
Site: www.tribunabm.com.br - E-mail: tribunapopular1@hotmail.com Tel.:(35)3445-1479
 DESDE MARÇO/97 - ANO XVIII - Nº- 303 - 13 DE FEVEREIRO DE 2015

TRIBUNA  POPULAR
BORDA DA MATA, BOM REPOUSO, TOCOS DO MOJI, SENADOR JOSÉ BENTO

*Consult e regulament o na loja

Compromisso da Ipê no Mês de Fevereiro
Traga seu orçamento de laje e garantimos melhores preços!!!*

Novidade no Grupo Ipê:
Estamos trabalhando

também com SERRALHERIA.
Portões, Grades e demais produtos.

Confira nossos preços!!!

Muro de arrimo cede e mata operário
que trabalhava no local no bairro
Santo Antônio em Borda da Mata

Prefeitura de
Borda da Mata

alerta sobre
importância de

alvará para
execução de obras

Muro que caiu no
bairro Santo
Antonio
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Distrito do Cervo em Borda
 da Mata recebe um
Mutirão de Limpeza

O Presidente da
Câmara Wálter
Barbinha agradece
ao Prefeito Edmundo
e aos Funcionários
Municipais por
atenderem os
pedidos da
população.
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Estudante de Educação Física residente

em Tocos do Moji apresenta trabalho no 30º
Congresso da Federação Internacional de

Educação  Física em Foz do Iguaçu

 Pedro Henrique
Romão de Moraes de
Tocos do Moji
participou no mês de
janeiro do 30º
Congresso da
Federação
Internacional de
Educação  Física, em
Foz do Iguaçu.
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Homenagens
a Paulo

 Benedito
de Rezende

e João
Bertolaccini
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Previsão do Calendário de circulação
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Mês                           Dia
Janeiro                   16 - 30
Fevereiro              16 -27
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“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

Adquira o seu Plano Assistencial Félix com várias
vantagens e descontos para você e sua família.

Avenida João Olivo Megale, 1059 - Borda da Mata - MG
(Próximo ao Centro Médico) Tel.:3445-3706

Atendemos também em Tocos do Moji

Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Prefeito de Borda da Mata visita Distrito do Cervo
a pedido do Presidente da Câmara Wálter

Barbinha e atende vários pedidos da população
No mês de janeiro, a Prefeitura de

Borda da Mata, atendendo pedido do
Presidente da Câmara, Wálter Barbinha
fez uma grande limpeza no Distrito do
Cervo. Esse  trabalho foi feito após
Wálter Barbinha  levar o Prefeito
Edmundo para constatar a necessidade
da limpeza.

De acordo com o Presidente da
Câmara, essa limpeza se fazia necessária,
pois os moradores já vinham cobrando
dele essa há bastante tempo.

Para realizar os serviços, a Prefeitura
enviou um caminhão, uma máquina e um
microônibus cheio de funcionários que
trabalharam para fazer a limpeza geral.

Além da limpeza, a Prefeitura fez
também uma Operação Tapa Buracos em
algumas ruas e Wálter Barbinha espera
a continuidade desta Operação nas
demais ruas necessitadas.

O Presidente da Câmara também diz
que depois de alguns meses que a
população  ficou sem atendimento
médico, ele conversou com o Prefeito
Edmundo que logo disponibilizou uma
médica para atender o povo duas vezes
por semana.

“Agradeço a compreensão do Prefeito
por atender, não meus pedidos, e sim os
do povo, que precisa desses serviços
da Prefeitura e espero que possamos dar
continuidade ao atendimento  à
população” diz Wálter Barbinha e
acrescenta “também agradeço  a
disponibil idade dos funcionários
municipais que trabalharam no Distrito
do Cervo nesta ação da Prefeitura”. Limpeza no Distrito do Cervo

Paulo Rezende na inauguração da Copasa em Borda da Mata

O Adeus ao Amigo Paulo
Benedito de Rezende
“Um gentleman em nossas vidas”

*08/07/1928 + 21/01/2015
Perfil nobre, refinado, sóbrio, educado

e fraterno. Este foi o Paulo Rezende,
orgulho de sua família e de seus amigos
chegados. Homem de lutas, histórias de
conquistas e brilhos. Viveu e espalhou
muita alegria e amor, no caminhar sem
cessar entre São Paulo, Rio de Janeiro,
Borda da Mata e a sua São Gonçalo do
Sapucaí.

Foi um gigante em todas elas, cercado
de mecanismo industrial e agropecuário.
Deixou  histórias e contos em sua
convivência com funcionários, amigos
e familiares.

Infel izmente a morte também o
sucumbiu com aforça natural de sempre.
Poucos t iveram a chance de se
despedirem do amigo. Hoje, Paulo,
nestas páginas e linhas do Tribuna
Popular, voz da cidade de Borda da

Mata, evocamos seu  nome e
agradecemos as suas lutas, sonhos e
ideais sólidos por nossa terra. Hoje,
Paulo, estamos mais fortes e mais
maduros, dos tempos que aqui chegou.
Vocês, Paulo, Ana Maria e familiares
incrementaram em demasia o nosso
progresso e nossas lutas constantes,
nos mais diversos aspectos. É hora de
agradecê-lo. A grat idão é dos
sentimentos, o mais nobre e o mais belo.

Aquele seu sorriso franco e garboso,
atrelado às suas caminhadas por nossas
praças, hoje são  saudades, mas
precisavam ser aqui focadas. Vai Amigo,
para um lugar, cheio de mistérios, mas
onde Paulo, há de encontrar a paz e a
misericórdia que todos nós sonhamos.
Descanse em paz, amigo e companheiro.

