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Homenagem ao Monsenhor
Édson Oriolo

Festa do Sagrado Coração de Jesus em
Tocos do Moji movimenta a cidade
Dentro da tradição católica o mês de
Junho é um tempo especial para se
meditar sobre os mistérios e a bondade
do Sagrado Coração de Jesus. Dentro
deste mês, a Igreja sempre celebra a vida
de vários Santos, além da festa de
Corpus Christi, momento no qual os fieis
são convidados a enfeitarem suas casas
e ruas para que, em procissão; o próprio
Jesus na Hóstia Consagrada, (levado
pelo Sacerdote) possa abençoar toda
população.

Aproveitando as festividades de
Corpus Christi, a Paróquia de Nossa
Senhora Aparecida em Tocos do Moji,
realiza anualmente a Festa do Sagrado
Coração de Jesus. O Evento aconteceu
na Praça da Igreja Matriz nos dias 04,
05, 06 e 07. Em sua parte espiritual as
festi vi dades foram marcadas por
celebrações eucarísticas, encerrando-se
no do mingo; di a da Festa com a
proci ssão da i magem do Sagrado
Coração de Jesus.

Em sua parte social, como é de costume
por causa do frio, a população e os
visitantes puderam experimentar várias
delícias como: canjica doce e salgada,
pastel de trigo e milho, vários caldos e a
famosa fogazza, além de bebidas em
geral. Sorteios de prendas e assados.
Os Festeiros, Antônio Sebastião da
Rosa e sua esposa Cleuza Maria da Silva;
André Luiz da Rosa e sua esposa Simone
Aparecida de Andrade Rosa, através de
muito trabalho e dedicação e com as
benções de Nossa Senhora Aparecida
conseguiram realizar esta maravilhosa
festa. Os mesmos agradecem to da
população e visitantes pela presença e
doações. Agradecem em primeiro lugar
a Deus pela força e saúde, além de
salientarem sobre a importância de viver
em comunidade.
Vanderlei Carlos da Silva

Qu ero, em nome de t odo s os
bo rdamat ense, dedi car al gumas
palavras, ao nosso querido Monsenhor
Édson Oriolo.
Vale ressaltar que encontro dificuldade
em obter adjetivos qualificativos para a
pesso a que é. Lo uvo -o pel o seu
prestimoso trabalho realizado aqui em
nossa paróquia (Borda da Mata), onde
foi pároco por 10 anos conseguindo
elevar nossa igreja a Basílica.
Soube durante o tempo que aqui
permaneceu , granjear, cu lti var e
conquistar todas as pessoas que dele
se aproximava. Homem culto, repleto de
conhecimentos filosóficos e teológicos.
Sacerdote capacitado e iluminado por
Deus, para exercer essa missão tão
árdua, difícil que é a evangelização!
Parábens pelos 2 5 anos de vi da
sacerdotal, ocorrido em 5 de maio. E
tendo em vista sua nomeação para Bispo

da arquidiocese de Belo Horizonte, que
ocorrerá em 11 de Julho próximo,...Isto
para nós de Borda da Mata, Ouro Fino,
Pouso Alegre, Itajubá (sua terra natal)...
é motivo de muit o orgulho, muita
honraria. Pois com 25 anos de vida
sacerdotal, já é nomeado Bispo pelo
Papa Francisco...Imaginem daqui a 10
anos? (Será o presidente da CNBB?). E
dali a mais alguns anos será candidato a
PAPA? Se isso ocorrer, com certeza
teremos o Papa mais jovem da história e
ainda brasileiro.
Mo nsenhor Édson,
continue
galgando e correspondendo ao chamado
de Deus! Estaremos sempre rezando e
pedindo a Deu s através de Nossa
Senhora Mediadora, N.S do Carmo, para
que seu caminho seja reluzido pelos
olhos de Deus.
José Lúcio dos Santos e Luiz
Carlos Pinheiro(Lóia)

Baile da Rainha do Rodeio em Tocos do Moji
Ruas preparadas
para a Procissão de
Corpus Christi em
Tocos do Moji

Convite
Pastoral dos Peregrinos
A P as toral dos
Peregrinos da Basílica
de Nossa Senhora do
Carmo de Borda da
Mata convida a todos
para uma peregrinação
em louvor a Noss a
Senhora do Carmo que
será realizada no dia 5
de julho de 2015, pelo
caminho da fé, saindo
de Tocos do Mogi e
s endo acolhidos na
missa das 10h30 na
Basilíca.
Venham participar
conosco nesta caminhada de fé e louvor, para juntos
prepararmos a festa da padroeira.
Ônibus saindo às 3h do Centro de Pastoral.
Passagens a venda: Rosana da BM Sat.
Tel:(35)9935-4250

