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A Câmara Municipal de Borda da Mata – MG - disponibiliza
à população sítio institucional no endereço

http://www.bordadamata.mg.leg.br/
Embora ainda esteja em processo de alimentação de informações, o
cidadão já pode consultar as informações relativas aos repasses e
despesas realizadas pelo Poder Legislativo. Trata-se de uma ação que
visa dar maior publicidade aos atos da Câmara Municipal em
cumprimento da Lei de Transparência.
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Escolas municipais de Borda da Mata
comemoram Semana da Criança
A semana da criança é uma das datas
mais aguardadas pel os alunos das
escolas da Rede Municipal de Ensino
de Borda da Mata, pois o calendário é
todo voltado para atividades de lazer e
entretenimento
co m
cardápio
diferenciado e cheio de guloseimas para

a criançada.
Na Creche Madre Tereza de Saldanha
e no Cemei Professora Ana Maria Cabral
dos Santos, teve piquenique em um
sítio, gincanas, brincadeiras e merendas
diferentes como pizza, lanche e bolo.
Nas escolas municipais, E. M Benedita

Braga Cobra, E. M. Francisco Souza
Costa, E. M. Professora Diva Ribeiro e
E. M. Antonio Marques da Silva, a
semana que ant ecede o di a das
crianças, 12/10, também contou com
atividades especificas para festejar a
data.

Semanda da
Crianças em
Borda da
Mata

Secretaria de Saúde de Borda da
Mata promove atividades de
prevenção ao câncer de mama
durante campanha “Outubro Rosa”
Durante todo o mês de outubro, a
campanha mundial “Outubro Rosa”
al ert a mul heres
so bre
a
importância da
prevenção
e
diagnó st ico
precoce do câncer
de mama. Em
Borda da Mata, a
Secretaria
de
Saúde promove entre os dias 20 a 24 de
outubro, intervenção na Praça Antônio
Megale, no centro do município, onde a
equipe de enfermagem vai realizar
agendamento de mamografia, entregar
panfletos explicativos sobre o auto
exame da mama, além de aferição de
pressão arterial. A equipe odontológica
também vai participar da ação.

O câncer de mama é o segundo tipo
de tumor mais frequente no mundo e o
mais comum entre
as mulheres. De
acordo com o
INCA (Instituto
Naci onal
do
Câncer), cerca de
57 mi l novos
caso s
est ão
previ stos para
2015, com cerca de 15 mil óbitos, no
Brasil. A doença acomete com maior
frequência mulheres entre os 45 e 55
anos de idade. Mas os casos podem
ocorrer também nos extremos da vida,
ou seja, abaixo dos 40 e acima dos 60
anos. Se diagnosticado no início, a
chance de cura é grande, por isso a
importância da prevenção.

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

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

CH ALTO FAL ANTES
TWEETER E DRIVER
Consertos e Reformas

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

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

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

Panificadora e Lanchonete Primor

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

Produtos feitos com amor
O melhor pão é na Primor
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Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, 32
Centro - Borda da Mata - MG
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Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2014
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
14 -28
Março
17 - 31
Abril
15 - 30
Maio
15 - 30
Junho
16 - 30
Julho
15 - 31
Agosto
15 - 29
Setembro
15 - 30
Outubro
15 - 31
Circulação Regional. As colaborações assinadas expressam
Novembro
14 - 28
unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
Dezembro
12
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 e Diagramação
Antonio Donizete de Sousa
Impressão:
Pouso Graf
Tiragem: 2.000

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

E-mail tribunapopular1@hotmail.com

3

TRIBUNA POPULAR

Agentes Comunitários de Saúde de Borda
da Mata recebem capacitação técnica
Entre os dias 08/08/2014 e 03/10/
2014, os agentes comunit ários de
saúde das seis equipes do Programa
Estratégia Saúde da Família de Borda
da Mat a receberam capaci t ação
técnica.

Os enfermeiros Silmara Rodrigues,
Sueli Werneck, Maria Helena Cirqueira,
Jo yce do Co ut o Mart i ns, Hel o á
Silvério, Alessandro Teixeira, Adjane
Trevis Niccioli e Lídia Helena Brandão
ministraram palestras sobre temas

inerentes ao trabalho desenvolvido
junto às famílias bordamatenses. A
psicó l oga Mari a Amél ia Go uvea
Guilherme tratou dos temas saúde
ment al e at enção à pesso a co m
deficiência durante o treinamento.

