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Festival de Esportes – Festival
Sertanejo – Shows Musicais

Dia 12 de julho Distrito do Sertãozinho - Borda da Mata
Grande evento para mexer e marcar você profundamente!!!

Muitas brincadeiras – Gincanas
Atrações para todos os gostos!!!

Contato: Luiz Carlos da Silva

Telefone: 9969-3668

Revista Liberdade destaca propostas para debate
do Sul Mineiro Harley Fabiany de Borda da Mata

Fabiany em seu trabalho em Belo Horizonte
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Tocos do Moji recebe Patrol do Governo Federal
e Prefeito Toninho Rodrigues discursa para a
Presidenta Dilma em nome dos prefeitos em

solenidade realizada em Poços de Caldas

O Prefeito Toninho Rodrigues foi o
escolhido  para, em nome dos 115
prefeitos presentes, discursar para
agradecer a Presidenta Dilma pelos
equipamentos entregues aos
Municípios Mineiros com menos de
50.000 habitantes.
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Cavalgada da Fé de Bom Repouso
até o bairro Campo Alegre reúne
diversos cavaleiros e amazonas

Amazonas que participaram da Cavalgada da Fé
Página 5

Coleta seletiva do lixo em Borda da
Mata retira cerca de 6 caminhões
de material reciclável por semana

Regina Moreira e Eliseu Página 6

Homem se envolve em briga na Praça
Central de Borda da Mata e acaba sendo
esfaqueado por engano pelo próprio pai

Página 6

Prefeitura de
Borda da Mata

instala sinal
digital da

Globo EPTV
O canal EPTV afiliada Rede Globo no

Sul de Minas em Borda da Mata está em
alta definição. É possível assistir toda a
programação da emissora pelo sinal
digital full HD instalado pela Prefeitura
de Borda da Mata nos transmissores do
município.

Para isso, é preciso realizar uma nova
busca na TV digital para sincronizar o
canal. Não são necessárias antenas
especiais, até mesmo com antenas
internas, é possível desfrutar da melhor
imagem digital.

Imagine os jogos da Copa do Mundo
em alta definição!
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Fevereiro              14 -28
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   Setembro           15 - 30
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 Novembro             14 - 28
   Dezembro                   12
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Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Tel.:3425-3500

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

“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

Agora sob nova Direção

A sua melhor opção
 de compra

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

Supermercado
Irmãos Machado

Cras de Borda da Mata realiza bingo da terceira idade no Asilo
O bingo realizado pelo Cras Sebastiana

Marques para grupos da terceira idade
com o intuito de proporcionar diversão e
um momento de socialização a senhores
e senhoras em Borda da Mata foi realizado

no Lar do município entre os hóspedes
do asilo e os participantes assíduos do
bingo. A primeira edição, realizada em 04/
06/14 reuniu cerca de 20 pessoas, sete
pessoas da comunidade e 13 idosos do

Lar. De acordo com o psicólogo do Cras,
Valdecir Vieira “a interação foi muito boa,
pois é um momento de diversão e contato
com outras pessoas.”

Os prêmios são simbólicos e oriundos

de doações. A senhora Aparecida do Vale,
hóspede no Asilo se emocionou ao
conquistar um prêmio “Que dia vai ter de
novo? É muito divertido, eu sou
apaixonado por bijuteria e adorei ganhar

um colar” falou sobre o brinde
conquistado na brincadeira.

O bingo vai  acontecer todas as
quartas-feiras, às 15h, no Lar e toda a
comunidade pode participar e interagir.

Bingo realizado no dia 04 de junho no Asilo de Borda da Mata

Festa Junina do Cemei em Borda da Mata reúne cerca de 400 pessoas
Na tarde de sábado, 07/06/2014, a Festa Junina do Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos animou pais, crianças, professoras, monitoras e todos convidados que participaram da festa. De acordo com a

coordenação do Cemei, cerca de 400 pessoas estiveram no evento e prestigiaram as apresentações de dança, pescaria, parquinho, brincadeiras e show de prêmios.
No cardápio da festa, teve caldo de feijão, canjiquinha, canjica, arroz doce, fondue de morango e chocolate, pipoca, pastel e refrigerante! Imagina se as crianças e adultos não se divertiram muito no “arraiá” da

escola!

