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Homenagem a Maria de
Fátima Santos Cantuária
Nem sei como começar esta carta!!!
Carta que estou enviando ago ra
diretinho pro céu,
com o seguinte endereço:
Cidade:
Paraíso Celestial,
Bairro: Espírito de luz
Ru a
da
Felicidade, n°
1000
R e s i dê n c i a
celestial da Tia
Marii nha /aos
cuidados de:
Mari a
de
Fátima Sant os
Cantuária.
Apesar da dor
qu e
est ou
sentindo minha
irmã...
Da
saudade que já
me consome...De
minha impotência
como ser humano limitado e frágil... Sinto
uma calmaria espiritual, sei que já esta
na casa do Pai, ao lado de nossas mães...
No ssa Senho ra e Dona Mari inha.
A mãe de todos enquanto por aqui
esteve.
Consigo claramente enxergar o Tio
Tião com aquele jeitinho carinhoso e
afetivo te acolhendo no céu com beijos
e abraços minha irmã.
Nossos tios, primos, avós que já se
foram te abraçando felizes por se juntar
a eles.
Gravadas em minhas retinas ficaram
estas imagens de minha infância e sua
adolescência, lá no casarão.

Lembra da cozinha da casa, do
abacateiro, do chão da sala com Duratex
pra tapar os buracos no assoalho?
Você chegando do colégio vestida com
uniforme azul e branco, a máquina de
costura da Dona Mariinha, o cachorrinho
Bob, tu do muito modesto, nossos
qu art os
eram
di vididos
pelo
gu ar da -r ou pa ,
lembra?
Q u a n t a
si mpl icidade... E
nunca faltou amor,
alegria, humor e o
pão...A
Do na
Mariinha, uma sábia
mu lher,
tinha
se ns ibil idade,
ternura, amor, afeto
em abundância pra
gente e pra t odos
qu e
del a
se
aproximavam.
Fátima, sei que nestas al turas já
recebeu esta cartinha, Saiba que toda
família sempre terá você como nosso
“BEM” expressão carinhosa que usa
para dirigir-se a Antonio Maria.
Fátima, te peço um enorme favor, dá
um abraço e um beijo forte na minha
Mãe, nos tios e em todos por aí, já estava
me esquecendo dê também no padrinho
Bizunga e padrinho Otávio, se encontrar
com meus amigos de música, Wandelei,
Dercio, Zé Luiz... faça o mesmo.
Beijos e abraços musicais!!!
Obrigado por tudo nessa vida mana.
Feliz vida celestial!!!
Poli Brandani - Borda da Mata

Falece aos 48 anos de idade,
J o s é Te i x e i ra d e A r a ú j o ,
P re s i d e n t e d a C â m a r a
Municipal de Senador José Bento
No dia 18 de setembro, faleceu o
Presidente da Câmara Municipal de
Senador José Bento aos 48 anos de
idade, José Teixeira de Araújo. Ele
faleceu em Pouso Alegre, onde teve
complicações hepáticas e o velório foi
no plenário da Câmara Municipal, onde
muitas pessoas, chocadas com a morte
precoce do vereador, passaram para

fazer a última despedida. O enterro foi
no dia 19 de setembro, José Teixeira
de Araúj o nasceu no di a 2 0 de
dezembro de 1966 e agora com sua
morte, quem assume a Presidência da
Casa é o Vice-Presidente, José Roberto
Moreira e o suplente que assume o
lugar vago é o vereador Valdeci Amaro
do Couto.

Maria de Fátima Santos Cantuária
“E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José? “
E agora o que será de todos nós, seus
eternos alunos, pequenos admiradores
da grandeza da sua arte de lecionar e
encantar a todos... E agora meu Deus, o
que será do “José”? A Escola “José”
Tomás nunca mais será a mesma sem a
sua presença nos corredores, nas salas
onde fazia o que mais gostava, nessa
escola onde aprendi muito com essa
maravilhosa mulher, que fez muito por
todos nós, fez muito e tinha muito a
ensinar ainda... É hoje me perguntaram
como havia sido meu dia, dia esse que
não acaba, o céu amanheceu triste, o sol
coitado nem apareceu hoje, se guardou
como se estivesse de luto, e o céu triste?
Esse lá fora chovia como quem chora,
ou melhor chorava, porém chorava por
duas razões: chorava de tristeza em
apoio aos que aqui ficaram e que só