Tocos do Moji entrou em clima de
Rodeio no dia 23 de maio. A expectativa
pela Festa movimentou a cidade com a
realização do tradicional Baile de rito da
escolha da “Rainha da Festa”.
Calças ajustadas, fivelas reluzentes,
chapéu na cabeça; clima de Rodeio.
Festa iniciada, Jurados em seus postos,
sorte lançada; “segura Peão”, digo
coração. Corações acelerados a cada
nova apresentação. Cada candidata teve
direito a duas apresentações e por fim o
momento mais esperado da noite. Foram
selecionadas três garotas: Como Miss
Simpatia a eleita foi Danielly Guize

Toledo. Adriele Flausino conquistou a
vaga de Princesa ao encantar os jurados
com seu saudoso “Boa Noite ou bão
mais bão”.
Suspense para o grande anúncio da
noite; porque a grande contemplada e
escolhida como Rainha foi: Poliana
Melo. Todas as classificadas receberam
merecidamente seus brindes e
parti ciparam todas as no ites das
Solenidades de Abertura do Rodeio. Em
seguida a Banda “Aphocalipsy Banda
Show” contagiou a galera com muita
música boa.
Vanderlei Carlos da Silva

Tocos Rodeio Fest
Dias 05 e 06 de junho, aconteceu em
Tocos do Moji, no Rancho Poeira da
Estrada, a Festa do Peão. A abertura
foi dia 05 com rodeio e show com a
Banda Vaca Brava e DJ Kevin e no
sábado, dia de maior movimento, além
do rodeio, teve o show com a dupla
Marcos Paulo e Marcelo e também o
DJ Kevin.
As narrações foram de Alemão,
Paulinho Dias e Jhony Cowboy.

Baile da
Escolha da
Rainha do
Rodeio

Supermercado
Irmãos Machado
A sua melhor opção
de compra

Abertura do
Rodeio e
show de
Marcos
Paulo e
Marcelo

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
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

Av. Lauro Megale, 131
Borda da Mata - MG

Anuncie no
Tribuna
Popular

SO
DI NO B
RE VA
ÇÃ
O

Tel.:3425-3500
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

Telefones:3445-1177
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

9899-9308(Vivo) 9995-2468(Vivo)

T RIB UNA
PO PULAR LT D A

Rua Arthur Bernardes, 18 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2015
Mês
Dia
Janeiro
16 - 30
Fevereiro
16 -27
Março
13 - 31
Abril
15 - 30
Maio
14 - 31
Junho
15 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
14 - 31
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 30
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
16 - 30
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
11
Rua Cândido Lamy, 179
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.500

necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

E-mail tribunapopular1@hotmail.com
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Prefeito Edmundo recebe mais
um prêmio de reconhecimento
pela gestão em Borda da Mata
O prefeito Edmundo Silva Junior, a
frente da gestão de Borda da Mata pelo
segundo mandato consecutivo recebe
mais um prêmio que
marca
a
boa
admi nistração
ma
Prefeitura. Edmundo
está entre os prefeitos
brasileiro s que vão
receber a comenda
“P refeit o Ino vador
2015”, juntamente com
o t roféu “Prefeit ura
Sustentável”.
O prêmio será
entregue no dia 25 de
junho pela empresa privada LGO Eventos
qu e apura o s nomes com base na
avaliação do desempenho dos gestores
de municípios em documentos e sites
ofici ais do s governos est adu ais e
federais, como base nas prestações de
contas e obras realizadas.
Desde a primeira gestão a frente da
Prefeitura de Borda da Mata, Edmundo
já recebeu sete prêmios. A primeira
indicação foi junho de 2012 com o
Prêmio JK “Juscelino Kubitscheck”, o
qual foi entregue aos 100 prefeitos de

todo o país que se destacaram na gestão
dos municípios. No final de 2012, o
prefeito recebeu a indicação ao Troféu
“ H o n r a
M u n i c i p a l i st a” ,
entregue aos 50
gesto res que se
destacaram no país.
Em no vembro de
2013, foi agraciado
co m o P rêmio
J u s c e l i n o
Ku bitscheck pela
empresa Premium
Brasil. Além disso,
recebeu em 2013, a
ho menagem Ordem do Méri to
Legislativo da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais. A quinta vez consecutiva
em que recebeu o título de um dos
melhores prefeitos do Brasil em um
grupo seleto de administradores foi no
início de 2014, quando foi indicado ao
Prêmio JK pela notória administração
pública no município. Também em 2014,
o prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Si lva Juni or, recebeu a Co menda
“Prefeito Cidadão 2014” da empresa
Premium Brasil Group.

Nerso da Capitinga anima 10ª Festa
do Milho em Borda da Mata
O humorista Pedro Bismarck em seu personagem mais
famoso “Nerso da Capitinga” animou a noite da Festa do
Milho em 06/05/2015 no Coreto Agenor de Mello. O show
de quase uma hora prendeu a atenção do público com as
piadas e humor irreverente do artista.
A 10ª Festa do Milho de Borda da Mata, promovida
pela Paróquia Nossa Senhora do Carmo com o apoio da
Prefeitura Municipal, aconteceu de 03 a 07 de junho e já
se tornou tradicional na região por ser uma festa familiar
e servir as delícias do milho, preparadas por voluntários
das comunidades católicas, em prol da Igreja.