Alguns
flashes da
Festa do
Cemei:

Regina Moreira ministra palestra sobre a importância das atividades
físicas para idosos, diabéticos e hipertensos em Borda da Mata

A direto ra do  Departamento de
Esporte da Prefeitura de Borda da Mata,
Regina Moreira falou sobre a
importância das atividades físicas e
recreativas para hipertensos,
diabéticos, obesos e idosos, no dia 05/
06 para os pacientes atendidos na
Unidade Básica de Saúde Monsenhor

Pedro Cintra (Centro).
A reunião aconteceu nas

dependências da Igreja Nossa Senhora
Aparecida durante o encontro mensal
de diabéticos e hipertensos realizado
pelo Programa Estratégia Saúde da
Família. As demais UBSs também vão
receber a palestra.

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

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Participantes da
Palestra de Regina

Moreira
Anuncie no Tribuna Popular
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Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

Filial: Cervo-3445-5000

 Atenção! Atenção!
Borda da Mata e Região!

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.

Vende-se este Ralo
para Milho Verde.
Os interessados

procurar na Barbearia
do Vicente em frente a

Clínica Nossa
Senhora do Carmo em

Borda da MataFesta do Sagrado Coração de Jesus em Tocos do Moji
O mês de junho dentro da tradição

católica é marcado pela devoção ao
Sagrado Coração de Jesus. Seguindo
esta tendência a Paróquia Nossa
Senhora Aparecida no Município de
Tocos do Moji, liderada pelo pároco Pe.
Jose Aparecido de Pádua, organiza e
realiza a já tradicional festa do Sagrado
Coração de Jesus que neste ano foi
realizada nos dias: 05/06, 06/06, 07/
06(tríduo) e no dia 08/06, domingo dia

da festa.
Na quinta 05/06, realização da Santa

Missa às 19h marcando a abertura da
festa. Na sexta 06/06, celebração da
Santa Missa às 19h, seguida de
quermesse e Show com dupla
Motoqueiro e Dinelson. No sábado, 07/
06, véspera da festa, com a participação
de varias comunidades vizinhas, às 19h
foi realizada a Santa Missa, seguida de
quermesse e Show com João Lucas.

Domingo 08/06, dia da festa, ouve
quermesse durante todo o dia e às 18h
Procissão seguida da Santa Missa a qual
encerrou as festividades.

Agradecimentos: Aos festeiros
Advaldo Jose da Rosa (Vadão) e esposa,
Donizete Cantuária e esposa, a todos os
patrocinadores, e participantes, ao apoio
da Prefeitura e Câmara Municipal de
Tocos de Moji, a Policia Militar na pessoa
do Sargento Jose Luis dos Santos.

Festa religiosa
e shows em

Tocos do Moji

Tocos do Moji recebe Patrol do Governo Federal
e Prefeito Toninho Rodrigues discursa para a
Presidenta Dilma em nome dos prefeitos em

solenidade realizada em Poços de Caldas
No dia 30 de maio, a Presidenta Dilma

esteve em Poços de Caldas, onde
entregou diversos equipamentos para as
Prefeituras da região como caminhões e
máquinas moto niveladoras(Patrol). O
município de Tocos do Moji desta vez
recebeu uma Patrol nova, e durante a
so lenidade de entrega, o Prefei to
Toninho Rodrigues foi o escolhido  para,
em nome dos 115 prefeitos presentes,
discursar para  agradecer a Presidenta
Dilma pelos equipamentos entregues aos
Municípios Mineiros com menos de
50.000 habitantes.

Durante seu discurso, de improviso,
pois foi escolhido minutos antes do
início da solenidade, Toninho Rodrigues
fez questão de agradecer a Presidenta
Dilma pelo que ela tem feito para os
municípios pequenos e pediu aos
prefeitos presentes que, em pé,
aplaudisse a Presidenta, que ficou
emocionada com a atitude respeitosa do
Prefeito, embora sendo de partidos

diferentes.
Toninho Rodrigues também

aproveitou a oportunidade para
agradecer ao Deputado Federal
Reginaldo Lopes que muito tem ajudado
Tocos do  Moji , principalmente
agilizando os projetos de seu município
junto ao Governo Federal.