Edmundo Silva Junior de
Borda da Mata recebe prêmio
“Prefeito Cidadão 2014”

Capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde

Prefeitura de Borda da Mata recebe quatro mil mudas
de árvores para reflorestar margens do Rio Mandu
As margens do Rio Mandu em Borda
da Mata vão receber cerca de quatro
mil plantas, entre elas, jacarandá, cedro
e árvores frutí feras. O projeto de
reflorestamento partiu da Prefeitura do
município e recebeu apoio da Cemig,

empresa que doou as mudas.
P ara o prefei to Edmu ndo Si lva
Junior, este projeto é muito importante
para Borda da Mata, pois é necessário
cuidar da natureza e, principalmente,
da água para que a abundância dos

recursos hídricos não se esgote. “O
grande legado deste projeto é ensinar
as crianças e adolescentes. A próxima
etapa é montar grupos com as escolas
para a real ização do pl ant i o das
mudas.”

Mudas de árvores que serão usadas para reflorestar as margens do Rio Mandu

O exercício do silêncio é tão importante quanto
a prática da palavra. (William James)

O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Si lva Juni or, recebeu a Co menda
“Prefeito Cidadão 2014” da empresa
Premium Brasil Group. Segundo a
empresa, o prêmio é concedido depois
de avaliar o desempenho dos gestores
de municípios em documentos e sites
ofici ais do s governos est adu ais e
federais, como base nas prestações de
co ntas e o bras realizadas. Para
Edmundo, este prêmio é um estímulo
para continuar trabalhando por Borda
da Mata. “E ste não é u m premio
individual, considero o coletivo, ou seja,
toda a equipe de trabalho, incluindo os
cargos de chefia e todos os demais
funcionários da Prefeitura. Acredito que
o prefeito seja somente o instrumento
para a cidade ser premiada.”
Desde a primeira gestão a frente da
Prefeitura de Borda da Mata, Edmundo

já recebeu seis prêmios. A primeira
indicação foi em 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
“Honra Municipalista”, entregue aos 50
gestores que se destacaram no país. Em
novembro de 2013, foi agraciado com o
Prêmio Juscelino Kubitscheck pela
empresa Premium Brasil. Além disso,
recebeu em 2013, a homenagem Ordem
do Mérito Legislativo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. A quarta
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.
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Festa do Bolo em Bom
Repouso terá show de Mara
Maravilha e bolo de 30 metros
Nos dias 07, 08 e 09 de novembro, será
realizado no Ginásio Poliesportivo de
Bom Repouso, a 7ª Festa do Bolo, sob o
tema “Em busca de um tesouro”. A Festa
do Bolo tem como objetivo trazer para
as crianças e jovens da cidade um
momento de alegria, diversão e reflexão.
O bolo deste ano terá um tamanho de 30
metros e estará sendo realizada uma
gincana que iniciará sexta-feira à noite,

dia 7, e terminará dia 09, domingo. Terá
palestras sobre drogas e dia 09 domingo
à partir das 13h haverá brincadeiras,
entregas de troféus e medalhas para os
participantes da gincana, além de muito
algodão doce, refrigerante ,pipoca e
outras atrações para os participantes e
para encerrar, acontecerá um grande
show com a cantora e apresentadora
Mara Maravilha e Banda.

Vidraçaria Souza

Supermercado
Irmãos Machado

Vidros-Box Acrílico e
Brindex - Acabamento
em gesso

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

A sua melhor opção
de compra

Moradora mais antiga de Tocos do
Moji completa 98 anos de idade
A vida é um presente de Deus e cada
di a vivido deve ser comemo rado/
celebrado. Não podemos ficar esperando
grandes conqui stas para fest ejar;
devemos descobrir nas pequenas coisas
a Graça de Deus. Assim sendo, cada
minuto de vida deve ser celebrado e
vivido da melhor maneira possível.
A população de Tocos do Moji se
orgulha de ter celebrado no último dia
27/09 o nonagésimo oitavo (98 anos)
aniversário de Dona Vicentina da Silva
Flausino. Muito lúcida e com a alegria
qu e l he é constante, est a foi
homenageada por filhos, netos, bisnetos
e demais familiares e amigos. A emoção
tomou conta de todos, principalmente
do s filhos (a) ao relembrarem as
inúmeras difi cul dades as qu ais a
“mãezinha” passo u. As lágrimas

derramadas explicitaram a satisfação
única de ainda poder “desfrutar” do colo
e do “cheiro da mãe”. Durante toda
celebração ficou muito claro que a família
de Dona Vicentina é uma família de fé.
Fé qu e com certeza consist e num
sustentáculo para o enfrentamento das
dificuldades e conquista da longevidade
da vida.
Tive o prazer de estar presente na
residência de Dona vicentina alguns dias
antes de seu aniversário e esta me falou
sobre sua alegria de viver. Contou-me
que ama se divertir e dançar. Acredita
ser este o segredo da saúde e da
felicidade. Quando a perguntei sobre
seu maior sonho, esta me respondeu que
ela o realizou e ainda vive a realização
deste sonho, sendo ele a construção de
sua família. Família que segundo ela é a

base de tudo. Sempre compreendeu a
diversidade de pensamento dos Filhos
(a) e sempre viveu pra eles. Por fim dona
Vicentina me emocionou ao relatar que
sofria de desmaios e, que sua mãe a
entregou a Nossa Senhora Aparecida a
qual lhe realizou um milagre curando-a.
Sempre trabalhou como Dona de Casa e
certa época de sua vida atuou como
Servente Escolar junto com a Dona Dita
do Zé Bastião, trabalho este que a
ajudou a aposentar; disse emocionada
dona Vicentina.
Parabéns dona Vicentina! Que Deus
te conserve por muitos e muitos anos
entre nós. Que a tua alegria de viver
contagie nossos corações. Que teus
filhos (a) dividam conosco a alegria que
emana de ti.
Vanderlei C. Silva