Creche de Borda da Mata
realiza bazar beneficente
A Creche Madre Tereza em Borda
da Mata organizou um bazar no dia
28/05/2015 com roupas, calçados,
acessório s e artigos de deco ração
para arrecadar fundos, os quais serão
uti lizados na semana da cri ança e

para eventu ais necessidades.
Os
art i g o s
fo r am
t o do s
pro veni ent es de do ação e fo ram
vendidos a preço s si mbó li co s. O
baz ar a co nt eceu no p át i o da
instituição.

Idosos do Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da
Mata se divertem com atividades realizadas pelo Cras

Bazar Beneficente
da Creche de
Borda da Mata

Dr. Jésus Gomes Ribeiro
(Pedagogo)
Cirurigião Dentista
CROMG 19.608

Tel.:(35)3445-1884

Atendemos à noite.
Consultório: Praça Nossa Senhora do Carmo, 18
Galeria Alvagê - Centro - Borda da Mata - MG

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

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

Telefone:(35)9992-1437

Toda semana, a visita da equipe técnica do Cras Sebastiana Marques
e voluntários é certeira no Lar Monsenhor Pedro Cintra. Os idosos
interagem e se divertem com as rodadas de bingo organizadas pelo Cras.
Os prêmios são doações de parceiros e têm o intuito de levar alegria às
tardes dos moradores do Lar.

TRIBUNA POPULAR - 18 ANOS DE CIRCULAÇÃO
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Trilha da Montanha em Bom
Repouso reúne cerca de 400 Trilheiros
A cidade de Bom Repouso esteve
muito movimentada nos dias 06 e 07
de junho com a realização da 9ª Edição
da Trilha da Montanha, onde houve
100% de trilhas novas. A festa começou
no sábado, com a Noite dos Trilheiros
no Clube Literário com animação da
Banda Cartada Final Pop Rock e a

parti cipação do DJ TIH Ferrei ra e
t ambém t eve apresent ação co m
“Domínio e Ousadia Wheeling Show”
no sábado às 22h e no domingo, às
17h.
Houve kits para todos os pilotos
inscritos, que vieram de várias cidades
do Sul de Minas e também de diversos

Aniversário de Casamento
63 anos de união!!!

municípios de São Paulo, com vale
almoço, camiseta, troféu e adesivo.
A largada foi às 1 0 h na P raça
Coronel Ananias de Andrade.
A realização da Trilha da Montanha
foi pela equ i pe “Montanha Mot o
Trilha” e teve o apoio da Prefeitura e
da Polícia Militar.

Veja alguns
momentos da
Trilha da
Montanha:

“De todos os sentimentos existentes, o amor é certamente o mais
forte deles. O amor consegue unir sonhos, realidades e ideais. Nós
dois vivem isso na prática, devem a essa data o dia do nosso “sim”.
Embora tenha dito a algum tempo, hoje ecoa nossos corações com a
mesma intensidade. É verdade... no primeiro beijo, no primeiro toque,
é verdade que nós nos amamos!”
Parabéns pelos 63 anos de casados!
Sr. Benedito Zacarias e Sra. Maria Luiza Gomes Zacarias
De seus Filhos(as), Genros, Netos(as)e Bisnetos(as) !!!

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

CH ALTO FAL ANTES
Consertos e Reformas de

Câmara Municipal de Bom Repouso aprova
Projeto de Lei que abre crédito no valor de 78
mil reais para restauração do Parque das Graças
A Câmara Municipal de Bom Repouso
realizou no final do mês de maio uma
Reunião Ordi nári a, quando foram
discutido e aprovados os Projetos de

Lei n. 707/15 que dispõe sobre a LDO
de 2016; o 708/15 que abre Crédito no
Orçamento Vigente de R$ 18.215, 64 para
manutenção do co nvênio Circui to

Serras Verdes; o 709/15 que abre
Crédito no Orçamento Vigente de R$ 78.
000,00 para Restauração do Parque das
Graças.

