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

Quase 500 atletas e mais de 30 dirigentes participam
da 5ª Copa de Futebol de Menores de Bom Repouso
O ex-Governador e atual Deputado Federal
Eduardo Azeredo visita Tocos do Moji

“A participação dos pais este ano foi um
fato marcante na “Copinha””, diz o Professor
Renê, Presidente do Comitê Organizador

Ele foi o responsável, quando
Governador do Estado,
pela emancipação do município,
o qual a população de
Tocos do Moji será eternamente
grata a ele por este
ato que mudou a vida de todos os
tocosmojienses.
Na foto, ao lado do Presidente da
Câmara, Antonio Claret, do
Prefeito, Toninho Rodrigues e do
Vice, Zé Armando.
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Centro Médico de Borda da Mata
já realiza exames de Raio-X

O homenageado “Célio da Zita” durante a premiação
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Prefeito de Senador José
Bento Flávio se encontra com
Presidenta Dilma em Varginha
para estreitar laços de amizades
do município para com o
Governo Federal
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Distrito do Cervo recebe primeira Reunião
Ordinária Itinerante da Câmara Municipal
na história de Borda da Mata
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Presidenta Dilma
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O 31º Vigário de Borda da
Mata - Minas Gerais

Conferência Municipal de Assistência Social
Senador José Bento

Reitor da Basílica de Nossa Senhora do Carmo
Padre: Benedito Ramon Pinto Ferreira
Período - 2007/2013

Foram 0 6 anos i nesquecí veis e
fervorosos. Sua passagem por essa terra
Pe. Ramon deixa um legado de magnitudes e esplendores inesquecíveis.
Desde a acolhida em 2007 quando a
grande caravana de Monte Sião, aqui se
aportou, até hoje, comprovastes suas
grandezas e dotes mágicos.
Vi gári o fervoroso, dedicado,
competente, fez do seu mandato uma
etapa
de
propagações
e

engrandeci ment os a to das as
comunidades. Crescemos na Fé e na
Esperança. Descobrimos segredos, até
então adormecidos dentro de nossos
corações. Vai para continuar sua missão.
Onde quer que estejas Pe. Ramon,
teremos a certeza de que suas magias
jamais deixarão de serem propaladas. Sua
saudade vai durar muito tempo, para
nosso consolo, ficam suas consoladoras
mensagens. Entre elas a mais nobre:
“Tudo passa, Só Cristo permanece”.
Das tantas e tantas maravilhas que nos
deixastes, ficam as lembranças de sua
retidão e zelo da conduta com todas as
co muni dades, i ndi stintamente de
quaisquer beneplácitos.
Nossas vidas são a final Pe. Ramon,
“nunca medidas pelos momentos que
respiramos, e sim, por aqueles capazes
de tirarem nosso fôlego.” As
Comunidades Paroquiais agradecidas
desejam – lhe boa sorte em sua nova
caminhada.
OBS: O Pe. Ramon foi transferido de
Borda da Mata para Santa Rita do
Sapucaí e também recebeu neste mês o
título de Cônego Ramon.

O Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria de Assistência Social
realizou no dia 30 de julho, a III Conferência Municipal de Assistência Social com o tema: “Gestão e
Financiamento do SUAS”. Contou com a participação de usuários da política, conselheiros,
autoridades e da população. Na ocasião foram delimitadas algumas metas para melhoria da gestão da
política de Assistência Social nos parâmetros do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

Arraiá dú Cras – Senador José Bento

Nova Sede do CRAS
Senador José Bento
Para melhor atender os usuários da
Política de Assistência Social, o CRAS
está instalado em uma nova sede muito
mais ampla, situada a Av. 1º de Março
n. 116 - Centro. A nova sede conta com
salas ampl as e bem arejadas, com
muito conforto para atender a toda

população. Sala de atendimento, sala
multi uso, administração, recepção,
banheiros, copa, cozinha e ainda sala
do Tel ecent ro . “To do s são bem
vi ndo s para u ma vi si t a. Venham
conhecer o novo CRAS”, diz o prefeito
Flávio.

Novas instalações
do CRAS de
Senador José Bento

Quadrilha, brincadeiras, música, bingo, diversão e comida boa!
“Tudo du bão e du mió no Arraiá dú CRAS de Senador de José Bento.”

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
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

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

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

Supermercado
Irmãos Machado

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
T RIB UNA
PO PULAR LT D A

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

0
50
5-3
2
4
l.:3
Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Rua Eduardo Amaral, 652
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
Antonio Donizete de Sousa
Diagramação
Priscila Bernardo de Oliveira
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias
pagas serão identificadas como Informe Publicitário.

