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Prefeitura de Borda da Mata
vai sortear violão autografado
da dupla Jads & Jadson
durante show na Festa
A dupla Jads & Jadson vem a Borda
da Mata no dia do aniversário de 90
ano s de emanci pação po lí ti co administrativa do município, 16/07/
2014. Durante o show, vai ser sorteado
um violão da dupla autografado. Para
concorrer, é preciso adquirir o bilhete
da “Ação entre amigos” no valor de

R$5,00. Toda a renda arrecadada será
revertida para o Lar Monsenhor Pedro
Cintra.
Os pontos de venda da “Ação Entre
Ami go s” são o Cras Sebasti ana
Marques, Padaria Primor, Lanchonete
do Batata e Consultório Odontológico
da Vanusa Beraldo.

Li g a d e H a n d eb o l d e B o rd a d a M a t a
participa de festival do esporte em Congonhal
Quatro equipes de Borda da Mata
participaram do Festival de Handebol em
Congonhal, no domingo, 06/07/2014.
Adulto Masculino, Adulto Feminino,
Mó dul o II Mascul ino e Módulo I
Feminino jogaram no Poliesportivo
municipal de Congonhal e defenderam
Borda da Mata.
Por 11 x 06, a equipe de Borda da Mata
Feminino Módulo II venceu. Por 17 x 03,

o Feminino Adulto também venceu. Já o
Masculino Adulto perdeu por 12 x 08 e o
Masculino Módulo II também perdeu
para os donos da casa por 12 x 09.
A Liga de Handebol é parceira da
Prefeitu ra de Bo rda da Mata no
treinamento e divulgação do esporte no
município. Os técnicos das equipes são
os professores de Educação Física,
To tonho e Regina Moreira. Os

treinamentos contam também com a
ajuda voluntária dos jogadores Mariana
Marinho e Gilson.
A di reto ra do Depart amento de
Esporte e treinadora das equipes de
handebol, Regina Moreira, agradece o
empenho de todos os atletas e também
a empresa de ônibus Golden que levou
as equ ipes para o to rneio em
Congonhal.

Equipe adulta feminina

Time adulto masculino

Equipe Módulo II Masculino

Equipe Módulo I Feminino

Rádio Ativa FM de Borda da
Mata promove ação beneficente
com CDs da dupla Jads & Jadson
Durante o programa matinal do Daniel
Ribeiro na Rádio Ativa FM de Borda da
Mata, o lo cut or realizou ação
beneficente em prol do Lar Monsenhor
Pedro Cintra. Para ganhar o CD da dupla
Jads & Jadson, o ouvinte precisava levar

dois quilos de alimento não perecível ou
fraldas geriátricas.
Em apenas uma semana, 100 CDS
foram trocados por alimentos e fraldas.
A promoção continua até o show da
dupla em Borda da Mata, dia 16/07/2014.

Obra de reforma e ampliação na Escola
Municipal do bairro Santa Rita em
Borda da Mata está na etapa final
A E scol a Mu ni ci pal P ro fessora
Diva Ribeiro dos Santos, no bairro
Santa Rita, está em reformas para se
tornar mais uma “Escola Modelo” no
município. O projeto inclui reforma e
ampli ação de t o do o prédi o. De
aco rdo
co m o
eng enhe i ro
responsável pela obra, José Álvaro

Cobra, a construção da escola está
praticamente concluída, agora falta
licitar e concluir as construções no
entorno da escola, como fechamento
de muro.
O “P ro jet o E scol a Mo delo ” da
Prefeitura de Borda da Mata já foi
exec u t ado n a E sco l a Mu ni c i pal

Benedita Braga Cobra e na Escola
Mu n i ci p al An t ô ni o Mar qu es da
Silva. Durante a reforma, os alunos
da Escola Munici pal Diva Ribeiro
estão estudando na Escola Estadual
Lauro Afonso Megale. A previsão
de t érmino da obra é no segundo
semestre de 2014.

Arrecadação da Campanha do Locautor Daniel Ribeiro da Rádio Ativa
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Reforma da
Escola do
Bairro Santa
Rita

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

Agora sob nova Direção
“Não deixe para o fim da vida, o que você pode fazer hoje”.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

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

T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Tel.:3445-3706
Atendemos também em Tocos do Moji

(Próximo ao Centro Médico)

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra
Av. João Olivio Megale, 690
Telefone:3445-1157
Borda da Mata-MG

Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

Tel.: 3445- 1718
Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG
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Projeto Minas Olímpica de Borda da Mata encerra
atividades do primeiro semestre com gincana
Antes do Projeto Minas Olímpica de
Borda da Mata entrar de férias, os
professores Rosi Chicano, Maisa Cristina,
Rodrigo Tavares e Regina Moreira
organizaram uma gincana entre as
crianças. Brincadeiras, jogos de

perguntas e respostas, competições e até
torta na cara fizeram parte da atividade que
foi desenvolvida durante três semanas.
O projeto atende 100 crianças de 7 a 13
anos, alunos de escolas públicas de Borda
da Mata/MG, divididas em dois períodos

por conta do horário escolar. As
atividades são desenvolvidas no núcleo
do projeto no município, o Ginásio
Poliesportivo Municipal Irmãos Rocha. As
aulas são ministradas três vezes por
semana.