ALTO FALANTES, TWEETER E DRIVER

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG

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
Reunião da Câmara de Vereadores e
ao lado o “Parque das Graças”

Que nas diferenças nasça o respeito. Sem respeito não há verdade. Sem verdade
não há amor. E que o AMOR prevaleça sempre.
Mychele Magalhães Velloso

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
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Festa do Milho – Borda da Mata
A Festa da Família
Entre os dias 03/06 a 07/06, aconteceu nossa já tradicional Festa do Milho, promovida por nossa
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em sua 10ª edição. Tudo transcorreu num ambiente familiar de
muita alegria e descontração. Recebemos muitos visitantes de várias cidades e até mesmo de
outros Estados, mostrando assim que nossa Festa realmente atrai a todos. Tivemos os tradicionais
sorteios de prendas e assados e apresentações. Mas o ponto alto com certeza foi a gastronomia.
Os produtos do milho como pamonha, cural, bolinho, suco, milho cozido, bolos, canjica, cuscuz,
além dos tradicionais pastéis, agradaram ao paladar de todos. Sem sombra de dúvidas, essa festa
só acontece porque muitas mãos trabalham, os que doam, os que produzem, os que vendem; enfim
nossos paroquianos não mediram esforços para que essa festa fosse um sucesso.
Aproveitamos este espaço para agradecer imensamente a todos os que colaboraram de alguma
forma para que esta festa acontecesse: colaboradores, comunidades, pastorais e movimentos. Só
temos que agradecer, agradecer e agradecer muito a todos que se doaram, e a todos os que
prestigiaram essa festa familiar. Que Nossa Senhora do Carmo em sua bondade materna derrame
graças e bênçãos sobre todos e que venha a 11ª edição!
PASCOM BORDA DA MATA – MG.
Fotos: PASCOM BORDA DA MATA-MG

Membro da Comissão Paulista de Folclore participa da Festa do Milho de Borda da Mata
Estive em Borda da mata na Festa do
Milho, e como folclorista e pesquisador,
gostaria de registrar meus cumprimentos
pela organização, higiene, limpeza e em
especial pelas tradições serem tão bem
mantidas, parabéns Borda da Mata pela
hospitalidade, tradição e culinária regional.
Segue abaixo um dos meus textos
sobre o MILHO:
Milho - uma dádiva dos deuses (Prof.
Valter Cassalho Comissão Paulista de
Folclore).
O milho faz parte da cultura popular
brasileira e graças a cultura indígena hoje
ele é consumido a nível mundial. Nativo
das Américas, sendo parte integrante das
comunidades nativas pré-colombianas, as
quais de acordo com suas tribos criaram
inúmeras lendas sobre sua origem. No
Brasil, entre os guaranis o milho tem origem
em dois guerreiros, que exaustos da procura
de alimentos, encontraram um enviado de
Nhandeiara (o grande espírito) que propôs
a luta até morte entre os dois, avisando que

do corpo daquele que morresse nasceria
uma planta que alimentaria todo o mundo.
Na luta sucumbiu o guerreiro Avanti e da
sua sepultura nasceu o milho (chamado
entre os tupis de Abati). Com a vinda dos
espanhóis e portugueses o milho foi levado
para a Europa e se espalhou pelo mundo
tod o. Entre muitas c ulturas p récolombianas é tid o como uma planta
sagrada, ligada ao sol e a fartura. Herança
dos índios, os brasileiros adotaram o milho
em inúmeras formas, na culinária e no trato
para os animais.
Na região caip ira o milho é planta
obrigatória das roças, no período que iniciam
as chuvas são plantados, quando saem as
primeiras espigas e iniciam a granação temse a boneca do milho, alegria do lavrador e
das crianças que apanham algumas para
brincar. Depois quando os cabelos ficam
escuros e murcham é hora de reunir a família
ou vizinhos e fazer a pamonha, que por ser
muito trabalhosa acaba tornando-se um
momento de reunião familiar e de lazer,

nesta época surgem os bolos, c urais,
bolinhos, espigas assadas, cozidas e toda
sorte de aproveitamento. Após alguns dias
as espigas começam a secar, depois de secas
elas viram para baixo e são colhidas (quebra
do milho) e jogadas na bandeira (monte de
milho ), as es pigas q ue c res ceram
deformadas ou que não granaram (restolhos)
ficam nos pés e mais tarde servem como
alimento aos animais ou para forragem
(palha do milho). No paiol, o milho é
guardado para o ano todo, serve como
alimento aos animais, inclusive para os ratos
que fazem a festa, por isso vemos muitos
deles cercados a zinco ou suspensos para
se evitar os ditos ladrões, que dado a boa
alimentação chegam a grandes proporções,
de onde deriva a expressão: -Parece rato de
paiol! Pensando bem nem só os ratos
roubam milho, na roça as capivaras fazem
estrago, bem como alguns gatunos que não
se controlam ao passar diante do milharal
verdinho e no ponto para uma boa pamonha.
Apó s deb ulhad o, o milho pode ser

