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Deputado Federal Nárcio viabiliza quase 400 mil reais para
construção de um Parque Municipal em Bom Repouso
Mais uma Escola em Borda da
Mata torna-se “Escola Modelo”
É a Escola
Municipal
Antonio
Marques da
Silva do bairro
Santa Cruz
Projeto Arquitetônico de José Augusto Costa

Partido dos Vereadores Quirino e Wálter
Barbinha pretendem ter candidatura
própria a Prefeitura de Borda da Mata
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“Foi graças ao trabalho dele junto à SETOP que conseguimos viabilizar os
recursos para a construção do ginásio poliesportivo ( anexo ao parque), em
terreno doado pelo “CLUBE DE RODEIOS SUL DAS GERAIS” que em breve
estaremos entregando à população”, comemora o prefeito Edmilson, ao lado
de Nárcio e do Secretário de Transportes e Obras Públicas Carlos Melles.
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Cinco pessoas são homenageadas com Título
de Cidadão Tocosmojiense no final de 2011

Integrantes do PSD,
no dia 04 de fevereiro,
quando se
encontraram com o
Deputado Geraldo
Tadeu e falaram sobre
a possível candidatura
a Prefeitura.
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Vereadores, o Prefeito Antonio Rosário e o vice Ademir Cantuária durante a solenidade de entregas dos Títulos

Página 6
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Secretaria de Saúde de Borda
da Mata realiza pesquisa
de satisfação com os usuários
d o P ro n t o A t e n d i m e n t o
No período de 17 de outubro de 2011 a
10 de janeiro de 2012, 100 pessoas, entre
pacientes e acompanhantes, que foram
ao Pro nto Soco rro Municipal
responderam, facul tati vamente, a
pesquisa qualitativa para avaliação da
qualidade no atendimento, coordenada
pelo diretor administrativo do Pronto
Atendimento Benedito Cobra Neto,
Edson Cassiano de Oliveira.
Du rant e os três meses, foram
efetuadas, em média, 35 pesquisas por
mês para garantir a diversidade de
pessoas e assim não comprometer o
resultado da avaliação.
A pesquisa revelou, entre ou tras
estatísticas, que 98% dos entrevistados
consideram o visual do Centro Médico
agradável, 100% avaliaram que o local é
limpo, 98% das pessoas revelaram que
notam o interesse do funcionário em
atender bem, a relação médico-paciente
foi avaliada por 33% como excelente,
55% como boa, 11% como regular e
apenas 1% classificou como péssima. A
pesquisa mostrou ainda que 82% das

pessoas consideram que bom
atendimento é quando são tratadas com
humanidade e rapidez.
O objetivo é fazer mudanças pontuais
e acentuar a qualidade no atendimento,
de acordo com o relatório da pesquisa
desenvolvida por Oliveira, a iniciativa foi
tomada “visando a sati sfação dos
usuários, o Pronto Atendimento passou
por uma mudança em sua estrutura
organizacional, física e comportamental
oferecendo maio r qu alidade no
atendimento aos pacientes e maior
conforto nas instalações.”
Segundo a secretária de Saúde Nádia
Maria dos Santos Pádua, “os pontos
que já passam por melhorias, com base
no que foi exposto pela pesquisa é a
qualificação do serviço de recepção com
treinamentos aos profissionais e o
serviço de conscientização junto aos
médicos de que o paciente não procura
apenas a solução para o estado de
saúde, mas também um profissional
educado em que possa confiar física e
psicologicamente.”

Vírgínio Batista é o novo Presidente
da Câmara de Tocos do Moji
Aconteceu no dia 24 de janeiro, em
mais um ato cívico na Câmara Municipal
de Tocos do Moji, a posse da nova mesa
diretora que ficou composta da seguinte
forma: Presidente: Virgínio Batista Pereira
Neto; Vice Presidente: Regis Floriano da
Silva; Secretário: Antônio Claret Pereira.
O vereador Antonio Marques de
Souza passou a missão de Presidente da
Câmara para o vereador Virgínio Batista

Pereira Neto, que a partir deste dia tomou
para si o compromisso de exercer com
ética o cargo a ele confiado.
A nova diretoria da entidade vai
responder pelo mandato até 3 1 de
dezembro do corrente ano.
O evento contou com a presença dos
vereadores e membros da comunidade
local.
(Eni)