Deus sabe o que estamos sentindo
nesse dia, e chorava de alegria por saber
que mais um anjo estaria habitando-o a
partir de hoje... Anjo esse que já era anjo

na Terra, anjo esse que fará uma falta
tão grande que não cabe no pei to
tamanha dor... Mas Deus preferiu assim,
lecionará ao lado dele para os anjos que
estão por vir ainda... Sua missão de nos
tornar pessoas melhores pro mundo foi
cumprida com êxito... Aqui ficamos
admirando sua jo rnada qu e foi e
continuará sendo um exemplo a todos...
Desculpe-me as vezes que lhe dei
motivos para chamar atenção em sala,
ah, a senhora sim sabia chamar atenção
de um aluno como ninguém, nunca se
alterava e nem brigava com ninguém, a
senhora sabia a arte do diálogo.... Nós
todos seus eternos “meninos lambidos”
ficaremos aqui fazendo jus ao que a
senhora nos ensinou... Descanse em paz
minha querida professora, minha querida
ami ga... Deu s te chamou hoje pra
ensinar os pequ eno s “meninos
lambidos” no céu..... O dia amanheceu
mais triste, mas a estrela mais linda hoje
é a sua... Te amamos Dona Fátima!!!
Renan Santos
Tocos do Moji

Jordino Fernandes Marques
“O amigo ideal de uma vida.”
*29/10/1947 + 09/09/2015
Senhor ensina-nos a amar e a servir.
Perdemos o Jordino da Apae, das
amizades fortes e verdadeiras. O filho
do Cesário/Tereza, o Jordino irmão da
Galvão, João Batista e mais sete irmãos,
mais um da dinastia dos Marques a
orgulhá-la.
Sentiu mal de repente e não houve
chances para de se fazer algo, daí a
lamentável perda.
Estivemos no seu velório, na sala de
sua casa partilhando e rezando um
fervo ro so terço, j unt o aos seus
famil iares e ami gos. F oi a nossa
despedida Jordino, orando ao senhor e
agradecendo as dádivas pel a sua
passagem entre nós e suplicando um
descanso eterno a sua alma, junto aos
justos.
Na quinta feira às 13h debaixo de uma
garoa fina que caía e que segundo ás
tradições, trazem bênçãos, caminhamos
até nossa Basílica, onde foi celebrada
uma linda e emocionante Eucaristia de
corpo presente.
Pe. Zacarias, pároco da paróquia de
São Gabriel, Jardim Tremembé(S.P), nos
brindou com linda celebração, cheia de
emo ções e diret rizes, que fizeram
emocionar os presentes .
Precisamos registrar, nestas linhas, as
lindas e saudáveis palavras proferidas
no final pelo seu irmão José que fez uma
síntese rápida de toda a sua passagem
Jordino e disse entre outras, que você
foi um homem manso e puro, jamais teve
mágoa de alguém, e nunca colheu uma
só inimizade, poucos podem receber
estas referências. Queremos também
abraçarmos a sua esposa Silvia, a sua

filha Gabrielle e todos seus familiares.
Despedimo-nos, amigo Jordino,
desej ando a su a alma u m eterno
descanso, e que doravante possa talvez,

daí continuar a nos ajudar a terminarmos
suavemente as nossas caminhadas.
Saudades de seus amigos.

Jordino Marques
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes
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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

“Na crise, a melhor solução é
anunciar - anuncie aqui.”

Farmácia Estrela da Mata
Farmacêutico Responsável: Victor Campos
Brandani Júnior - CRF - 21681

José Teixeira
de Araújo
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Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata
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Escola Estadual de Tocos do Moji comemora
“Virada Educação Tocos do Moji”
A Escol a E stadu al José Tomás
Cantuária Júnior, de Tocos do Moji,
comemorou no dia 18/09/2015, Sextafeira, a “Virada Educação Minas Gerais”
com a participação de funcionários,
alunos e pais de alunos. O evento foi
abrilhantado com a participação da
Fanfarra de Tocos do Moji e com a
animação da dupla sertaneja Devir e Zé
Sofo que agitaram a todos. A professora
Helena, Intérprete de Libras, interpretou
a músi ca Aqu arel a de Toqui nho e

