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Alunos da Escola Municipal de Senador
José Bento visitam Tribo Indígena em
Caldas em comemoração ao Dia do Índio
No dia, 18 de abril, os alunos do 6º ao
9º ano da Escola Municipal Professora
Maria da Costa Ferreira, de Senador José
Bento, aco mpanhados do di reto r,
su pervisora e professo res em
comemoração ao Dia do Índio, visitaram
a reserva indígena Xucuru-Kariri. A tribo
vive em uma reserva indígena na cidade
de Cal das. A visi ta aproxima os
estudantes da cultura e incentiva a
valorização da etnia indígena.
Os índios da tribo Xucuru-Kariri levam

esse nome, pois detém origem nas etnias
Xucuru e Kariri.A reserva tem sua
hi stória marcada pelas lu tas de
resistência contra a ocupação de suas
terras por fazendeiros e pelo poder
público.
No início do século XIX, os integrantes
das duas tribos foram expulsos de
Palmeira dos Índios, em Alagoas. Desde
2001, as 17 famílias remanescentes das
tribos vivem em Caldas (MG). A área
ocupada pela tribo é de 100 hectares,

onde cerca de 90 índios vivem em 17
moradias e duas casas de pau-a-pique
adaptadas e constru ídas por eles.
A riqueza cultural trazida pelos índios
despertou o interesse dos alunos da
escola. Durante a visita a tribo realizou
apresentações de danças típicas dos
indígenas. Segundo o Diretor da Escola,
Ednaldo Josmar da Silva, o trabalho
desenvolvido insere os estudantes na
realidade indígena e estimula o respeito
por outras etnias.

Integrantes da Educação
Municipal de Senador
José Bento participam
de capacitação das equipes
municipais do PIP em
Santa Rita do Sapucaí
Nos dias 06 e 07 de maio, o Diretor da
Escola Municipal Professora Maria da
Costa Ferreira, de Senador José Bento,
acompanhado da Supervisora Elisabeth
Dias do Couto e das professoras Marina
Roberta Lopes, Maria Neuza de Souza e
Marlene Alves, participaram em Santa
Rita do Sapucaí, da Capacitação das
Equipes Municipais do PIP - Polo Sul. O
curso contou com a participação de
aproximadamente 756 educadores vindos
de 31 municípios pertencentes ao Polo
da Su peri ntendência Regio nal de
Ensino de Pouso Alegre, para participar
da Capacitação do PIP/ ATC – Programa
de
Intervenção
Pedagógi ca/
Aprendizagem no Tempo Certo.
O PIP é um programa desenvolvido
pela Secretaria de Educação de Minas
Gerais, no qual propõe intervenções nos
projetos pedagógico s das escol as
públicas mineiras. As propostas são

desenvo lvi das po r pro fissi onais
especializados da SEE em conjunto com
os professores e demais profissionais
da educação, o que possibilita que
adaptações no plano pedagógico sejam
feitas de acordo com as necessidades
locais. Existente desde 2007, o PIP é um
dos respo nsáveis pel o s avanço s
conquistados pela educação de Minas
nas avaliações nacionais e estaduais,
tendo como objetivo a capacitação dos
edu cado res por meio de curso s
oferecidos pela Secretaria de Estado de
Educação.
O Prefeito de Senador José Bento
Fl ávio de Sou za Pi nt o, assi no u a
adesão ao PIP/ATC em fevereiro de
2013 , firmando assi m uma grande
parceria entre o município e o Governo
de Minas Gerais, buscando atingir um
nível cada vez maior na qualidade dos
alunos.

Participantes de
Senador José
Bento do Curso
em Santa Rita do
Sapucaí

CRAS de Senador José Bento
comemora Dia das Mães com
palestras e entrega de presentes
às mães participantes

Visitas dos estudantes de Senador José Bento na Aldeia Indígena em Caldas

VENDE-SE SÍTIO COM 15.76 HECTARES NA RODOVIA
BORDA DA MATA A TOCOS DO MOJI (ALTURA DO
MORRO DO JACU) ÓTIMO PARA PASTAGEM, LAVOURA
ETC.VALOR R$ 280.000,00FONE: (35) 9877-1644

Nos dias 06 e 08 de maio, o CRAS Dª
Catarina Floriano de Souza de Senador
José Bento realizou mais um evento em
comemoração ao Dia das Mães. Com a
participação de Regina M. Zanetti APAE de Ipuiúna e Regiane Reis – de
Poços de Caldas. Ao final de cada

palestra foi entregue às mães presente
um Porta Moeda de caixinha de leite, feito
pelas mulheres e adol escentes que
participaram da Oficina de Artesanato,
realizada no mês de março deste ano no
CRAS com a colaboração de Rosângela
Oliveira.