De seus amigos de Borda da Mata

Tributo a João Bertolaccini
“O Senhor é minha luz e a minha

salvação; de quem terei medo? O
Senhor é a fortaleza da minha vida; a
quem temerei?... Uma coisa peço ao
Senhor e a buscarei: que eu possa morar
em sua casa, todos os dias da minha
vida!... Eu creio que verei a bondade
do Senhor na terra dos viventes!... (Sl
27,1-4-13)

A vida do cristão tem sentido, rumo e
direção. Ele conhece sua origem e sabe
para onde caminha.
Guarda em seu
coração a certeza da
eternidade, porque
confia na Palavra de
Deus, revelada por
Jesus:

“Quem crê em
mim, ainda que
morra, viverá; e todo
o que vive e crê em
mim não morrerá
eternamente... (Jo,
10, 25-26)”

Diante dessa
revelação , temos
convicção absoluta
de que apenas o
corpo material se
d e c o m p õ e ,
porquanto o nosso
espírito é dotado de
imortalidade. A vida continua no céu, lá
onde Jesus (Homem-Deus-Pai) com
Maria, sua Mãe e Mulher predestinada,
se encontram à nossa espera, filhos
adotivos que somos. Assim, diante desta
realidade, não há razões para qualquer
receio de nossa parte.

Na madrugada do dia 26 de janeiro,
Borda da Mata se entristeceu com a
notícia do falecimento do amigo João
Bertolaccini. A cidade, de luto, lamentou
a perda de um dos seus mais ilustres
filhos. João deixou fecundo legado, não
somente pelo trabalho de vários anos
em seu ant igo  estabelecimento
comercial, na Praça Nossa Senhora do
Carmo, mas também por seu exemplo de
cidadão honrado e testemunhos de
dignidade na vida familiar, comunitária,
política, religiosa e cultural.

Fi lho  dos saudosos Amadeu
Bertolaccini e Elvira Rena Bertolaccini,
nasceu em Borda da Mata, em 08 de
dezembro de 1930. Era o segundo filho
do casal, tendo como irmãos: Nice e
Amadeu Júnior (Dedei), já falecidos, e
Maria Dalva, casada com José Cesário
dos Santos Filho.

Iniciou seus estudos primários no
Colégio Nossa Senhora do Carmo, então
sob direção das Irmãs Ursulinas; depois,

o curso ginasial no
Colégio São José de
Pouso Alegre; mais
tarde transferiu-se para
o Colégio Salesiano de
Campinas e,
finalmente, fez o
colegial no Colégio
Arnaldo de Belo
Horizonte.

Em 20 de abril de
1955, João casou-se
com a pro fesso ra
Maria Aparecida Costa
Bertolaccini, de cuja
união  nasceram os
fi lhos João Júnio r,
engenheiro  civi l,
casado com Telma
Visconti Silveira; Jaime,
médico, casado com

Maria Tereza Goulart Anchieta e Maria
Rita, advogada e professora. Anos
depois, a alegria da chegada dos netos
Hugo e Yara (de João Jr.); Ítalo e Jamile
(de Jaime).

Catól ico  militante, sempre foi
co laborador, estudioso das coisas
sacras e membro atuante da Paróquia de
Nossa Senhora do  Carmo . Amigo
pessoal do nosso querido Monsenhor
Cintra, foi baluarte na construção da
Basílica. Também, ao lado do Sr. João de
Rezende Costa, que doou o terreno,
empenhou-se na emprei tada da
construção da Igreja consagrada à Santa
Rita de Cássia. Depois, na década de
1970, foi festeiro de Nossa Senhora do
Carmo , com grande entusiasmo  e
dedicação. Exerceu ainda por 09 (nove)
anos o Ministério da Eucaristia, no

paroquiato do estimado Padre Edson
Oriolo.

João Bertolaccini era um apaixonado
pela história de sua terra natal.
Rebuscou os escritos de Monsenhor
Cintra; as anotações do Livro do Tombo
da Paróquia do Carmo e de outras;
pesquisou jornais antigos de nossa
cidade e da região; vasculhou museus,
arquivos públicos municipais, enfim, um
trabalho cuidadoso de garimpagem para
colher dados históricos da sua cidade
amada. Desta labuta cultural, resultou
sua grande obra, “BORDA DA MATA E
SUA HISTÓRIA”, que veio a público
na festiva noite de 20 de dezembro de
2001, nos salões do Clube Literário e
Recreativo. Inclusive, por honroso
convite, fomos felizes testemunhas
desse importante evento social e cul-
tural. O livro, para orgulho dos seus
famil iares e conterrâneos, está
devidamente registrado nos anais da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
sob nº 244.861 do livro 435, folha 21.

Na vida po lít ica, teve relevante
atuação como chefe de gabinete na
gestão do prefeito Luiz Carlos Cobra
(1993/1996). Também, na segunda
gestão do prefeito Francisco Martinho
de Mello Júnior, a convite do Poder
Legislativo bordamatense, foi eficiente
co laborador na elaboração da Lei
Orgânica Municipal atualmente em
vigor.

Esta é a síntese de alguns aspectos
da vida e do edificante trabalho de um
cidadão que soube mult iplicar os
talentos que Deus lhe concedeu, a
serviço de sua família e da sua cidade
natal. Daí a razão desta homenagem
sincera que lhe é tributada, expressando
os sentimentos de pesar dos amigos à
sua digna esposa, filhos, filha, netos,
noras, irmã e demais parentes.

Que o Senhor, em quem acreditou
fielmente, como caminho, luz e salvação,
em sua Misericórdia, possa acolhê-lo em
sua Casa, na convivência eterna do
Amor e da Paz!

