A câmera está
instalada na Creche e se alguém tentar
da nifica r os e quipamentos se rã o
punidos pela lei.

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
Academia ao ar livre e
Câmera para filmar
atos de vandalismo

Há 36 anos levando saúde até você

Campo do Buracão ganha muro de arrimo para
proteger imóveis de deslizamento de terra
A Prefeitura de Borda da Mata
construiu um muro de arrimo, atrás do
gol, do campo do buracão, no bairro São
Francisco, para evitar deslizamento de
terra e danificar os imóveis que ficam
atrás do campo. “Essa obra, com esse
aumento constante de chuva, vem
garantir mais segurança aos moradores
do bairro”, frisa o prefeito Edmundo.

Muro atrás do
campo do
Buracão

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)

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

SENADOR
JOSÉ
BENTO

Site: www.pousadavaledasmontanhas.com .br
Distância
do Centro:
1000 m

Reservas:
(35)9922-1302
(35)9907-1741
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DIRETO DA POLÍCIA
CB Júnior
Jovem de 21 anos é preso
por tráfico de drogas na
Av. João Olivo Megale

Briga de casal no bairro Santa
Terezinha leva a prisão do
marido por agressão ao sogro

No dia 05 de Dezembro, por volta das
13h, a Polícia Militar de Borda da Mata,
durante patrulhamento pela Avenida
João Olívio Megale abordou o autor D.
T. C, de 21 anos de idade o qual,
tranquilamente, fazia uso de maconha no
banco da praça. Imediatamente abordado
ao ser procedido busca pessoal foi
encontrado em sua mochila um rolo de
papel alumínio e escondido no forro da
mesma mochila aproximadamente 85
gramas de maconha. Logo em seguida
os Polic ia is des loca ra m até sua
residência onde sua genitora franqueou
aos policiais a entrada na residência,
sendo que no quarto do autor foram
encontradas mais 09 buchas de maconha
prontas para venda. O autor foi preso
e m flagra nte de lito, se ndo fe ita
apre ensã o da s drogas e tudo
encaminhado a Delegacia de Polícia onde
o autor foi autuado em flagrante e
encaminhado para cadeia pública da
cidade de Ouro Fino.

No dia 18 de dezembro, por volta das
23h, a Polícia Militar patrulhava o bairro
Santa Terezinha quando percebeu uma
briga. Ao intervir perceberam que tratava
de marido e mulher e que ambos disseram
que estava tudo bem e que era somente
uma discussão, contudo o pai da mulher
apareceu com um ferimento na cabeça
alegando que havia sido agredido pelo
marido de sua filha. A. D. D. de 24 anos
de idade, sendo que durante a discussão
do casal a vítima tentou intervir sendo
agredido pelo com um pedaço de pau
pelo autor o qual foi preso em flagrante e
encaminhado a Delegacia de Polícia de
Plantão da cidade de Pouso Alegre, onde
permaneceu preso pois ele estava em
liberdade condicional por outro crime.

Revólver 22 é abandonado
no bairro Descalvado
No dia 16 de dezembro, a Polícia Militar
recebeu denúncia de que havia uma arma
de fogo abandonada na estrada do
vicinal do bairro Descalvado. Os policiais
fora m até o loca l e se guindo a s
orientações dadas pelo denunciante
localizaram aos pés de uma árvore um
revólver calibre .22 desmuniciado. A
arma foi apreendida e encaminhada para
delegacia de Polícia.

Dois menores são
apreendidos com maconha
No dia 17 de dezembro, a Polícia Militar
realizava patrulhamento pela Rua
Herculano Cobra quando abordou dois
menores de 15 e 16 anos, sendo que os
mesmos ao avistarem os policiais
joga ra m ao c hã o uma porç ão de
maconha. Foi acionado o conselho
tute la r e ambos me nore s fora m
apreendidos e encaminhados à Delegacia
de Polícia.

PM cumpre mandado de prisão
e homem de 46 anos no bairro
Santa Edwiges vai para a Cadeia
No dia 19 de dezembro, por volta das
7h30, a Polícia Militar de posse de um
mandado de prisão expedido pela Justiça
de Borda da Mata compareceu no bairro
Santa Edwiges onde efetuou a prisão de
Z. S, de 46 anos de idade, conduzindo
para Delegacia local de onde o mesmo
foi encaminhado para cadeia pública da
cidade de Ouro Fino.

Jovem de 19 anos em liberdade
condicional é preso com
maconha no bairro Santa
Terezinha
No dia 22 de Dezembro, por volta das
15h, a Polícia Milita r re alizava
pa trulha me nto pe lo bairro Sa nta
Terezinha quando abordou H. S. B. de 19
anos de idade e um menor de 16 anos,
sendo que ao ser procedido busca
pessoal nos mesmos foi encontrado em
poder no adulto uma porção de maconha.
O autor foi preso em flagrante delito e o
menor a pree ndido e ambos
encaminhados à Delegacia de Polícia,
sendo que H. S. B foi encaminhado para
cadeia pública da cidade de Ouro Fino
pois estava em liberdade condicional.