PASTELARIA DO MOACIR
Salgados
fritos na hora
R$1,00

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
Comemoração do Dia das
Mães e o Porta Moedas
que foi entregue de
presente

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

Telefax:(035)3445-6160
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Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
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Janeiro
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15 - 30
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16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
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Câmara de Vereadores aprova Lei que
regulariza colocação de mesas e cadeiras em
calçadas nos comércios de Borda da Mata
A Câmara de Vereadores de Borda da
Mata, em reunião com Poder Executivo e
proprietários de bares, decidiram por
criar uma lei para regularizar a colocação
de mesas e cadeiras por bares,
restaurantes e similares nas calçadas. A
Prefeitura criou o Projeto e enviou à
Câmara que aprovou e se tornou Lei.
Veja quais são os principais itens da Lei
aprovada pelos vereadores:
Art. 1º - A colocação de mesas e
cadeiras em calçadas, por bares,
restaurantes, l anchonet es, cafés,
sorveterias e similares obedecerá ao
dispositivo nesta lei.
Art. 2º - A área do afastamento frontal
e da calçada poderá ser utilizada para a
col ocação de mesas e cadeiras
destinadas ao atendimento de clientes
de bares, restaurantes, lanchonetes,
cafés, sorveterias e similares, obedecidas
as seguintes regras, cumulativamente.
I – a área a ser ocupada será restrita à
testada do imóvel do estabelecimento,
salvo autorização por escrito dos demais
proprietários de imóveis vizinhos ao
estabelecimento.
II – poderá ser ut ilizada a área
correspondente ao afastamento frontal
e da calçada, desde que respeite uma
faixa de largura mínima de 1,50m (um
metro e meio) destinada, exclusivamente,
ao transito de pedestres.
§1º - Na impossibilidade de se destinar
a faixa mínima de 1,50m (um metro e meio)
para o trânsito de pedestre, o
estabelecimento interessado poderá
requerer junto a Prefeitura municipal,
autorização especial, para utilizar e

bloquear a área do logradouro destinado
ao estacionamento de veícul os
automotores em substituição da área
mínima de 1,50m (um metro e meio).
a – no caso de requerimento para o
uso do logradouro, o estabelecimento,
recolherá junto à prefeitura, alvará
especial, e providenciará previamente as
seguintes benfeitorias necessárias para
a utilização:
1 – rebaixamento das guias para
locomoção de cadeirantes;
2 – zoneamento do espaço a ser
utilizado, com o uso de cones e correntes
padronizadas;
3 – instalação de placas de trânsito com
as devidas informações de proibição de
estacionar e parar;
§2º - Nos calçadões, praças ou nas vias
destinadas exclusivamente a pedestres,
a área ocupada poderá ser de, no máximo,
2m (dois metros) de largura a partir da
testada do imóvel.
Art. 3º - A colocação de mesas e
cadeiras e utilização do espaço do
logradouro, nos termos definidos nesta
Lei depende de prévio licenciamento da
Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único – Para abertura do
processo de qu e trata o caput, o
interessado deverá apresentar, dentre
out ros docu ment os, o layout da
ocupação do espaço pretendido.
Art. 4º - A área destinada à colocação
de mesas e cadeiras será demarcada
graficamente na superfície do passeio,
às custas do interessado, mediante
aprovação prévia da Prefeitura, nos do
layout a que se refere o art. 3º.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
0
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Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG
Vidraçaria Souza
Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

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

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

§ 1º Além da demarcação prevista no
caput, os estabelecimentos que
necessi tem do u so do espaço do
logradouro para destinar ao trânsito de
pedestres (art. 2º, II) será bloqueada
fisicamente com barreiras removível
co mo cones e correntes, podendo
permanecer no local somente no horário
definido no documento de licenciamento,
obedecendo ao padrão estabelecido pelo
Executivo Municipal.
§ 2º - A faixa destinada ao transito de
pedestre
deverá
permanecer
desobstruída.
Art. 5º - O horário de colocação e
manutenção das mesas e cadeiras será
das 18h de sexta-feira às 02h de Sábado;
das 15h de sábado às 02h de domingo e
das 15h de domingo a 0h de segundafeira.
Art. 6º - É proibida a utilização dos
afastamentos frontais e calçadas para a
apresentação de shows artísticos ou
instalação de equipamentos sonoros ou
qu alqu er o utro co m po tencial de
perturbação do sossego alheio.
Art. 7 º - O proprietário do
estabelecimento deverá limpar a área e
recolher todos os resíduos logo após o
encerramento diário das atividades.
Art. 8º - Revoga-se o artigo 120 da Lei
nº 506 de 1973.
Art. 9º - Aplicam-se, subsidiariamente,
as regras referentes à instalação de
mobiliário urbano previstas na Lei 506 de
1973.
Com essa Lei, tanto o Poder Legislativo
quanto o Executivo esperam atender aos
anseios dos comerciantes e da população.

Vereador Painho de
Borda da Mata sugere que
Prefeitura crie Lei para
isentar Taxa de Alvará para
festas religiosas e beneficentes
Prefeito Edmundo concorda e cria projeto que é
aprovado pela Câmara de Vereadores
A Câmara de Vereadores de Borda da
Mata votou e aprovou no dia 19 de
abril uma importante Lei para a cidade.
O proj eto de Lei , teve
como mentor o Vereador
Painho ,
qu e
após
conversar com o prefeito
Edmundo, ele concordou,
criou e enviou à Câmara
para ser apreciado e
votado.
A Lei que o vereador
Painho teve idéia é a que
dispõe sobre a isenção de
co brança de taxa de
expedição do alvará para
real ização de Fest as
Religiosas Tradicionais de Borda da
Mata, e promovidas por entidades de
cunho filantrópico.