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
15 -28
Março
15 - 27
Abril
15 - 30
Maio
15 - 29
Junho
14 - 28
Julho
12 - 31
Agosto
15 - 30
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
Dezembro
12
E-mail - tribuna@hardonline.com.br

3

TRIBUNA POPULAR

Prefeito Flávio de Senador
José Bento se encontra com
Presidenta Dilma em Varginha
na inauguração da Unifal
No dia 07 de agosto, a Presidenta
Dilma Rousseff esteve em Varginha para
inauguração
do Campus
da
Universidade Federal de Al fenas
(Unifal) na cidade. Na comitiva da
Presi denta esteve o Mini st ro da
Educação, Aloizio Mercadante, e o
deputado federal Odair Cunha (PT-MG),
at ual vi ce-líder do Go verno no
Congresso. O evento foi na parte da
manhã e aconteceu no Campus da Unifal,
na Avenida Celina Ferreira Ottoni, no
bairro Alto Sion.
O Campus Avançado de Varginha
teve as atividades acadêmicas iniciadas
em março de 200 9 em u m prédio

provisório cedido pelo então prefeito da
cidade, Eduardo Carvalho (Corujinha), com
o apoio do ex-prefeito, Mauro Tadeu
Teixeira, que dedicou especial atenção para
implantar uma unidade da universidade
federal no município. As aulas na sede
própria da Universidade se iniciaram em
março de 2012, depois que o atual Campus
foi construído por meio do Programa do
Governo Federal “Expansão Fase I”.
Aproveitando a visita da Presidenta, o
prefeito de Senador José Bento se
encontrou com ela e demais autoridades
que lhe acompanhavam para estreitar os
laços de amizades do município para com o
Governo Federal.

Distrito do Cervo recebe primeira Reunião
Ordinária Itinerante da Câmara Municipal
na história de Borda da Mata
A reunião só foi possível, graças ao esforço e dedicação do Vereador Walter
Barbinha, para que esse marco entrasse para a história do município
Depois que o Vereador Walt er
Barbinha, do Distrito do Cervo, criou a
Resolução nº 017 de 17 de maio deste
ano, que institui as Sessões Itinerantes
da Câmara Municipal de Borda da Mata,
agora foi realizada a primeira reunião.
Segundo Walter Barbinha, a melhor
maneira de mostrar a popul ação o
trabalho dos vereadores é levando até
eles, já que por vários motivos, muitos
não podem comparecer nas sessões da
Câmara, então ele sugeriu e os vereadores
aprovaram a Resolução que permite fazer
reuniões itinerantes por vários locais do
município.
No dia 02 de agosto, o primeiro local
escolhido para receber a Sessão
Itinerante foi o Distrito do Cervo. Foi uma
reunião Ordinária, quando todos os
vereadores compareceram e ali eles,
apresentaram os projetos que serão
votado s nas próxi mas reuniõ es, as

Vereadores
atuais e o
vereador
Walter
Barbinha,
autor da
resolução

indicações dos vereadores e depois,
mostraram a população como é o trabalho
da casa com debates democráticos.
Segundo o Vereador Walter Barbinha,
os moradores do Distrito do Cervo que
foram assistir a reunião também puderam

fazer suas reivindicações sugerindo
mel hori as para a po pulação. Os
vereadores ouviram e esperam contribuir
no que depender deles para ajudar, não
só as pessoas do Cervo, mas de todo o
Município.

Serviços de conservação de estradas
rurais em Senador José Bento
Prefeito Flávio
com a
Presidenta
Dilma em
Varginha

Lira Tocosmojiense participa de
Roda de Bandas em Gonçalves
A Banda Lira de Tocos do Moji
participou, no dia 04 de agosto, de uma
roda de bandas em Gonçalves - MG, onde
participaram corporações de vários
municípios convidados. A Lira de Tocos

A Prefeitura de Senador José Bento,
junto com a Secretária de Obras, continua os serviços de conservação e
manu tenção de est radas rurai s da
cidade de Senador José Bento.
No 1º semestre do ano de 2013 foram realizados serviços de melhorias

das estradas rurais, implantação de
bu ei ros, restauraçõ es de pont es e
li mpeza de ri os nos bairros Água
P arada, Tu ri ano s, Três Barras,
Marianos, Florianos e Boca da Onça.
O prefeito Flávio Pinto disse que é
i mpo rtante recu perar as est radas

ru rais
do
Muni cí pi o.
“Ent endo qu e é pr eciso f ixar
o
ho mem
no
cam po
e
dispo nibilizar meio s par a qu e
poss a vive r com dignidade
ju nt amente co m su a famíl ia”,
f i n a l i z a o P r ef e i t o .

do Moji foi considerada como uma das
melhores apresent ações do evento.
“Parabéns a todos os integrantes da
Banda Lira Tocosmojiense” diz o
Secretário de Cultura, Márcio Flausino.

Apresentação da Lira
Tocosmojiense em
Gonçalves:

Manutenção das
estradas rurais em
Senador José
Bento

Bordamatense é campeão no Brazil Games
International Taekwondo em São Paulo/SP
Apó s vencer a 2 ª Et apa do
Campeonato Mineiro de Taekwondo
(FETIMG) na categoria juvenil, faixa
vermelha até 63kg, realizado em Belo
Horizonte/MG no dia 14 de julho, o atleta
bordamatense João Victor L. R. Sáber (15
anos), compet iu no 43 st Brazi lian
Taekwondo Festival (Brazil Games), uma
das maiores competições do Taekwondo
brasileiro, que nesse ano segundo os
organi zado res, co ntou com a
participação de mais de 900 atletas. O
evento foi realizado no Ginásio do
Ibirapuera, em São Paulo, entre os dias
26 e 28 de julho, com a participação de
atletas de vários Estados brasileiros e
também de outros países.