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

Festa de Aniversário de Dona Vicentina em Tocos do Moji

Nos dias 18 e 19 de outubro, haverá em Borda
da Mata, no Ginásio Poliesportivo show com
Peppa Pig às 17h e às 19h. Não perca esse
grande espetáculo e tragam suas c
rianças para se divertirem.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da Audiência publica do segundo
quadrimestre de dois mil e quatorze,
em atendimento ao artigo nono, parágrafo
quarto da lei complementar nº101/2000.

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

Agora sob nova Direção
“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

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

(Próximo ao Centro Médico)

Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 controlador interno deu boas vindas a todos e agradeceu a presença.
Convidou as autoridades políticas presentes para tomarem seus lugares. A seguir explicou o
porque da importância de uma audiência publica. Foi convidada a tomar a palavra a Diretora
do departamento de Educação, Lucilene Santos Rosa. Essa iniciou com a exposição dos valores
utilizados com a merenda escolar no decorrer do ano, também foi instituído o projeto “hortas
na escola” capacitação dos professores, viagens realizadas, reuniões e visitas. Expôs também
os gastos com a manutenção das atividades do departamento, sendo recursos próprios ou
externos, gastos com o transporte escolar, gasto com bolsas de estudos, com reformas e
ampliações das escolas principalmente as rurais. A diretora salientou alguns prêmios obtidos
pelos alunos da rede municipal, citou também para finalizar sua apresentação o blog do
departamento. O controlador tomou a palavra e passou para a Diretora do Dep. Da Saúde
essa iniciou com gastos do departamento com compra de veículos, medicamentos, gastos com
programa de saúde familiar, manutenção do transporte ligado à saúde, com assistência
fisioterapeuta, digo fisioterápeutica, gastos com Unidade básica de saúde, sede e distritos.
Enumerou as consultas realizadas em todas as áreas inclusive odontológica, e finalizou sua
apresentação com os números do programa da saúde familiar. O controlador chamou a palavra
o chefe do serviço de assistência social. Ronaldo José Leandro ele iniciou citando as oficinas
oferecidas pelo departamento juntamente com a prefeitura assim como recursos disponíveis
para a execução e quantia gasta até então. Salientou que juntamente ao programa de saúde
familiar promove vários grupos e reuniões. O senhor Ronaldo explanou sobre reuniões oferecidas
pelo departamento e que está sendo bem acolhido pelos munícipes. Finalizou com algumas
explicações com gastos mensais e passou a palavra ao contador. O contador Willian passou a
palavra, digo o controlador Willian passou a palavra ao contador André Luiz da Rosa que
iniciou sua exp lanação com a imp ortância da realização da Audiência Pú blica e sua
obrigatoriedade em lei. Demonstrou as metas anuais e receitas primárias, nominal, divida
consolidada e consolidada liquida. Passou então para os resultados, receitas primárias e res
digo despesas primárias e então o resultado primário. A seguir apresentou o resultado nominal
e por fim um comparativo entre o previsto e o realizado e um resumo da execução orçamentária
da receita, despesa e em resultado orçamentário. O contador citou os gastos com pessoal,
aplicações com departamento de saúde, aplicações com FUNDEB e aplicações como ensino e
assim finalizou a sua apresentação passou a palavra ao controlador Willian que agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a Audiência. Não havendo mais nada a tratar eu Gabriele
Cecília Pereira lavro a presente ata que será assinada por todos.
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Prefeitura de Borda da Mata inicia construção de Praça no
Morro do Santo Cruzeiro para torná-lo mirante do município
O morro do Santo Cruzeiro é um ponto
em Borda da Mata onde é possível ter
uma vista panorâmica do município, por
isso, a Prefeitura de Borda da Mata
iniciou, no mês de outubro de 2014, a
construção de uma praça no local. Já foi
realizada terraplanagem e colocação de
brita asfáltica, além de melhoria na
estrada de acesso.
De acordo com o prefeito Edmundo
Silva Junior, o local receberá um projeto
de paisagismo, bancos de concreto e em
um segundo momento, o morro do Santo
Cruzeiro vai receber também iluminação
e sinalização.
Com estas obras, o local tem potencial
para tornar-se importante ponto turístico
de Borda da Mata e belo mirante do
município.