umedecido e socado no pilão com um pouco
de cinzas para se tirar o miolo (coração) e
se preparar a canjica. Para a farinha seu
miolo é retirado no monjolo e colocado de
molho por cerca de uma semana, em seguida
volta para o monjolo onde é socado até ficar
bem moído, depois é peneirado sobre o
forno q uente fo rmand o os bijus e
consequentemente a farinha de milho, esta
mesma massa pode ser acrescida de açúcar
e ovos e ser assada em pequenas porções,
dando origem as orelhas de padre. Mulheres
que usam saias e deixam aparecer as bordas
do saiote, segundo dito popular, estão
vendendo farinha.
Além de todas as utilidades, o milho é
referencia nos negócios, quando se quer
vender um bom frango, carneiro ou cabrito,
se diz: -O bicho é criado no milho!. Ou
ainda para se saber se o compadre tem ou
não o dinheiro para pagar alguma coisa,
pergunta-se se tem ou não o milho na mão.
Bem, mas o grão do milho não é tudo, tem
ainda o s c ab elo s que s ervem c omo

diuréticos, os sabugos usados como rolhas,
para se fabricar brinquedos, lavar as orelhas
ou tirar encardido dos pés e a palha que
além de forragem, são selecionadas a dedo
para se fabricar um bom cigarrinho. Na
atualidade o milho é utilizado como auxilio
na manufatura de fios, no fabrico de óleos,
amido, goma, xarope, papel, cola e na
industria têxtil e alimentícia. Dado a tantas
utilidades, o milho alimentou por séculos
as gerações caipiras, juntamente com a
mandioc a e o feijão , garantind o a
sobrevivência dos povoados distantes da
costa. Bendito seja o milho e o Grande
Espirito (Nhandeiara) que fez brotar do
guerreiro Avanti esta preciosa planta. O
guerreiro que matou Avanti morreu a seu
tempo, porém o herói da história foi o
guerreiro venc ido, que continua vivo,
renascendo em cada plantação, em cada roça
de milho.
Prof. Valter Cassalho
COMISSÃO PAULISTA DE
FOLCLORE
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DIRETO DA POLÍCIA
PM Junqueira

Prefeitura de Borda da Mata realiza
operação tapa buracos no município

PMs de Borda da Mata e Tocos do Moji fazem
apreensão de munições no bairro Espraiado
No dia 26 de maio, na cidade de Tocos do Moji, a PM recebeu varias denúncias
sobre recargas e cartuchos e também disparo de arma de fogo no bairro Espraiado.
Foram realizadas diligências no local pela PM de Tocos do Moji juntamente com a
PM de Borda da Mata, onde foi encontrado na residência do autor diversos matérias
de recarga de munição e também de cartuchos vazios e intactos bem como: 02
cartuchos intactos de calibre 36; 02 cartuchos intactos de calibre 28; 82 espoletas
para cartuchos; 02 cartuchos semi-carregados de calibre 32; 11 cartuchos vazios de
calibre 36; 25 cartuchos vazios de calibre 28; 01 cartucho semi-carregado calibre 32;
01 recipiente contendo pólvora cbc; 01 soquete de madeira usada para fabricação
de cartuchos; 02 recipientes contendo chumbos de diversos calibres. Foi dado voz
de prisão em flagrante ao autor, sendo este e os materiais apreendidos conduzidos
até a Delegacia de Policia Civil.

Dono de Fusca deixa o carro a noite toda na
Rua Capitão Cipriano de Castro e ele é furtado
No dia 05 de junho, por volta das 22h, a vitima estacionou seu veiculo VW/Fusca
de cor branca, placa de Borda da Mata, na Rua Capitão Cipriano de Castro deixando
o mesmo passar a noite inteira na rua. Quando retornou para pegar o referido
veiculo, somente no dia posterior, notou que indivíduos não identificados o haviam
furtado. O cerco e bloqueio que é sempre realizado pela PM nesses casos ficou
prejudicado devido o horário da comunicação do furto, porém foi repassado a
comunicação do furto para todas cidades vizinhas.

PM recupera Moto furtada em Borda da Mata
No dia 07 de junho, a vítima procurou a PM de Borda da Mata e relatou que
deixou sua moto estacionada próximo ao Pronto Socorro Municipal durante o período
em que ficou de observação naquele órgão e ao sair notou que a mesma não se
encontrava no local. Após comunicação do furto, a PM realizou contato com as
cidades circunvizinhas e deu início ao rastreamento no intuito de localizá-la, sendo
que no decorrer dos fatos o veiculo foi localizado abandonado na estrada que dá
acesso a Tocos do Mogi/MG, sendo a mesma restituída ao proprietário.

Ruas
beneficiadas
com a
Operação
Tapa
buracos

O Depart amento de Obras da
Prefei tura Mu nicipal de Bo rda da
Mata realizou na primeira quinzena de
j u nho de 2 0 1 5 a o peração t apa

buracos em diversas ruas asfaltadas
do município. Foram 12 mil quilos de
massa asfáltica para recapeamento de
vias nos bairros Santa Ri ta, Santa

Cruz, No ssa Senho ra de F át ima,
pro xi mi dades da ant i ga est ação
ferroviária e distrito Cervo também vai
receber os reparos.