(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

Na semifinal João Victor competiu com
um atleta de Mogi das Cruzes/SP,
vencendo-o pelo placar de 9 a 0, o que
significa nocaute técnico. Na final, ele
venceu um atleta do Rio de Janeiro/RJ
pel o pl acar de 6 a 3, sagrando-se
campeão da categoria. “Preparei-me
muito para essa competição, nas lutas
estava bem concentrado e segui as
instruções de meu professor, isso fez com
que eu vencesse”, diz o atleta.
O atleta da União Taekwondo Borda
da Mata/Congonhal, pretende participar
do 15º Campeonato Interestadual que
será realizado no dia 25 de agosto no
Ginásio Esportivo do Colégio Nossa
Senhora do Carmo, em Borda da Mata e

após irá se preparar para o 9º Aberto de
Vargem Grande do Sul/SP e para o Brazil
Open, em Curitiba/PR, ambos no mês de
outubro. “Nosso objetivo é conquistar
medalhas em todas essas competições
representando bem a cidade no cenário
nacional esportivo, como sempre fazemos”,
diz o professor Nilton Flávio, faixa preta 3º
Dan.
“Nossos representantes viajaram em
conjunto com 03 atletas de Congonhal/MG
e 02 de Conceição dos Ouros/MG.A equipe,
além do Ouro de João Victor, conquistou
mais 02 medalhas de ouro, 01 de prata e 02
de bronzes. As empresas Líder Art’s e
Anatex Decorações apoiaram nosso atleta
nesse evento”, diz Nilton Flávio.

Abertura do
evento

João Victor e seu
adversário da
semifinal

Equipe e João
Victor durante
as lutas
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Aniversário – 15 anos!!!
No dia 29 de junho,
comemorou seu
aniversário de 15 anos,
no Clube Literário de
Borda da Mata, a jovem
Tainá, do Distrito do
Cervo. Ela é filha de
Davi da Costa Ferreira e
Lizângela. Os
convidados se sentiram
emocionados com a
sua receptividade,
organização e beleza
de sua festa.
Parabéns, felicidades e
muitos anos de vida!!!

17ª Festa de Santo Antonio, São João
e São Pedro em Tocos do Moji
Os Fest eiro s Serginho e Sel ma
comemoram o sucesso que foi a 17ª
edição da Festa de Santo Antonio, São
Pedro e São João e 3º Arraia Chuchu
Beleza. Nem as noites frias tirou o ânimo
das pessoas presentes no evento, ao
contrário foi um convite a todos para se
aquecerem com as bebidas e comidas
típicas da festa e prestigiar os shows,
com TRIO UAIZAP, BANDA ALFA,
GEAN CARLOS E JULIANO E EDIANA
MASKARO.

Veja alguns flashes
da festa:

O ex-Governador e atual
Deputado Federal Eduardo
Azeredo visita Tocos do Moji
Ele foi o responsável, quando Governador do Estado,
pela emancipação do município, o qual a população de
Tocos do Moji será eternamente grata a ele por este
ato que mudou a vida de todos os tocosmojienses
No dia 1º de agosto, o Deputado Federal Eduardo Azeredo esteve em Tocos
do Moji, onde foi recepcionado pelo
Prefeito Toninho Rodrigues, o Vice Zé
Armando, o Presidente da Câmara, Antonio Claret Pereira, vereadores,
secretários, amigos e convidados. Foi
uma visita rápida onde se reuniram na

Câmara Municipal e discutiram sobre
o s vári os recursos qu e serão
destinados para o município, bem
como futuros projetos, dentre eles a
inclusão do asfaltamento de Tocos a
Bom Repouso dentro do Projeto do
Governo do E stado deno mi nado
“CAMINHOS DE MINAS” .

Visita de Eduardo
Azeredo em Tocos
do Moji:

Anuncie no
jornal Tribuna
Popular

Cemig troca
transformador de alta
tensão em Tocos do Moji
A Cemig
realizou a
substituição
de um
Transformador
de alta tensão
em Tocos do
Moji, o novo
transformador
de 150 kwa
trará maior
segurança
nos horários
de pico no
consumo de
energia,
evitando
assim
oscilações na
rede elétrica.

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

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
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
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Creche Madre Tereza de Saldanha de Borda
da Mata adquire novos berços e brinquedos
As crianças da Creche Madre Tereza
de Saldanha em Borda da Mata agora têm
uma sala de brinquedos novinha. Com
duas mesinhas, mesa de pebolim, cozinha
com churrasqueira e conjunto de
panelinhas, a sala toda decorada com

bichinhos de pelú cia já agradou a
criançada.
Os novos brinquedos são doação da
Cemig por meio do Programa AI6%, o qual
incentiva empregados e aposentados da
empresa a repassar até 6% de seu imposto

de renda devido para os Fundos da Infância
e da Adolescência (FIAs).
A Creche também adquiriu seis novos
berços e seis colchões, comprados com a
renda arrecadada na 1ª Feijoada da
instituição, realizada no dia 16/06/2013.

Novos Berços da
Creche

Novos
brinquedos da
Creche

Conferência de Assistência Social em Borda da
Mata elabora propostas para encontro regional
Com objetivo de discutir, avaliar e
su geri r a Po lí tica Mu ni ci pal de
Assistência Social de Borda da Mata, a
Conferência Municipal de Assistência
Social realizada no dia 01/08/2013 no
Pl enário da Câmara, reuniu
representantes do governo e sociedade
ci vi l para palestra, el aboração de
propostas e eleição dos delegados que
vão levar as proposições para a
Conferência Regional.
A direto ra regi onal da SEDE SE
(Secretari a
de
E st ado
de
Desenvolvimento Social), Elina Jurema
Co st a, fal ou sobre a pol ít ica da
Assistência Social e a importância da