A Lei diz que fica isenta a cobrança
da taxa de Expedição de Alvará para
realização de eventos beneficentes e
Fest as
Reli gi osas
Tradicionais.
A isenção
não
deso briga
do
cu mpri ment o
das
medi das
legais
previstas
para
obtenção do Alvará e
sua expedição.
Para fazer j us à
isenção os event os
deverão
ser
p r o m o v i d o s
exclusivamente, pelas
instituições Filantrópicas e Religiosas
do Município e os eventos poderão ser
realizados em local diverso da sede.

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Três lojas para
melhor atendê-lo.

Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.

Borda da Mata - MG

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Campeonato de Futebol de Tocos do Moji reúne um bom público na partida de abertura
Dia 28 de abril, domingo teve início o
IX Campeonato Int ermu nici pal de
Futebol Amador de Tocos do Moji, com
apoio da Prefeitura e Câmara Municipal
e organização da Liga Desportiva da
cidade. O Estádio Municipal Antonio
Bento da Silva recebeu um público
superior ao estimado, na festa de abertura
onde estavam presentes o Prefeito
Toninho Rodrigues, o Vice Zé Armando
e os vereadores: Antonio Claret Pereira;

Antonio Honório Alves, Salvador Leonel
da Silva, Edvaldo Fabrício da Rosa e
Wilson José Alves. O pontapé inicial foi
dado pelo Prefeito e vice. Em disputa pela
vitória o time suplente dos Caetanos e
Tocos do Moji empataram em 1x1, já no
titular os Caetanos venceu Tocos por
1x0; no jogo do dia 05 de maio, entre
Fazenda Velha e Bom Repouso, o titular
empatou em 1x1 e o aspirante, Bom
Repouso ganhou por 2x1.

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo

“Se imitarmos o exemplo de nossa Mãe do
Céu, a humildade, a caridade, o silêncio,
seremos realmente felizes!”
( Bv. Dulce dos Pobres )

Confira os principais
flashes da abertura:
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Setor de Epidemiologia de Borda
da Mata realiza palestra sobre
prevenção da Dengue no Sertãozinho
Cerca de 1 20 al unos da Esco la
Estadu al Dom Ot ávio Chagas de
Mi randa do distri to Sertãozinho
participaram de uma palestra realizada
pelo Setor de Epidemiologia da Prefeitura
de Borda da Mata sobre a prevenção
da Dengue.
O supervisor de endemias do Setor

de Epidemiologia, Robério Simão, e os
agentes Jonas Gu ilherme Ro cha e
Daniele Aparecida do Couto falaram aos
alunos sobre as medidas que cada um
pode fazer em casa para não deixar
acumular água e não dar chance para a
aparição de focos do mosquito que
transmite a Dengue.

Na o casi ão , estavam expo st os
cartazes a respeito do assunto feito
pelos estudantes durante um projeto
desenvolvido pela escola com o intuito
de informar sobre o perigo da Dengue.
De acordo com Robério, a informação é
a arma mais poderosa para a prevenção
contra a doença.

Moradores do Nossa
Senhora de Fátima fazem
homenagem à médica que
atende na UBS do bairro
A médica Ofélia Ribeiro Megale de
Freitas atende desde fevereiro deste ano
na UBS Nossa Senhora de Fátima de
segunda a quarta-feira pelo Programa
Estratégia Saúde da Família, onde são
atendidos os moradores dos bairros
Santo Antô nio, Nossa Senho ra
Aparecida e São Judas Tadeu, além do
bairro onde está instalada a unidade. No
final do mês de abril, a médica foi
surpreendida com uma homenagem dos
moradores.
A mensagem escrita à mão em uma
cartolina e afixada no mural da Unidade
diz o seguinte: “Parabéns Dra Ofélia! A
senhora mo stra qu e médico é ser
competente, ter respeito, educação,
paciência e doação, e isso a senhora tem
de sobra. A senhora mostra que não tem
limites para seu trabalho e sim vocação.
Parabéns pela paciência no atendimento.

Se todos que formassem fossem como a
senhora, os hospitais não estariam com
tantas dificuldades. Obrigada por ser
nossa médica! São os agradecimentos
de todos que são atendido s pela
senhora.”
A i nici ativa do s mo rado res em
homenagear a médica foi mostrar que eles
est ão muito sat isfeitos com o
atendimento na Unidade Básica. De
acordo com a moradora do Bairro Nossa
Senhora de Fátima, Sandra Helena
Moreno Lemes, “não podemos só
criticar, mas elogiar quando o serviço
está bom. O mundo precisa de mais
gentilezas, por isso resolvemos fazer o
cartaz.”
O atendimento na UBS é das 07h às
16h3 0, todos os dias. A UBS está
localizada na Rua José Álvaro Pinheiro
Júnior, 275.