Futsal Módulo II de Borda da Mata é vice
campeão dos Jogos Escolares de Minas Gerais
Equipes de futsal módulo I e handebol módulo II conquistam o 4º lugar
Borda da Mata se destaco u em
Extrema/MG du rante a etapa
microrregional dos Jogos Escolares de
Minas Gerais (JE MG). As esco las
classificadas em primeiro lugar na etapa
municipal dos Jogos participaram entre
os dias 25 a 31 de mai o, da fase
micorregional, em Extrema/MG. Borda da
Mata foi representada por mais de 50
atletas e conqui stou resultados
importantes. Alunos da Escola Municipal

Benedita Braga Cobra, Escola Estadual
Lauro Afonso Megale, Escola Estadual
Dom Otávio Chagas de Miranda e Colégio
Nossa Senhora do Carmo integraram os
times.
A equipe de Futsal Masculino Módulo
II subiu no pódio com o segundo lugar. A
categoria foi disputada por 18 escolas. O
Futsal Masculino Módulo I terminou em
quarto lugar na co mpetição. A
modalidade teve 19 escolas na disputa.

O handebol Masculino Módulo II também
encerrou a participação em quarto lugar.
A equipe de handebol feminino módulo I
não realizou jogos por conta da ausência
de documento de uma das atletas.
Os alunos foram acompanhados dos
respectivos técnicos e professores de
Educação Física e dos representantes do
Departamento de Esporte de Borda da
Mata, Regina Moreira, Antonio Salgado
e Rosi Chicano.

Edital para curso de soldado
da PMMG está aberto!
Está aberto o edital para o
Curso de Formação de
Soldados que iniciará em
2016! Se você também
tem vocação para servir e
proteger, venha
fazer parte da nossa
Instituição!
Confira o edital:

Jogos
Escolares em
Extrema(JEMG)

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/
crs/18032015125554610.pdf

Período de orientação terminou e fiscalização de trânsito será intensificada em Borda da Mata
A Polícia Militar de Borda da Mata, a partir deste mês de junho, irá intensificar os trabalhos de fiscalização no trânsito em toda a cidade, não somente
na área central. Os PMs atuarão com o objetivo de coibir infrações cometidas pelos motoristas nas ruas do município, tais como estacionamento
irregular, falta de cinto de segurança, falar ao celular enquanto dirige, dirigir sem CNH e documentos de porte obrigatório, capacetes sem viseiras,
dentre outras. Orientamos a todos condutores que adotem medidas a evitar o cometimento de tais infrações para que também possam
evitar futuros transtornos com multas e/ou apreensão de seus veículos.
Importante ressaltar que o período de carência onde a PM estava advertindo e orientando os condutores terminou, ou seja, serão tomadas todas as
medidas conforme prevê o Código de Transito Brasileiro (multa, apreensão, etc.), inclusive, nos períodos festivos,
a fiscalização será intensa quanto as normas de trânsito.
O objetivo é tornar Borda da Mata uma cidade ainda melhor para se viver, com um trânsito organizado e seguro.
Polícia Militar de Borda da Mata

Promotor de Justiça de Borda da Mata realiza palestra no Encontro de Famílias do Cras
O Encontro de Famílias do Cras Sebastiana Marques em Borda da Mata reuniu beneficiários de programas socioassistenciais na Câmara Municipal, na noite de 28/05/15, para palestra com o
promotor de justiça Sérgio Brito Ferreira sobre a Lei 13.010/2014, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e é conhecida como “Lei da Palmada”.
Após a exposição do tema pelo promotor, os participantes puderam tirar dúvidas. O assistente social do Cras, Luciano Silva, e a conselheira tutelar Cláudia também esclareceram dúvidas
das famílias. Na ocasião, a gestora do Bolsa família, Selma Moreira falou sobre as condicionalidades do programa para manter o benefício.
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Praça no distrito Sertãozinho em Borda da Mata está finalizada
JC
Contabilidade

Abertura de firma,
Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos,
construção civil e
Contabilidade em geral

Av. Alvarina Pereira
Cintra,45
Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG
A praça central do distrito Sertãozinho em Borda da Mata recebeu novo projeto de paisagismo, postes de iluminação ornamentais e novos bancos. A obra da
Prefeitura de Borda da Mata foi concluída em maio de 2015.