Início da construção da Praça no Morro do Santo Cruzeiro

Ipês na Praça Antônio Megale em Borda da
Mata dão primeira florada em setembro
Durante o mês de setembro, os ipês
brancos na P raça Ant ônio Megale,
centro de Borda da Mata chamaram a
atenção de quem passou pelo local e
receberam vários cliques. A beleza da
planta foi evidenciada pela primeira vez

em setembro deste ano, desde o plantio,
cerca de cinco anos atrás, quando a
praça recebeu um novo projeto de
paisagismo.
O prefeito Edmundo lembra que, na
época, a retirada das árvores fícus, as

quais apresentavam riscos de cair, além
das raízes serem grandes e prejudicar o
solo, causaram certa comoção, mas hoje
percebe a recompensa do novo projeto
da praça com a primeira florada dos
ipês.

Se e o sorriso é sincero, o
bem já aconteceu.
(Jufras Menhal)

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.
Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata

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

Ipês brancos na Praça Antonio Megale

“Compra-se o que tem preço. O que tem valor conquista-se!”
Autor desconhecido

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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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Tentativa de suicídio em Borda da Mata
No dia 24 de setembro, a PM de Borda da Mata foi acionada a comparecer ao
Pronto Socorro, onde o solicitante relatou que havia encontrado seu filho caído
dentro de sua residência com um cinto enrolado no pescoço, porém, sem sinais de
enforcamento, estando o mesmo se debatendo e com a boca espumando. Que
imediatamente levou seu filho até o pronto Socorro e após atendimento médico,
contatou-se que ele poderia ter ingerido algum tipo de veneno ou medicamento em
alta dosagem, sendo este transferido para o Hospital na cidade de Pouso Alegre.

Mulher é presa por desacato a PM
No dia 04 de outubro, durante atendimento de uma solicitação, onde uma mãe
estaria descumprindo determinação judicial a respeito do direito de visita por parte
do pai. A PM de Borda da Mata foi acionada, e após realizar contato com a autora
(mãe da criança), passou a ser desacatada e ofendida com palavras ofensivas, onde
a mãe dizia em todo momento que não entregaria a criança. Diante o exposto a autora
foi presa em flagrante delito pelos crimes de desobediência e desacato.

Dicas de segurança: caixas eletrônicos
1- Cuidado com a Senha. Ela é intransferível e
pessoal;
2- Nunca guarde o cartão e a senha no mesmo
lugar;
3- Quando necessitar de esclarecimentos recorra
aos funcionários conhecidos ou identificados;
4- Jamais aceite ajuda de estranhos ao utilizar os
caixas eletrônicos, Somente aceite ajuda de
funcionários devidamente identificados;
5- Evite conversar com pessoas estranhas dentro e fora do banco;
6- Ao fazer um saque, nunca coloque o dinheiro ou a carteira no bolso de trás. Não
saque quantias elevadas. Prefira as transações bancárias TED e DOC;
7- Ao sair do banco olhe bem para todos os lados para ter certeza de que não está
sendo seguido;
8- Evite contar dinheiro em meio a tumultos, confira seu recebimento enquanto
estiver no caixa, deixando separado o dinheiro que for utilizar;
9- Evite passar em locais isolados ou de pouco movimentos, se possível, procure
fazer caminhos diferentes dos habituais;
10- Qualquer sinal de anormalidade no interior de caixas eletrônicos ou agências
bancárias, como pessoas nervosas, com atitude de total submissão diante de outras
pessoas, deve ser imediatamente comunicado à Polícia Militar através do 190;
11- Se houver necessidade de realizar saques no período noturno, não se dirija
sozinho ao caixa eletrônico;
Qualquer cidadão poderá fazer denuncias pelo telefone
190 e 181. Não é necessário identificar-se.

Campeonato Intermunicipal de Futebol de
Tocos do Moji teve início no final de setembro
No dia 28 de setembro, teve início o
Campeonato Intermunicipal no Estádio
Antônio Bento da Silva município de Tocos
do Moji. A cerimônia de abertura foi
marcada com uma grande queima de fogos
seguida da entrada de três jovens portando
as bandeiras, Nacional, Estadual e
Municipal. Por fim as equipes se fizeram

presente de maneira perfilada e, após o
“ponta pé inicial” do Prefeito Toninho
Rodrigues e seu Vice Zé Armando deu-se
início ao jogo.
A partida de abertura foi o confronto entre
as equipes do Palmeiras do Campo x
Funaça, (ambas de Borda da Mata) as quais
realizaram um jogo emocionante onde a

equipe do Funaça saiu vencedora pelo placar
de 4 a 1. O Evento terá a duração de três
meses aproximadamente. “Esperamos que
este seja um momento de confraternização
entre as famílias e de todos os amantes do
futebol”, diz um dos organizadores.
O campeonato conta com o apoio da
Câmara, Prefeitura e Polícia Militar.