Homenagem à
Dra. Ofélia

Aulas dos cursos oferecidos pelo Pronatec
em Borda da Mata começam em maio
O curso Auxiliar de Contabilidade
oferecido pelo Pronatec (Programa
Nacional de Acesso Técnico e Emprego)
teve início no dia 06/05 na Escola
Municipal Benedita Braga Cobra. O
programa é gerenciado pelo Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia – campus
Inconfidentes. Em Borda da Mata são
parceiros do Cras Sebastiana Marques.
As 30 vagas foram todas preenchidas
e a sala lotou na aula inaugural. O curso
de carga horária de 160 horas, com duas
aulas semanais tem previsão de término
em outubro de 2013.
O curso auxiliar de contabilidade,

ministrado por Rogério Malkomes, tem
o objetivo de organizar documentos e
efetuar sua classificação contábil. Gerar
lançament os contábeis, au xiliar na
apuração dos impostos, conciliar contas
e preenchi ment o de gu ias de
recolhimento e de solicitações, junto a
órgãos do governo , entre outras
atividades.
Outro curso começa no dia 14/05/2013
em Borda da Mata: bal coni sta de
farmácia. Com carga horária de 240 h, as
aulas acontecem de terça à sexta, das
18h30 às 22h30. A previsão de término
do curso é em 06/11/2013. As aulas

aco ntecem na Escola Municipal
Benedita Braga Cobra.
Os alunos do cu rso vão ser
capacitados para comercializar e atuar na
dispersão de medicamentos e correlatos.
Interpretar receit as prescritas pelo
médi co e prestar os devidos
esclarecimentos no que se refere ao uso
correto dos medicamentos. Auxiliar na
organi zação do estabel ecimento
farmacêutico, no controle de estoques
e no armazenamento de medicamentos.
O balconista de farmácia trabalha sob a
su pervisão
do
profissi onal
farmacêutico.

Aulas do Pronatec na Escola Municipal Benedita Braga Cobra

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

- Clínico Geral e Cardiologista
- Membro Efetivo da Sociedade
Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e
Reabilitação Cardiovascular
-Cardiogeriatria

Fiscalização aos terrenos
baldios dá primeiros
resultados em Borda da Mata
A P refeitura de Borda da Mata
intensificou a fiscalização aos terrenos
baldios do município há cerca de um mês
e os primeiros resultados já apareceram.
Muitos proprietários se adequaram ao
Código de Posturas do Município, Lei
n° 506/1967, a qual foi alterada pela Lei
1.6 79/2 011, a qual diz que os
propri etários precisam manter os
terrenos limpos, livres de mato e/ou lixo,

com muros e calçada.
Com a ação realizada pela Secretaria
de Saúde em parceri a co m o
Departamento de Obras, o primeiro
mutirão de limpeza em todo o município,
foi possível conciliar as atividades de
fiscalização com o bota fora e a cidade
ficou mais limpa e saudável, porém, a
limpeza de terrenos precisa ser mantida
pelos proprietários constantemente.

Terreno já limpo em Borda da Mata

Márcio Lobão
Locução e Eventos
Locutor, radialista, DJ e sonorização
Telefones:

(35)3445-1745/(35)9972-7369
E-mail: marciolocutoredj@hotmail.com

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Anuncie no Jornal TRIBUNA POPULAR - 3445-1479

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
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Prefeitura realiza primeiro mutirão de limpeza em Borda da Mata
O primeiro bota fora da limpeza em
Borda da Mata, realizado na última
semana de abril e início do mês de maio,
teve o objetivo de eliminar objetos que
pudessem armazenar focos da Dengue
no s qu int ai s dos moradores e em
terrenos baldios em todo o município.
Para isso, a Secretaria de Saúde e o
Departamento de Obras se uniram para
realizar a ação.
De acordo com o su pervisor de
endemias do Setor de Epidemiologia,
Robério Simão, as equipes do Programa
Estrat égia Saúde da Famí li a e da
Epidemiologia avisaram as famílias
sobre o mutirão e pediram colaboração
para colocar os entulhos na rua nos
dias indicados para os respect ivos
bairros.

Durante os dias 25 e 26 de abril, três
cami nhõ es,
u ma
máqu ina
retroescavadeira e carros de apoio da
P refei t ura, além de co l et o res de
materiais recicláveis retiraram os lixos
das ruas. No entanto, devido à grande
demanda, o mutirão se estendeu pelas
duas semanas seguintes. De acordo
com o Departamento de Obras, foram
retirados 77 pneus, 2.370 quilos de
ferragem, 940 quilos de papelão, os
quai s serão encaminhado s para
reciclagem. Foram recolhidos ainda, 89
sofás, 64 TVs e monitores, 43 colchões,
37 fogões e 22 geladeiras.
Além da coleta do entulho doméstico,
a Prefeitura também entrou em contato
com proprietários de terrenos baldios
para qu e fizessem a li mpeza e

adequação da área conforme o Código
de Postura do Município.De aco rdo
com o Prefeito Edmundo Silva Junior,
lo go no primeiro di a da ação foi
possível perceber a participação do
povo e devido ao sucesso do primeiro
bota fora da limpeza, a i ntenção é
repeti-lo pelo menos a cada seis meses.
O diretor do Departamento de Obras,
Luis Malvacine, enfatiza que passada
a data do mutirão, os moradores devem
aguardar a próxima ação para colocar
o ut ros ent ul hos na ru a, po i s o
caminhão que passa semanalmente faz
a coleta apenas do lixo convencional e
ainda ressalta que com o sucesso do
bota fora, será elaborado um calendário
co m as dat as qu e cada bairro vai
receber a coleta de entulhos.

