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Morre aos 83 anos de idade em Ribeirão Preto
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Aplicativos polêmicos devem
acelerar o declínio do Facebook
Em fase de desaceleração, o Facebook, rede social de maior
projeção no Brasil, segundo estudos da Universidade de
Princeton, deverá perder até 2017, 80% de seus
usuários, numa taxa média de 20% ao ano.
Que tudo na vida tem começo, meio e
fim, não é novidade para ninguém.
Também não é novidade a efemeridade
co m que mo di smo s vão e vem,
principalment e no mercado das
tecnologias digitais. O que de fato
impressiona - e assusta - é a disposição
de gigantes da indústria como Apple e
Google criarem aplicativos (que pela
inut ili dade, em verdade são
desaplicativos, porquanto não servem
pra nada útil) que tem como finalidade
única o incentivo aos crimes de calúnia,
injúria e difamação. Assim presumo
porque se as informações veiculadas
nos aplicativos em questão, verdade
fossem, não quereria (ou precisaria) o
autor se esconder no anonimato.
Refiro-me especifi camente ao
aplicativo Secret, que permite ao usuário
di vul gar (fato s verídi cos ou não)
segredo s dele ou de amigos
anonimamente por meio do Facebook.
Tudo ocorre sem precisar se identificar,
o que constitui atentado ao recém
apro vado Marco Ci vil da Internet,
cabendo nesse caso responsabilidade
integral aos administradores da página
da web e ao s responsáveis pelo
aplicati vo . Assevere-se que o
acobert amento
dos
“pseu do
afirmadores” de atos e fatos da vida
al hei a,
co nfronta
pri ncípi os
consagrados do direito civil, como o da
boa fé, do ônus da prova caber a quem
alega, dentre outros cujo lastro se
ancora no direito civil romano, e tem sido
o timão de pretores desde priscas eras.
O aplicativo gratuito lançado em
janeiro passado para smartphones com
sistema operacional iOS e Android,
começou a ficar em evidência no Brasil,
chegando a ser um dos tópicos mais
comentados no Twitter mês passado. Eis
o desafio de uma nova e fascinante
página do direito que se descortina num
mundo internáutico globalizado. O
direito cibernético. Nascido a forceps, e
a reboque da tecnologia, muito ainda
existe para ser regulamentado, com
vi stas a proteger a so ciedade dos
cybercriminosos que atuam em um
mundo sem fronteiras, protegidos pelo
anonimato da rede, essência do Secret.
Por conta disso, acertadamente a
Justiça do Espírito Santo determinou, em

decisão liminar, a retirada do “Secret”
das lojas de aplicativo da Google e
Apple e do “Cryptic”, de funcionamento
similar, da loja da Microsoft. A Justiça
acolheu o pedido do Ministério Público
do Espírito Santo, que protocolou uma
ação civil pública. Valerá a decisão para
todo o território nacional? Infelizmente
não. Porque o Estado não tem como
controlar esse tipo de situação. Em
suma, não houve efetividade na Ordem
Judicial, sintoma crasso da crise do
Estado enquanto Instituição cuja a
au toridade fu cra-se em sua força
coercitiva.
Penso que ao incentivar a difusão de
co nteúdo du vidoso, ao invés de
valorizar as redes sociais, a indústria
cibernética, a desvaloriza. Seja como for,
os usuário s de t ai s apli cativos
dedicados ao ofí cio vil da
malediscência, ora produzindo, ora
imaginando se tais fatos são reais ou
não, se equiparam ao que podemos
chamar de “Neo Dom Casmurros”, ao
mesmo tempo vítimas e algozes da
própri a dúvida e curiosi dade, que
instilam e consomem. Tal qual Bentinho
atormentado pelo imaginário adultério
de Capitu vivem encarcerados em uma
gris realidade paralela, atormentados pela
angústia daquilo que nunca saberão e,
supondo que soubessem, de que (e pra
que) valeria saber?!
Em fase de desaceleração, o Facebook,
rede social de maior projeção no Brasil,
segundo estudos da Universidade de
Princeton, deverá perder até 2017, 80%
de seus usuários, numa taxa média de
20% ao ano. Penso que com esses
aplicativos, a meu ver ilegais, haja vista
suportarem atividades que podem ser
criminosas, expondo outrem a perdas
patrimoniais inclusive, devem encurtar
(mais ainda) o ciclo de vi da do
Facebook. Qual o sentido ético que
movem os executivos dessas empresas?
Como esses aplicativos podem melhorar
a sociedade em que vivemos? Em que
senti do o incent ivo a co vardes e
falastrões engrandece a sociedade?
Penso que ao criar um aplicativo que
será usado por milhões de pessoas em
todo o mundo os dirigentes dessas
empresas deveriam fazer essas reflexões.
Dane Avanzi