A Presidenta Di lma ficou tão
agradecida com o discurso de Toninho
Rodrigues que, além de agradecer
pessoalmente no momento, ela pediu que
um de seus assessores, no dia seguinte
por telefone,  mais uma vez agradecesse
ao Prefeito de Tocos do Moji.

A solenidade foi transmitida pela TV
do Governo Federal NBR para o país
inteiro e o Prefeito de Tocos do Moji,
também ficou mui to fel iz com o
reconhecimento dos colegas prefeitos
que o escolheu para fazer tão importante
discurso e consequentemente deixar  sua
cidade conhecida em todo Brasil. “Sinto-
me orgulhoso por receber essa

incumbência de discursar,
representando meus colegas do Sul de
Minas, numa so lenidade  onde a
autoridade maior era a Presidenta deste
imenso País, com seus duzentos milhões
de habitantes. Muito obrigado a todos
pela confiança e tenha certeza que por
onde eu estiver, estarei levando o
exemplo de nosso povo honrado e
trabalhador e estou muito feliz por esta
oportunidade” diz o prefeito Toninho
Rodrigues e acrescenta “agradeço
também  a minha equipe e ao meu
parceiro, Vice-prefeito,  Zé Armando,
bem como aos vereadores Denis,
Edivaldinho, Toninho Ricardo, Antonio
Fela e a Presidente da Câmara Cecília,
que muito tem me ajudado nesta
caminhada”. Para assistir o discurso do
prefeito de Tocos do Moji, basta acessar
este link no you tube:
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=rekaHFzdCjk – A fala dele está
depois de uma 1h9m de vídeo.

Toninho Rodrigues cumprimentando Dilma e durante seu discurso

Toninho Rodrigues e Zé Armando com os vereadores em Poços de Caldas e com o vice em Tocos do Moji

Idosos do Lar em Borda da Mata participam de coroação na Capela Nossa Senhora da Paz
A Capela Nossa Senhora da Paz no

Lar em Borda da Mata, recebeu, no dia
29 de maio, idosos e comunidade para
a missa celebrada pelo padre Junior.

Como de costume, durante o mês de
maio, a Igreja Católica realiza coroações
à imagem de Maria, por isso, a equipe
técnica do Cras Sebastiana Marques
propôs aos moradores do Lar a
coroação e prontamente, gostaram da
idéia.

Com apenas um ensaio, as senhoras
Filomena e Joaninha e o senhor Vicente
coroaram a imagem de Nossa Senhora
Aparecida.

Idosos do Asilo durante
coroação na Capela Nossa

Senhora da Paz
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Revista Liberdade destaca propostas para debate
do Sul Mineiro Fabiany de Borda da Mata

A Revista Liberdade deste mês, que circula em toda Minas Gerais, publicou extensa reportagem com o Sul Mineiro Fabiany.
A matéria principal da edição é o Congresso Mineiro de Municípios, realizado em maio, em Belo Horizonte, quando dirigentes municipais de Minas e do País

 reivindicaram mudanças radicais para melhorar as condições das cidades e diretamente para a população.
Para comentar o assunto, a Revista entrevistou Fabiany, que é especialista em Gestão Pública e, com mais de 20 anos de experiência

 em atendimento a municípios, apresenta propostas inovadoras para debate.

Leia, a seguir, a íntegra da matéria.

Rua 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.

Continuação desta matéria
na Página 5:

Anuncie
no

Tribuna
Popular



TRIBU NA PO PUL AR 5
Continuação da matéria de Fabiany da Página 4:

Convite a Peregrinação em louvor a Nossa
Senhora do Carmo em Borda da Mata

A Pastoral dos Peregrinos da Basílica de Nossa Senhora do Carmo
 de Borda da Mata, convida a todos para a peregrinação em louvor a Nossa

Senhora do Carmo no dia 6 de julho de 2014, saindo do bairro
Paredes sendo acolhidos na missa das 10h30min.