Dicas de segurança da Polícia Militar quando sair de casa
• Verifique se as portas, janelas, trancas e cadeados estão bem fechados.
• Não se esqueça de desligar os registros de água e gás de cozinha.
• Não deixe luzes constantemente acesas. É melhor que fiquem apagadas, pois
chamam menos atenção durante o dia ou na madrugada.
• Se sua TV possui temporizador, programe-a para ligar no início da noite e desligar
por volta de 22h, pois dará a idéia que há alguém em casa.
• Avise a um vizinho amigo ou a algum parente sobre sua saída, pedindo-lhe que “dê
sempre uma olhadinha” na sua casa.
• Deixe um telefone de contato ou o endereço para alguma necessidade.
• Somente entregue sua casa a zelador da sua absoluta confiança.
Nova Mesa Diretora da Câmara Minicipal de Tocos do Moji

DNIT recupera ruas danificadas em Senador José Bento

Leilão de Bens pertencentes a
Prefeitura de Tocos do Moji
arrecada 178.700 reais

O DNIT(Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte), atendendo pedido do prefeito de Senador José Bento,
Flávio de Souza Pinto está recuperando as vias danificadas dentro do perímetro urbano, devido ao desvio da BR 459.
As fotos acima mostram a recuperação da avenida mais prejudicada.

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

A Prefeitura de Senador José
Bento precisa-se de
um médico para trabalhar no
Programa de Saúde
da Família. Os interessados
devem entrar em contato
com a Prefeitura pelo
telefone 3426-1245.
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A Fábrica de Bolsas Térmica, New Tênis,
instalada em Senador José Bento está
contratando mais 40 funcionários para a sua
unidade no município. Os interessados
podem procurar a própria fábrica em
Senador José Bento.
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PSD se reúne e conta a presença Deputado Federal Nárcio viabiliza quase 400 mil
do Deputado Federal Geraldo
reais para Parque Municipal de Bom Repouso
O
prefeito de Bom Repouso, Edmilson comunidade. O local vai ganhar pista de conseguimos viabilizar os recursos para
Tadeu que reivindica
Andrade, esteve no dia 31 de janeiro, em caminhada de um quilômetro, academia a construção do ginásio poliesportivo (
Belo Horizonte, tratando de assuntos ao ar livre, lago artificial, calçamento, anexo ao parque), em terreno doado pelo
candidatura própria à
referentes ao convênio de cooperação drenagem e outras benfeitorias.
“CLUBE DE RODEIOS SUL DAS
técnica e financeira entre o município de
Segundo ainda o prefeito, Narcio tem GERAIS” que em breve estaremos
Repouso e a Secretaria de Estado sido um parceiro atuante. “Foi graças ao entregando à população”, comemora o
Prefeitura de Borda da Mata Bom
de Transportes e Obras Públicas – trabal ho dele junto à SETOP que prefeito.
No dia 04 de Fevereiro, às 14h, por
convite do presidente do PSD, e também
vereador, José Quirino de Alvarenga
Neto “Quirino Zé do Povo”, alguns dos
fi liados do PSD (Part ido Soci al
Democrático), se reuniram na Câmara
Municipal para falar de política. O
encontro foi marcado pela presença
ilu stre do Depu tado Federal e
representante majoritário do Partido na
região, Geraldo Tadeu, o qual fez questão
de confirmar o apoio aos militantes do
partido em Borda da Mata, “Vocês são
jovens e o partido é novo, ambos tem
um bom caminho a percorrer, basta
acreditarmos nisso e cresceremos juntos
cada dia mais; hoje somos o 3º maior
partido do país e queremos ter em todos
os nossos municípios candidatos a
prefeito, vice e vereadores, iremos
trabalhar para isso, em breve estarei em
Borda da Mata onde estaremos nos
reunindo com as principais lideranças

pol ítico-partidárias a fim de fazer
alianças!”, disse o Deputado. “Temos
co ndições de l ançar candi datu ra
própria? Sim!... Temos um time de filiados
interessados em se candidatar ao cargo
de vereador? Sim!... É importante
salientar que, não apoiamos nem A e nem
B, estamos abertos a qualquer tipo de
situação desde que seja bom para o povo
e para o futuro do partido de maneira
democrática, onde a maioria decidirá os
rumos que iremos tomar. É preciso haver
cumplicidade e compromisso, para que
amanhã, todos possam ver que este novo
partido não foi apenas uma janela que se
abriu, onde vereadores insatisfeitos com
seus antigos part idos pol íticos
pudessem mudar de legenda... Eu ajudo
quem ajuda a cidade, e é esse tipo de
cumplicidade e compromisso sério que
eu gostaria que o partido também tivesse
para com relação ao povo, partido”
enfatizou Quirino Zé do Povo.