Primeira Missa Sertaneja é
realizada no Distrito dos
Fernandes em Tocos do Moji
No dia 05 de julho, aconteceu no
Distrito dos Fernandes, em Tocos do
Moji, a primeira missa Sertaneja com o
Coral Musica Luz, juntamente com a
tradicional Festa de São Pedro que já
vem acontecendo há alguns anos. A
comunidade e os festeiros Mauro César
Alves, Marcia P. Alves e Maciel B.

Andrade agradecem a participação de
todos em especial aos que ajudaram na
organização. “Foi uma festa muito
animada começando pela missa onde o
Padre José Aparecido e o Padre Narci
presidiram mostrando a importância de
uma comunidade u nida na fé”, diz
Mauro César.

Festa de São Pedro
e Missa Sertaneja
no Distrito dos
Fernandes:

Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

Gincana de encerramento do 1º semestredo Projeto Minas Olímpica

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.
Ambulatorial de
CRM - 44499
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Ecocardiograma
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948
e Teste Ergométrico.
Borda da Mata - MG

Completando 40 anos de bons serviços prestados,
a Farmácia Santa Izabel traz novidades para a
população bordamatense e região.
A Farmácia Santa Izabel e o Grupo Farma, (que é um
grupo de farmácias mineiras), trazem sempre para você
as melhores condições como: bons preços, ótimo
atendimento e garantia de
procedência dos medicamentos.
O sucesso da parceria traz inúmeras vantagens como
descontos especiais em toda linha de medicamentos,
perfumaria, diversas promoções e o Cartão Saúde e o
Cartão de Crédito a sua disposição.
A única com 5 farmacêuticos, para
melhor orientar seus clientes.

Faça já seu Cartão Saúde
e seu Cartão de Crédito.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
Filial: Cervo-3445-5000
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Paróquia de Borda da Mata
acolhe seu novo Vigário
Paroquial Pe. Marcos
No dia 05 de julho, às 19h, em uma
bela celebração eucarística presidida por
Do m Ricardo
P edro, nosso
administrador apostólico, na Basílica de
Nossa Senhora do Carmo em Borda da
Mata, contando com a participação do
povo bordamatense e os visitantes das
cidades de Poço Fundo, entre os quais
a família de Pe. Marcos e outras pessoas
de Itajubá, foi apresentado o novo

Grupo da Caminhada da Saúde de Borda da
Mata ensaia quadrilha no Clube de Campo

vigário paroquial: o Pe. Marcos Eduardo
Caliari. Ele irá trabalhar com o Cônego
Vonilton Augusto Ferreira (pároco) e o
Pe. José Luiz Faria Junior (vigário). Pe.
Marcos antes de ser transferido para
Borda da Mata, trabalhava na Paróquia
Sagrada Família em Itajubá. Foi momento
forte de bênçãos de Deus e da Senhora
do Carmo.
Fonte/fotos: Pe. Marcos Caliari

Missa de
acolhida ao Pe.
Marcos

Você Quer Rir ou Chorar?
Em vários livros que escrevi sempre coloquei que a viagem deve ser mais
importante que o destino.
Existem vários tipos de pessoas... As que desistem de outro ser humano com a
mesma facilidade que piscam os olhos e as que investem no potencial de cada um.
Da mesma maneira, existem aqueles que desistem de si próprios e de seus sonhos
com o menor sinal de fracasso, enxergando somente as barreiras que se encontram
à sua frente, esquecendo que, na maioria das vezes, atrás destas encontram-se
coisas maravilhosas.
O sucesso é a opção em não desistir e o fracasso é a opção em desistir cedo
demais. Muitas vezes não entendo o porquê de algumas pessoas escolherem a
certeza do fracasso em detrimento da opção “sucesso”.
Desistir facilmente está relacionado diretamente com a nossa possibilidade de
fracassar, enquanto, o sucesso caminha lado a lado com a capacidade de superação,
de tentar, de arriscar, de correr riscos, enfim, de empreender.
Pergunto a você: O que você sonha para sua vida? Você quer ser a poltrona do
cinema ou ser parte do filme? Quer aplaudir ou ser aplaudido?
Procure as chaves, escolha quais são mais importantes para você e abra as portas
para a sua felicidade. Uma coisa é certa, ninguém fará isso por você!
Você tem a riqueza dentro de você, mas também tem a miséria. Qual das duas você
alimenta mais?
Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!
*Gilclér Regina* palestrante de sucesso, escritor com vários livros, CDs e DVDs
motivacionais que já venderam mais de cinco milhões de exemplares. Clientes
como General Motors, Basf, Bayer, Banco do Brasil compram suas palestras. Mais
de 3.000 palestras realizadas no Brasil e em outros países.