Venham participar conosco nesta caminhada de fé, para juntos
 prepararmos a festa da Padroeira.

Ônibus saindo ás 3h30min do Centro Pastoral. Passagens
a venda com a Rosana da BM Sat.

Tel: (35)9935-4250.

Dupla Thaeme e Thiago será
 a grande atração do Arraiá Du
 Bentu em Senador José Bento

A Festa Arraiá do Bentu
que já virou tradição na
região, este ano, vai ser
mais animada ainda, pois
além das festividades
normais que já alegravam a
população, este ano, terá a
presença da dupla Thaeme
e Thiago, consagrada
nacionalmente, que vai
abrilhantar ainda mais o
evento. A festa está
marcada para os dias 8, 9 e
10 de agosto. O prefeito
Flávio convida toda a
população da região para
prestigiar mais este grande
evento que sua
administração está
promovendo.

Ata da Audiência Pública do Primeiro
Quadrimestre de dois mil e quatorze, em

atendimento ao Parágrafo Quarto do
Artigo 9º da Lei Complementar nº101/2000.

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, as dezenove horas, no auditório da câmara
municipal de Tocos do Moji, reuniu-se em audiência pública a população de Tocos do Moji. O controle
interno Willian Alberto do Couto Rosa, deu boas vindas a todos os presentes e as autoridades presentes
para tomarem seus lugares, após explicou sobre a lei que rege a audiência. Em seguida chamou para tomar
seus lugares as solenidades presentes. Convocou o Sr. Ronaldo José Leandro para sua explanação. Este
ressaltou os pontos fortes do departamento como número de pessoas que tem Bolsa Família. Ressaltou o
número das pés, digo famílias que participam ativamente nos programas e atividades propostas. Citou
cursos oferecidos pelo departamento, assim como também citou recursos que o departamento obteve do
Governo Federal. O controlador tomou a palavra e chamou a Diretora do Departamento de Educação
Lucilene, esta começou com a, digo uso da merenda escolar, a capacitação dos profissionais do
departamento, gastos com transporte escolar, faculdade, ensino médio e fundamental. Também repassou
gastos com bolsas de estudos. Citou entregas de livros didáticos comprados à educação infantil. Projetos
de leituras iniciados, projeto EPTV na escola, e outros projetos implantados nas escolas municipais. E
encerrou sua participação agradecendo a todos. O controlador passou a palavra para o chefe de saúde
Antonio Jacinto, esse citou as viagens realizadas, consultas realizadas pelo consórcio CISAMESP, consultas
no hospital regional, consultas ginecológica, atendimentos no posto nos distritos Fernandes e Sertão,
atendimento UBS Tocos do Moji, produção do PSF, visitas domiciliares, total de óbitos e nascimentos,
explanou sobre gastos do departamentos em todos os campos da área da saúde, incluindo exames, materiais
e transportes. O chefe encerrou agradecendo à todos. O controlador chamou a tomar seu lugar o contador
André. Este deu boas vindas e agradeceu a presença de todos. O contador iniciou explanando o porque
da, digo Audiência e como é obtido os cálculos de metas anuais e fiscais. Passou para resultados primários
do quadrimestre em questão. Abordou o resultado nominal do 1º(primeiro) quadrimestre e após exibir um
comparativo entre o previsto e realizados. Passou para a explanação de um resumo da execução
orçamentária de receitas e despesas e o resultado orçamentário. Totais de despesas com pessoal, aplicação
com saúde, aplicação com FUNDEB, assim como aplicações com ensino. O contador deixou à todos os
presentes que todos os dados passados está publicado no portal de transparência devido a lei de
responsabilidade fiscal e também o Tribunal de Contas do Estado que é divulgado pelo portal minas
transparente. O contador encerrou sua participação abrindo a perguntas. Após sanar todas as dúvidas
encerrou sua participação e chamou o Prefeito municipal para proferir o seu, digo, algumas palavras. O
prefeito citou feitos da prefeitura e os recursos obtidos, realização de obras que foram e serão feitas.
Ressaltou a importância dos recursos obtidos, tanto próprio quanto do Estado. O prefeito municipal encerrou
sua participação agradecendo a todos os prefeitos, digo presentes. Não havendo mais nada a tratar eu,
Gabriele Cecília Pereira  lavrei a presente ata que será assinada por todos.