As fotos abaixo e ao lado mostram tudo que foi retirado de entulhos:

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br

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

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

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata
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Crianças do CEMEI Professora
Ana Cabral de Borda da Mata
participam do Projeto Leitura
Com o objetivo de despertar o interesse da criançada pelo universo da
literatura, as professoras do CEMEI
Professora Ana Cabral dos Santos em
Borda da Mata realizaram o Projeto
Leitura.

Cada professora escolheu um livro de
história infantil, o qual foi trabalhado em
sala de aula e depois a história foi
apresentada para as demais turmas. Os
al unos se caracterizaram com os
personagens e encenaram a narração.

Gostaria de registrar aqui o meu mais profundo agradecimento a duas pessoas que
foram muito importantes para mim, quando precisei de um tratamento médico para o
meu filho. Essas pessoas são a Priscila Caren Candeias Santos, Agente de Saúde
do PSF dos bairros Nossa Senhora Aparecida e São Judas Tadeu e o André Luiz
Siqueira, Coordenador do PSF de Borda da Mata. Vocês foram muitos atenciosos,
dedicados e resolveram com agilidade o tratamento do meu filho. Muito obrigada,
que Deus os abençoem e ficaremos eternamente gratos a vocês.
Priscila Bernardo dos Santos
Borda da Mata

Creche Madre Teresa de Saldanha de
Borda da Mata realiza projeto para
apresentar os cinco sentidos às crianças
Ol fato , tato , paladar, audição e
vi são . O s ci nco sent i d o s fo ram
apresentados às crianças da Creche
Madre Teresa de Sal danha pel o
P ro j e t o Sensaçõ es, no qu al o s
pequ enos realizaram ati vidades de
contato com objetos que os fizessem

perce ber a di fe rença ent re o s
materiais apresentados.
De acordo com a coordenadora da
Creche, Rosemary Cardoso Arruda
Mo rei ra, os professores preparam
superfícies para os alunos tocarem e
pisarem, como aplicação de tecidos,

pali tos, esponjas, entre outros. As
cri anças experimentaram comidas,
como brigadeiro, bolinho de chuva,
gelatina, pastel e bolo de cenoura. E
fo i na cozinha, quando o s alunos
mai s go staram das at i vi dades do
projeto!

Crianças durante “Projeto Sensações”

Primeiras turmas dos cursos técnicos formam-se
no IFSULDEMINAS em Inconfidentes
Os alunos dos cursos técnicos em
Serviços Públicos, Administração e
Secret ari ado ,
o fereci do s
na
mo dali dade à di st ânci a pel o
IFSULDEMINAS nos pólos EAD em
Borda da Mata, Cambuí, Monte Sião e
Inco nfi dent es part i ci param da
solenidade de formatura no dia 27/04,
no Ginási o P o li espo rt i vo Ni l o
Peçanha, em Inconfidentes.
De acordo com o Instituto Federal
de Inconfident es, 1 50 estu dantes
concluíram os cursos de duração de
dois anos, no entanto , 113 al unos

Alunos
participando
do Projeto

Bodas de Prata

No dia 14 de maio, comemoram Bodas de Prata, 25 anos de
casados, Waldira de Fátima da Silva Borges e José Roberto
Rodrigues Borges, de Borda da Mata.
Parabéns e muitas felicidades ao casal!!!

Administração 2013/2016 de
Borda da Mata presta contas
em Audiência Pública
Co m o o bj et i vo de aval i ar o
cu mpri ment o de met as fiscais do
Poder Executivo, acontece no dia 28/
05/2013, às 14 horas, a Audiência
Públ ica da Comissão de Finanças,
Orçam ent o e F i scal i zaç ão . A
audiência vai ser realizada no Plenário
da Câmara Municipal, localizada no
3º Piso do Terminal Rodoviário.

Em conformidade com o Artigo 9º,
parágrafo 4º da Lei Co mplement ar
nº
10 1/20 0 0,
L ei
de
Respo nsabilidade Fiscal, o Prefeito
E dmu ndo Si lva Ju ni o r convida o s
senho res
ve r e a d o r e s ,
asso ciaçõ es, sindicato s e a
p o p u l a ç ã o em g e r a l p a r a
part ici par.

co mpareceram à so l eni dade no
sábado.
Participaram da primeira formatura
do s cu rsos E AD o pró -rei t o r de
Administração e Planejamento, professor José Jorge Guimarães Garcia, o
di retor do Campus Inco nfi dentes,
Ademir José Perei ra, a prefeita de
Inconfi dentes, Ro sângel a Mari a
Dantas, o prefeito de Cambuí, Dirceu
Marques Di as, a Secret ari a de
Educação de Borda da Mata, Gláucia
Brandão Guilherme, a Secretária de
E du cação de Inco nfi dentes, Vera

Lúcia Machado Alves, a Secretária de
Educação de Mont e Sião , Ri ta de
Cássia Co st ante Ro dri gu es e o
Secretário de Educação de Cambuí,
Jaime de Almeida.
E m 2 01 3 , du as no vas tu rmas
i nici aram os curso s t écni co s em
Agente Co mu ni tári o de Saú de e
Transaçõ es Imobi l i ári as pel o
IFSULDEMINAS em Borda da Mata.
As aulas presenciais acontecem na
Escola Municipal Benedita Braga Cobra com a presença do tutor, o professor Diego Lázaro Xavier.