Vinícius.
Foram apresentados também, pelos
alunos do Ensino Médio, trabalhos
de l i t e rat u r a di ri gi d o s p el a
professora Júlia. Os alunos da EJA
(Educação de Jovens e Adu ltos) Ensino Médio su rpreenderam com
u ma bel í ssi ma apre sent a ção
homenageando o Hino à Bandeira.
Já, o s al u no s da E JA- E ns i no
Fundamental declamaram a poesia A
P át ri a de Ol avo Bi l ac . A al u na

Isado ra, do 6º ano , homenageo u
Paulo Freire e os alunos do Pós –
Médio prestaram uma homenagem à
professora Fátima Cantuária.
As ati vidades at raíram a atenção
de todos e a escola mostrou mais uma
vez
qu e
ensi n ar
ex i ge
co m pro m et i me nt o e
t o m ada
co nsciente de decisões, formando
cidadãos críticos e participantes.
P ar abéns E . E . Jo sé To más
Cantuária Júnior.

Leilão 02/2015. Prefeitura M. Borda da
Mata. Objeto: Venda de seus bens
inservíveis: veículos, máquinas e sucata.
Data: 14/10/2015 às 13 hs. Local: Hospital Mons. Pedro Cintra, endereço: Av.
Lauro Megale, nº 600, Centro. Visitação:,
Hospital Mons. Pedro Cintra, endereço:
Av. Lauro Megale, nº 600, Centro. Os bens
ficarão expostos dias 13/10 e 14/10 de 08
às 11 e de 14 às 16 hs. Realização: Isac
Vicente da Silva. Leiloeiro Oficial. Edital
e informações: (31) 32714045, site:
www.isacleiloes.com.br

Virada da
Educação em
Tocos do Moji

Bairro Barro Branco em Tocos do
Moji ganha 2.600 m² de calçamento

O bairro Barro Branco, na zona rural
de To co s do Moj i, est á sendo
beneficiado com 2.600 metros quadrados
de calçamento s o nde há u ma
concentração maior de residências. Esse
bairro fica na estrada que liga Borda da

Mata a Bom Repo uso. Além do
calçamento, a população ganhará ainda
730 metros de meio-fio e construção de
redes de água e esgoto para melhorar a
qualidade de vida daqueles cidadãos.
De acordo com o prefeito Toninho

Rodrigues, essa obra está sendo feita
co m recu rsos do Pro grama Prómu nicípio com co nt ra parti da do
município. Ela foi iniciada agora em
setembro com previsão de término para
novembro.

“Quando as pessoas temem o ‘governo’, isso é tirania. Quando o ‘governo’
teme as pessoas, isso é liberdade.” Thomas Jefferson

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
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Dois vereadores de Bom Repouso se encontram com Prefeito de Belo Horizonte,
18 de setembro, o Presidente da Câmara Municipal de Bom Repouso, se encontrou com prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda e Presidente Estadual do PSB
Márcio Lacerda emNoBelodiaHorizonte.
Com ele, estava seu companheiro de trabalho e partido Vereador Zé Galinha.