Licitação do asfalto de Tocos do
Moji é adiada porque uma
empresa estava inabilitada

Chega de Filas!!!
Pague suas contas na
Fox Papelaria.
Seu mais novo correspondente
Bradesco Expresso
em Borda da Mata.
Recebemos: Contas de água,
luz, telefone, GPS e boletos
com códigos de barra com o
valor de até R$ 1.000,00.

Reunião onde seriam abertas as
propostas com Dra. Maria Rosa

Deputado Nárcio, Secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas,
Carlos Melles e o prefeito Edmilson Andrade

Escola do bairro Santa Cruz em Borda
da Mata torna-se Escola Modelo
A Escola Municipal Antônio Marques
da Silva, no bairro Santa Cruz, é a
segunda instituição de Borda da Mata a
receber o Projeto Escola Modelo, o qual
inclui refo rma e ampliação da
infraestrutura.
Antes da reforma, a escola tinha três
salas, banheiro feminino e masculino com
três divisórias, cozinha, pátio descoberto
e secretaria que funcionava na despensa.
Com a ampliação, o prédio está com
oito salas de aula, biblioteca, anfiteatro,
pát io co berto , cozinha, refeitório,
despensa, sala dos professores, sala
para a diretori a/secret aria e dez
banheiros, metade feminino e metade
masculino, incluindo dois adaptados

Membros do PSD
com o Deputado
Geraldo Tadeu e
a pré-candidada
a vereadora
Selma Paiva, ao
lado do
Deputado

Conforme previsto no Edital
nº106/11, foi realizada, no dia 13
defevereiro, na sede do DER, a
sessão de entrega dos envelopes
referentes à li citação na
modalidade concorrência para a
execução da complementação dos
trabalhos de melhoramento e
pavimentação dos trechos Tocos
do Moj i-Bo rda da Mata e
Albertina-Jacutinga, previstos no
Programa de Melho ria da
Acessibilidade dos Municípios –
PROACESSO.
A sessão, sob a presidência da Dra.
Maria Rosa Scarpelli Rabelo, contou com
a presença de deputados, prefeitos,
vereadores, autoridades e lideranças
políticas locais.
Apresentaram propostas as empresas:
Cros – Constru tora Ro cha Sousa;
Pavidez Engenharia Ltda.; Contorno
Construção de Obras Ltda. e Vilasa
Co nstrutora. A empresa Co ntorno
Constru ção de Obras Ltda. foi
considerada inabilitada, e, como prevê a
legislação, usufruiu do prazo para o
recurso cabível, não sendo possível,
assim, a abertura dos envelopes com as
respectivas propostas, enquanto não for
decidido o recurso.
“Acredito que, dentro de uns 20 dias,
teremos uma nova publicação, com a
data da nova sessão para a abertura dos
envelopes, e saberemos a vencedora para
a conclusão de tão sonhada obra”, frisou
Fabiany Cobra, que, também, esteve
presente na reunião.

SETOP, que garante o repasse de verba
no valor de R$ 342.000,00(trezentos e
quarenta e dois mil reais) para obras de
implantação da primeira etapa do Parque
Municipal. A prefeitura participa com
contrapartida de R$ 38.898,00 reais.
Os recursos foram viabilizados através
da ação política junto ao Governo de
Minas do Deputado licenciado Narcio
Rodrigues, atual Secretário de Ciência
Tecnologia e Ensino Superior. Narcio
obteve mais de dois mil votos em Bom
Repouso na última eleição.
Nova área de lazer
Segundo o prefeito Edmilson Andrade
a criação do Parque Municipal é “um
sonho antigo” dele e de toda a

para pessoas portadoras de deficiência
física, além de mais três banheiros
femininos e três masculinos no piso
superior. O projeto arquitetônico foi
desenvolvido por José Augusto Costa.
A diretora da escola, Ivone de Cássia
Fernandes Oliveira, relembra que as
aulas de reforço eram ministradas no
corredor da escola ”nós colocávamos um
cavalete para proteger do sol para dar
aulas aos alunos”. Agora há uma sala
específica para reforçar o aprendizado
das crianças que precisam.
Além da reforma na estrutura física, o
sistema de ensino NAME (Núcleo de
Apoio a Municipalização do Ensino) da
editora COC, adotado pela Secretaria de