Morre aos 83 anos o recordista mundial de hinos
de municípios e entre eles o Hino de Borda da Mata
O compositor Nelson Biasoli, autor
de “Grito de Guerra” - a música do
famoso “Eu sou brasileiro, com muito
orgulho, com muito amor”- morreu na
manhã do dia 17 de setembro na Santa
Casa de Ribeirão Preto.
O artista estava internado havia 21
di as na UTI (Uni dade de Terapia
Intensi va) com um qu adro de
insuficiência renal e infecção pulmonar,
de acordo com a assessoria de imprensa
do hospital. No início daquela semana,
Biasoli teve de ser sedado e passou a
respirar com o auxílio de aparelhos.
Recordista mundi al de hinos de
municípios, inclusive o de Borda da
Mata, Biasoli vivia em Tambaú - SP. Ele
deixa a mulher e três filhos. O velório e
o enterro foram em Tambaú.
‘GRITO’
”Grito...”, a canção mais famosa de
Biasoli, foi escrita para um festival
estudantil qu ando ele leci onava

Compositor
Nelson
Biasoli

matemática e história em Ribeirão Preto.
Em documento escrito por ele ao
registrar a música, em 1979, o compositor
afirmou que todos na escola estavam
revoltados com a ação da Alemanha
durante a Segunda Guerra. A final da

co mpetição estudant il fo i cont ra
estudantes alemães, o que motivou o
apelo ufanista da letra.
Ele também é autor do hino ‘A Bênção,
João de Deus”, composto para a visita
do papa João Paulo 2º ao Brasil em 1980.

Deputado Estadual Tiago Ulisses visita Tocos do Moji

O Deputado Estadual Tiago Ulisses esteve em Tocos do Moji
visitando a cidade no dia 20 de setembro. Ele foi recepcionado
na Chácara do Serginho do Rio, quando cerca de
200 pessoas participaram do evento, entre elas
Toninho Rodrigues e Zé Armando.
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Empenho para liberação de importantes recursos para Borda da Mata

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, CAR, entre outros serviços de topografia.
E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

“Lembre-se, não existe mercado parado.
Existe gente parada.”
Gilclér Regina
Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

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

*Unidade Básica de Saúde
do Bairro Santa Rita

*Aquisição de caminhão
3/4 caçamba.

M andat o p assado
. Foto Ilustrativa.

Já licit ado, a ent regar.
Foto ilustrativa.

550 mil reais* e um veículo para a Apae

Doação de veículo
para a Apae.

*200 mil reais em
equipamentos
para a Saúde
*Aguardando liberação p elo G overno Federal
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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
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Alunos das Escolas Municipais e Escola Estadual
de Tocos do Moji participaram da visita à sede
da EPTV Sul de Minas em Varginha
Alunos da Rede Municipal de Ensino
e Escola Estadual em Tocos do Moji
participaram da visita aos estúdios da
EPTV Sul de Minas, afiliada da Rede
Globo, em Varginha. O grupo de 10
alunos classificados no concurso da
emissora participou de mais uma etapa
do projeto. Nas duas primeiras semanas
de setembro ocorreram as fases de
seleção do concurso quando jornalistas
da emissora definiram as redações dos
alunos de cada cidade que foram para a
seleção final.
Na vi sit a pro gramada são
desenvol vidas diversas at ivi dades
desde as boas vi ndas na chegada,
distri buição de lanche e visi ta nas
dependências da emissora, incluindo o
estúdio de onde são feitos os telejornais.

Após o almoço, no período da tarde é
realizada uma sessão de cinema e em
seguida o retorno dos estudantes e
acompanhantes para a cidade de origem.
Os alunos de Tocos do Moji foram
acompanhados pela Diretora Municipal
de Educação Lu Rosa e a professora
Adriana A. Lima.
Para a Diretora Municipal Lu Rosa, a
magia de ensinar vai além da sala de
aula, está na gratidão em retirar um
so rri so e um bri lho no o lhar por
merecimento de um aluno. “Um professor
é capaz de enxergar o mundo nos olhos
de aprendizes e apresentar a eles novos
horizontes”, define.
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Estudantes de Tocos do Moji visitam
projeto EPTV na Escola 2014

Deputado Estadual Leonardo
Moreira visita Borda da Mata

(Ver mais fotos no Blog: http://
dptoeducacaotocosdomoji.blogspot.com.br/).

No di a 1 1 de set e mbro , na
Lanchonete do Batata, o Deputado
Estadual Leo nardo Mo reira esteve
vi s i t an do B o rda da M at a. Na
ocasião, ele foi recebido por várias
pessoas e au t ori dades da cidade,
entre elas, Edmundo Silva Júnior que
em seu di sc u rso de r ecep ção

agradeceu o empenho e o carinho
qu e o De pu t ad o e s eu am i go
Leo nardo Mo re i ra t em p el o
município, falou das conquistas para
a popul ação através de Leo nardo
Moreira e desejou a ele boa so rte
nesta nova empreitada.
O Depu t ado Leo nardo Moreira

retri buiu os agradeci ment os e diz
que enquanto estiver na Assembleia
Legislativa fará de tudo para ajudar
o s bo rdam at ense s, o n de el e j á
conquistou grandes amigos.
Neste mesmo dia, esteve com ele
t ambém, o candidat o a Deput ado
Federal Rodrigo Pacheco.