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

Vende-se
(01) terreno de 360 m²
(a 300 metros da Praça Central)
Rua Frrancisco Marques da Costa, 245
Centro - Borda da Mata - MG
Valor:R$300.000,00
Tratar pelo Telefone:(35)9834-5107

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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Inscrições para escolha de
novos conselheiros tutelares
em Borda da Mata estão
abertas até 17 de julho
As inscrições de candidatos, conforme o edital
publicado em 03 de abril de 2015, estão abertas até
o dia 17 de julho de 2015.
No período de 03 a 07/08/2015, é a realização do
curso preparatório aos candidatos inscritos. No dia
15/08/2015, acontece a prova de conhecimento. Em
22/08/2015, acontece o teste psicológico aos
candidatos. No dia 05/09/2015, será realizada
reunião para esclarecimentos aos candidatos sobre
normas da campanha eleitoral. No dia 04/10/2015,
realização das eleições municipais dos conselheiros.
O edital completo encontra-se no site da Prefeitura
de Borda da Mata www.bordadamata.mg.gov.br

Paróquia de Borda da Mata
completa 157 anos de fundação
No dia 08 de junho o nosso coração
esteve em festa. Foi o aniversário de 157
anos de nossa Paróquia. Ela só existe,
porque nós participamos dela.
Temos a felicidade de t er Nossa
Senhora do Carmo como nossa
padroeira. Somos a Paróquia de Nossa

Senhora do Carmo!
Foi um dia de Ação de Graças e oração
po r t oda sua história. Nest e dia
lembramos de uma forma especial
“Monsenhor Pedro Cintra” que plantou
e cu lti vou nos co rações dos
bordamatenses as sementes da fé, da

esperança e da caridade.
Que Deus abenço e todos os que
construíram a história desta Paróquia,
os que estão construindo e os que
continuarão na sua construção!
Pe. Marcos Eduardo Caliari
Vigário Paroquial.

Fotos: Pascom Borda da Mata - MG

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

Clube Literário e Recreativo
de Borda da Mata
O Clube comunica aos sócios em débito com
as taxas de manutenção, que a partir de 19/06/2015
iniciará as cobranças judiciais de seus créditos,
esclarecendo que esta medida extrema é
necessária a sobrevivência da entidade e
acarretará custas adicionais ao associado.
Até a data supra informada os débitos serão
recebidos na secretaria do Clube de
Segunda feira a sábado no horário de
19h30 as 22h.
Junta administrativa/2015
Jorge Carlos Costa
Genival Carlos Guilherme
João Carlos de Rezende Sáber
Dimas Pinto de Sousa
João Galvão Ribeiro

Missa solene em comemoração aos
157 anos da Paróquia N.S. do Carmo

Careca Paiva participa de mais uma
avaliação de futebol em Borda da Mata
No dia 07 de junho, com organização
de Pirina, Thiago e Bino, houve em Borda
da Mata mais uma avaliação de futebol,
feita por Careca Paiva, que possui um
Centro de Treinamento em Valinhos-SP.
Vieram atletas de várias cidades da região.

O Professor da Escolinha de Borda da
Mata, Thiago agradece a participação de
todos. “Obrigado aos pais e aos “feras
(99/00)” atletas da nossa Seleção Sul
Mineira, categoria (sub-16), que saíram
de suas cidades e compareceram neste

jogo-avaliativo em Borda da Mata com a
presença do amigo e avaliador Careca
Paiva. que gostou e demonstrou interesse
em alguns de nossos atletas... Obrigado
Careca pela atenção mais uma vez com
os garotos da região”.

Seleção Sul Mineira sub-16 com Pirina, Bino e Tiaguinho e Careca Paiva com Tiaguinho

Vaca que teve bezerros trigêmeos
de gestação natural vira
atração em Borda da Mata
Um produtor de Borda da Mata, ficou
muito alegre após comprar uma vaca que
teve bezerros trigêmeo s, fato
considerado muito raro por veterinários.
O produtor rural Benedito Sobreiro de
So uza teve uma surpresa quando
descobriu que os três eram de uma
mesma gestação e até desconfiou da

história, mas quando ele viu a vaca
alimentando os três juntos, não teve
dúvidas de que eram ‘irmãos’.
Muitas pessoas visitam o curral do
produtor para ver os bezerros, o que
enche de orgulho seu Benedito.
Fonte: EPTV

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

Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata, quando aparece
saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da Prefeitura possa ser usado
onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e saldos de alienação, ou seja, com destino
certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro setor. Também há verbas de convênio. Também vale
lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados logo no início do mês.
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Departamento
de Educação de
Borda da Mata
apresenta metas
do Plano
Municipal de
Educação
No dia 27/05/2015, a Diretora do
Departamento de Educação de Borda
da Mata, Gláucia Brandão Guilherme
convidou autoridades, representantes
das instituições públicas do município
e professores das redes municipal,
estadual e privada para conhecerem e
participaram das metas desenvolvidas
para o Plano Municipal de Educação.
Na abertura do evento, Gláucia falou
da importância do Plano Municipal
para nortear o desenvolvimento da
educação no município.
Com base no Plano Nacional de
E ducação e co m a reali dade do
município , foram estabelecidas 20
metas para serem cu mpri das no
decorrer nos próximos dez anos, a
começar em 2016. Ao final da reunião,
foi lida a ata e o próximo passo é o
encami nhament o do P lano para o
Legi sl ati vo para que sej a fei t a a
aprovação pelos vereadores.
Entre as metas qu e deverão ser
cumpridas em curto, médio e longo
prazo, dentro da vigência do plano,
est ão a garant i a da qu al i dade da
educação infantil, fundamental, média,
técnica e superior, além da valorização
do professore e aumento de salário de
fo rma qu e sej am equ i pado s ao s
demais profissionais de nível superior
do município.
E st i vera m
pres ent es
os
pro fesso res e co o rdena do res da
Rede Municipal de Ensino, a direção
da Escol a E stadual Lauro Afonso
Megale, a equipe do Cras Sebastiana
Mar qu es e r epres ent a nt es do
Conselho Tutelar.