Educação de Borda da Mata desde 2010,
a capacitação dos pro fessores e
monitores, merenda escolar de boa
qualidade e atividades que despertam a
consciência ambiental e cidadã garantem
aos alunos um ambiente propício ao
aprendizado.
A Escola Benedita Braga Cobra foi a
primeira do município a receber o Projeto,
a próxima instituição a ser ampliada e
reformada é a E scol a Mu nici pal
Professora Diva Ribeiro dos Santos, no
bairro Santa Rita.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Nova Escola do Bairro Santa Cruz

Prefeitura de Borda da Mata sanciona Lei que
obriga COPASA a reparar ruas danificadas
por obras realizadas pela concessionária
A Lei n° 1 .717 /201 2 trata da
obrigatoriedade de a concessionária de
águ a e esgo to do mu nicí pio, a
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – COPASA, fazer os devidos
reparos nas ruas e passeios em que
realizar obras de instalação, reposição e
manutenção da rede de saneamento.
Estas obras precisam de alvará prévio
da Prefeitura para ser realizadas.

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

O prazo para os reparos, que devem
ser com os mesmos materiais utilizados
pela Prefeitura, é de cinco dias úteis,
contados a partir da finalização da obra
da COPASA.
O não cumprimento da Lei implica a
multa diária de R$ 10 mil reais por metro
quadrado de obra ou serviço executado
sem prévio alvará de i nstalação,
reposição ou manutenção e ainda, multa

FOX
PAPELARIA

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

diária de R$ 2 mil reais por metro
qu adrado de área danificada, não
recomposta ou recomposta de forma
inadequada.
A Prefeitura de Borda da Mata criou a
Lei, a qual foi aprovada pela Câmara
Municipal e sancionada pelo Prefeito
Edmundo Silva Junior no dia 08/02/2012.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata
Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!
Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados fritos na hora - 75 centavos
CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira
CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Praça Antonio
Megale
Borda da Mata-MG

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

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

Disk Pastel:9945-4562
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Aniversário

Dia 11 - Ana Paula de Sousa Brandão comemorou seu aniversário
ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!!
(Foto:Gislaine, Bianca, Ana Paula e Karol)

Casa do Compadre
Dia - 17 de fevereiro
Grito de Carnaval
Banda Radar 4
Das 23h às 4h

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

Dia 12 - Patrick Ítalo
Bento de Sousa festejou
seu aniversário.
Parabéns!!!

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
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Edital de Convocação do Fórum de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) - Biênio 2012/2014
O Conselho Municipal de Assistência
Social de Borda da Mata/MG, no uso de suas
atr ibuições legais conf erid as p ela
Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº
8742/93 - LOAS e Lei Municipal 1703/11,
através de seu P residente Luiz Roberto
Borges, CONVOCA os representantes de
ent idad es d e at endiment o ao ido so,
representantes de entidades de atendimento
à criança e ao adolescente, representantes de
entidades de atendimento à pessoa com
deficiência, representantes de associações de
bairros, representantes de entidades de defesa
do s direit os d os u suár ios da á rea de
assistência social e demais interessados para
o Fórum de Assistência Social, onde serão
eleitos os representantes da sociedade civil
para compor o CMAS – Biênio 2012/2014.
Art. 1º - A eleição dos representantes da
sociedade civil que integrarão o Conselho
Municipal de Assistência Social do Município
de Borda da Mata, biênio 2012/2014, se dará
através de Fórum de Eleição, que será
realizado no dia 28 de fevereiro de 2012, às
14h no Clube Literário e Recreativo de Borda
da Mata.
Do s Eleitores
Art. 2º - São eleitores aptos a participarem
do Fórum de Eleição, os representantes de
to das as E ntid ades e O rgan izaç ões da
sociedade civil, representantes dos usuários
da assistência social, representantes dos
tr abalhado res da a ssis tênc ia s ocia l,
representantes de entidades prestadoras de
serviços e organizações de assistência social
do município de Borda da Mata/MG.
Das Vagas
Art. 3º - Poderão concorrer à eleição para