Solenidade de Formatura da Instituto Federal
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

2013

Ipê Indústria e Comércio de
Materiais de Construção

Ano de grandes promoções* na
Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
da Mata - Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

Mês de Maio

Tanquinho Elétrico
Promoção Imperdível!
(50% de desconto)

Churrasqueira no Bafo
Super promoção!!!

Refletor Redondo
Grande
R$39,90

Furadeira Bosch
Profissional
Super Promoção!!!

Resina Itacril Acrílica
Super promoção!!!

Serra Mármore Skil
R$335,00

Três lojas para melhor atendê-lo
Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

Telhas de cimento
Várias cores
Super promoção!!!
* Promoção até 15/06/2013 ou enquanto durar o estoque.

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882
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Três escolas de Borda da Mata passam
para fase microrregional dos Jogos
Escolares de Minas Gerais 2013
A Escola Municipal Benedita Braga
Cobra (EMBBC), a Escola Estadual
Lauro Afonso Megale (EELAM) e a
Escola Estadual Dom Otávio Chagas de
Mi randa do di strit o Sert ão zinho
avançam para a fase Microrregional dos
Jogos Escolares de Minas Gerais 2013
que acontecem entre os dias 22/05 a 26/
05 em Pouso Alegre.
A EMBBC segue com o time de
Handebol Feminino Módulo I, que na
disputa municipal venceu a Escola
Estadual Dom Otávio Chagas de
Miranda (Sertãozinho), a qual foi vicecampeã e a equipe do Colégio Nossa
Senhora do Carmo que ficou em 3º lugar.
A EELAM segue com três equipes:
Handebol Masculino Módulo I, Futsal

Masculino Módulo I e Futsal Masculino
Mó dul o II. O time de Handebol
Masculino I venceu a Escola Municipal
Benedita Braga Cobra, que foi vicecampeã e a Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda, bronze na
competição.
O time de Futsal Masculino I venceu
a Escola Municipal Benedita Braga
Cobra e a Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Mi randa. A equ ipe do
Fu tsal Mascul ino II jo gou com a
Escol a Munici pal Benedit a Braga
Cobra que terminou em 2º lugar e o
Colégio Nossa Senhora do Carmo, 3º
lugar.
A equ i pe de Fu t sal F emi ni no
Módulo I da Escola Estadual Dom

Otávio Chagas de Miranda e o time de
Handebol Feminino Módu lo II da
EELAM passaram direto para a fase
Microrregional dos Jogos porque não
t i veram adversári o s na etapa
municipal.
Os al u nos part i ci pant es são
divididos em dois módulos: o Módulo
I com estudantes entre 12 a 14 anos e
Módulo II com alunos de 15 a 17 anos.
Os Jogos Escolares de Minas Gerais
acont ecem em t o do o est ado. A
competição que acontece em quatro
etapas (municipal, mi crorregi onal,
regional e estadual) faz parte do Projeto
Minas Esporte do Governo de Minas.
Em 2012, mais de 160 mil alunos foram
inscritos.

Escolas que passaram para a fase microrregional

Clube de Campo de Borda da Mata passa por
reforma para se tornar Parque de Exposições
A Prefeitura de Borda da Mata está
reformando o Clube de Campo do
município que há muito tempo estava
desativado. O local está sendo totalmente
adequado para retornar às atividades
com ações que vão beneficiar toda a
população. A piscina, o poliesportivo, o
campo, as áreas de lazer, banheiros,

vestiários e toda a dependência do clube
já estão em obras.
De acordo com o Prefeito Edmundo
Silva Junior, o clube vai se tornar o Parque
de Expo siçõ es da ci dade, onde
acontecerão prática de esportes,
treinamentos, eventos esportivos e
culturais, feiras e exposições.

A previsão é que em dezembro de
2013 o clube de campo esteja apto para
retornar as atividades. Atualmente já
acontece toda sexta-feira, treino de
futebol para crianças no campo do
clu be co m o pro fesso r Sebast ião
F errei ra,
conheci do
co mo
“Brinquinho”.