Durante os meses de junho e julho, as atividades de
recreação do grupo de idosos, diabéticos e hipertensos que
participam da Caminhada da Saúde de Borda da Mata estão
sendo bem característica da época: dança de quadrilha!
O ensaio da dança acontece toda semana no clube de
Campo, logo após a caminhada pela Avenida João Olivo
Megale.
Os ensaios da dança são ministrados pelos professores de
Educação Física, Rosi Chicano, Regina Moreira e Thiago
Senna.

Anuncie no jornal TRIBUNA POPULAR
e no site: www.tribunabm.com.br
Ótimos preços!!!

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Atendimento no MR Day Hospital e
Tocos do Moji
Tel.:(35)3445-2725
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Zona Rural de Bom Repouso tem sido um
verdadeiro canteiro de obras nos últimos meses
A população de Bom Repouso, nos últimos meses, tem recebido inúmeras obras na zona rural.
Várias estradas de diversos bairros tem recebido patrolamento e cascalhamento (como mostram as fotos
abaixo os variados trabalhados) e como destaque, a Ponte conhecida como “Ponte Roque Inácio” no
bairro dos Rodrigues, que também foi um dos bairros beneficiados com outras obras de
melhoria na estrada para facilitar o acesso as lavouras e o escoamento delas.

CRAS de Tocos do Moji realiza 1ª
Festa Junina do Grupo da 3ª Idade
No dia 26 de junho, aconteceu a 1º
Festa Junina do grupo da 3ª idade do
CRAS de Tocos do Moji. O grupo da 3ª
idade é o mais animado dos grupos
desenvolvidos pelo CRAS local, que
atualmente conta com mais de trinta
participantes e continua crescendo.
Nos festejos havia comidas típicas,
música e um animado bingo onde os
participantes concorriam a brindes
doados por autoridades locais e alguns
comerciantes.
Na oportunidade também foi
anunciado o i nício da ofici na de
informática para o grupo da terceira

idade e para crianças e jovens de 12 a 17
anos, cadastrados no Cadastro Único
do Governo Federal.
O Secretário de Assistência Social,
Ronaldo José Leandro agradece a Chefe
de Departamento de Educação, Lu Rosa
e o Coordenador da Escola Municipal
Manoel Rodrigues Machado, Ernanes
por apoiar suas ações, principalemnte
cedendo os espaços e funcionários para
os trabalhos desenvolvidos pelo CRAS.
Ele também faz um agradecimento
especial também às Serventes Escolares
Izabelzinha e Kátia pela colaboração na
Festa Junina.

Festa Junina do
CRAS de Tocos do
Moji

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

Pintor leva choque durante trabalho
em Banco em Borda da Mata
Um homem de 36 anos teve queimaduras
de terceiro grau após levar um choque
enquanto trabalhava em uma agência
bancária no Centro de Borda da Mata , no
dia 1º de julho. Segundo a Polícia Militar,
ele encostou acidentalmente nos fios da
rede elétrica e queimou a mão, o braço

esquerdo e o abdômen.
De acordo com a polícia, a vítima foi
levada para o pronto-socorro de Borda
da Mata, mas logo em seguida foi
transferida para o Hospital Samuel
Libânio em Pouso Alegre a pedido da
agência bancária.

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

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
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Moradores do Distrito do
Cervo amarra ladrão de Posto
de Combustível e chama
a PM para prendê-lo
No dia 21 de junho, a PM de Borda da Mata, foi acionada e compareceu ao Distrito
do Cervo zona rural de Borda da Mata, onde segundo informações de moradores do
local, um cidadão suspeito com as características de um dos autores que evadiram
da PM na cidade de Ipuiuna, havia sido detido por populares. No local foi constatado
que havia um suspeito detido e amarrado por populares. Foi aguardada a chegada
dos militares de Ipuiuna que reconheceram o cidadão como sendo um dos autores
de Porte Ilegal de Armas que provavelmente praticariam roubo a um posto de gasolina
em Ipuiuna. O referido autor também foi reconhecido pela vítima de um roubo ocorrido
no dia 07/06/2014 em seu estabelecimento comercial “Auto Posto Cervão” . Os
Militares de Ipuiuna compareceram ao local, onde deram voz de prisão ao autor,
dando prosseguimento ao registro encaminhando o autor para a Delegacia de Poços
de Caldas para as providências cabíveis.