compor o Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS, para o biênio 2012/2014, os
representantes das Entidades e Organizações
de Assistência Social não governamentais do
município de Borda da Mata, devidamente
inscritas no CMAS, sendo as vagas assim
distribuídas:
I – uma vaga para entidades de atendimento
ao idoso;
II – uma vaga para entidades de atendimento
à criança e ao adolescente;
II I – uma vaga par a en tida des de
atendimento à pessoa com deficiência;
IV – uma vaga para entidades de defesa
dos direitos do usuário da área de assistência
social;
V – uma vaga para as Associações de
Bairros.
§ 1º – Para cada vaga, corresponderá um
membro titular e um membro suplente.
§ 2º – Somente poderão concorrer às vagas
as entidades que estivere m legalme nte
co nstituíd as e ins crit as n o Co nselho
Municipal de Assistência Social de Borda da
Mata até a data da publicação deste edital e
estejam devidamente representadas no dia do
Fórum de Eleição.
Do s do cumento s p ara inscri ção de
entidades candidatas
Art. 4º - Documento que ateste a inscrição
da en tidade no Conselh o Municip al de
Assistência Social de Borda da Mata até a
dat a da pub lica ção des te e dita l a ser
apresentado na Secretaria Municipal de
Assistência Social até o dia 27/02/2012 às
17.
Dos votantes
Art. 5º - Terão direito a voto:

I – um repr esen tant e/de lega do d as
entidades de atendimento ao idoso;
II – um rep rese ntan te/d elegado das
entidades de atendimento à criança e ao
adolescente;
III – um repr esent ante /dele gado das
entidades de atendimento à pessoa com
deficiência;
IV – um rep rese ntan te/d elegado das
entidades de defesa dos direitos do usuário
da área de assistência social;
V – um repr esen tant e/de lega do d as
Associações de Bairros;
VI – os membros titulares do CMAS
indicados pelo governo.
§ 1º - Cada entidade somente poderá
credenciar para o processo de ESCOLHA um
Representante/delegado que esteja presente
no Fórum de Eleição;
§ 3º - Cada Delegado poderá representar
uma única entidade;
Art . 6º - O s de lega dos deve rão ser
credenciados junto à Secretaria Municipal de
Assistência Social até o dia 27/02/2012 às 17
horas.
Da realização do Fórum de Eleição
Art .7º - O Fór um d e Eleiçã o d os
Representantes da Sociedade Civil para
compor o Conselho Municipal de Assistência
Soc ial será coo rden ada pela Dir etor ia
Executiva do CMAS em exercício
P arágr afo Único - Cabe à Dir etoria
Executiva do CMAS, dar ciência dos termos
deste Edital de Convocação do Fórum de
Eleição ao Ministério Público e às Entidades
Nã o Go vern amen tais hab ilit adas a
participarem do presente pleito.
Art. 8º - A diretoria executiva do CMAS

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

de verá registr ar e m at a to dos os
procedimentos do Fórum de Eleição.
Art. 9º - O Fórum de Eleição terá início
com a apresentação de palestra sobre o papel
do Conselho Municipal de Assistência Social.
Em seguida, serão expostos os procedimentos
de esc olha das dos rep rese ntan tes da
sociedade civil que comporão o CMAS para
o biênio 2012/2014.
Art. 10° - Cada Entidade candidata terá
três minutos para apresentar sua Entidade e
expor os motivos pelos quais pretende fazer
parte do CMAS.
§ 1º - A ordem da apresentação das
entidades se dará por meio de sorteio;
§ 2º - As entidades podem abrir mão deste
tempo se assim lhes convier.
Art. 11º - Após as apresentações das
Entidades, os delegados votantes se reunirão
pe lo p razo máximo de t rint a minuto s,
definirão um coordenador(a) para o trabalho
e f arão o p roce sso de e scolha d os
representantes da sociedade civil (cinco
titulares e cinco suplentes) para comporem o
CMAS no biênio 2012/2014.
Art. 12º - Quando o segmento da Sociedade
Civil tiver um único candidato, será eleito
por simples aclamação.
§ 2º - Os candidatos mais votados de cada
segmento ser ão eleitos titu lare s e, os
segundos mais votados, suplentes.
Art . 13 º - O co orde nado r es colh ido
apr esent ará a os pr esent es o nome dos
representantes da sociedade civil que irão
comp or o C MAS no biênio 2012/ 2014
definidas pelo grupo, sendo o resultado