Borda da Mata, fevereiro de 2015.
Gustavo Dantas de Melo

Time do São Benedito de Borda
da Mata vence campeonato de

futebol em São Bento de Caldas
com a participação de 10 equipes

O Time do bairro São Benedito de
Borda da Mata participou nos meses de
dezembro e janeiro de um campeonato
de futebol no bairro São Bento de Caldas.

Além do São Benedito, participaram
ainda mais dez equipes e o time de Borda
da Mata sagrou-se campeão vencendo

a final contra os donos da casa, São
Bento, pelo placar de 2 a 0.

Os treinadores Mídio e Russo
agradecem aos jogadores pelo empenho
e também aos Senhores Malaquias e
Dário  Arruda que sempre os
acompanham nos campeonatos.

Time
campeão
em São
Bento de
Caldas

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.
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PRAÇA N.S. DO CARMO, 64
AO LADO DO BANCO DO BRASIL

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

Governador Pimentel inaugura
Samu Macro Sul de Minas

Serviço atenderá 153 municípios, entre eles Borda da Mata, Bom Repouso, Tocos
do Moji e Senador José Bento. Cerca de 2,7 milhões de pessoas serão beneficiadas.

O governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, e o Ministro da
Saúde, Arthur Chioro, inauguraram no
dia 30 de janeiro, em Varginha, o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu - 192). O projeto beneficiará os
153 municípios do  Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Macro
Região Sul de Minas (Cissul), que abriga
cerca de 2,7 milhões de habitantes.

O Secretário de Governo, deputado
federal Odair Cunha, que desde o início
acompanha a implantação do projeto na
região, também participou da
inauguração e destacou a importância
do serviço. “Com o Samu implantado
nesses 153 municípios aumenta-se a
chance das pessoas, sendo vítimas de
alguma fatalidade, serem salvas. A
estrutura das ambulâncias, a equipe
especial izada e, principalmente, a
agilidade do atendimento podem salvar
muitas vidas”, destacou Odair Cunha.

Durante a solenidade, Fernando
Pimentel lamentou que a cobertura do
Samu em Minas ainda esteja abaixo do
essencial. “É uma vergonha para Minas
ser a terceira pior cobertura de Samu no
Brasil. Vamos atender bem Minas Gerais
no quesito saúde e não é só no serviço
de urgência e emergência, será nos
centros de especialidade médica, nos
hospitais regionais. Vamos dar um
salto”, afirmou o governador.

Com o Samu Macro Sul, 475 dos 853
municípios mineiros terão acesso ao
serviço, o equivalente a 55,69% de
cobertura, atendendo cerca de oito
milhões dos 20,7 milhões habitantes do
Estado (38 ,91% de cobertura). O
programa já está implantado nas macros
Centro -Su l, Jequi tinhonha, Norte,
Nordeste e Sudeste.

O ministro Arthur Chioro, também
lamentou, em seu discurso, que o Samu
tenha demorado para chegar ao Sul de
Minas. “Hoje, 75% da popu lação
brasileira, ou seja, 151,6 milhões de
brasileiras e brasileiros, contam com a
cobertura do Samu. Jamais imaginei que
o Samu levaria 12 anos para chegar ao
Sul de Minas. O importante é que, hoje,
essa história já começa a mudar aqui na
região e logo começará a mudar em todo

o Estado”, disse o ministro.
A iniciativa é fru to da

parceria dos governos federal,
estadual e municipais e visa
oferecer atendimentos à
população nos casos de
urgência e emergência. O Samu
Macro  Su l com sede em
Varginha começou a funcionar
no dia 31 de janeiro, com um
quadro de funcionários composto por
619 profissionais, sendo 67 médicos, 68
enfermeiros, 202 técnicos de
enfermagem, além de condutores dos
veículos, farmacêuticos e trabalhadores
administrativos.

Para Arthu r Maia, prefei to de
Luminárias, cidade que recebe uma
ambulância de suporte básico, a
implantação do Samu representa um
avanço para a região. “Nós ficamos
muito felizes com a inauguração do
Samu, pois muitas vidas vão ser salvas
com esse serviço  de urgência e
emergência. É um avanço para o Sul de
Minas, uma conquista que desde o início
contou com o apoio do deputado Odair
Cunha”.

Ou tra cidade que também será
atendida pelo Samu e receberá uma
unidade de suporte básico (USB) é
Cambuí. O prefeito Dirceu Marques Dias
disse que a criação do Samu Macro Sul
é “um marco histórico para todos os 153
municípios do Sul e Sudoeste de Minas
Gerais”. Ele ainda agradeceu  o
presidente do Cissul e prefeito de Monte
Sião, João Paulo Ribeiro, que esteve à
frente do projeto e também o secretário
de Governo, deputado Odair Cunha, pelo
“apoio intensivo na criação do Samu
Macro Sul”.

O prefeito de Nova Resende, Celson
José de Ol iveira, destacou que a
inauguração do Samu é a primeira de
grandes conqu istas que Minas
alcançará com o governo de Fernando
Pimentel. “Ficamos 12 anos esperando
para que o Samu pudesse ser implantado
e, agora, com apenas 20 e poucos dias
do governo de Pimentel, esse sonho se
torna realidade. Essa é a primeira de
grandes conquistas que virão”. Celson
Oliveira também destacou a participação

de Odair Cunha na implantação do Samu.
“Através da força política do Odair,
através do seu trabalho ainda como
deputado  federal , Nova Resende
conseguiu se tornar uma base do Samu,
isso mostra a força, o comprometimento
dele com o nosso município”.