Vândalos tentam destruir
banheiros químicos na Festa do
Milho e agridem Segurança
No dia 22 de junho, a PM de Borda da Mata, foi acionada por seguranças
particulares que estavam trabalhando no evento “Festa do Milho”, que relataram
que havia três pessoas tentando danificar banheiros químicos que estavam dispostos
na via publica e ao tentar impedi-los foram ameaçados e agredidos. No local, a PM ao
tentar abordar os envolvidos foi hostilizada e estes tentaram agredir os militares
sendo preciso o uso de força moderada e técnicas de imobilização e algemação para
contê-los. No decorrer da ação, os autores proferiram várias ameaças e palavras de
baixo calão contra os militares, mas foram contidos e receberam voz de prisão. Uma
segurança da CIASEG, declarou que uma das autoras veio a lhe agredir causando
ferimentos na sua mão direita, sendo atendida no Pronto Socorro. Após a prisão dos
autores estes foram encaminhados também ao Pronto Atendimento onde foram
medicados.

Polícia Militar prende
traficante que acabava de
sair da Cadeia por cumprir
pena pelo mesmo crime
No dia 27 de junho, a PM de realizou operação antidrogas na cidade de Borda da
Mata e logrou êxito na prisão de um autor de tráfico de drogas que havia saído
recentemente da Cadeia Pública de Três Corações, local onde cumpria pena pelo
mesmo crime. O referido autor estava sendo alvo de várias denúncias e já vinha
sendo acompanhado pelas Polícias civil e militar. Foram apreendidas 23 buchas de
maconha e o autor conduzido para a Delegacia de Borda da Mata e posteriormente
ao presídio de Pouso Alegre.

Posto de Combustível Portal na
saída para Pouso Alegre é assaltado
No dia 04 de julho, a PM de Borda da Mata, foi acionada pelo frentista do Posto
Portal, o qual relatou que um indivíduo apareceu repentinamente no estabelecimento,
com a mão na cintura e pedindo para que passasse o dinheiro. O frentista avistou um
volume por dentro da blusa acima do ombro não sabendo identificar o que era tal
objeto, entregando o dinheiro que se encontrava no caixa, sendo aproximadamente
R$120,00 em notas e moedas para o autor que saiu correndo tomando rumo ignorado.
Foi realizado rastreamento nas proximidades, porém o autor não foi localizado.

Polícia Militar de Minas Gerais
Nossa Profissão, Sua Vida!!!
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

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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Soldado da PM de Tocos do
Moji fica em 2º lugar na
Ultramaratona de 65
quilômetros em Pouso Alegre
No dia 28 de junho, o Soldado da
Polícia Militar Brant, representando a
cidade de Tocos do Moji, participou da
Ultramaratona na cidade de Pouso
Alegre-MG, esse evento é denominado
“ULTRAMARATONA
REVE ZA
RACING 65 KM”, umas das Corridas
mais difíceis do Brasil pelo fato do
percu rso ser em alt as alt itu des e

montanhas, sendo que passa por três
cidades: Pouso Alegre, Borda da Mata e
Congonhal. A corrida teve a participação
dos melhores atletas da modalidade em
todo o País. Após 6hs e 04 minutos,
Brant conseguiu concluir a prova em 2º
lugar geral, resultado que obteve grande
repercussão na mídia esportiva e no
jornal da Globo/EPTV.

Brant durante a
Ultramaratona
e abaixo, a
premiação

Incêndio em uma tecelagem e uma loja de
produtos agropecuários em Borda da Mata
dá prejuízo de cerca um milhão de reais
Um incêndio, no dia 26 de junho, em
uma tecelagem e uma loja de produtos
agropecuários, no Centro de Borda da
Mata, assustou a po pul ação. As
empresas ficam nas Ruas Herculano
Cobra e Coronel José Inácio e faz fundos

Incêndio que
destruiu a
Tecelagem e
Loja
Agropecuária

com um posto de combustíveis. Os
bombeiros só conseguiram controlar o
incêndio depois de 3h. Vários materiais
da tecelagem foram destruídos pelo
fogo.
Funcionários da tecelagem disseram

que o incêndio foi provocado por faíscas
que saíram de uma máquina da produção
e atingiram alguns materiais inflamáveis.
Para a loja agropecuária, que também foi
atingida pelas chamas, o prejuízo chega
a R$ 1 milhão. Ninguém ficou ferido.

8

TRIBUNA POPULAR

Julho - Mês de Festa e Promoções na Ipê
PARABÉNS
BORDA DA MATA
PELO SEU
ANIVERSÁRIO
DE 90 ANOS!!!

Super promoção de
pisos à partir de
R$7,99

Gabinetes banheiro à
partir de R$139,90