registrado em ata e assinado por todos os
presentes.
Da Proclamação dos Eleitos
Art. 14º - O resultado final do Fórum de
Eleição será divulgado em edital afixado no
hall da Prefeitura Municipal de Borda da
Mata no prazo de 05 (cinco) dias.
Da Posse
Art. 15º - A posse dos novos membros do
Conselho Municipal de Assistência Social
dar-se-á pelo P refeito Municipal, ou por
quem o mesmo designar, após a divulgação
dos nomes dos representantes eleitos.
Art. 16º - Terminado o Fórum, os membros
titulares do CMAS se reunirão para a eleição
do presidente, vice-presidente e secretária.
Art. 17º - As Entidades que não se fizerem
pre sent es n a po sse atra vés de s eus
rep rese ntan tes e nã o ap rese ntar em
justificativa por escrito endereçada ao CMAS
perderão o direito a participar do Conselho
Municipal de Assistência Social do Município
de Borda da Mata/MG, biênio 2012/2014.
Das Dispo sições Finais
Art. 18º - A função de membro de Conselho
é considerada de interesse público relevante
e não remunerado.
Art. 19º - Em caso de omissão deste Edital,
as questões serão resolvidas pela Diretoria
Executiva, sem prejuízo de edição de novos
editais e resoluções por parte do Conselho
Municipal de Assistência Social de Borda da
Mata – CMAS.
Borda da Mata, 27 de janeiro de 2012.
Luiz Roberto Borges- Presidente

Rede municipal de ensino de
Borda da Mata tem aumento
de 72% no número de alunos
Em cinco anos, a Rede Municipal de
Ensino registrou aumento de quase 800
estudantes matriculados nas escolas
municipais. No ano de 2008, eram 1.104
alunos, em 2009, com a reforma e
ampliação da Creche Madre Tereza
Saldanha, foram disponibilizadas mais 80
vagas e o número de crianças passou
para 1.194. Em 2010, com a implantação
do sistema de ensino NAME (Núcleo
de Apoio a Municipalização do Ensino)
da editora COC pela Secretaria de
Educação, o número de estudantes
saltou para 1.420.
No ano de 201 1, 1.540 alunos
estudaram nas quat ro escol as
municipais, a Benedita Braga Cobra, a
Professora Diva Ribeiro dos Santos, a
Antônio Marques da Silva, a Francisco
de Souza Costa e a Creche Madre Tereza
Saldanha. Em 2012, cerca de 1.900
alunos, o que representa aumento de
72%, já estão matriculados nas escolas
de Borda da Mata, incluindo a nova
creche, batizada de CEMEI (Centro
Mu nicipal de Edu cação Infanti l)
Professora Ana Cabral dos Santos.
De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Júnior “as professoras e os alunos
estão sentindo orgulho de lecionar e
estudar em uma escola pública”, pois os
alunos estão encontrando escolas mais
bonitas, com infraestrutura moderna e

adequada, merenda escolar preparada
co m ali mentos saudáveis, com
acompanhamento de nutricionista e
material escol ar de qu ali dade. Os
professo res t êm treinamento e
capacitação periódica, possuem o Plano
de Carreira e Remu neração do
Magistério Municipal o que faz com que
a profissão seja valorizada e o ensino
da rede municipal valorizado e procurado
pela população.
Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

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

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

Praça Nossa Senhora do Carmo, 58
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.