ESTRUTURA
Dos 153  municípios que serão

atendidos pelo Samu Macro Sul, 34
servirão como cidades base para o
atendimento  da região . Durante o
evento, 43 ambulâncias foram divididas
entre esses municípios, sendo que nove
são  unidades de suporte avançado
(USA – UTI Móvel) e o restante são
unidades de suporte básico (USB).

A USB é ut ilizada em casos de
urgência, quando é preciso o pronto
atendimento, mas não há risco de morte
iminente. O resgate é feito por um
condutor-socorrista e um técnico de
enfermagem. Já a USA é acionada
quando é necessária a intervenção
médica. Nesses casos, o resgate é feito
por um condutor-socorrista, um médico
e um enfermeiro.

As ambulâncias foram entregues aos
seguintes municípios: Alfenas (2),
Aiuruoca (1), Boa Esperança (1), Cambuí
(1), Campos Gerais (1), Carmo do Rio
Claro (1), Cássia (1), Caxambu (1),
Delfinópolis (1), Extrema (1), Guapé (1),
Guaxupé (1), Itajubá (2), Lambari (1),
Lavras (2), Luminárias (1), Machado (1),
Nepomuceno (1), Nova Resende (1),
Ouro Fino (1), Paraisópolis (1), Passos
(2), Piumhi (2), Poços de Caldas (2),
Pouso Alegre (2), Santa Rita de Caldas
(1), Santa Rita do Sapucaí (1), São
Gonçalo do Sapucaí (1), São Lourenço
(2), São Roque de Minas (1), São
Sebastião do Paraíso (1), Três Corações
(1), Três Pontas (1) e Varginha (2).

Eleitores passam por
cadastramento biométrico

em Senador José Bento
Na cidade, votantes

superam o número de
moradores.  Justiça

Eleitoral fez  mutirão no
Centro no dia 04 de

fevereiro, mas ficou na
cidade até 13/02.

Eleitores de Senador José Bento foram
chamados pela Justiça Eleitoral para
fazerem o cadastramento biométrico.  No
dia 04 de fevereiro, funcionários do
órgão ficaram durante todo o dia na
Praça Daniel Carvalho para fazer um
mutirão, mas ficou na cidade até 13/02.
A cidade foi escolhida por ter um número
de eleitores maior do que o de
moradores.

Segundo o mais recente levantamento
feito pela Justiça Eleitoral, Senador José
Bento possui 2.435 pessoas aptas a
votar. No entanto, a população estimada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) é de 1.804 pessoas.

Com o cadastro biométrico, o órgão

pretende fazer uma atualização mais
precisa dos números. Das quatro cidades
da região onde a disparidade foi
identificada, a maior está em Senador
José Bento, com 631 eleitores a mais.

Mais 3 cidades serão cadastradas
Neste ano, as cidades de Fama, Ingaí  e
Seritinga  também devem passar pelo
cadastro  devido à diferença entre
número de moradores e eleitores.

Nas eleições de 2014, apenas as
cidades de Itapeva e Marmelópolis
votaram por meio do sistema biométrico
no Sul de Minas. A biometria consiste
em um modelo de identificação do eleitor
por meio de suas digitais.

Ministério do Desenvolvimento
Agrário deposita verba de 150

mil reais para aquisição de
caminhão em Borda da Mata

A sua melhor opção
 de compra

Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Supermercado
Irmãos Machado

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

Segundo o ex-assesso r do ex-
depu tado federal  Geraldo Thadeu
(PSD), Quirino Zé doPovo, o MDA
(Ministér io do  Desenvolvimento
Agrário) depositou na última semana
de janeiro a verba proveniente de
emenda parlamentar no OGU
(Orçamento Geral da União) 2013 no
valor de 150 mil reais.O recurso será
utilizado para pagar a aquisição de um
caminhão caçamba 3/4 já licitado tendo
como vencedora a empresa DEVA da
IVECO que, após entregue, deverá ser
utilizado na manutenção das estradas

rurais do município  bem como na
retirada de entulhos colaborando na
limpeza urbana. Quirino Zé do Povo
salienta ainda que, de acordo com o ex-
deputado, ele não medirá esforços junto
a base aliada do governo para que a
emenda fei ta na área da saúde no
orçamento de 2014 no valor de 200 mil
reais seja paga ao município e este por
sua vez possa ser atendido com material
de consumo para todas as UBS`s,
inclusive a do bairro Santa Rita onde já
foram alocados outros 200 mil reais na
construção, graças ao seu empenho.

Anuncie no Tribuna Popular

Escolinha de Futebol Bordamatense
completa quatro meses agora em fevereiro

A escol inha de futebo l União
Bordamatense foi fundada em 01 de
outubro de 2014, e nos mês de fevereiro
comemoram quatro meses como a
escolinha de futebol que mais cresce na
região.

Com pouco tempo de trabalho, já vem
mostrando apoio as crianças e jovens
de Bortda da Mata incentivando na
prática de esportes. A escolinha já foi
campeã do campeonato de futebol de
Estiva de categoria de base na categoria
sub 15 em dezembro de 2014.

“Que 2015 seja um ano de muitas
vitórias para essa escolinha de futebol
que também tem como prioridade focar
na disciplina , respeito e educação dos
atletas”, diz um dos  treinadores Tiago e
acrescenta “Temos que exal tar  a
escol inha de futebo l União
Bordamatense, pelo lindo trabalho que
vem fazendo dentro de nossa
comunidade, a escolinha de futebol se
chama União Bordamatense, exatamente
pelo fato de unirmos pelo esporte por
uma Borda da Mata  melhor e mais

saudável.”
Os professores e técnicos da

Escolinha são: Tiago Henrique Fabricio
Lopes (Tiaguinho), Valdevino Aparecido
Oliveira Rosa (Bino) e José Eudes
Celestino da Silva (Pirina) ..
As vagas para fazer parte dessa
escolinha ja estão abertas para as idades
de 6 a 17 anos. Contato da Escolinha:
9867-1362 (TIAGO), 9920-3101
(PIRINA), 9882-9857 (BINO).  A
escolinha de futebol agradece a todos
os colaboradores.