co nferênci a para defi ni ção de
propostas que vai nortear o serviço no
município.
A mesa da conferência foi composta
pela presidente do Conselho Municipal de Assistênci a Social, Luciane
Arru da Brandani, pel o di reto r do
Departamento de Assistência Social,
Benedi to Vi ei ra da Costa, pela
presidente do Conselho Tu telar,
Marcela Mary dos Santos Monteiro,
pela gestora do Programa Bolsa Família,
Selma Pereira, pela representante do
CRAS, Marília Megale, pela Secretária
Municipal de Saúde, Nádia dos Santos
Pádua, pelo gestor da Assistência So-

cial de Bueno Brandão, Robson Marcos
Pereira, pelo gestor de Assistência Social de Tocos do Moji, Ronaldo José
Leandro e pelo representante da Igreja
Batista, pastor Hélvio de Lima. Esteve
presente também o padre Luiz Carlos.
Os delegados eleitos na Conferência
foram: Regina Maria Moreira como titular e João Neziel Marques de Souza
como suplente. Maria Taiza Pereira
Rezende como titular e Raul Galvão
Pereira como suplente. Kalyton Lucas
Alves Lemes como titular e Hélvio
Madalena de Lima co mo suplente.
Luciano Pereira da Silva como titular e
Marília Barbosa Megale como suplente.

Conferência de
Assistência Social e
abaixo os
Delegados eleitos
para o Encontro
Regional

Reformas e construções no Cemitério
de Borda da Mata devem ser feitas
até 27 de outubro de 2013
O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata informa que os serviços e revestimentos de
túmulos no Cemitério Municipal de Borda da Mata, deverão estar concluídos até o dia 27 de outubro
de 2013. Após esta data será autorizado apenas os serviços de pintura e limpeza. Os entulhos
derivados dos serviços devem ser removidos para as caçambas.

Segunda etapa da campanha
de multivacinação contra
paralisia infantil começa
dia 19/08 em Borda da Mata
As crianças de 0 a 5 anos participam
da segunda etapa da campanha de
multivacinação contra a paralisia infantil
à partir do dia 19/08/2013. O dia “D” da
vacinação é 24/08 em todo o país, em
Borda da Mata, as mães podem levar os
filhos ao Centro Médico Benedito Cobra
Neto ou aos postos dos bairros rurais e
urbanos nas datas pré-estabelecidas. A
ação tem o objet ivo de manter a
erradicação da poliomielite no país.
Confira calendário com as datas e
locais da vacinação:
19/08/2013 – Segunda-feira
8:30 – Bocaina
9:30 – Sertãozinho
20/08/2013 – Terça-feira
8h – Bogari
9h – Barro Amarelo
10h – Cervo
21/08/2013 – Quarta-feira

8h – Palma
9:30h – Serrinha
13h – Santa Terezinha
22/08/2013 – Quinta-feira
8h – Campo
9h – Boa Vista
10h – Gaspar
13h – Santa Rita
24/08/2013 – Sábado
8h às 17h – Centro Médico Benedito
Cobra Neto
26/08/2013 – Segunda-feira
8:30h – São Benedito
9:30h – Santa Edwirges
13h – Santa Cruz
27/08/2013 – Terça-feira
8:30h – UBS Monsenhor Pedro Cintra
13h – São Judas
28/08/2013 – Quarta-feira
8:30h – UBS Nossa Senhora de Fátima
13h – Santo Antônio

Borda da Mata terá mais
três cursos profissionalizantes
pelo Pronatec
O CRAS Sebastiana Marques já está
fazendo pré-matrículas para os cursos do
PRONATEC (Programa Nacional de
Acesso Técnico e Emprego) que serão
realizados em Borda da Mata. Os cursos
auxiliar admini strativo , agente de
informações turísticas recepcionista
terão início no mês de setembro e serão
ofertados pelo Instituto Federal de
Inconfidentes, Senai e SESC/SENAT,
respectivamente. Os interessados devem
ter ensino médio incompleto. Mais
informações no CRAS Sebasti ana
Marques ou pelo telefone 3445-2315.
Auxiliar Administrativo – Ministrado
pelo Senai
Atua nos processos administrativos
de empresas urbanas e rurai s,
executando atividades de apoio nas áreas
de recu rsos humanos, fi nanças,
pro dução, l ogística e vendas,
observando
os
pro cedi ment os
operacionais e a legislação.
Carga Horária: 160 horas
Início 23/09/2013 - Término: 05/12/2013
Segunda a sexta-feira das 18h30 as
22h30 na EELAM
Requisitos para matrícula:
Escolaridade Mínima: Ensino Médio
Incompleto
Idade: 15 anos completos
Ter inscrição no cadastro único do
Governo Federal
Agente de Informações Turísticas –
Ministrado pelo Instituto Federal do Sul
de Minas

Informa e orienta turi stas sobre
roteiros, programações, serviços e
produtos, bem como presta informações
históricas, culturais e artísticas locais em
postos de atendimento ao turista.
Carga Horária: 200 horas
Início dia 04/09/2013 - Término: março
de 2014
Quarta, quinta e sexta das 19 às 22h na
EELAM
Requisitos para matrícula:
Escolaridade Mínima: Ensino Médio
Incompleto
Ter inscrição no cadastro único do
Governo Federal
Recepcionista - Ministrado pelo
SEST/SENAT
Recepci ona e at ende diferentes
públicos, por meio de diversos canais
de comunicação (telefone, virtual e
presencial). Promove a satisfação, a
qualidade e a excelência no atendimento.
Tria informações e estabelece fluxos de
atendimento, com base nos processos,
produtos e serviços da organização, de
modo a atender com rapidez e eficiência
às necessidades do cliente.
Carga Horária: 160 horas
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II Incompleto
Cadastro Único do Governo Federal
Início 24/09/13 término 02/12/13
Aulas de segunda à quinta das 18 às
22h na Escola Estadual Lauro Afonso
Megale.