Cavalgada da Fé de Bom Repouso
até o bairro Campo Alegre reúne
diversos cavaleiros e amazonas

No dia 25 de maio, aconteceu em Bom Repouso, a Cavalgada da Fé, que conduziu Nossa Aparecida
até o bairro Campo Alegre, onde às 11h, houve missa sertaneja, benção de cavaleiros e amazonas
com o Pe. Violeiro Arnoldo Lourenço e às 12h, almoço no recinto da festa, sorteio de prêmios e roda
de viola. Apresentação de cavalos adestrados do Haras Coiote e às 20h, show com o cantor Tiago
Franco.

Veja alguns flashes da Cavalgada:

Prefeitura de Borda da Mata vai
realizar 2º bota fora da limpeza no

município a partir de 16/06/14
O mutirão de limpeza realizado pelo Departamento de Obras em parceria com a Equipe de Epidemiologia

da Secretaria Municipal de Saúde vai ter início no dia 16/06/2014, segunda-feira, em todo o município.
O bota fora da limpeza em Borda da Mata tem o objetivo de eliminar objetos que podem armazenar focos

da Dengue nos quintais 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.
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento

em gesso

Tel.: 3445- 1718

Vidraçaria Souza

População da zona rural de Bom Repouso
é contemplada com várias obras

A Secretaria de Obras da Prefeitura de
Bom Repouso, com acompanhamento
do vice-prefeito Messias, continua
realizando diversas obras por todo o
município. Dentre essas obras, vale
destacar a instalação de vários mata-
burros, para facilitar o transporte escolar

e escoação da produção de morangos
“trazendo benefícios e melhorias em
toda a área rural” enfatiza Messias e
acrescenta “também estamos fazendo a
limpeza nas margens das estradas rurais
para que tenhamos mais visibilidade e
mais segurança durante o trajeto das

pessoas”.
O Vice-prefeito, Messias, também

ressalta mais duas obras
importantíssimas no bairro Rodrigues,
que o projeto do calçamento que está
sendo executado e a conclusão da
reforma da Escola Municipal Rodrigues.

Calçamento
do Bairro
Rodrigues

Escola do
Bairro

Rodrigues
reformada e
Mata-burro

para
melhorar o

tráfego

Limpeza das
estradas rurais de
Bom Repouso

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)9904-8397

Grupo de Gestantes de Bom Repouso participam
de palestra com o tema: “Amamentação e

Alimentação da Criança”.

No dia 26 de maio, a Enfermeira Aline Siqueira de Almeida e a Técnica em Enfermagem Silvana Maria Silva
Melo, de Bom Repouso, ministraram uma palestra ao “Grupo de Gestantes” que eles acompanham. O tema

desta palestra foi: “Amamentação e Alimentação da Criança”.Dois homens armados roubam dois mil
reais de Posto de Combustível no Cervo

No dia 07 de junho, dois indivíduos não identificados praticaram Roubo a mão
armada no Posto de Combustíveis, situado no Distrito do Cervo. Segundo
informações da vítima, no momento havia um veículo abastecendo, quando uma
motocicleta de cor preta com dois indivíduos adentrou ao local e ficou parada atrás
do veículo que abastecia. Após o veículo sair um dos indivíduos, portando uma
arma de fogo, provavelmente uma pistola, desceu da motocicleta e anunciou assalto,
exigindo todo dinheiro do caixa, sendo que a vitima entregou um valor de
aproximadamente R$ 2.000,00. Em seguida, os autores evadiram, deixando o local
sentido o centro do bairro, provavelmente deslocando para estradas vicinais que
ligam aos municípios de Ouro Fino, Ipuiuna ou Senador José Bento. A PM realizou
rastreamento e foi feito contato com as cidades circunvizinhas porém até o momento
os autores não foram encontrados.