Tel.3445-1914 Tel.:3445-3175
Agora também Drogaria Santa
Izabel no Distrito do Cervo
Tel.:(35)3445-5000
Há 36 anos levando saúde até você
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DIRETO DA POLÍCIA
SD Talles
Operação contra as drogas prende
uma mulher de 34 anos de idade
No dia 06 de janeiro, a Polícia Militar de Borda da Mata, deu início a uma Operação
Antidrogas. Durante esta Operação foi realizado contato na residência de P. H. F. F,
de 34 anos de idade, a qual franqueou a entrada dos policiais em sua residência para
que fossem feitas buscas pelo local, sendo encontrada um porção de Maconha
dentro de um saco plástico nos fundos da residência, dentro de um tapete enrolado.
Diante do fato a autora foi presa em flagrante delito, apreendido a droga e
encaminhados à Delegacia de Polícia. A autora e proprietária da residência alegou
que na noite que antecedeu o fato, havia ocorrido uma festa no local, e algumas das
pessoas que estavam na festa foram localizadas próximas à residência, abordadas e
encaminhadas a Delegacia de Polícia para prestarem esclarecimentos pois tinham
conhecimento da droga. Quando estavam na DP foram submetidas à busca pessoal
por uma Agente de Polícia Civil onde foi localizada uma quantidade de pedras de
crack com a autora já presa, e outra quantidade com uma menor de idade que havia
sido encaminhada à DP. A autora foi autuada por tráfico de drogas.

Cinco pessoas são homenageadas com Título
de Cidadão Tocosmojiense no final de 2011
Com grande participação do público,
o Presidente da Câmara de vereadores
de Tocos do Moji, Antonio Marques de
So uza, vereadores e autoridades
municipal, foi realizada no final do ano
passado, sessão solene na Câmara
Municipal para a entrega de Títulos de
Cidadania.
A sessão t eve como objeti vo
homenagear pessoas que não nasceram
em Tocos do Moji, mas que marcaram a
vida da cidade ou de algum modo deram

Atenção Motoristas!

Maria de
Fátima
Megale
Andrade

Homenageados:
Sr. José Carlos Prado (Cabo da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais - Cabo
Prado);
Sra. Mari a Auxi liadora de Melo
Cantuária (Professora);
Sra. Maria de Fátima Megale Andrade
(Professora);
Sra. Neu za Aparecida da Sil va
Cantuária (Professora) e
Sra. Rosa Castilho Dias Flauzino
(Auxiliar de Serviços Gerais)

Neuza
Aparecida
da Silva
Cantuária

Vereadores
durante
a
solenidade

Menor é apreendido por tentar furtar veículo
No dia 27 de janeiro, por volta das 2h30, a Polícia Militar de Borda da Mata foi
acionada, onde o solicitante/vítima alegou que estaria tendo seu veículo furtado.
Quando a PM compareceu no local o autor tinha acabado de evadir do local e foi
constatado que o veículo em questão, um GM Chevete, estava com o vidro lateral
quebrado e com a fiação de ignição toda danificada. A vítima conseguiu colher
características físicas do autor e repassou para os policias que iniciaram imediatamente
o rastreamento do mesmo, logrando êxito em sua localização. O autor, um menor de
idade, foi reconhecido pela vítima, logo, foi apreendido e encaminhado a Delegacia
de Polícia Civil.

grande
cont ribu ição
para
o
desenvolvimento da região, seja em
aspectos humanos, econô micos ou
sociais.
O Prefeito Antônio Rosário e o VicePrefeito Ademir Cantuária, mais uma vez
comprovaram o seu espírito democrático
participando do evento.
Também, apó s a solenidade, foi
oferecido um coquetel no Poliesportivo
Vereador Antonio Amaury da Rosa a
todos os homenageados e convidados.

Maria
Auxiliadora
Cantuária de
Melo

A Polícia Militar de Borda da Mata, diante de um levantamento dos registros
notou que no mês de janeiro foi elevada a quantidade de Autuações por INFRAÇÕES
DE TRÂNSITO, sendo que as principais infrações ocorreram por “Condutores
Inabilitados” e “Documentação (CRLV / Licenciamento) Irregulares”. Logo, a PM
vem advertir a todos que regularizem toda a documentação para que possam transitar
tranquilamente pela cidade. Lembrando ainda que este mês de fevereiro é época
festiva e com o intuito de garantir ainda mais segurança a população, a PM irá
executar constantes Operações de Fiscalização de Trânsito.
Cabo José
Carlos
Prado