II Fórum Regional de
Autogestão, Autodefesa e Família
das Apaes do Estado de Minas é
realizado em Borda da Mata
Foi realizado em Borda da Mata o II
Fórum Regio nal de Autogestão,
Autodefesa e Família das Apaes do
Estado de Minas Gerais e teve como
objetivo proporcionar um espaço de
discussão à pessoa com deficiência
intelectual e sua família, conhecer a fundo
a realidade e a vivência da pessoa com
deficiência, de suas famílias e dos
profissionais das Apaes de toda região.
Desta forma, to rnamos esta
opo rtunidade em um momento de
aprendizagem, informação, orientação,
oportunidade de debater e se defrontar
com recursos e serviços que possam
interferir positivamente na vida da pessoa
com deficiência intelectual e múltipla.
O tema abordado no Fórum foi:
Tecnologia Assistiva Promovendo o
Desenvolvimento Humano da Pessoa
com Deficiência Intelectual, tendo como
palestrante, o Presidente Estadual das

Fórum em Borda
da Mata

Estado atual do Clube de Campo que está passando por reforma

Apaes - Dr. Eduardo Barbosa, o qual
enfatizou: conceito s, categorias,
Legislação e funcionalidade.
O Fórum Regional contou com a
presença de 15 Apaes, sendo 09 do
Conselho Regional do Circuito das
Malhas e 06 Apaes do Conselho Regional do Vale da Eletrônica, num total
de 180 pessoas, incluindo gestores,
profissionais,
famili ares
e
autodefensores.
O evento, que aconteceu na Escola
Municipal Benedita Braga Cobra, no dia
27 de abril, foi de suma importância para
o reconheci ment o do s trabal hos
realizados na Apae de Borda da Mata.
Maria Taíza Pereira Rezende
Conselheira do Circuito das Malhas
e Diretora da Apae
Maria do Carmo Wernech Machado
Presidente da Apae
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COHAB e CAIXA assinam os contratos das 40 pessoas que receberão
casas do Programa “Minha Casa, Minha Vida” em Bom Repouso
Foi assinado nos dias 29 e 30 de abril e
1º de maio no CRAS de Bom Repouso o
contrato com a COHAB Minas e Caixa
Econômica Federal com os beneficiários
do Programa Minha Casa Minha Vida que

com parceria com a Prefeitura será
entregue 4 0 casas “que trará aos
beneficiários uma vida melhor e moradia
digna” comentou um dos que foi
contemplado. Ao todo foram feitos 98

cadastros dos quais por meio de sorteio
feito pelo Ministério das Cidades 40 foram contemplados. “Esperamos que
com estas 4 0 casas Bom Repouso
possa conseguir mais moradias com

esta parceria entre Governo Municipal,
Estadual e Federal” diz o prefeito de Bom
Repouso Edmilson Andrade.
O centro de referencia de Assistência
social (CRAS) ficou responsável pelo

acompanhamento social dessas famílias
com reuniões, palestras, visitas
domiciliares e também responsável pelo
acompanhamento de entrega dessas
casas.

Solenidade de assinatura dos contratos no CRAS de Bom Repouso

Odair Cunha pede ao
Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
Fernando Pimentel contra
elevação tarifária de importação
de fios acrílicos de interesse
do Circuito das Malhas

Deputado
Federal Odair
Cunha
Odair enviou aos prefeitos do Circuito
das Malhas a mensagem enviada ao
Chefe do Gabinet e do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, por meio do qual encaminhou
ofício do Deputado Federal Odair Cunha
ao Mi nistro Fernando P imentel,
manifestando seu apoio ao pedido
apresentado pelos municípios mineiros
para que o Mi nistro se posi cio ne
contrariamente à elevação tarifária do
imposto de importação dos fios acrílicos
e à aplicação de medidas antidumping,
com vistas a manter a competitividade
das malharias e o emprego no setor,
evitando danos irreversíveis em toda a
cadeia produtiva têxtil do Brasil.
Veja o Ofício:
Brasília, 08 de maio de 2013.
Ofício nº 0328/DF-A/2013
A Sua Excelência o Senhor

FERNANDO PIMENTEL
Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior
Esplanada dos Ministérios, Bl. J, 6º
andar
CEP: 70.054-906 - Brasília – DF
Assunto : P ossível aume nto do
Imposto de Importação de fios acrílicos
Senhor Ministro,
Com os meus cumprimentos, refiro-me
à correspondência anexa, dirigida a
Vossa Excelência pela UNO Trade
Strategy Advisors e subscri ta por
di versos p refeitos mun icip ais de
cidades do Sul de Minas Gerais e de
outros estados, além de presidentes de
associações comerciais e industriais da
região, que trata dos prejuízos causados
pelo aumento do imposto de importação
de fios acrílicos incluídos na lista dos