Estudantes
de Tocos
do Moji
na EPTV
em
Varginha

Alunos de Senador José
Bento visitam EPTV
em Varginha através do
Projeto “EPTV Escola”
No mês de setembro, alunos da Escola
Municipal Professora Maria da Costa
Ferreira de Senador Jo sé Bento
participaram do projeto EPTV na Escola,
qu ando foram co nvi dados a
conhecerem a emissora em Varginha.
Uma viagem pelo mundo das palavras

e da imaginação. Assim é o EPTV na
Escola, projeto que, através de um
concurso de redação, reúne e incentiva
jovens estudantes do último ano do
ensino fundamental a se integrarem nas
questões sociais e a reverem o seu papel
junto à comunidade.

Visita de
Leonardo
Moreira em
Borda da Mata

CH ALTO FAL ANTES
TWEETER E DRIVER
Consertos e Reformas

Estudantes
de Senador
José Bento
na EPTV

Álvaro - Tel.:(35)3445-2968/9959-1898
Anuncie no
Tribuna Popular

Rua Erasto Pereira de Toledo, 49
Bairro Amoreiras - Borda da Mata - MG
Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

- 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

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

Ginástica Localizada(Jump, Kangoo-Jump e
Zumba), Musculação e Alongamentos com bolas.
Responsável Técnico - Professor JORGE LUIZ
DE MELLO - CREF 04122 G. Fisioterapeuta - LUIZ
HENRIQUE DE CARVALHO MELLO - CREFITO 90680 F.
Modernos equipamentos, exercícios aeróbicos e musculação terapêutica.

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901
Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG
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Lar Monsenhor Pedro Cintra
em Borda da Mata adquire
novas cadeiras de roda
O Lar Monsenhor Pedro Cintra em
Borda da Mata comprou três novas
cadeiras de roda e uma cadeira de banho
para dar mais comodidade e bem-estar

Shows de setembro no Coreto em Borda da Mata
As atrações do segundo semestre de
2014 no Coreto Agenor de Mello em
Borda da Mata começaram com o show
da dupla Jorge & Batista no sábado, 13/

09 . O show do DJ Marcão que
aconteceria no dia 20/09 foi cancelado
por causa da chuva, mas será realizado
em breve, em data ainda a ser definida.

A Lira Bordamantense se apresenta
todo último sábado do mês e convida a
todos para prestigiarem os shows que
começam sempre a partir das 20h30.

aos idosos que vivem no Lar. Os novos
equipamentos foram adquiridos com
recursos arrecadado s no almo ço
beneficente realizado no dia 24/08/2014.

Dupla Jorge e
Batista

Famílias de Borda da Mata devem comparecer
ao Departamento de Assistência Social para
regularizar cadastro no Bolsa Família
Novas cadeiras de
rodas do Lar
Monsenhor
Pedro Cintra

Obra de restauração da
Estação Ferroviária de Borda
da Mata está na etapa final
A Estação Ferroviária em Borda da
Mata está sendo restaurada para se
tornar importante ponto turístico no
município, onde vai abrigar a loja de
artesanato da cidade e ainda fornecer
informações aos visitantes.
A obra sofreu atrasos na execução

por cont a de emprei tei ras qu e
abandonaram o serviço e para a
contratação de uma nova empresa, foi
necessário obedecer aos prazos legais
dos processos de licitação. Apesar dos
transtornos, a restauração do local está
na etapa final.

As famílias, cujos responsáveis estão relacionados abaixo, devem comparecer ao
Departamento de Assistência Social para atualização cadastral do Programa Bolsa
Família, munidas de documentos pessoais, com urgência.
O horário de atendimento é das 11h às 17h. O Departamento fica na Rua Eduardo
Amaral, 525, Centro.
Neusa Lopes Correia - Neuza de Fátima Silva - Rosemeire Moreira da Silva - Dulcineia
Maria Nogueira Lopes - Maria Jose Camilo de Souza - Maria Neurilane dos Santos
Seque - Maria Aparecida Caetano de Almeida - Rosangela Moreira da Silva Sousa Maria Gracielma de Oliveira - Maria Dineti Morais - Ana Paula dos Santos - Claudenice
Aparecida Alcebíades - Juliana do Carmo Moraes Martins - Juliana Silva de Oliveira Raquel da Silva Couto Moreira - Auricelia Ancelmo Gonçalves - Elizabeth de Cássia
Figueiredo - Thais Goulart - Mariana do Couto Riciati - Maria Regina da Silva - Fabeliny
Iris de Sousa - Maria Tereza da Silva Santos.