Homem se envolve em briga na Praça
Central de Borda da Mata e acaba sendo
esfaqueado por engano pelo próprio pai

No dia 07 de junho, por volta das 23h30, um homem foi vítima de esfaqueamento
no centro da cidade. Segundo informações, dois homens estariam em luta corporal
na Praça Nossa Senhora do Carmo, momento em que o pai de um dos envolvidos,
aproximou-se armado com uma faca, e ao tentar desferir um golpe contra o outro
agressor, acabou atingindo seu próprio filho na perna direita provocando grande
sangramento. A vítima foi encaminhada para o Hospital na cidade de Pouso Alegre
onde ficou em observação devido a grande quantidade de sangue perdida. Os autores
foram presos e apresentados na Delegacia de Polícia para as demais providências.

Coleta seletiva do lixo em Borda da
Mata retira cerca de 6 caminhões
de material reciclável por semana

O projeto Coleta Seletiva do Lixo
Reciclável em Borda da Mata começou
a cerca de dois meses por meio de uma
parceria da Prefeitura e de uma usina de
reciclagem do município e já apresenta
bons resultados, o que evidencia a
preocupação da população com o meio
ambiente e limpeza da cidade.

A usina de reciclagem de Eliseu Carlos
Moreira, responsável pela coleta
seletiva em Borda da Mata retira cerca
de três caminhões na quarta-feira e mais
três na quinta-feira, portanto, o
caminhão é carregado seis vezes por
semana. Para Eliseu, a população está
colaborando muito “o Bairro Santa Rita
está de parabéns, é onde coletamos mais
material reciclável na cidade, mas em
todo o município, os moradores estão
ajudando o meio ambiente e a usina de
reciclável.” Toda a família de Eliseu
trabalha com reciclagem, são cinco
pessoas empenhadas na co leta,
separação dos materiais e venda, o que
garante a renda e sustento da família.

Além da usina do senhor Eliseu,

outros coletores fazem a retirada de
materiais recicláveis na cidade, é o caso
do casal Doca e Pinheiro, que há muito
tempo  vasculham o lixo que vale
dinheiro, mas com a separação pela
população, eles garantem que o trabalho
ficou mais ágil.

Para Regina Moreira, diretora do
Departamento de Esporte e Cultura de
Borda da Mata, a frente também do setor
de meio ambiente, a parceria da Prefeitura
com uma usina de material reciclável foi
boa para todo mundo  “natu reza,
população, governo e as pessoas que
trabalham com o lixo reciclável. O projeto
ainda é novo, já está dando certo, porém
a expectativa é que toda população
bordamatense separe o lixo e contribua
também.”

A dona de casa Maricélia Bento Pereira
faz questão de separar os lixos que são
produzidos em casa e não é de hoje que
realiza esta ação. “Mesmo antes deste
projeto, já fazíamos a separação, agora
sabemos que o lixo reciclável terá um
destino certo”.

Regina e Eliseu

Doca e Pinheiro
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:3445-1362 / 9973-4948

Borda da Mata - MG

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
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Agora com atendimento do Médico
Oftalmologista, Dr. Dante Gonçalves Couto.

CRM - 44499

Festa de Nossa Senhora de Fátima - Distrito
Fernandes - Tocos do Moji movimenta o Distrito

Como de costume, mais uma vez a
população do Distrito Fernandes/Tocos
do Moji, realizou a Tradicional Festa de
sua Padroeira, Nossa Senhora de Fátima.
Na sexta feira 30/05, após a santa Missa,
houve quermesse no salão da Igreja e
sorteios de prendas, seguido de show
com a Dupla Gian Carlos e Juliano e som
eletrônico na praça. No sábado 31/05, o
Distrito recebeu inúmeros visitantes e
familiares que nesta época aproveitam

pra matar a saudade. Após a realização
da Santa Missa, novamente aconteceu
quermesse e sorteio de brindes no salão
da Igreja. Logo após as Festividades
Religiosas, grandioso show com a banda
Generation animando a multidão. No
domingo 01/06, dia da Festa, marcado
por forte devoção, com a celebração da
Santa Missa às 15h seguida de solene
coroação da imagem de Nossa Senhora
de Fátima encerrando as festividades.