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

Abertura do Campeonato de Futebol em Tocos do Moji
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Confira os principais resultados das eleições 2014
Os dez Deputados Estaduais e Federais
mais votados nas quatro cidades que o
jornal “Tribuna Popular” circula e
ainda Pouso Alegre:

Pouso Alegre
Deputados Estaduais
Raphael Prado - 21.365
Èneas Chiarini - 9.134
Hélio da Van- 5.875
Dalmo Ribeiro - 2.869
Ulysses Gomes - 867
Mauricio Tutty - 1.710
Adalclever Lopes - 1.548
Douglas Vasconcelos - 1.246
Marcio Lubrimar - 1.159
Adonias - 979
Deputados Federais
Alexandre Magno - 13.939
Odair Cunha - 12.234
Bilac Pinto - 9.821
Geraldo Thadeu - 3.483
Carlos Mosconi - 2.375
Rodrigo Pacheco - 1.261
Mauro Lopes - 954
Stefano Aguiar - 839
Joaquim Araguaia - 828
Edson Bitencourt - 828

Borda da Mata
Deputados Estaduais
Harley Fabiany - 3.518
Leonardo Moreira - 760
Ulysses Gomes - 582
Duarte - 553
Dalmo Ribeiro - 550
Raphael Prado - 392
Tereza Navarro - 344
Hélio da Van - 218
Inacio Franco - 172
Dr. Marcos Eduardo Oncologista - 96
Deputados Federais
Odair Cunha - 1.823
Bilac Pinto - 1.354
Geraldo Thadeu - 831
Rodrigo Pacheco - 533
Dimas Fabiano - 483
Eduardo Barbosa - 431
Gustavo Perrella -289
Dâmina Pereira - 193
Miguel Angelo - 178
Alexandre Magno - 164

Bom Repouso
Deputados Estaduais
Harley Fabiany - 2.248
Ulysses Gomes - 1.677
Agostinho Patrus Filho - 369
Alencar da Silveira Jr - 309
Dalmo Ribeiro - 226
Dilzon Melo - 177
Pompilio Canavez - 85
Adonias - 85
Dr. Marcos Eduardo Oncologista - 84
Raphael Prado - 75
Deputados Federais
Odair Cunha - 1.936
Caio Narcio - 1.932
Bilac Pinto - 494
Gustavo Perrella - 336
Renzo Braz - 219
Vilson da Fetaemg - 175
Eduardo Barbosa - 154
Adelmo Leao - 109
Dimas Fabiano - 89
Lincoln Portela – 40

Tocos do Moji
Deputados Estaduais
Tiago Ulisses - 1.066
Ulysses Gomes - 720
Agostinho Patrus Filho - 287
Harley Fabiany - 175
Dalmo Ribeiro - 80
Raphael Prado - 51
Paulo Tadeu - 35
Adonias - 25
Hélio da Van - 22
Duarte - 17
Deputados Federais
Rodrigo de Castro - 884
Odair Cunha - 850
Bilac Pinto - 389
Reginaldo Lopes - 245
Wagner Silva - 52
Geraldo Thadeu - 34
Eduardo Barbosa -16
Miguel Angelo - 14
Marcus Pestana - 11
Fabinho Ramalho - 10

Eleitorados

Governador – Minas Gerais

Senador - Minas Gerais

Brasil - 142.822.046
Minas Gerais - 15.236.578
Pouso Alegre - 97.472
Borda da Mata - 12.977
Bom Repouso - 8.349
Tocos do Moji - 3.727
Senador José Bento - 2.434

FERNANDO PIMENTEL - 5.362.870
PIMENTA DA VEIGA - 4.240.706
TARCISIO DELGADO - 395.039
Abstenção- 3.050.396 - - - Brancos- 1.043.891 - - - Nulos- 1.019.261 - - - - - Votos Válidos-10.123.030 - - - -

ANASTASIA - 5.102.987
JOSUÉ ALENCAR - 3.614.720
Abstenção-3.050.396 - - - - - Brancos-1.441.159 - Nulos-1.749.334—
Votos Válidos- 8.995.689 -

Presidente – Brasil
DILMA - 43.267.438
AÉCIO NEVES - 34.897.196
MARINA SILVA- 22.176.613
LUCIANA GENRO - 1.612.186
PASTOR EVERALDO - 780.505
EDUARDO JORGE - 630.099
LEVY FIDELIX - 446.878
ZÉ MARIA PSTU - 91.209
EYMAEL - 61.250
MAURO IASI - 47.845
RUI COSTA PIMENTA - 12.324
Brancos -4.420.488 - - - - - Nulos- 6.678.580 - - - - - Válidos--104.023.543 - -

Presidente - Minas Gerais
DILMA - 4.829.513
AÉCIO NEVES - 4.414.452
MARINA SILVA -1.554.511
Abstenção - 3.050.396 - - - Brancos--467.144 Nulos - - 612.155 Votos Válidos- 11.106.883