Formatura dos alunos da
Rede Municipal, Estadual e
Particular no Proerd, Programa
Educacional de Resistência às
Drogas, em Bom Repouso
No dia 09 de agosto , ocorreu a
Solenidade de Formatura dos alunos da
Rede Municipal, Estadual e Particular no
Proerd, Programa Educacio nal de
Resistência às Drogas, em Bom Repouso
no Clube Literário e Recreativo.
Abrilhantando o evento, militares
pertencentes à Banda de música da
PMMG animaram a ocasião, além de
alunos e professores, compareceram à
solenidade o Comandante da 149ª Cia
PM, 1º Ten. PM Fábio Assis Chiaradia
Araújo Silva, o Vice-prefeito Messias
Crispim Brandão, a Secretária Municipal
de E ducação, Terezinha de Fátima
Alcântara Crispim, o Comandante do
Destacamento do Distrito PM de Bom

Repouso, 3º Sgt PM Bruno Drummond
Fonseca, Lúcia Gomes de Lima, Diretora
das Escolas Municipais da Zona Rural,
Maria do Carmo Rodri gues Sil va,
Diretora da Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão, Maria Graciete
Brandão Crispim, Diretora da Escola
Estadual Coronel Ananias de Andrade,
Salete Olímpia Andrade Pereira, Diretora
da Escola Particular Washington de
Cássio Mariano e Maria Lúcia de
Ol ivei ra, Co nsel heira Tu telar no
município.
O momento mais emocionante da
festa foi quando todos juntos cantaram
a canção do Proerd, coroando a decisão
de dizer não às drogas!

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

“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
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Polícia Militar recaptura
menor foragido da Justiça
no bairro São Benedito

Centro Médico de Borda da Mata
já realiza exames de Raio-X
Desde o dia 15 de julho de 2013, a sala
de Raio-X do Centro Médico Benedito
Cobra Neto em Borda da Mata está
realizando exames demandados pelo
Pronto Atendimento.

Dois técnicos em radiologia trabalham
em escala para atender durante os sete
di as da semana. De acordo com a
Secretaria de Saúde, por enquanto são
realizados exames apenas dos pacientes

de urgência e emergência do Pronto
Atendimento e posteriormente serão
realizados também os exames
demandados em espera solicitados pelos
médicos aos pacientes do município.

No dia 29 de julho, a PM de Borda da Mata retirou mais um infrator das ruas. Diante
das informações passadas pelo Presídio de Pouso Alegre de que um indivíduo de
nome H.L.A. se encontrava na condição de foragido do referido presídio, a equipe
compostas pelos Militares Sargento Charles e Sargento Junqueira da Polícia Militar
de Borda da Mata, após várias diligencias, logrou êxito em localizar e recapturar o
menor o qual se encontrava homiziado no interior de uma residência no bairro São
Benedito. O menor foi apreendido e posteriormente encaminhado a Delegacia de
Polícia para demais providências.

Funcionária de Supermercado
cai em golpe de telefone e perde
1.450 reais em recargas de celulares
No dia 29 de Julho, a PM da cidade de Borda da Mata foi procurada pela solicitante
B. C. B. , funcionária do Supermercado Marçal, a qual informou que recebeu várias
ligações onde a pessoa teria se identificado como um “SARGENTO DA POLÍCIA
MILITAR”, o qual pedia doações de refrigerantes para realização de um evento da
Polícia Militar de Borda da Mata. Alegou ainda que, o autor havia pedido que os
refrigerantes fossem entregues no “Batalhão” de Borda da Mata. Ato contínuo o
autor passou vários números de celulares, solicitando que a vítima efetuasse recargas
de diversos valores, que totalizaram R$1.450,00, o que foi realizado pela vítima. Passado
algum tempo, funcionários do Supermercado estiveram na sede do Pelotão PM para
confirmar a entrega dos refrigerantes, quando foram informados que não havia
nenhuma encomenda ou pedido de doação por parte da Polícia Militar, constatandose que se tratava de um golpe. A Polícia Militar orienta a todos comerciantes que
antes de tomar qualquer decisão precipitada, tais como inserir créditos em celulares
e transferências bancarias, façam contato com a PM local para tirar quaisquer
dúvidas. Golpes por telefone estão cada vez mais comuns em nosso meio.

Homem de Santa Rita
do Sapucaí é preso dentro
de ônibus após furtar bar
no bairro Santa Cruz
em Borda da Mata
No dia 08 de agosto, a equipe composta pelos Militares Sargento Luis e Sargento
Junqueira, após tomar conhecimento de um furto ocorrido em um bar no bairro Santa
Cruz, onde o autor teria subtraído a quantia de R$190,00, logrou êxito em localizar e
prender o autor do furto, recuperando todo dinheiro subtraído. Segundo informações,
o autor após cometimento do crime teria evadido e pegado um ônibus na rodovia
MG 290 sentido a cidade de Pouso Alegre, porém sua fuga foi interrompida quando
a viatura da equipe de Borda da Mata juntamente com uma equipe da Polícia
Rodoviária abordaram o ônibus chegando em Pouso Alegre e surpreenderam o autor.
O autor, além de ser reconhecido pela vítima, confessou o crime, sendo este preso em
flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Borda da Mata para
posterior encaminhamento ao Presídio.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA!!!