Prefeitura de Bom Repouso faz
uma grande festa na virada do ano
A Prefeitura de Bom Repouso para
comemorar a virada do ano promoveu
uma grande festa na Praça Coronel
Ananias de Andrade. Para que ocorresse
a festa e a população pudesse agitar
antes da chegada de 2012, foi contratada

a Banda Oba Oba que animou o público
com canções diversificadas.
À meia-noite, o povo pode assistir um
belo espetáculo de queimas de fogos
que durou cerca de 11 minutos de pura
beleza no ar. “Foi emocionante receber

2012 com um lindo espetáculo desse na
minha cidade”, diz um jovem perplexo
com a queima de fogos e acrescenta “o
prefeito Edmilson está de parabéns por
proporcionar uma festa desta para a
população”.

Alguns flashes do Reveillon em Bom Repouso
Fotos: Site Detonafest
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Nota de Agradecimento ao prefeito de Borda da Mata
Luiz Carlos dos Santos (BRIL), morador do Bairro Santa Terezinha, vem por meio deste meio de comunicação, agradecer ao
Prefeito Edmundo Silva Junior pela atenção dispensada aos problemas que há anos vinham assolando o Bairro, e que prefeitos
anteriores pouco caso fizeram, como o asfaltamento novo da Rua Bueno Brandão, o tão sonhado calçamento na Rua Santa
Terezinha, e mais ruas no Bairro e a quadra polisportiva “Em nome de todos os moradores o nosso muito obrigado”.

Encontro dos Amigos da
Escolinha do Botafogo
de Borda da Mata traz
grandes craques a cidade
No dia 11 de dezembro foi uma tarde
de festa esportiva em Borda da Mata,
que recebeu no estádio municipal
grandes craques do futebol regional.
Entre eles, Lê - SPORTING CRISTAL;
Bruno Marinho - ATUALMENTE NA
SUEC IA; Ya go ARMY DA
TAILANDIA; Viola - BRASILIS FC;
Marquinho - FIGUEIRENSE; Manoel ATLÉTICO PARANAENSE; Pedro
Henrique - GUARANI DE CAMPINAS;
Diego Jussani - BAHIA; Eltinho JOGANDO EM PORTUGAL; Thiaguinho
- GUARANI DE POUSO ALEGRE e
Lucas Fonseca - MOGI MIRIM. Todos
participaram da partida entre Amigos do

Botafogo de Borda da Mata e Seleção
de Craque s. Alé m dos atle ta s
profissionais, o evento contou com a
presença de Juarez Sobreiro, técnico da
cate goria J UNIOR do Guarani de
Campinas, o homenageado do dia.
Esteve presente também o ex-atleta do
Botafogo e hoje vereador em Pouso
Alegre, Raphael Prado. “Ano que vem
queremos fazer outro encontro. É muito
bom rever os amigos”, comenta Rogério
Henrique, diretor do RA Soccer e um dos
organizadores do amistoso, que terminou
em 2 a 0 para os Amigos do Botafogo,
com gols de Eltinho, de pênalti e Jean
Carlo.

Jogo de
confraternização
“Amigos do
Botafogo”

Bom Repouso realiza Curso de
Fruticultura para agricultores
familiares através da Emater-MG
No final do mês de novembro, foi
realizado um Curso de Capacitação em
Fruticultura em Bom Repouso do MINAS
SEM FOME que c ontou com a
participação de agricultores familiares
dos Bairros Água Branca e Araújos.
Minas Sem Fome é um programa do
Governo de Minas, executado pela
EMATER–MG,
visa ndo
o
desenvolvimento da segurança alimentar
e nutricional das famílias mineiras, além
de ações para a inclusão social, geração
de ocupação e renda. Sendo assim, o
curso teve como objetivo a capacitação
de agricultores familiares que tiveram a

oportunidade de adquirir maiores
conhec imento relac iona dos à
implantação de pomares, preparo do
terreno, produção de mudas, época de
plantio das fruteiras, adubação, tratos
culturais, controle de pragas, doenças e
comercialização.
Ao final do curso foram distribuídas
aos participantes algumas variedades de
mudas frutíferas, dentre elas laranja pêra
Rio, limão Tahiti, tangerina Ponkan,
acerola e goiaba, além de adubo 8-28-16
para o plantio. O curso foi ministrado pelo
Engenheiro Agrônomo da EMATER-MG
de Bom Repouso, Vicente Vanderlei Nery.

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

Telefax:(035)3445-6160

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

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
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

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS
DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL
NA PRAÇA ANTONIO
MEGALE - 91 - CENTRO.

GRANDE
PROMOÇÃO
DE PISO E
REVESTIMENTO

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

Ipê Tintas e Acabamentos

Saldo à
partir de
R$9,90/m²

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

*Promoção válida enquan to em durar o estoq ue.

Máquina Self-color com simulador de ambinte.
(Tiramos a foto de sua casa e simulamos
várias opções de cores, é só na IPÊ)

POSTO DE
ATENDIMENTO
CEMIG FÁCIL
Atendimento - 12h às 16h

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