Presidente - Pouso Alegre
AÉCIO NEVES - 37.849
DILMA - 22.198
MARINA SILVA -11.222
Brancos- 3.089 - - - - - Nulos- 3.652
Votos Válidos- 73.885

----Presidente – Borda da Mata
AÉCIO NEVES- 4.963
DILMA - 3.582
MARINA SILVA - 1.024
Abstenção - 2.434
Brancos - 334
Nulos- 444
Votos Válidos- 9.765

DILMA -3.288
AÉCIO NEVES- 3.194
MARINA SILVA - 250
Brancos- 187 - - Nulos - 229 Votos Válidos- 6.796
--

Presidente - S.José Bento
DILMA - 838
AÉCIO NEVES - 775
MARINA SILVA - 161
Brancos-48 Nulos-65 Votos Válidos-1.791

Presidente - Tocos do Moji

FERNANDO PIMENTEL - 25.123
PIMENTA DAVEIGA - 37.466
TARCISIO DELGADO - 2.247
Abstenção-16.846 - - - - - - - - Brancos- 7.895 - - - - Nulos- 7.155 - Votos Válidos- 65.576 - - - - -

Governador - Borda da Mata
FERNANDO PIMENTEL - 3.791
PIMENTA DAVEIGA - 4.675
TARCISIO DELGADO - 191
Abstenção-2.434 - - - Brancos-956 - Nulos- 879
Votos Válidos-8.708 - - -

Governador - Bom Repouso
FERNANDO PIMENTEL -2.867
PIMENTA DAVEIGA - 3.315
TARCISIO DELGADO - 48
Abstenção-1.137 - - - Brancos-597 - - Nulos- 359 - - - - Votos Válidos - 6.256 - - -- -

Governador - S.José Bento
FERNANDO PIMENTEL -897
PIMENTA DAVEIGA -744
TARCISIO DELGADO - 29
Abstenção-530 Brancos-121
Nulos-108 - Votos Válidos - 1.675

FERNANDO PIMENTEL - 1.448
PIMENTA DAVEIGA - 1.378
TARCISIO DELGADO PSB - 22 - - - Abstenção-465 - - - Brancos-254 - - Nulos-153 - - Votos Válidos-2.855 - - ----

ANTONIO ANASTASIA - 41.532
JOSUÉ ALENCAR PMDB -15.827 Abstenção-16.846 - Brancos- 10.430 - Nulos- 11.381 — - Votos Válidos- 58.815

Senador - Borda da Mata
ANTONIO ANASTASIA - 5.384
JOSUÉ ALENCAR - 2.249 Abstenção-2.434 - - - - Brancos-1.291
Nulos-1.517 - Votos Válidos-7.735

Senador - Bom Repouso
ANTONIO ANASTASIA - 3.660
JOSUÉ ALENCAR - 2.023 - - - - Abstenção-1.137 - —
Brancos-783
Nulos-701 - - - Votos Válidos-5.728

Senador - Senador José Bento
ANTONIO ANASTASIA - 806
JOSUÉ ALENCAR PMDB -710 - - Abstenção-530 - - - - Brancos-160
Nulos- 211 - - Votos Válidos-1.533

Os cinco deputados
estaduais mais votados
em Minas Gerais:
Paulo Guedes - 164.831
Mario Henrique Caixa - 130.593
Leandro Genaro - 127.868
Gil Pereira - 104.730
Deputado Sargento Rodrigues 98.841

Deputados Estaduais eleitos
que são conhecidos na região:
Dalmo Ribeiro – 93.828
Tiago Ulisses – 90.589
Dílson Melo – 78.309
Duarte – 75.666
Agostinho Patrus Filho – 74.232
Ulisses Gomes – 69.029
Inácio Franco - 58.620
Adalclever Lopes -58.180

Não eleitos conhecidos
na região:
Leonardo Moreira – 50.306
Rafhael Prado – 29.217
Hélio da van – 12.378
Harley Fabiany– 10.319
Enêas Chiarini – 10.334

Senador - Tocos do Moji
ANTONIO ANASTASIA - 1.668
JOSUÉ ALENCAR - 948 - Abstenção-465 - - - Brancos-353- Nulos- 286 - - - Votos Válidos - 2.623 -

O Segundo Turno das Eleições
Presidenciáveis será no
dia 26 de outubro

Aos meus amigos de Borda da Mata, Cervo e
Sertãozinho, palavras seriam poucas para
demonstrar minha alegria de ter o privilégio de
representá-los!!! Isso muito me emiocionou e
cativou, contem sempre com meu trabalho e
postura ética para representá-los. Saimos dessa
eleição com o senso do dever cumprido.
Obrigado! Confiança se adquire!!!
Abraço Fraterno.
Bilac Pinto

DILMA - 1.662
AÉCIO NEVES - 1.293
MARINA SILVAPSB - 112
Brancos- 81 - - Nulos- 80 —
Votos Válidos- 3.101

Obrigado a todos os amigos e amigas que
votaram no dia 05 de outubro para o
Deputado Federal Geraldo Thadeu, que
obteve a expressiva votação de 831 votos
em Borda da Mata e 34 votos em Tocos do Moji, mas
infelizmente ele não conseguiu a reeleição. Deus lhe pague!