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

LS Lúcio Seguros

Sala de Raio-X no Centro Médico

Ex-vereador Quirino Zé do Povo fala do
funcionamento da Sala de Raio X no
Pronto Atendimento de Borda da Mata
A Sala de Radiologia, instalada em anexo ao Pronto Atendimento Municipal, entrou em atividade no mês de julho. É
importante lembrar que, a liberação do recurso no valor de 100 mil reais para a aquisição de todo o equipamento
necessário se deu graças ao empenho do ex-vereador Quirino Zé do povo. O ex- vereador Quirino disse ter ficado muito
contente com a notícia, pois o objetivo maior era o de dar mais comodidade aos usuários do Pronto Atendimento não
tendo esses de serem transportados até o hospital para realizar esse tipo de exame. Quirino agradece ao esforço do
prefeito Edmundo e ao empenho da Secretária de Saúde Nádia, “pois custear um equipamento como esse e dar a devida
manutenção não será fácil para o município.”

Secretaria de Saúde de Borda da Mata adquire
mais um veículo para transporte de pacientes
Para aprimo rar o transpo rt e de
pacientes para outros municípios, a
Secretaria de Saúde de Borda da Mata
adquiriu mais um veículo: uma Citroen
Ju mper com capaci dade para 16
pessoas.
Part e do recurso é

proveniente de Emenda Parlamentar do
Deputado Estadual Dalmo Ribeiro e
outra parte de recursos próprios da
Prefeitura.
Ci nco vezes po r di a, são
transportados pacientes para Pouso

Alegre. Os pacientes que são tratados
em Campi nas t êm transporte
diariamente. Para Varginha e Poços de
Caldas, há transporte três vezes por
semana. Há também carros para Belo
Horizonte quatro vezes por mês.

Novo carro da
Secretaria de
Saúde de Borda
da Mata

Coreto da Praça Nossa Senhora do Carmo
em Borda da Mata começa a ser construído
A P ra ça No s sa Se nho ra do
Car mo , no Ce nt ro de B o rda da
Ma t a v ai gan har u m Co r et o . O
pr o je to da P r efe itu ra
v ai
pro po rci o nar ao s mo rado r es u m
lo cal
pa ra
ap res ent açõ es
cul t u rai s no cent ro no mu nicí pio .

Mui tas
cidades
têm
coretos
nas
praças
p ú b l i c as . In i c i a l m e n te , e l e s
eram
um
espaço
de
descent rali zação
e
democrati zação cultur al.
Su rgiu com os ide ais de

igu aldade da Revolu ção
Francesa, quando a cultura
sai u
do s
ambientes
fechados e pode ser exposta
nas áreas públicas.
A obra tem previsão de
té rmi no em o u t u b ro de 2 0 1 3 .

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

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

Início da construção do Coreto na Praça Nossa Senhora do Carmo

Prefeitura realiza drenagem no Bairro
Amoreiras para captação da água da chuva

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG
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

O Departamento de Obras da Prefeitura de Borda da Mata realiza na primeira semana de agosto de 2013, drenagem no
início da Rua Dr. Pelegrino Franch próximo à Avenida João Olivo megale, com continuação na Rua Orlando Domingos
dos Santos, na entrada do Bairro Amoreiras em Borda da Mata.
A obra soluciona um antigo problema de evasão da água em períodos chuvosos.
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Quase 500 atletas e mais de 30 dirigentes participam
da 5ª Copa de Futebol de M enores de B om Repouso
“A participação dos pais este ano foi um fato marcante na “Copinha””, diz o Professor Renê, Presidente do Comitê Organizador
Um dos maiores eventos esportivos
do país de futebol de menores aconteceu
no mês de julho em Bom Repouso. É a 5ª
Copa Bom Repouso de Futebol de
Menores que, este ano homenageou
Célio Andrade Brandão “Célio da Zita”,
pelos seus feitos para esporte em Bom
Repouso e que ocorreu de 19 a 27 de
julho para as seguintes Categorias - 98/
99, 00/01 e 02/03. Foram oito equipes
participantes que são: CAE de Boa
Esperança – MG; São Cristovão - Betim
– MG; Vasco de Divinópolis – MG;
Careaçu – MG; Gol de Placa - Paulínia –
SP; Bom de Bola - Sumaré – SP; Santos
de Itaguara – MG; Meninos de Ouro Bom Repouso – MG.
Compareceram 48 7 at letas e 32
dirigentes na 5ª edição da Copa Bom
Repouso de Futebol de Menores.
Outro destaque da competição é que é
oferecido na “Copinha” o maior troféu
da categoria em Minas Gerais e também
houve Medalhas para todos os atletas;