Escolinha de Futebol União Bordamatense

Prefeito e Secretário de Administração de
 Borda da Mata participam da cerimônia

de inauguração do SAMU
O SAMU (Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência) foi oficialmente
inaugurado no Sul de Minas no dia 30/
01/2015. O serviço vai ter base em 34
cidades e atender 153 municípios da
região. O prefeito de Borda da Mata,
Edmundo Silva Junior e o secretário

de Administração, Célio Domingos dos
Santos Cabral ,  participaram da
cerimônia de inauguração em
Varginha/MG. O evento teve a
presença também do  governador
Fernando Pimentel, Ministro da Saúde
Arthur Chioro, prefeitos, deputados,

lideranças e profissionais da área.
Cerca de 2  milhões e 700  mil

habi tantes no Sul  de Minas serão
beneficiados. A equ ipe SAMU é
composta por médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e condutores
socorristas.

Celinho e Edmundo e as ambulâncias do SAMU
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Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F

Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji

 Tel.:(35)3445-2725

Pós-Graduação em GERIATRIA  e
Especialização em ORTOPEDIA

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

Leilão 01/2015. Prefeitura M. Borda da Mata. Objeto:
Venda de seus bens inservíveis: veículos, máquinas e
sucata. Data: 05/03/2015 às 13 hs. Local: no Clube de
Campo Tiradentes, endereço: Rua: Pe. Bernardes Leite
Ferreira, São Benedito. Visitação: Endereço: Rua: Pe.
Bernardes Leite Ferreira, Centro. Os bens ficarão
expostos dias 03/03 e 04/03 de 08 às 11 e de 14 às 16
hs. Realização: Isac Vicente da Silva. Leiloeiro Oficial.
Edital e informações: www.isacleiloes.com.br

Prefeitura de Borda da Mata
alerta sobre importância de

alvará para execução de obras
Um fato triste ocorrido em Borda da

Mata, porém de alerta, foi o acidente
com o pedreiro Nelson Carolino dos
Santos enquanto  t rabalhava na
construção de um muro de arrimo. O
pedreiro veio a óbito no momento em
que o muro construído caiu sobre ele.

O diretor do Departamento de Obras,
Luiz Malvacine, aler ta sobre a
preocupação com a segurança que deve
haver com o proprietário da obra e os
pedreiros, “com o fato ocorrido, venho
esclarecer e orientar melhor a população
de que toda obra de construção ,

ampliação, reforma e demolição, é
preciso o acompanhamento de um
engenheiro responsável, sendo ainda
que na maioria das obras mencionadas,
é necessário também alvará expedido
pela Prefeitura.”

O Departamento  de Obras do
município está fiscalizando as obras
de edificações a fim de constatar se
existe o alvará e o responsável técnico.
Caso a obra esteja irregular, a mesma
será embargada por tempo
indeterminado  ou  até a sua
regularização.

Árvores com risco de queda são retiradas
pela Prefeitura de Borda da Mata

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata realizou
remoção das árvores da Avenida Lauro
Megale no terreno do Lar Monsenhor
Pedro Cintra na última semana de janeiro
de 2015. A retirada das árvores foi uma
ordem do Ministério Público, com base
no pedido feito pelos moradores da rua.

Bairro São Benedito em Borda da
Mata recebe mutirão de limpeza

O Departamento de Obras da
Prefeitura de Borda da Mata reuniu os
funcionários para mutirão de serviço

de limpeza de ruas e calçadas no bairro
São Benedito. Os logradouros
públicos foram capinados e os

excessos recolhidos.

Prefeitura de Borda da Mata executa obra de
drenagem pluvial no bairro Santa Terezinha

A Rua João Floriano e uma travessa
desta rua receberam obra de drenagem
pluvial.  A obra do Departamento de

Obras da Prefeitura vai solucionar um
problema da água das chuvas que
invadiam as casas dos moradores

daquele local.

Quadra da Escola Municipal no
bairro Santa Cruz em Borda da

Mata vai receber cobertura
A quadra poliesportiva da Escola

Municipal Antônio Marques da Silva no
bairro Santa Cruz em Borda da Mata vai

receber cobertura. A Prefeitura de Borda
da Mata já iniciou a obra de fundação
para a colocação do telhado.

Quadra da Escola
do Bairro Santa
Cruz

Banda de rock de Borda da
Mata se apresenta no Coreto

A banda Sexy Hard, formada por
jovens bordamatenses se apresentou
no Coreto em Borda da Mata na noite
de domingo, 01/02/2015. No repertório,

músicas de Rolling Stones, Pink Floyd,
Guns n’ Roses, Raimundos, Capital
Inicial, entre outras bandas consagradas
do rock nacional e internacional.

Apresentação no
Coreto da Banda
de Rock

Anuncie no Tribuna Popular
2000 exemplares distribuídos

 gratuitamente
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Escolas municipais e asilo de Borda da Mata recebem 1.500 cremes dentais da marca Oral-B

O Setor de Odontologia da Secretaria de Saúde de Borda da Mata,
em parceria com a marca Oral-B, entregou 1.500 cremes dentais para
as crianças da Creche Madre Tereza de Saldanha, Cemei Professora
Ana Cabral dos Santos, APAE e as demais quatro escolas municipais
da cidade. Os idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra também
receberam as pastas.