Obras de
restauração da
antiga Estação
Ferroviária

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)

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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Professores da Rede Municipal de Ensino de Borda da Mata
participam de Encontro Pedagógico do Sistema NAME
A Rede Municipal de Ensino de Borda
da Mata utiliza as apostilas do Sistema
NAME/COC desde 2010. Paralelo ao
material didático, a infraestrutura das
escolas foi aprimorada com o “Projeto
Escola Modelo” e os professores da rede
estão sempre estudando para ensinar
com mais qualidade. A receita que dá
certo no município se torna exemplo a ser
seguido para várias outras cidades. No
Encontro Pedagógico promovido pelo
NAME em Pouso Alegre no dia 18/09/

2014, a diretora do Departamento de
Educação de Borda da Mata, Gláucia
Brandão Gui lherme, apresentou
resultados já conquistados na Educação
no município e pontuou alguns dos
objetivos a serem alcançados, os quais
serão listados no Plano Municipal de
Educação que deve ser redigido até 2015
pelas instituições de ensino e sociedade
bordamatense.
Os municípios mineiros São Sebastião
da Bela Vista, Espírito Santo do Dourado,

Monsenhor Paulo e Conceição dos
Ouros também utilizam o material didático
do COC e falaram sobre os respectivos
planos municipais. Como convidados,
estavam presentes representantes dos
municípios Cambuí/MG, Bom Repouso/
MG, Tocos do Moji/MG, Bueno Brandão/
MG, Inconfidentes/MG, Estiva/MG,
Itatiba/SP e Resende/RJ.
Acerca dos desafios, avanços e
oportunidades das escolas públicas, a
professora doutora Emília Cipriano falou

sobre alfabetização e letramento, quando
ressaltou a importância de ler e mais do
que isso, interpretar, pois segundo Paulo
Freire, “a leitura do mundo precede a
leitura da palavra” e, portanto, aluno e
professor devem evoluir a partir das
situações cotidianas em conjunto com
os aprendizados da escola.
O professor doutor Max Haetinger
explanou sobre o papel da nova escola,
novo aluno, novo educador e os muitos
desafios. Para ele, o mundo atual oferece

muitas facilidades como a tecnologia e
o acesso à informação e todas as
ferramentas devem ser utilizadas em sala
para conquistar o aluno. O caminho
então é inovar, ou seja, fazer diferente,
para isso , é preciso desenvolver a
criatividade, mas ela só aparece quando
é desenvolvida.
De Borda da Mata, participaram 16
educadores, entre professores,
coordenadores, supervisores e membros
do Departamento de Educação.

Encontro Pedagógico do Sistema NAME em Pouso Alegre onde a Secretária de Educação, Gláucia Brandão, de Borda da Mata mostrou as conquistas do município

Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata comemora Semana do Idoso

Fanfarra da Escola Estadual Lauro Afonso Megale visita Lar Monsenhor Pedro Cintra na tarde de 24/09/2014

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro no Brasil e no mundo, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). No Lar Monsenhor Pedro Cintra em Borda da Mata,
as comemorações começaram no dia 22/09/2014 com programação diferenciada durante a semana inteira. Visitas especiais, cardápio diferente e atrações marcaram a semana.

CHEGADA DE NOVOS CANDIDATOS NA
VIDA POLÍTICA DE BORDA DA MATA

TRABALHO SÉRIO, COMPETÊNCIA PARA MUDAR

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
O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as
pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair.
Bill Gates

A VEZ D E M INAS - PP – CNPJ Campanha : 20.579.557/0001-36
03 Edições – 2.000 exemplares/cada – CN PJ F ornecedor – 02.025.321/0001-76
Nota Fiscal nº 1371 - Valor – R$360,00

CHEGADA
DE NOVOS
CANDIDATOS
NA
VIDA POLÍTICA
DE BORDA
DA MATA
Experiência e
Compromisso a
serviço do Sul de
Minas na
Assembleia
Legislativa
Coligação M inas Avança – P DT/PV
CNP J Camp anha : 20.569.658/0001-26
03 Edições – 2.000 exemp lares /cada
CNP J Fornecedor – 02.025.321/0001-76
Nota Fiscal nº 1372 - Valor – R$360,00

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Agora com
Sorveteria.
Venha conferir
nossa qualidade!
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Sete ladrões roubam fazenda no
município de Senador José Bento
No dia 20 de setembro, por volta das
07h, as vítimas procuraram a PM de
Borda da Mata para relatar um Roubo
ocorrido em uma Fazenda entre Borda
da Mata e Senador José Bento. Segundo
as vítimas, no dia anterior, por volta das
19h, o caseiro se encontrava sozinho na
propriedade e foi rendido por cerca de
sete indivídu os armado s os quais
anunciaram o assalto, levando 01 Trator
e várias ferramentas de uso geral. Os
autores permaneceram no local durante
toda madrugada liberando a vítima

somente por volta das 4h da manhã onde
este conseguiu acionar a PM somente
por volta das 7h, o que dificultou o
rastreamento. Apesar de o fato ter
ocorrido na cidade de Senador José
Bento, a PM de Borda da Mata esteve
no local e realizou cerco e bloqueio no
intuito de localizar os autores e materiais
furtados.
Qualquer informação a respeito do fato
poderá ser dada anonimamente pelos
telefones (35) 3445-1698 e (35) 34451190.