“Gostaríamos de agradecer a
participação de todos os visitantes e
especialmente a presença da Polícia
Militar na pessoa do Sargento José Luiz
dos Santos; O Pároco  Pe José
Aparecido  de Pádua, o  apo io  da
Prefeitu ra Municipal e a Câmara
Municipal de Vereadores e é claro ao
Festeiro Ademar Francisco Pereira e
esposa” dizem as pessoas que
participaram da festa.

Grande
movimento na

Festa do Distrito
dos Fernandes

Gestante de Tocos do Moji ganha Kit do
Programa do Governo Estadual “Mãe de Minas”

A gestante de Tocos do Moji, Juília, recebeu um Kit do Programa do Governo do Estado “Mãe de Minas”
no mês de maio. O Kit que contém diversos materiais foi entregue em sua residência pela Enfermeira do

ESF, Shirlei Pereira e pela Agente Comunitária de Saúde, Maria Aparecida.

UBS de Tocos do Moji recebe
nova Lavadora de Roupas

A Unidade Básica de Saúde de Tocos do Moji recebeu da Prefeitura
 uma lavadora de roupas de 15 quilos. A funcionária Maria Antônia,

agradece feliz,  pois muito ajudará na sua função.

Saúde na Escola – Alunos da
Escola Estadual de Tocos do
Moji participam de palestras

abordando diversos temas
No dia 02 de junho, foi realizada uma

palestra educativa para os alunos  do
primeiro ano do ensino medio, da Escola
Estadual José Tomás Cantuária Junior,
em Tocos do Moji. ministrada pela
Enfermeira Responsável pela ESF, Shirlei
Pereira, juntamente com a Técnica de
Enfermagem Silvia Nogueira e Agente
Comunitária de Saúde, Maria Helena,
com parceria com Agente de Vigilância

Sanitária  e da Dengue, Josilene
Andrade.

Foram  abordados diferentes temas,
entre eles: a importância do trabalho
desenvolvido pela  ESF e Vigilância
Sanitária,  vacinação nos adolescentes,
sexualidade e foram montados grupos
de discussão e exclarecimento de
dúvidas, com as meninas  e os meninos,
separadamente.

Shirlei
Pereira

Josilene
Andrade

MEU ÍNTIMO
Impassível, a fatalidade da existência pulsa;

duelo constante, desejo de desacelerar a marcha,
 de encontrar ainda, a felicidade, o deleite!

Que a passagem aconteça com pertinaz audácia
e que seja breve enquanto a fé persiste!...

A ingratidão açoita a alma,
o acalento protetor da mão amiga,

o surgir da humildade, o aceite da dor,
o olhar altivo, a ética, o caráter e a moral...

Mas, que o viver seja mais breve!...
Se o saber humano é ínfimo

diante à infinita e Absoluta Sabedoria,
que a soberba e a iniqüidade então se calem,

pois que, de irrelevâncias são plenos,
mas que se acelere a caminhada!...

Se os sentimentos sinceros se afloram,
se o amor é grande e o amado é ausente,

registre o que restou, e que a alma esconde...
Que ao fluir desejos secretos, que eles, incólumes,

sejam ricos arquivos que só a nós pertencem.

Maria Antonieta Resende
Borda da Mata

Anuncie no
 Tribuna Popular
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Av. Edna da Silva Ribeiro, 960
Bairro Santa Rita(MG 290)
 Telefone: (35)3445-1614

Ipê Indústria e Comércio de Materiais de Construção

 Praça Antônio
Megale,91 Centro de

Borda da Mata
Telefax: (35) 3445 -1413

E-mail:
comercial@ipelajes.com.br

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

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

* Promoção até 15/07/2014 ou enquanto durar o estoque.