Nove equipes participam do Campeonato
de Futebol de Campo em Bom Repouso
nos aspirantes e cinco no titulares
Começou no dia 05 de maio, o
Campeonato Municipal de Futebol de
Campo em Bom Repouso. A previsão é que
a final seja disputada no dia 14 de julho.
Com total apoio da Prefeitura, o
campeonato será disputado nos aspirantes
e titulares, porém com mais equipes
participando dos aspirantes.
No aspirante serão nove equipes,
divididas em três chaves: Chave A – Bom
Repouso, Três Barras e Campo Alegre;
Chave B – Cuba, Garcias e Boa Vereda;
Chave C – Brandões, Caetanos e Vila do
Cruzeiro.
Já no Titular são somente cinco times
em uma única chave. São eles: Bom
Repouso, Boa Vereda, Brandões, Brec e
Caetanos.
Confira a primeira parte do Regulamento
do Campeonato: O Conselho Municipal de
Esporte realizará o Campeonato Municipal de Futebol de Campo no ano de 2013.
100 produtos da Decisão do Conselho
do Mercado Comum CMC nº 25/2012 e
da eventua l ap lica ção de d irei to
antidumping e medidas compensatórias
às importações destes fios.
Por mei o desta cart a, são
apresentados argumentos de interesse
pú blico
na cion al
e,
ma is
especificamente do Estado de Minas
Gerais, representado pelas cidades de
Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino,
Borda da Mata, Distrito de Cervo e
Inconfidentes, que integram o Circuito
Turístico das Malhas do Sul de Minas,
pa ra solicitar ao Min istério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Ext erio r
qu e
se
posicio ne
con trariamente a essa eleva ção
tarifária e à aplicação d e direito
antidumping, de modo a evitar danos
irreversíveis em toda a cadei ra
produtiva têxtil do Brasil.
Conforme destacado, o Circuito
Turístico das Malhas do Sul de Minas é
referência no setor têxtil e responsável
por 60% da produção retilínea do país,

PARTICIPAÇÃO DAS EQUIPES
ART 1º - As equipes com direito de
participação do Campeonato Municipal de
Futebol de Campo de 2013, serão aquelas
que se inscreveram até o dia 30 de Abril
de 2013 e que participarem da reunião que
foi realizada no dia 23 de Abril de 2013,
Terça-feira, às 20 horas, nas
dependências da Praça de Esportes José
Rodrigues da Silva.
ART. 2º - Todas as equipes serão
responsáveis pelo seu deslocamento até
o local da sua partida marcada na tabela,
bem como a direção do CAMPEONATO
MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO/
2013, não se responsabilizará por
quaisquer incidentes ocorridos com as
equipes inscritas na competição antes,
durante e depois de cada partida.
ART. 3º - O represente da equipe
(presidente) será responsável pela parte

emp rega ndo diretamente 33.0 00
pessoas em 2.500 malharias, além dos
4.000 pontos de venda do produto já
acabad o, q ue são ú nica e
exclusivamente dependentes dos fios
acríli cos. Além d as cidad es q ue
compõem o Circuito, a economia de
outras cidades do Sul de Minas Gerais
e de outros estados, como Águas de
Lindóia, Lindóia, Campos do Jordão,
Serra Negra, Petrópolis, Teresópolis,
Imbituva, Canela, Caxias do Sul e
Farroupilha depende em grande parte
da produção e venda de tricô.
Outro aspecto ressaltado refere-se ao
fato de que a elevação tarifária e a
aplicação de tarifa antidumping ou
medida compensató ria apen as
beneficiarão três empresas produtoras
de fios acrílicos, impedindo, ao mesmo
tempo, que as malharias de Minas
Gerais e do restante do país ofereçam
produtos de maior valor agregado para
o mercado brasileiro, impossibilitando
as expo rtações de p rodu tos
confeccionados com estes fios, além de

disciplinar dos integrantes de sua
agremiação, dentro e fora da competição.
ART. 4º - Para todos os fins, constitui
presunção legal de que o conhecedor de
todas as regras desportivas quer nacional,
quer internacional, adotadas ou não por
este regulamento, sujeito, portanto, ás
disposições e penalidades que nela
possam advir.
ART. 5º - Após a publicação deste
regulamento, ninguém poderá alegar o seu
desconhecimento para justificar o não
cumprimento.
ART. 6º - Em caso de extrema
necessidade, a comissão da competição
poderá acrescentar ADENDO neste
Regulamento e comunicar por escrito a
todos os dirigentes de equipes da
competição.
ART. 7º Os casos omissos serão
resolvidos pelo Conselho Municipal de
Esportes.
ca usar a p erda de emprego de
produtores mineiros e de outras regiões
e de diversos trabalhadores envolvidos
direta ou diretamente na atividade.
Diante do exposto e, considerando
os efeitos econômicos relacionados no
documento anexo, que decorrerão da
ap lica ção de n ova s ba rrei ras às
importações de fios acrílicos, manifesto
meu apoio ao pedido apresentado
pelos municípios mineiros no sentido
de excluir os fios acrílicos da lista de
elevação tarifária dos 100 produtos,
bem como de evitar a aplicação de
medidas antidumping e subsídios nas
importações dos fios, com vistas a
manter a competitividade das malharias
e o emprego no setor.
Ag radecend o a col aboração e
atenção de Vossa Excelência ao tema
ora encaminhado, renovo protestos
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Projeto “Resgatando Valores” continua mobilizando
alunos da Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji
Muitas atividades mobilizam os alunos da Rede Municipal de Ensino de Tocos do Moji, através do Projeto “Resgatando Valores”. Apresentações teatrais, murais,
filmes, palestras, aulas práticas marcaram estes meses dos alunos, professores e do Departamento de Educação.
A Diretora Municipal de Educação – Lu Rosa destaca o empenho e a criatividade dos professores, que tão bem conduzem o Projeto, conscientizando os alunos
da importância dos valores na formação do cidadão, tornando a escola uma extensão de suas casas, portanto, merecendo os mesmos cuidados, carinho e respeito.

Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado

Escola Municipal Benedito Caetano de Faria