Senador José Bento
Deputados Estaduais
Adalclever Lopes - 465
Dalmo Ribeiro - 398
Ulysses Gomes - 180
Éneas Chiarini - 84
Raphael Prado - 75
Dr. Marcos Eduardo Oncologista - 46
Agostinho Patrus Filho - 39
Tereza Navarro - 36
Adonias - 33
Harley Fabiany - 28
Deputados Federais
Odair Cunha - 643
Dimas Fabiano - 360
Bilac Pinto - 238
Luiz Fernando - 79
Alexandre Magno - 55
Geraldo Thadeu - 26
Carlos Mosconi - 25
Eros Biondini - 12
Patrus Ananias - 9 Paulo Risso - 8

Reginaldo Lopes - 310.226
Rodrigo de Castro - 292.848
Misael Varella - 258.363
Odair Cunha – 201.782
Gabriel Guimarães - 200.014

Senador - Pouso Alegre
Governador - Pouso Alegre

Governador Tocos do Moji

Presidente - Bom Repouso

Os cinco Deputados
Federais mais votados
em Minas Gerais:

José Quirino de Alvarenga Neto
Presidente da Comissão Provisória do
PSD de Borda da Mata

Deputados Federais eleitos
conhecidos na região:
Dimas Fabiani – 129.096
Bilac Pinto –123.377
Luiz Fernando – 117.542
Saraiva Felipe – 111.317
Renzo Biazi – 109.510
Rodrigo Pacheco – 92.743

Não eleitos conhecidos
na região:
Carlos Mosconi – 66.550
Geraldo Thadeu – 61.622
Gustavo Perrela – 56.534
Alexandre Magno – 18.290

Oportunidade:

VENDO
Sem contra oferta:
home cinema c / blu- Ray 3D 5.1800 wts rms.
HDMI ARC, DIVX
ultra HTB 35 - 10 x
78 – PHILIPS
Valor - R$ 700,00
Telefone: 3445-1787
– Sr. Orlando
Novo na
embalagem original
c/ nota fiscal.
(não foi usado)
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*Consult e regulamento na loja e ap rovação s ujiet a a anális e de crédit o.
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FAÇA SEU CARTÃO IPÊ E PARCELE SUAS
COMPRAS EM ATÉ 18 VEZES, COM
APROVAÇÃO RÁPIDA E TAMBÉM
TRABALHAMOS COM CARTÃO
BNDES EM ATÉ 48 VEZES*

Plantão de Vendas:
Ipê Tintas e Acabamentos fará nos dias
08 de Novembro e 13 de Dezembro um plantão
de vendas das 7h às 14h com duas
Arquitetas para melhor atender os clientes.

PROMOÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO

LAVADORA
JETMAX

BOMBA
ANAUGER
SUPER ECO

ENTREGAMOS
EM TODA
REGIÃO

SERRA
TICO TICO
EINHELL

CARRINHO DE
ARMAZÉM

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

TRIBUNA POPULAR
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Prefeitura de Borda da Mata abre concurso público
para 207 vagas com salários de até R$ 7.939,01
Os editais do concurso público da Prefeitura de Borda da Mata estão publicados, na íntegra, no site institucional
www.bordadamata.mg.gov.br e no site da empresa responsável pela realização das provas

www.consesp.com.br. São 207 vagas de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários
podem chegar até R$ 7.939,01. São três editais: um para cargos do Departamento Municipal de Educação, um
para preenchimento de vagas da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Administração e
Departamento Municipal de Obras e outro edital para Processo Seletivo Público para os cargos de Agente
Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
As inscrições para o concurso iniciam em 10/12/2014 e custam entre R$ 40 e R$ 80. As provas estão
previstas para acontecer em 01/02/2015, em locais a serem divulgados pela empresa responsável do concurso.
As inscrições poderão ser feitas somente via Internet, no site da Consesp (www.consesp.com.br).