Apresentação das Metas do Plano Municipal de Educação

Anuncie no Tribuna Popular - Distribuição gratuita - 18 anos de circulação

Borda da Mata é campeã em três
modalidades em festival de
handebol disputado em Ouro Fino
O curso de Educação Física da Faculdade Asmec de Ouro Fino organizou o FEST
HANDEBOL do qual participaram cerca de 300 alunos de dez cidades do Sul de
minas. Os jogos começam cedo no dia 06/06/2015 e só terminaram no fim do dia.
Além de Ouro Fino e Borda da Mata, time de Paraisópolis, Conceição dos Ouros,
Cacho ei ra
de
Mi nas,
Pou so
A l e g r e ,
In c o n f i d e n t e s ,
Bo m Repouso,
Toledo e Munhoz.
Borda da Mata
co nsagrou- se
campeã co m a
equipe feminina da
Escola E stadual
Dom
Otávio
Chagas
de
Miranda, de 12 a 14
ano s. O t ime
masculino 12 a 14
anos da Escola
Mu n i c ip a l
Benedita Braga
Cobra e o handebol
masculino de 15 a
16
anos
da
E .M. B en e d it a
Braga Cobra.
As equipes de
Borda da Mata
f o r a m
aco mpanha das
pelos profissionais
de Educação Física
do Departamento
Municipal
de
Espo rte e seus
respecti vos
técnicos.
Festival de Handebol em Ouro Fino
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Unidade Básica de Saúde do Bairro Santa Rita é inaugurada em Borda da Mata
A Unidade Básica de Saúde “Carlos
Eduardo do s Sant os Borges” no
bairro Santa Rita em Borda da Mata foi
inaugurada na noite de 10/06/2015. A
UBS vai atender quase 900 famílias,
cerca de duas mil pessoas do bairro
Santa Rita e arredores. A equipe do
Programa Estratégia Saúde da Família é
co mpost a por um médi co, u ma
enfermeira, uma técnica em enfermagem,
um dentista, uma auxiliar odontológica

e três agentes comunitárias de saúde.
Na so lenidade de inauguração,
familiares do homenageado Carlos
Eduardo dos Santos Borges falaram
sobre a vida e prestaram reverência ao
”Cadu”. Seu irmão Carlos Augusto dos
Santos Borges, a sobrinha Luiza Pereira
Bo rges, o fil ho Eduardo Au gusto
Rodrigues Borges e seu pai Dorival
Carlo s Borges fi zeram di scursos
emocionados.

A secretária municipal de saúde, Nádia
Maria dos Santos Pádua, agradeceu a
presença da comunidade, dos
funcionários da Secretaria de Saúde,
da Prefeitura e das autoridades do
município. O prefeito Edmundo Silva
Junior destacou que Borda da Mata tem
co bertura de 100 % do P ro grama
Estratégia Saúde da Família com seis
equipes di stribu ídas nas UBSs do
município e distritos e lembrou as

conquistas na área da saúde em Borda
da Mata, como construção da UBS no
bairro Nossa Senhora de F átima,
reforma e ampliação das unidades nos
bairros Santa Cruz, Centro e nos
distritos Cervo e Sertãozinho e a obra
em andamento no Hospi tal
Monsenhor Pedro Cintra.
A placa da Unidade foi descerrada
por Dorival Carlos Borges eEduardo
Augusto Ro drigu es Bo rges. A

Confira os principais momentos da solenidade de inauguração:

O Prefeito de Senador José Bento, Flávio de Souza
Pinto e o Vice-prefeito de Bom Repouso, Messias
Crispim Brandão estiveram no dia 10 de junho em
reunião na Assembleia Legislativa em BH com
outros prefeitos e deputados discutindo diversos
assuntos de interesse dos dois municípios.

en fe rm ei r a co o rd en ado ra d as
E q u i pes d e P S F, L í di a He l e na
Brandão , apresentou a equ ipe que
começo u a trabal har na Unidade
l o go no d i a 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 . O
atendiment o acont ece de segunda a
se xt a, da s 7 h às 1 6 h3 0 , c o m
at endi ment o médico às segundas,
quart as e sextas.
Haverá atendimento aos sábados
também uma vez por mês.