Abordagem Policial
Como se comportar

·
Siga sempre as orientações dos
Policiais Militares;
·
Permaneça calmo, e na posição
determinada pelo policial, até que ele
permita o seu relaxamento;
·
Nunca reaja à abordagem;
·
Jamais fuj a do s Po lici ais
Militares, pois eles estão ali para garantir
a sua segurança;
·
Não discuta com o Policial nem
toque nele. Não faça ameaças ou use
palavras ofensivas;

·
Se estiver armado, com as
mãos para cima, diga claramente ao
Policial onde se encontra sua arma;
·
Evite movimentos bruscos ou
qu e demandem su speita da sua
intenção;
·
Mantenha as mãos sempre
visíveis;
·
Sua ident ifi cação será
solicitada após a abordagem, responda
claramente às perguntas feitas pelo
Policial;
·
Toda abordagem é sempre um
momento de risco para o Policial, afinal,
cidadãos infratores não levam nenhuma
identificação especial;
·
A abordagem Policial não tem
como objetivo o constrangimento e sim
a sua segurança e de toda população;
·
Evite l ocais suspeitos ou
pontos de drogas, em tais locais as
chances de uma abordagem são maiores;
·
Quando na di reção de
veículos, estacione imediatamente após
a ordem do Policial. Nunca acelere o
veículo, pois isto será um indicativo de
que a ordem não foi acatada.

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

Grupo da Terceira Idade do CRAS de Tocos do Moji
participa de reunião sobre o tema “A arte de envelhecer”
Atividades do grupo da terceira idade
do CRAS de Tocos do Moji continua
com toda força e no mês de setembro a
reunião mensal contou com a presença
maciça dos participantes.
Com o tema “ A arte de envelhecer “
ho uve uma grande it eração dos

participantes e t odos part iciparam
expressando suas opiniões.
O grupo da terceira idade do CRAS de
Tocos do Moji é o mais participativo dos
grupos de convivência e fortalecimento
de Vínculos desenvolvidos no município
e ho je conta co m mai s de 40

participantes e entre as atividades a
oficina de informática é um sucesso e
em breve o Departamento Municipal de
Assistência Social, juntamente com o
CRAS de To cos do Mo ji, estará
implantando novas atividades para o
Grupo.

Encontro com o Grupo da Terceira Idade do CRAS de Tocos do Moji
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Escola do bairro Santa Rita em Borda da Mata possui sistema gerador de energia elétrica
O “Projeto Escola Modelo” em Borda
da Mata está em desenvolvimento na
obra de reforma e ampliação da Escola
Municipal Professora Diva Ribeiro dos
Sant o s no bai rro Sant a Ri t a. O
diferencial da reforma desta escola
está no projeto de responsabilidade
ambiental.
A
esco l a
po ssui
pai néi s

fotovoltaicos, os quais funci onam
como uma mini usina, e por isso, vai
ser possível captar a água da chuva
para reutilização, a energia solar será
utilizada para aquecimento da água e
ainda será transformada em energia
elétrica.
Os painéis solares geram energia
elétrica grátis a partir do sol e de forma

mu it o si mpl es, sem mecani smo s
móveis, sem gerar resídu os e sem
necessidade de manutenção. O painel
solar é o principal componente de um
sistema de energia solar e é formado
po r u m co nju nt o de cél ul as
fo to vo l tai cas qu e geram energi a
através da luz do sol. Quando o sol
at inge a cél ul a, os el ét ro ns se

movimentam gerando uma corrente
elétrica.
De aco rdo com o arqu i tet o
respo nsável pelo pro j eto , Jo sé
Augusto da Costa, se existir excedente
na produção de energia, esta sobra
pode ser utilizada pela rede pública, o
que vai gerar uma economia de energia
elétrica também nas demais escolas.

O “P ro jet o E scol a Mo delo ” da
Prefeitura de Borda da Mata já foi
execu t ado na E scol a Mu ni cipal
Benedita Braga Cobra e na Escola
Municipal Antônio Marques da Silva.
Durante a reforma, os alunos da Escola
Mu ni ci pal Diva Ri bei ro est ão
estudando na Escola Estadual Lauro
Afonso Megale.

Sistema gerador de energia elétrica na Escola do Bairro Santa Rita

Circo em Borda da Mata atrai crianças e adultos para espetáculos
Nos dias 20 e 21 de setembro,
esteve em Borda da Mata o circo
Hollywood, com as estruturas
mo ntadas no P ol iesporti vo
Mu nicipal Irmãos Ro cha. As
at raçõ es i nspi radas em super
heróis chamaram a atenção de
adultos e crianças, entre elas,
palhaços, trapezistas e até homem
aranha que escalou as estruturas
de ferro do Poliesportivo.

Cemei em Borda da Mata promove encontro com os pais das crianças

A psicóloga Rosa Maria de Lima esteve no encontro de famílias promovido pelo Cemei Professora Ana Maria Cabral dos Santos para os pais das crianças
da instituição na noite de 12/09/2014, quando falou sobre a responsabilidade dos pais, da escola e da interação de ambos na formação da criança.
Após a palestra com a psicóloga, a direção do Cemei preparou macarronada para os pais e encerrou o encontro com muito entusiasmo por parte dos pais que participaram.