Durante seu período de formação, esse profissional desenvolve habilidades que o ajudará a lidar com crianças e jovens
que estão em fase escolar, como metodologias de trabalho e didática de ensino.
Hoje em dia os professores têm um papel social maior, estão mais envolvidos e engajados no exercício da profissão,
pois as metodologias de ensino mudaram muito de uns anos pra cá.
O professor deixou de ser visto como o todo poderoso da sala de aula, o detentor do saber, o dono da razão, e foi
reconhecido como o instrumento que proporciona a circulação do conhecimento dentro da sala de aula.
Isso acontece em razão de seu modo de agir, a maneira como conduz as aulas, pois considera os conhecimentos que os
alunos levam consigo, fazendo com que cada um manifeste a sua opinião acerca dos assuntos discutidos.
A criação da data se deu em virtude de D. Pedro I, no ano de 1827, ter decretado que toda vila, cidade ou lugarejo do
Brasil, criasse as primeiras escolas primárias do país, que foram chamadas de “Escolas de Primeiras Letras”, através do
decreto federal 52.682/63.
Os conceitos trabalhados eram diferenciados de acordo com o sexo, sendo que os meninos aprendiam a ler, a escrever,
as quatro operações matemáticas e noções de geometria. Para as meninas, as disciplinas eram as mesmas, porém no lugar
de geometria entravam as prendas domésticas, como cozinhar, bordar e costurar.
A ideia de fazer do dia um feriado surgiu em São Paulo, com o professor Salomão Becker, que propôs uma reunião com
toda a equipe da escola em que trabalhava para que fossem discutidos os problemas da profissão, planejamento das aulas,
trocas de experiências etc.
A reunião foi um sucesso e por este motivo outras escolas passaram a adotar a data, até que ela se tornou de grande
importância para a estrutura escolar do país.
Anos depois a data passou a ser um feriado nacional, dando um dia de descanso a esses profissionais que trabalham de
forma dedicada e por amor ao que fazem.
Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia
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Cras de Borda da Mata promove integração entre
adolescentes e idosos do Lar no Dia do Idoso
No dia 1º de outubro é comemorado
o Dia do Idoso e como caiu na quartafeira, quando o Cras Sebasti ana
Marques realiza atividades de lazer
no Lar Monsenhor Pedro Cintra em

Borda da Mat a, o bingo realizado
co nt o u co m a part i ci pação do s
ado l escent es que part i ci pam do
Servi ço
de
Co nvi vênci a
e
Fortalecimento de Vínculos.

A tarde que já é especial para os
idosos do Lar, foi também bastante
di ferent e para o s meni no s qu e
aju daram o s senhores e senho ras
durante a brincadeira.

Alguns momentos da comemoração do Dia do Idoso:

AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Borda da
Mata fará licitação na modalidade de
Carta Convite nº. 001/2014, tipo
menor preço global, cujo objeto é contratação de
empresa para prestação de serviços de reforma do
prédio da Câmara Municipal de Borda da Mata,
conforme projeto básico, planilha orçamentária,
cronograma físico financeiro e memorial descritivo
em anexo. A abertura dar-se-á no dia 27/10/2014,
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, 790 - 3º andar
- Centro – Borda da Mata, CEP 37.564-000.
Telefone (35) 3445-1647. – BENEDITO
PEREIRA DE SOUZA – Presidente da Câmara
Municipal de Borda da Mata.

Senador José Bento faz evento
de abertura do “Outubro Rosa”

Aconteceu no dia 02 de Outubro, o
evento de abertura do Outubro Rosa na
Praça Daniel de Carvalho em Senador
José Bento, organizado pela Secretaria
Municipal de Saúde.
O
mo viment o
popul ar
internacionalmente conhecido como
Outubro Rosa é comemorado em todo o
mundo. O nome remete à cor do laço
rosa que simboliza, mundialmente, a luta
contra o câncer de mama e estimula a
participação da população, empresas e
entidades.

A palestra teve como orientadora a
ginecologista Dr. Maria Cláudia, que
ensinou como é feito o exame de mama.
A médica ainda ressaltou a importância
da monografia.
A popularidade do Outubro Rosa
alcançou o mundo de forma bonita,
elegante e feminina, motivando e unindo
diversos povos em torno de tão nobre
causa. Isso faz que a iluminação em rosa
assuma importante papel, pois se tornou
uma leitura visual, compreendida em
qualquer lugar no mundo.

Cras de Senador José Bento
comemora Dia do Idoso

Avenida João Olivo Megale em Borda
da Mata recebe iluminação pública

A Prefeitura de Borda da Mata iniciou a instalação da iluminação pública em toda a extensão da Avenida João
Olivo Megale em Borda da Mata com a colocação dos postes.
O local que é muito utilizado para caminhadas vai ficar ainda mais atrativo e seguro para os bordamatenses.

O Cras de Senador Jo sé Bent o
realizou, no dia 03 de outubro, evento
especial ment e preparado para o s
idosos da cidade. Com apresentação
musical pelo Grupo de Música, teatro
com alunas do Grupo de Dança, bingo
e um delicioso lanche no encerramento.
Lembrando que o Cras real iza
qui nzenalmente reuniõ es para o s

i do so s t endo como foco o
desenvolvimento de atividades que
contribu am no pro cesso de
envel hecimento
saudável,
no
desenvolvimento da autonomia e de
sociabilidades, no fortalecimento dos
vínculo s famili ares e do co nvívio
comunit ári o e na prevenção de
situações de risco social.