Camiseta comemorativa para todas as
delegações; Certificado de participação
para todas as delegações; Nenhuma
ocorrência de qual quer nat ureza;
Presença maciça dos país nos jogos e
Paulínia e Boa Esperança trouxeram a
maior quantidade de pais e familiares para
o evento.
O Professor Renê – responsável pela
Escolinha Meninos de Ouro de Bom
Repouso – foi Presidente do Comitê
Organizador.
Renê disse que gostaria de ressaltar
que o município de Bom Repouso teve
como investimento para a realização do
evento apenas os troféus / medalhas /
certificado de participação e a arbitragem
do evento.
“Todas as despesas de alimentação
dos atletas e dirigentes foram pagas com
recursos dos próprios atl etas e
delegação, dessa forma sem ônus para a
organização o que viabiliza a realização
de novas Copas de Futebol. Cada atleta

e dirigente tem um custo diário (Café,
almoço e jantar) no valor de 15 reais e a
alimentação é terceirizada com um
cardápio elaborado por nutricionista com
dois tipos de carne por alimentação.
Dessa forma isenta a Prefeitura Municipal de qualquer despesa com
alimentação” enfatiza o Professor Renê.
Confira abaixo os resultados da
“Copinha” que mais uma vez agitou a
cidade durante uma semana:
Categoria - 02/03
Fase Ouro
1º lugar - Vasco de Divinópolis - MG
2º lugar - Meninos de Ouro de Bom
Repouso - MG
Fase Prata
1º lugar - Santos de Itaguara - MG
2º lugar - Gol de Placa de Paulinia - SP
Fase Bronze
1º lugar - CAE de Boa Esperança - MG
2º lugar - São Cristovão de Betim -MG

Fase Fair Play
1º lugar - Bom de Bola de Sumaré - MG
2º lugar - Careaçu - MG
Categoria - 02/03
Fase Ouro
1º lugar - Vasco de Divinópolis - MG
2º lugar - Meninos de Ouro de Bom
Repouso - MG
Fase Prata
1º lugar - Santos de Itaguara - MG
2º lugar - Gol de Placa de Paulinia - SP
Fase Bronze
1º lugar - CAE de Boa Esperança - MG
2º lugar - São Cristovão de Betim -MG
Fase Fair Play
1º lugar - Bom de Bola de Sumaré - MG
2º lugar - Careaçu - MG
Categoria - 00/01
Fase Ouro
1º lugar - CAE de Boa Esperança - MG
2º lugar - Meninos de Ouro de Bom
Repouso - MG

Abertura oficial da Copinha

Fotos: Professor Renê

Confira alguns momentos da 5ª Copa de Futebol de Menores

Fase Prata
1º lugar - Vasco de Divinópolis - MG
2º lugar - Gol de Placa de Paulinia - SP
Fase Bronze
1º lugar - Careaçu - MG
2º lugar - Santos de Itaguara - MG
Fase Fair Play
1º lugar - Bom de Bola de Sumaré - MG
2º lugar - São Cristovão de Betim -MG
Categoria - 98/99
Fase Ouro
1º lugar - CAE de Boa Esperança - MG
2º lugar - Bom de Bola de Sumaré - SP
Fase Prata
1º lugar - Careaçu - MG
2º lugar - Vasco de Divinópolis - MG
Fase Bronze
1º lugar - Meninos de Ouro de Bom
Repouso - MG
2º lugar - Gol de Placa de Paulínia - SP
Fase Fair Play
1º lugar - Santos de Itaguara - MG
2º lugar - São Cristovão de Betim -MG
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para melhor atendê-lo
Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

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

Av. Edna da Silva Ribeiro, 900
Bairro Santa Rita(MG 290)
Telefone: (35)3445-1882

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

Mês dos Pais - Mês de Promoções na Ipê!!!

Piso Alfagress
Á partir de R$8,90

Lavadora de
alta pressão
Super promoção!!!

Latex Suvinil 18L
Rende muito,
cobre mais.
Mega Promoção
R$149,90

Furadeira Skil
Super promoção!!!

Telhas de
cimento
Várias cores
Super
promoção!!!

Escadas de Allumínio
Vários tamanhos
Super promoção!!!

* Promoção até 15/09/2013 ou enquanto durar o estoque.

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
Máquina Self-color com simulador de ambiente.
(Tiramos a foto de sua casa e simulamos várias
opções de cores, é só na IPÊ)

9

TRIBUNA POPULAR

Borda da Mata tem IDH
(Índice de Desenvolvimento
Humano) classificado como
“alto desenvolvimento”
Co m a pont uação no Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de 0,730, Borda da Mata é
classificada como Alto Desenvolvimento
Humano, conforme relató rio do
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud).
Borda da Mata ocupa a posição 1.021
no ranking dos municípios brasileiros,
num total de 5.565 cidades. Em dez anos,
o muni cípi o passou do ‘médio
desenvolvi ment o’
para
‘al to
desenvolvimento’. No ano 2000, a cidade
ocupava a posição 1.275 no Brasil com
IDH 0,615.
No quesito Longevidade, Borda da
Mata aparece com nota 0,865, contra
0,776 em 2000 e 0,744 em 1991. Em Renda,
a nota do município é 0,703, contra 0,678
em 2000 e 0,622 em 1991. No setor de
Educação, o município saltou de 0,282
em 1991 e 0,443 em 2000 para 0,640
atualmente.