A doação da marca ao município aconteceu por intermédio do
dentista José Antônio Rodrigues. As dentistas Maysa Monteiro
Rosa e Thaís Camargo também participaram da visita e entrega dos
produtos às instituições de Borda da Mata.

Dentistas Maysa
Monteiro e José Antonio
RodriguesEntrega dos Cremes Dentais:

Professores da Rede Municipal de Borda da Mata participam de palestra no início do ano letivo
No dia 02/03/2015, os professores da

Rede municipal de Ensino de Borda da
Mata se reuniram na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra para o início do
ano letivo. A diretora do Departamento

de Educação , Gláucia Brandão
Guilherme, deu as boas vindas aos
professores e em seguida, a professora
doutora Maria Silvia Bacila Winkeler,
da Universidade Federal do Paraná,

palest rou sobre o  tema “Ensinar e
aprender no século XXI, desafios e
possibilidades”.

A professora falou sobre a presença
da Internet nas gerações e hoje e a

importância de saber lidar com as
implicações tecnológicas em sala de
aula e ressaltou “se você quer que o
aluno aprenda, aplique o conteúdo no
contexto em que ele vive.”

Após a palestra, os coordenadores
das escolas se reuniram com os
pro fesso res das respectivas
instituições para planejar o início das
aulas.

Palestra para iniciar o ano letivo em Borda da Mata

Cerca de 30 pessoas se reúnem para curso de aperfeiçoamento
do Caminho da Fé em Borda da Mata

O Caminho da Fé está recebendo a
aplicação de um projeto executado
pela empresa Bassi  Teixeira
Consultoria e custeado pela Fundação
Banco do Brasil. Todas as cidades que
fazem parte da trajetória peregrina vão

receber as melhorias propostas, entre
elas, cursos aperfeiçoamento, além de
novas placas, mapas, elaboração de
guia de informações.

No eixo Borda da Mata, as cidades
de Ouro Fino, Inconfidentes e Tocos

do Moji também participam dos cursos
no município. São 40 vagas para o
curso de Atendimento ao Cliente com
carga horária de 48 horas e 40 vagas
para o curso de Excelência nos Meios
de Hospedagem com carga horária de

32 horas. As vagas serão divididas
para os interessados das quatro
cidades. Os cursos terão início em
junho de 2015.

A reunião  de apresentação do
projeto “Geração de Trabalho e Renda

na Tri lha do  Caminho  da Fé”
aconteceu dia 02/02/2015, na Câmara
Municipal, em Borda da Mata e contou
com a participação de cerca de 30
pessoas de Borda da Mata, Tocos do
Moji, Ouro Fino e Inconfidentes.

Curso de Aperfeiçoamento do Caminho da Fé na Câmara Municipal de Borda da Mata

Prefeitura de Borda da Mata assume
reparos na iluminação pública

Desde janeiro  de 2015 , as
concessionárias de energia elétrica do
Estado passaram a responsabilidade
de reparos na iluminação pública para
as prefeituras. Em Borda da Mata, foi
contratada uma empresa especializada

para executar  as refo rmas na rede
elétrica conforme a demanda.

Até a primeira semana de fevereiro,
a Prefeitura recebeu 33 solicitações
de reparos. A empresa Engenharia
Fre i tas e Mor ais vai  re al iza r  o

serviço em Borda da Mata de 15 em
15  dias. Para so licitar  o  serviço,
basta ligar ou ir até a Prefeitura e
fornecer os dados necessários, nome
da rua e número onde está o poste
com defeito.

Manutenção da iluminação pública de Borda da Mata

21 alunos de escola municipal de
Borda da Mata são aprovados no
vestibular do IFSULDEMINAS
A E sco l a Mu nicipal  B ened i ta

Braga Cobra teve 28 alunos que
prestaram o vestibular 2015 para o
Ensino Médio concomitante com o
Ensino Técnico no Instituto Federal
do  Su l  de  Minas  –  Ca mpos
Inconfidentes. Destes estudantes,
21 foram aprovados, sendo o 1º e 2º

lu ga r par a o  cu rs o  t éc nic o  de
Informática.

A direção da esco la parabeniza os
al unos e ena l t ec e o  bom
desempenho  tanto  dos estudantes
quanto de professores na formação
esc o lar  e c onse quen teme nte no
sucesso nas demais etapas da vida.

Escola Municipal
Benedita Braga
Cobra
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira

Veículo roubado é recuperado pela PM de Borda da Mata
No dia 22 de janeiro, a PM de Borda da Mata recuperou/ localizou um veículo

Fusca o qual havia sido roubado em data anterior  e abandonado no Bairro Barro
Amarelo. O veículo foi apreendido e posteriormente restituído ao proprietário.
  Preso autor de homicídio no bairro Mandu ocorrido ano passado

No dia 24 de Janeiro, a PM de Borda da Mata, de posse a um mandado de prisão
em desfavor do autor de um homicídio ocorrido ano passado no bairro Mandu
(divisa de Borda da Mata e Ouro Fino) logrou êxito em localizá-lo e prendê-lo. O
autor foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e posteriormente à Delegacia
de Plantão em Pouso Alegre para posterior encaminhamento ao Presídio.