Crianças da Creche em Borda da Mata aprendem com sequência didática sobre Folclore

Na Creche Madre Tereza de Saldanha em Borda da Mata, as crianças aprendem brincando e se divertem ao estudar as seqüências didáticas.
No mês de agosto, o tema foi Folclore e as atividades foram todas norteadas pelos personagens característicos do assunto.
Histórias, pinturas, colagens, jogos, brincadeiras, representações e músicas ajudaram a retratar o tema proposto e ministrado por todas as professoras da instituição.
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Médica Rosângela Monteiro
ministra palestra sobre drogas
em encontro de famílias do
Cras em Borda da Mata
O encontro das famílias que recebem
benefícios eventuais acontece todos os
meses na Câmara Municipal, promovido
pelo Cras Sebastiana Marques, sempre
com temas inerentes à família.
Na reunião do dia 10/09/14, a médica

Rosângela Rocha Monteiro palestrou
sobre o perigo iminente das drogas e a
importância dos pais e familiares na vida
das crianças e adolescentes para evitar
a imersão delas neste mundo, muitas,
vezes, sem volta.

Dra.
Rosângela
durante
palestra
sobre
Drogas em
encontro de
famílias do
Cras

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.
Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

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
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes
ultoria
s
OAB/MG 107.598
n
o
C
e
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Rua Silvio Monteiro de Carvalho, 35
Galeria Paiva - Centro - Borda da Mata

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Prefeitura de Borda da Mata
já realizou a licitação do
novo caminhão basculante
A prefeitura de Borda da Mata realizou
o processo de licitação para a compra
de um caminhão basculante para o
Município.
Os recursos de R$ 150 mil vieram de
emenda parlamentar do deputado federal
Geraldo Thadeu (PSD-MG). Os recursos
atendem às demandas do Município em
infraest ru tura e desenvo lvi mento

agrário.
A empresa que venceu a licitação foi a
Deva de Belo Horizonte e o objetivo é
renovar a frota, já que o Município
dispõe de apenas outro caminhão.
R$ 200 mil também foram destinados à
construção de uma UBS – Unidade
Básica de Saúde e outros R$ 200 mil para
a aquisição de equipamentos.

Imagem
ilustrativa que
é mais uma
conquista para
Borda da Mata

Diretoria da OAB/MG
reinaugura sala dos advogados
em Borda da Mata
A OAB/MG entregou aos advogados
de Borda da Mata e região, em 05 de
setembro do corrente ano, a revitalização
da Sala da OAB “Dr. José Januário de
Carvalho”, localizada nas dependências
do Fórum Mário Martins. O local conta
agora com renovado mobiliário e novos
computadores para melhor comodidade
dos advogados locais.
A solenidade de reinauguração reuniu
diversos advogados que prestigiaram a
Sessão de Homenagem ao Conselheiro
Nato da OAB/MG, Raimundo Cândido
Júnior; t ambém ao ex-presidente e
idealizador da Subseção de Borda da
Mata por três mandatos e procurador
de justiça aposentado, Gustavo Dantas
de Melo e a serventuária do Fórum local,
Maria das Graças Silveira de Carvalho
Mello, filha do patrono da sala.
Raimundo Cândido Júnior foi o orador
oficial e falou em nome dos
ho menageados agradecendo pela
honraria.
Pronunciamentos foram feitos pelo
presidente da subseção, João Paulo
Co uti nho de Mo raes, pelo vicepresidente da seccional, Eliseu Marques
de Oliveira, representando o presidente
Luís Cláudio Chaves; pela secretáriageral, Helena Delamonica, em nome dos
diretores; e pelo presidente da CAA/MG,

Sérgio Murilo Diniz Braga.
A diret ori a de Borda da Mata
composta pelo presidente João Paulo
Co uti nho de Mo raes; pelo vicepresidente, João Carlos de Rezende
Saber; pela secretária-geral Daniela
Leone Carvalho; pelo secretário-geral
adjunto, Paulo Fernando Peres de Mello
e pela tesoureira, Maria do Carmo
Domingos Salgado, além do presidente
da Co mi ssão OAB/ Jo vem e
coordenador do evento, Jean Carlos de
Carvalho Santucci recepciono u os
presentes: o juiz de direito da comarca,
Hélio Walt er de Araújo Júni or; o
promotor de justiça, Sérgio Britto
Ferreira; os conselheiros seccionais,
Rafael Tadeu Simões; Carlos Muniz e
Dirceu Xavier da Costa; os presidentes
das subseçõ es de São Gonçalo do
Sapucaí (Emerson Constanti Vilela),
Jacutinga (Jaqueline Pereira da Silva),
Bueno Brandão (Oscar Ramalho Cavini),
Cachoeira de Minas (José Inácio Alves);
Cambuí (Vladimir Chicarelli); Campestre
(Ronaldo Martins de Souza); Ouro Fino
(Silvana Prado de Sousa Garcia
representando o Presidente Fábio
Tomazoli da Fonseca) e de Pouso Alegre
(Waldete Kalil Homse), al ém da
Secretária-Geral da Subseção de Pouso
Alegre (Renata Machado Barros).