Na região do Sul de Minas, composta
por trinta municípios vizinhos, Borda da
Mata aparece em 4º lugar, atrás apenas
de Pouso Alegre (0,774), Cambuí (0,751)
e Extrema (0,732).
O IDHM (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) é um índice que
mede o desenvolvimento humano de
uma unidade geográfica de maneira geral
e no s quesit os Educação, Renda e
Longevidade. A pesquisa é feita pelo
Programa das Nações Unidas (Pnud) a
cada 10 anos.
1º Pouso Alegre (0,774)
2º Cambuí (0,751)
3º Extrema (0,732)
4º Borda da Mata (0,730)
5º Paraisópolis (0,729)
6º Monte Sião (0,724)
7º Ouro Fino (0,722)
8º Santa Rita do Sapucaí (0,721)
9º Itapeva (0,720)
10º Jacutinga (0,715)

Borda da Mata participa de Conferência
Intermunicipal de Cultura em Cambuí
Borda da Mata estava entre as 12
cidades do Sul de Minas que participaram
da 1ª Conferência Intermunicipal de
Cultura realizada em Cambuí no dia 31/
07/2013. Com o objetivo de promover a
discussão e proposição de políticas
públicas voltadas para a cultura, a
comissão organizadora, formada pelos
municípios Cambuí, Estiva e Senador
Amaral, chamou as cidades vizinhas para
discutir o tema “Uma política de Estado
para a Cultura”. Além de Borda da Mata
e as cidades organizadoras, participaram
também, representantes do governo,

artistas, produtores e gestores culturais
de Brazópolis, Camanducaia, Cambuí,
Conceição dos Ouros, Consolação,
Congonhal, Ipuiúna, Senador José Bento
e Paraisópolis.
A diretora do Departamento de Esporte
e Cultura de Borda da Mata, Regina
Moreira, a coordenadora do programa
Minas Olímpica, Rosi Chicano, e o
assistente esportivo Thiago Palmeira
Senna Lima participaram das discussões
do Eixo 1 – Implementação do Sistema
Nacional de Cultura, já que Borda da
Mata vai começar a arrumar a

documentação para a cri ação do
Conselho de Cultura e assim dar início
às atividades na área.
Quatro eixos temáticos do Sistema
Nacional da Cultura foram discutidos:
Implementação do Sistema Nacional de
Cu lt ura; P ro dução Simbó li ca e
Diversidade Cu ltural; Cidadani a e
Direitos Culturais; e Cultura como
Desenvol vi ment o Sustent ável . As
propostas elaboradas em cada eixo
serão levadas à Conferência Estadual
de Cultura por meio dos delegados
eleitos.

Thiago Senna, Regina Moreira e Rosi Chicano e a Conferência em Cambuí

AVISO DE
LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da Mata fará licitação na modalidade
de Carta Convite nº. 001/2013, tipo menor preço global, cujo objeto
é contratação de empresa para realização de rampa de acesso no
prédio da Câmara Municipal de Borda da Mata, visando a
acessibilidade de todos, conforme memorial descritivo e planilhas em
anexo. A abertura dar-se-á no dia 30/08/2013, às 14:00 horas. O
Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª
feira, das 12 h às 18 h, na Avenida Wilson Megale, nº. 790 - 3º andar
- Centro – Borda da Mata, CEP 37.564-000. Telefone (35) 34451647. – HERBERT NILSON DE TOLEDO – Presidente da Câmara
Municipal.

“Encontro de Famílias” do Cras de Borda
da Mata palestra sobre higiene bucal
Os moradores do distrito Cervo e dos
bairros Santa Cruz, Santa Edwirges e São
Benedito participaram de palestras
promovidas pel o Cras Sebastiana
Marques de Borda da Mata sobre Higiene
Bucal.

No dia 08/08/2013, o “Encontro de
Famílias” foi na Escola Estadual Pio XII,
no Cervo. No dia 13/08/2013, a reunião
aconteceu na Escola Municipal Antônio
Marques da Silva, no bairro Santa Cruz.
O dentista Fabrício da Motta Silva
falou sobre a importância de manter a

higiene bucal para a saúde. Todas as
pessoas que participaram do encontro
receberam kits com escovas, fio e creme
dental. A ação é resultado de uma parceria
entre o CRAS, a Unidade Básica de
Saúde e a Esco la dos respectivos
bairros.

Panificadora e Lanchonete Primor
Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
Calçadão Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

“A palavra falada é como uma abelha: tem mel e tem terrão.”
( Arnaldo Niskier )
“A vontade é a chave que abre as algemas da preguiça.”
( João Batista de Araújo )

Encontro de Famílias promovido pelo CRAS de Borda da Mata no Distrito do Cervo
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3º Campeonato de Futsal Antônio Amaury da Rosa em Tocos do Moji
Teve inicio no dia 09 de agosto, o 3º Campeonato de Futsal
Antônio Amaury da Rosa em Tocos do Moji.
Veja Tabela da 1ª fase e os times participantes:

Toninho Rodrigues e Zé Armando dando o pontapé inicial do campeonato de futsal

Termina IX Campeonato Intermunicipal
de Futebol Amador de Tocos do Moji
No dia 11 de agosto, terminou o IX
Campeonato Intermunicipal de Futebol
Amador de Tocos do Moji, com uma
grande final entre Sertão F.C x UZ”Yndio

Uz`Ýndios

no aspirante e no titular Tocos F.C x
Caetanos F.C.
Vitória do time do Sertão da Bernardina
no aspirante e Tocos do Moji foi o

Sertão da Bernardina

Campeão no Titular. O Prefeito Toninho
Rodrigues e o Vice Zé Armando fizeram
a premiação e entrega dos Troféus aos
vencedores.

Tocos do Moji

Solenidade de Premiação

Equipes
participantes do
campeonato de
futsal em Tocos
do Moji
Caetanos