JUNH0 - VÁRIAS PROMOÇÕES NA IPÊ INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Torneira Eletrônica Lumen
Thermosystem - R$139,90

Fogareiro Nautika
com grill - R$229,00

Betoneira Sorrag
5 X R$660,00

Fogão
Caipira
Ferro -
R$569,00

Ipermeabilizante
para concreto

sika1 18 litros -
R$69,00
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Escola Municipal Francisco Souza Costa de Borda
da Mata encerra mês de coroações na Basílica

A última missa do mês de maio, 31/05/2014, realizada na Basílica Nossa Senhora do Carmo em Borda da Mata, encerrou as coroações a Maria com a participação da Escola Municipal Francisco Souza Costa. As
professoras e servidoras da escola juntas com vários alunos fizeram uma bonita homenagem a Nossa Senhora.

A coroação foi realizada pela coordenadora Jane Kelly Moreira e a professora Marcia Aurora Pereira, juntamente com as crianças.
Estavam presentes nesta missa, familiares do senhor Francisco Souza Costa, bordamatense que dá nome a escola. As filhas Maria Ângela Costa de Oliveira e Maria Aparecida Costa Bertolaccini e os bisnetos

Francisco José de Oliveira Filho, Maria Luiza de Oliveira Melo, Iris de Oliveira Rezende e Ana Clara de Oliveira Melo. A família parabeniza a escola pela bela coroação.

Integrantes da Caminhada da Saúde em Borda da Mata
 participam de competição de peteca no Clube de Campo

As atividades recreativas têm conquistado espaço
no evento “Caminhada da Saúde”, realizado em
Borda da Mata pelo Departamento de Esporte e
equipes do Programa Estratégia Saúde da Família.
Toda quarta-feira de manhã, os participantes se
encontram na Igreja Nossa Senhora Aparecida, de
onde saem em caminhada até o Clube de Campo.

No dia 28/05/14, Regina Moreira e Thiago Sena
comandaram uma competição de peteca entre os

senhores e senhoras
que participam da
caminhada. Para Regina,
as at ividades
recreativas são muito
importantes para,
principalmente, os
idosos, diabéticos,
hipertensos, pois “as
brincadeiras além de
trabalhar a socialização,
contém atividades
ginásticas funcionais
que retratam as
at ividades do
cotidiano.”

Departamento de Obras de Borda
da Mata realiza manutenção

nas estradas do município
As estradas rurais do distrito Cervo e

bairros Água Quente, Ouro Verde, entre
ou tras localidades receberam
manutenção das máquinas da Prefeitura
de Borda da Mata recentemente.

No  trevo  de acesso ao Cervo  e

Fazenda Maria Amélia, sentido Borda da
Mata, o Departamento de Obras colocou
uma estrutura de concreto para facilitar
o trânsito dos moradores, além disso,
está providenciando placas indicativas
das localidades.
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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

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.

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

Festival Sertanejo de Borda da Mata é marcado
pelo alto nível das duplas participantes

Do dia 05 a 08 de junho, Borda da Mata
esteve movimentada com o 4º Arraiá
Sertanejo, organizado pelo locutor
Daniel Rebeiro. Durante esses dias,
houve vários shows, mas a parte
culminante da festa foi no domingo, com

o Festival Sertanejo e show de prêmio,
onde o maior prêmio era uma moto nova
que saiu para quatro pessoas, duas de
Borda da Mata e duas de Pouso Alegre.

O festival este vê de alto nível com
dupla de que vieram de longe para

concorrer. Participaram 16 duplas e os
vencedores foram: 1º lugar -  José
Ronaldo e Adriano de São José Rio Preto
-  SP ; 2º lugar – José Júnior e Gabriel de
Monteiro Lobato - SP; 3º lugar – Célio e
Nando de Jaú – SP.

Jurados
do
Festival

José
Ronaldo
e
Adriano

Célio e
Nando

José
Júnior e
Gabriel

Equipes de Borda da Mata recebem times de São
Bernardo do Campo no Estádio para amistosos

O Estádio Municipal Waldir de Melo em Borda da Mata sediou jogos no domingo, 31/05/14, da equipe Forcraques de Borda
da Mata, comandada pelo técnico José Sebastião Filho – Brinquinho que recebeu o projeto Tigrinho de São Bernardo do
Campo/SP para disputa de jogos amistosos. Atletas das categorias Sub 15, Sub 13 e Sub 11 jogaram.