Rosa
Castilho
Dias
Frausino

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

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

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

Telefone:(35)9992-1437

No Carnaval 2012, o Bloco Chuchu
Beleza levará para Avenida Joaquim
Bento da Silva em Tocos do Moji, o
samba enredo “Mitos e Lendas” de
autoria do compositor e músico da
LiraTocosmojiense e Turrões do Samba
“Zé Vitor”. O samba se utiliza da
fantasia, misturando-as com a realidade
dos fatos. Faz parte da tradição oral, e
vem sendo contada através dos
tempos.
Fazem parte da realidade cultural do
povo Tocosmojiense.
Este Carnaval promete..!
Mitos e Lendas (Zé Vitor) (Samba

enredo Chuchu Beleza)
São mitos, e lendas
Chuchu beleza esta história vai contar
A noiva da cachoeira
A meia noite a iranha vai passar.
Estória
São histórias que o povo conta
chuchu beleza na avenida vai mostrar
as lendas
costumes cultura de um povo
que muitos dizem ser crendice popular
da história
da mula sem cabeça que lambia todos
os cochos as portas e janelas
nunca vi por isso não me comprometa

nem me pergunte onde era a boca dela.
Refrão
Há casos
em contos, encantos, magia
que dava medo de ouvir a vovó contar
o cavaleiro
misterioso que passava
todas as noites pela estrada a galopar
o lobisomem
que em toda sexta-feira e lua cheia
ele rondava os quintais e galinheiros
superstição
assombração alma penada
o chá caseiro, as benzedeiras, e os
curandeiros. (Eni)

7

TRIBUNA POPULAR

Mais calçamentos em Borda da Mata...
As obras de pavimentação em Borda da Mata continuam a todo vapor pela cidade. Nesta edição, destaque para o término do calçamento da Avenida João Olivo Megale, que segundo o prefeito Edmundo,
em breve deverá liberar o trânsito no local. Também cinco ruas do bairro Santa Rita, a Ângelo Gazzeli, a Rua da Estação e a José Cesário dos Santos, próxima ao Poliesportivo e a Pista de Skate.

Rua Ângelo Gazelli

Rua José Cesário dos Santos

Rua Ivone Jóia - Santa Rita

Bairro Santa Rita

Rua da Estação

Rua Salvador Orlandi

Bairro Santa Rita

Av. João Olivo Megale

Bairro Santa Rita

Bairro Santa Terezinha

Bairro Santa Rita

Bairro Santa Rita

É a Administração Municipal cuidando da cidade...
É a Administração Municipal pensando em você!

Sítio
Maranatha
(Bairro Córrego
da Onça)
SENADOR
JOSÉ
BENTO

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

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)

Apae de Bom Repouso recebe verba para construção
de sua Sede através do Deputado Estadual e
Secretário de Estado Agostinho Patrus Filho
A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de Bom Repouso
foi contemplada com recurso de 50 mil
reais, por intermédio do Secretário
Est adual de Turismo e Deput ado
Estadual Agostinho Patrus Filho para
serem investidos na construção da sede
que, segundo a Diretoria, vai ter início
no segundo semestre de 2012. A iniciativa
de destinar essa verba para Bom
Repouso partiu do Deputado Agostinho

Patrus Filho que recebeu a demanda da
entidade.
De acordo com o Secretário de
Turismo, Deputado Estadual Agostinho
Patrus, esse recurso possibilitará que a
entidade t enha sua sede própri a,
atendendo cada vez mais com qualidade
“Essas instituições cumprem importante
papel social. Merecem, portanto, nosso
reconhecimento e trabal ho” relata
Agostinho Patrus Filho.

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

Agostinho Patrus Filho
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Caderno de Promoções da
Ipê Tintas e Acabamentos

Giragrill e Acessórios
(Promoção)

Grafiato de R$53,90
por R$41,90

Louças Incepa e Fiori
(Promoção)

Pisos à partir
de R$9,90

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

Selador Futura
Acrílico - R$65,00

Torneiras TR Metais
(Promoção)

Rua Eduardo Amaral, 382
Centro-Borda da Mata
Telefone:(35)3445-1614
*P romoção válida at é 15/03/12 ou enquanto em durar o estoque.

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
Ipê Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

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

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

IPÊ IND. E COM. LTDA.
COMUNICA QUE ESTÁ
RECEBENDO CONTAS
DE LUZ(CEMIG) NO
POSTO CEMIG FÁCIL.
Atendimento - 12h às 16h

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

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