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Proposição de Lei nº 18/2014
“Dispõe sobre abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art.1°-Fica autorizada a abertura de crédito especial no corrente exercício, no valor de R$ 79.950,00 (Setenta e nove mil
novecentos e cinqüenta reais) , de acordo com a seguinte Classificação:
02- PREFEITURA MUNICIPAL
0205-SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE
020501-FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
02050110-SAÚDE
02050110122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
020501101220001-APOIO ADMINISTRATIVO
0205011012200011.010-CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE
0205011012200011.010449051-Obras e Instalações REQUBS—————R$ 79.950,00
Art.2°- Como recursos para abertura do crédito referido no artigo primeiro, serão utilizados R$ 15.990.00 ( quinze mil
novecentos e noventa reais ), de superávit financeiro , apurado no exercício anterior , na conta vinculada REQUBS e R$
63.960,00 ( sessenta e Três mil novecentos e sessenta reais ) , proveniente do excesso de arrecadação apurado nas
transferências de recursos do Fundo Nacional de Saúde.
Art.3°- Fica autorizada a suplementação desta dotação, nos termos da lei federal 4320.
Art.4°-Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor a partir da data de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 19/2014
“Dispõe sobre modificação do PPA e autorização para abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei :
Art.1°-Fica incluída no PPA 2014/2017, dentro do programa 0008-Assistência Social Geral ação: 2.057 Manutenção do
programa de Assistência ao Idoso.
Art.2°- fica autorizado a abertura de crédito especial no corrente exercício , no valor de R$ 854.000,00 ( oitocentos e
cinqüenta e quatro mil reais ), de acordo com a seguinte classificação:
02-PREFEITO MUNICIPAL
0207-FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL
020702-SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02070208-ASSISTENCIA SOCIAL
020702082421-ASSISTENCIAAO IDOSO
020702082410008-ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004- Contratação por tempo Determinado-FMI..............................R$ 630.000,00
339030-Material de Consumo - FMI.....................................................R$ 160.000,00
339039-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica-FMI....................R$ 32.000,00
339046-Auxilio Alimentação - FMI.................................. .....................R$ 32.000,00
Art.3°- Constituem fontes de recursos para abertura do crédito, R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinqüenta mil reais )proveniente
de superávit financeiro do exercício anterior e R$ 304.000,00 (Trezentos e quatro mil reais ) , proveniente de anulação das
dotações abaixo especificadas:
0204031236100032.042 3390 39-093.....................................................R$ 34.000,00
0204062781200051.006 4490 51-107...................................................R$ 100.000,00
0206011648200011.011 4490 51-165...................................................R$ 100.000,00
0206031545200101.002 449*0 51-171...................................................R$ 70.000,00
Art.4°- Fica autorizada a suplementação das dotações mencionadas no artigo 3°, de conformidades com o artigo 43 da lei
4320/64.
Art.5°- Revogam-se as disposições em contrário , entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proposição de Lei nº 20/2014
“Dispõe sobre abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei :
Art.1°- Fica autorizada a abertura de crédito especial, corrente exercício , no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais
), assim classificado:
02-PREFEITURA MUNICIPAL
0205-SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE
020501-FUNDO MUNICIPALDE SAUDE
02050110-SAUDE
02050110302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
020501103020011-SAUDE PARAACOMUNIDADE
020501103010112.030449052 Equipamentos e Material Permanente ...R$ 95.000,00
Art.2°- Os recursos para abertura do crédito são provenientes do excesso de arrecadação de convênios com a secretaria de
Estado da Educação.
Art.3°- Fica autorizada a Suplementação desta dotação nos termos do artigo 43 da lei federal 4320/64.
Art.4°- Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 13 de maio de 2014.
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Indicações - Vereador Valter Barbinha
12 de setembro

Advogados na Sala da OAB revitalizada

Paróquia de Borda da Mata promove
“Encontro do Terço dos Homens”
No dia 14 de setembro, ocorreu em
Borda da Mata o Encontro do Terço
do s Ho mens, Às 9h, hou ve u ma
Palestra proferida por Lúcio Flávio de
Ol ivei ra; Às 1 0h30 - Santa Missa
(P resi dent e
da
Cel ebração :
Monsenhor Vonilton / Concelebrante:
Padre Adilson); Às 14h - Procissão da

Co mu ni dade
No ssa
Senho ra
Aparecida em direção à Basílica de
Nossa Senhora do Carmo.
Além da presença de pessoas de
vári as paró qu ias nest e enco nt ro ,
ho uve ai nda a part ici pação do s
Peregrinos da Paróqui a de Nossa
Senhora de Fátima de Pouso Alegre.

Indicações feitas pelo Vereador Valter
Barbinha no dia 12 de setembro na
reunião ordinária da Câmara Municipal
de Borda da Mata: Que sejam autorizadas
a escrituração das cartas de data dos
terrenos do Distrito do Cervo . Os
terrenos já se encontram com casas
construídas e as cartas de data possuem
mais de 22 anos; Que sejam patroladas
as chegadas que foram deixadas para trás
do “Geraldão”, Sr. Horácio, “Sr. Dito do
Joaquin Nica”, “ Laércio do Jhem “ e
outros que ficaram para trás no bairro da

Água Quente; Que seja instalada com
urgência uma linha telefônica no Posto
Policial do Distrito do Cervo; Que seja
feita a reforma básica do estádio José
Gaspar de Mira, localizado no distrito do
Cervo; Que seja encaminhado a esta
Casa o projeto qu e dispõe sobre a
conservação das águas e autoriza o
Executivo a prestar apoio financeiro aos
proprietários rurais; Que seja feito a
operação t apa buraco nas ruas do
Distrito do Cervo; Que seja encaminhada
a esta casa o projeto da reforma tributaria

do município de Borda da Mata; Que
seja direcionado com urgência um
médico para atender em tempo integral
no po sto de saúde do Distri to do
Cervo; Que seja implantada nas ruas
Targino Candido de Oliveira, Joaquim
Antônio do Couto e Antônio Alves de
Mira, placas de sinali zação e
regulamentação para estacionar em
apenas u m flu xo da rua; Que seja
instal ada com urgência uma linha
t el efô ni ca no P o st o de Saú de do
Distrito do Cervo.