Dois homens são presos por matar uma pessoa
 no bairro Santa Rita em Borda da Mata

No dia 24 de Janeiro,  a PM de Borda da Mata foi acionada, via 190, a comparecer
na Alameda JK,  Bairro Santa Rita, onde segundo informações havia ocorrido uma
briga e um dos envolvidos teria sido esfaqueado. De imediato, a PM deslocou até o
local, onde constatou a veracidade das informações, sendo que deparou com a
vítima caída ao solo. De pronto, a Guarnição acionou a ambulância a qual prestou
socorro a vitima, tendo a médica de plantão confirmado o óbito. Em contato com
populares, estes relataram quem teria sido  o autor da facada e seu comparsa, sendo
que após a ação, os mesmos teriam evadido em uma motocicleta vermelha tomando
rumo ignorado. Ante ao exposto, a Guarnição PM iniciou intenso rastreamento,
com intuito de localizar os autores, sendo acionado o cerco/bloqueio, tendo a
Guarnição Polícia Rodoviária obtido êxito em abordar a motocicleta na MG 290, km
5 da rodovia. No momento da abordagem a guarnição localizou um punhal, o qual
foi entregue ao perito de plantão. Em diálogo com os autores, estes relataram que o
motivo da briga foi devido a cobrança de uma dívida de som.  Os autores foram
presos e encaminhados a Delegacia de Polícia.

Muro de arrimo cede e mata operário que
trabalhava no local no bairro Santo Antônio

No dia 02 de fevereiro,  a PM de Borda da Mata foi acionada, via 190, a comparecer
na no bairro Santo Antônio, onde um muro de arrimo acabara de cair em cima de um
homem. No local, já havia uma ambulância onde os enfermeiros relataram que o
homem se encontrava em decúbito ventral e estaria em óbito. Foi relatado por
testemunhas que a vitima estava trabalhando na obra momento em que o muro
cedeu. O local foi isolado, sendo acionados  a equipe do Corpo de Bombeiro, o
Perito de Plantão, a equipe da Cemig e o Engenheiro Civil da Prefeitura, os quais
realizaram os trabalhos de praxe, sendo relatado pelo engenheiro que a obra se
encontrava irregular sem a devida autorização da Prefeitura. As casas no entorno
também foram isoladas devido ao risco de desabamento, sendo as famílias retiradas
do local, permanecendo o local interditado até as devidas contenções na obra. O
corpo foi liberado para a funerária que encaminhou ao IML de Pouso Alegre.

Autores de um roubo no Distrito Pantano em  Pouso
 Alegre são presos pela Polícia Militar de Borda da Mata

No dia 30 de Janeiro, dois homens foram presos em Borda da Mata após terem
cometido um roubo a um Mercadinho no Distrito do Pantano na cidade de Pouso
Alegre. Após cometerem o crime, a Polícia de Pouso Alegre repassou as características
da motocicleta em que os autores haviam evadido, sendo que durante patrulhamento
a PM de Borda da Mata deparou com os dois chegando na cidade pela estrada que
liga ao município de Tocos do Moji. Ao avistarem a viatura, os autores tentaram
evadir do Cb P Santos e Sd Rafael, porém, foram acompanhados de perto até o
momento em que um deles pulou da motocicleta e tentou a fuga a pé, sendo
imediatamente preso pela equipe. O outro autor aproveitou da situação e tomou
rumo ignorado em uma Twister de cor vermelha. Após a captura do primeiro autor,
o Policial Militar, Sd Junqueira, saiu em busca de mais informações a respeito do
segundo autor, logrando êxito em descobrir seu apelido e endereço no bairro Serrinha
em Borda da Mata. Posteriormente, a equipe dos Policiais Militares P.Santos,
Junqueira e Rafael deslocaram até a residência do autor, no bairro Serrinha onde foi
feita sua prisão e apreensão de drogas, balança de precisão, arma de fogo e dinheiro.
Os autores e materiais foram repassados para a equipe de Pouso Alegre para que a
ocorrência fosse encerrada na cidade de Pouso Alegre.
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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 e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291

Estudante de Educação Física residente
em Tocos do Moji apresenta trabalho no 30º

Congresso da Federação Internacional de
Educação  Física em Foz do Iguaçu

O Estudante de Educação Física,
residente em Tocos do Moji,  Pedro
Henrique Romão de Moraes participou
no mês de janeiro do 30º  Congresso da
Federação Internacional de Educação
Física, em Foz do Iguaçu.

Pedro está cursando  Bacharelado em
Educação F ísica pela Faculdades
Integradas ASMEC em Ouro Fino.

Ele já é DJ Formado pelo  Programa
Multicultural da Cidade do Recife e
também Produtor  Musical Formado  pela
Fundação de Cultura da Cidade do
Recife.

Ele part icipou  com seu
Professor da Asmec e
Orientador que é doutorando
da Universidade Estadual de
Cam pina s-SP (Uni camp),
Diego Pereira Gerônimo. Eles
apresentaram o trabalho sobre
Efeitos da Suplementação de
Picolinato de Cromo sobre a
Glicemia de Esportistas.

Pedro faz um resumo do que
apresentado em Foz do Iguaçu:
O cromo é um mineral-traço

essencial presente em diminutas
proporções em alguns alimentos como
carnes e oleaginosas aumentando a
sensibilidade à insulina. Este composto
potencializa os efeitos da insulina,
al terando o metabol ismo de
carboidratos, lipídios e aminoácidos
através da permeabilidade da membrana
plasmática e do hormônio Insulina.
Durante o exercício , o  cromo é
mobilizado de seus estoques orgânicos
para aumentar a captação de glicose pela
célula muscular, porém sua secreção é
mais acentuada na presença de insulina.

O objetivo  desse trabalho foi de
averiguar os efeitos do cromo em sua
versão Picolinato sobre a glicemia de
esportistas. Para tanto foram utilizados
indivíduos saudáveis fisicamente ativos,
os quais foram randomizados em dois
grupos, os quais foram monitorados em
jejum de 4 horas antes do teste e durante
os testes permaneceram sentados. Um
dos grupos recebeu uma concentração
de 50g de maltodextrina e Placebo (Ma)
e, o outro grupo recebeu 70 mcg de Cromo
mais 50g de maltodextrina (MaPc). A
glicemia plasmática foi monitorada a cada
15 minutos durante 75 minutos com o uso
de um glicosímetro. O cromo gerou efeito
positivo na captação de glicose, baixando
significativamente os níveis plasmáticos,
o que corrobora com alguns estudos,
porém realizados com animais.

Pedro aproveita para agradecer as
pessoas que o ajudaram a participar deste
importante Congresso que são: Cartório
de Registros de Notas de Tocos do Moji
e os moradores: Antonio Fela, Dênis,
Edvaldo, Cecília, Asbel e Toninho forros.

Pedro
durante o
Congresso
em Foz do

Iguaçu

Ensaio Geral,Roda de Samba e Grito
de Carnaval em Tocos do Moji
No dia 31 de janeiro, Tocos do Moji

entrou no clima do Carnaval 2015 com
um Ensaio Geral da Bateria “Chuchu
Beleza,” além das ilustres presenças da
puxadora  oficial do  samba enredo
Raquel Tobias e do  cavaquinista
Brambila

Após o ensaio da bateria, iniciou-se a
formação de uma grandiosa “roda de
samba” com os músicos: Brambila,
Marcus, Rogério, Nino, Ivam, Milão e a
cantora Raquel Tobias, contagiando
todos os presentes os quais caíram no
samba até de madrugada.

Sábado - 07/02 – houve o “Grito de
Carnaval” Chuchu Beleza a partir das
20h com super Show da Cantora Ediana
Maskaro e Banda + Dj’s.

De 13 a 17 de Fevereiro o Carnaval
2015 contará com animação dos Turrões
com suas marchinhas, Show com as
Bandas: Generation e Sapo Brasilis e
Grandioso Desfile do Bloco Chuchu
Beleza e o Samba enredo “Brincando de
Ser Criança”

APOIO: PREFEITURA E CAMARA
MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI e
POLICIA MILITAR.

Letra do Samba Enredo:  2015
 CHUCHU BELEZA BRINCANDO

DE SER CRIANÇA,
 TRAZ A ALEGRIA E ESPERANÇA!

(ZÉ VITOR & BRAMBILA)

Fada

Um conto de fada
Um ser imaginário
Que nos conta esta história
Chuchu beleza vem abraçar
A enquete do pedido popular!
Voltei a ser criança
Branca de neve e o Sete Anões Oôoô
O bem vencendo o mal
A justiça prevalecerá.
A bela adormecida acordou
Pra ver Chuchu Beleza desfilar
Enquanto a Cinderela
Perdia o horário pra voltar.
Joãozinho e Maria
Foram procurar o sapatinho
Aladim sentado no tapete
Voou para o país das maravilhas.
Picou o pau no Rei Leão
Reino do açúcar
Me lambuza até na mão...

Ensaio
Geral,Roda de
Samba e Grito
de Carnaval

em Tocos
do Moji

Tocos do Moji receberá avaliação técnica para
jogadores de futebol em diversas categorias

No dia 21 de fevereiro, na cidade de
Tocos do Moji, vai ter a maior avaliação
técnica de futebol da região com o
treinador e avaliador (Careca Paiva) que
tem como objetivo leva jogadores para
vários times profissionais. A avaliação

será no Estádio Antonio Bento da Silva
às 7h.

Os organizadores fazem um grande
agradecimento ao Prefeito Toninho
Rodrigues, a Câmara Municipal e a
Polícia Militar de Minas Gerais.

Participação: Escolinha de Futebol
Tocos do Moji, Escol inhas União
Bordamatense, Escolinhas da Guarda
Mirim de São Gonçalo do Sapucaí, e São
Sebastião da Bela Vista. As categorias
avaliadas serão:. sub 9 ,11,13,15 e 17.
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CH A LTO FAL A NTES
Consertos e Reformas de

 ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49

Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

Zona Rural – Bom Repouso
Mais trabalhos foram feitos no mês de janeiro na zona rural de Bom Repouso. As fotos abaixo

mostram algumas destas obras, inclusive a manutenção da estrada principal que
 liga o bairro Boa Vereda de Cima a cidade.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados

fritos na hora
R$1,00

 Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.

Venha conferir
nossa qualidade!

Volta aos treinos da Escolinha
de Futebol de Bom Repouso

A Escolinha de Futebol Meninos de Ouro de Bom Repouso  voltou aos
 treinos no sábado, dia 07 de fevereiro, às 8h, na Praça de Esportes.

Sinalização no Centro de Borda
da Mata recebe manutenção

Para receber visitantes e bordamatenses no carnaval, a
 Prefeitura de Borda da Mata prepara a cidade para acolher a todos com
qualidade. A sinalização de trânsito está sendo reparada, bem como as

faixas de pedestres e acessos para portadores de
necessidades especiais nas calçadas.

As praças vão receber mais lixeiras e a Prefeitura pede
 a colaboração de todos os foliões durante dos cinco

 dias de festa para manter a cidade limpa.

BOM REPOUSO
DE 14 A 17 DE FEVREREIRO

AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES:

TERÇA - FEIRA - DIA 17

DOMINGO  - DIA 15SÁBADO  - DIA 14

SEGUNDA-FEIRA -
DIA 16 - DJ

NOS DIAS 15 E 17 -
MATINÊ PARA AS

CRIANÇAS