O jornal TRIBUNA POPULAR há um ano e meio está com uma filial
em Silvianópolis, Turvolândia, São João da Mata e Espírito Santo do
Dourado, sendo o jornal “O POPULAR” que circula mensalmente e
gratuitamente nestas cidades. Os interessados em anunciar seus
produtos, podem entrar em contato pelo telefone 3445-1479.

Fotos:PASCOM-Borda da Mata

Encontro do Terço dos Homens realizado em Borda da Mata
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Centro de Atendimento Sócio
Infantil de Bom Repouso visita
alunos da Apae da cidade
O Centro de Atendiment o Só cio
Infantil (CASI) de Bom Repouso teve
no mês de setembro uma visita muito
importante aos alunos da APAE, que
tiveram momentos de brincadeiras e
interação. Foi um momento único de
co nheciment o
e
de
grande

significância, uma vez que o trabalho
desenvolvido pela APAE contribui de
maneira relevante para a sociedade,
prestando serviço s de qu ali dade à
pessoa com deficiência e suas famílias.
O dia encerrou com u m delici oso
lanche.

CRAS de Bom Repouso realiza
mais uma Oficina de Chocolate
O Centro de Referencia de Assistência Social (CRAS), Sebastião Ilto de Andrade de Bom Repouso, deu inicio a mais uma
oficina, agora a de chocolate artesanal com a professora Leonora. O objetivo maior desta oficina e capacitar as pessoas para
que possam ingressar no mercado de trabalho como já aconteceu outras vezes com esta mesmo oficina. Com duas turmas, a
oficina acontece todas as quartas feiras na parte da manhã e tarde, onde se aprende a higienização, manuseio do chocolate,
como prepará-lo e claro deliciosas receitas como trufas de vários sabores, bombons, vários tipos de recheios tanto os mais
simples como os mais sofisticados. A aluna Viviane Lais que está fazendo o curso disse que para ela está sendo um momento
importante de aprendizado e que após o curso poderá colocar seus chocolates no mercado que vai dar resultado. “Para nós do
Departamento de Assistência Social ouvir isso é maravilhoso sabemos que o investimento que fazemos esta dando resultado
e dar às pesso as
mais carentes a
oport uni dade de
conhecer algo que
talvez po r o ut ro
meio não chegasse
até ela e poder fazer
um cu rso deste
totalmente gratuito
para gente é motivo
de orgulho”, diz
Wi lso n Brandão,
Di ret or
do
Departamento de
Assistência Social.

Oficina de
Chocolate no
CRAS

Visita aos
alunos da
Apae

Bom Repouso realiza VI Feira do Morango
Fotos: Débora Andrade

Secretaria de Saúde de Borda
da Mata adquire três veículos
para transporte de pacientes
Dois FIAT pálios e um Wolkswagen
gol completam a frota da Secretaria de
Saúde de Borda da Mata para realização
de transporte de pacientes para outras
cidades.
Apenas em agosto de 2014, com nove
carros ativos, foram realizadas 212
vi agens e 1.1 33 pacientes foram
transportados para diferentes destinos,
como Pouso Alegre, Varginha, Poços de

Aconteceu do dia 19 a 21 de setembro, a VI Feira do Morango em
Bom Repouso, quando várias atividades foram realizadas durante
toda a semana, como palestras que houve no Salão de Festas
Paroquial. Alguns temas foram tratados como “Manejo de
Fertirrigação e Nutrição em Morango” com o Palestrante: Henrique
Barbosa; Palestra da EMATER com o tema “Negócios e Produção
de Morangos”.
Também houve Desfile para escolha Rainhas e Princesas, Garota
Morango e Moranguinho.
Nos demais dias, houve exposição de morangos, apresentação de
atividades culturais e shows musicais.

Caldas, Belo Horizonte, Campinas e São
Paulo.
Para a secretária municipal de Saúde,
Nádia Maria dos Santos Pádua, e o
co ordenado r de t ranspo rt e, Fábio
Fl auzino, os novos veícu lo s vão
potencializar ainda mais o serviço de
transporte aos pacientes de Borda da
Mata para exames, consul tas e
procedimentos em outros municípios.
Show na VI Feira do Morango e acima um dia das palestras

Novos carros da Secretaria Municipal de Saúde de Borda da Mata

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
O problema do mundo de hoje é que as pessoas
inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas
idiotas estão cheias de certezas...
Bertrand Russel