Ederson dos Santos,
Márcio Lacerda
e Zé Galinha

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

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
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Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade de Bom Repouso
realiza Virada da Educação com a comunidade escolar
A escola não é atrativa para adolescentes e jovens. Eles não acreditam que a educação vá lhes garantir um futuro melhor (Ofício circular DIRE 015/15). Diante desse quadro foi solicitado a todas as escolas do
Estado de Minas Gerais a “Virada Educação Minas Gerais(VEM) que aconteceu no dia 19 de setembro, data de nascimento de Paulo Freire - considerado o patrono da educação brasileira. Neste dia todos os
profissionais da educação trabalharam juntos, organizando atividades atrativas para os alunos e apontando caminhos para o seu futuro.
As principais atividades da Escola Estadual Coronel Ananias de Andrade de Bom Repouso foram as seguintes:
Abertura com Hino Nacional; Apresentação da fanfarra Olímpio Costa e fanfarra mirim da Escola Municipal.
19 de setembro comemora-se o dia do aniversário de Paulo Freire. Paulo Freire é considerado patrono da educação brasileira. Deixou-nos um grande legado para a educação.
Homenagem a Paulo Freire feita pelos alunos do 5º ano; Homenagem ao escritor e poeta Jean Carlos de Andrade; Homenagem a poetisa Helena Maria de Souza; Apresentação da poetisa Helena Maria de Souza
“Educar é um ato de amor e coragem” - Paulo Freire
Apresentação dos alunos da sala 3002 com a música Só os loucos sabem; Apresentação da música Era um garoto como eu amava os Beatles e os Rolling Stones e a música por enquanto pelos alunos da sala
3001.
“Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda...” - Paulo Freire
Apresentação da coreografia dos alunos do 6º ano – Tempo de ser feliz; Apresentação das alunas do 5º ano – Música Amigas para sempre
“A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo.” - Paulo Freire
7º Apresentação dos alunos da sala 1003. Remix; Apresentação da música É preciso saber viver dos alunos da sala 1002 do Ensino Médio; Apresentação da música A noite onze vidas pelos alunos da sala 2002
do Ensino Médio; Apresentação dos alunos da sala 1001 do Ensino Médio com a música Tocando em frente.
“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino” - Paulo Freire
Apresentação dos alunos da sala 2002 do Ensino Médio da dança country da música sertaneja na sola da bota.
“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.” - Paulo Freire
Coreografia da música Convocação feita pelos alunos das salas 704, 705 e 803; Coreografia da música Timber pelos alunos da sala 805.
“Ensinar exige alegria e esperança.” - Paulo Freire
Coreografia pelos alunos da sala 902 e sala 1001 do ensino médio. Música Any Man of nine. Na batida
“Se a educação sozinha não muda sem ela tampouco a sociedade muda.” - Paulo Freire
Coreografia da música Não P ara feita pelos alunos das salas 703 e 803; Coreografia da música Talk Dirty to me pelos alunos da salas 703 e 705.
“Não se pode falar de educação sem amor.” - Paulo Freire
Apresentação do coral dos alunos do 7º ano – Pot P ourri com as músicas Epitáfio, Mais uma vez, É preciso saber viver e pais e filhos.
“Só desperta paixão por aprender quem tem paixão por ensinar.” - Paulo Freire
Apresentação do Hip Hop dos alunos da sala 2003 do Ensino Médio; Apresentação de capoeira.
“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” - Paulo Freire
Depois de todas as apresentações, a Escola declarou encerrada a Virada da Educação e considerou que foi muito positiva.
Obs: As frases de Paulo Freire foram lidas pelos alunos em sua homenagem.

Principais momentos da Virada da Educação

Festa de Santo Reis no Distrito do Cervo

Os melhores bolos,
salgados, doces e roscas
com o melhor preço para
você nosso querido cliente.
Onde a qualidade e o bom
atendimento realmente
imperam

“Da nossa família para a sua”

Praça Antonio Megale, 100
Centro - Borda da Mata

Tel.:(35)3445-2161

Nos finais de semana, lanchonete das 18h30 até à meia-noite.

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

Os organizadores da Festa de Santo Reis no Distrito do Cervo nos dias 02 e 03 de janeiro de 2016 já estão visitando
as residências dos bairros adjacentes e depois as da Sede do Distrito para convidá-los para essa grandiosa festa que
terá muitas atrações.
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DIRETO DA POLÍCIA
CB PM Alex
Polícia Militar em Borda da Mata
e Tocos do Moji realizam atividades
na Semana Nacional do Trânsito
No dia 25 de setembro comemorou-se
o Dia Internacional do Trânsito. Este dia
foi definido em uma reunião presidida
pela OMS a fim de conter a elevação dos
acidentes de trânsito, principalmente
fatais, criou-se a “Década Mundial de
Ações Para a Segurança no Trânsito 2011/2020: Seja VOCÊ a mudança no
Trânsito.”
Por sua vez, a Policia Militar procura
levar para a sociedade brasileira uma
nova forma de ver, entender e fazer
trânsito. Um dos grandes objetivos
deste trabalho é mostrar que trânsito é
uma questão de cidadania e que faz parte
do dia a dia de todas as pessoas, assim,
estamos sempre convocando toda a
so ciedade para reflet ir so bre a
importância de um comportamento mais
responsável e mudar de uma vez por
todas a atitude no trânsito.
As ações realizadas pela Polícia Militar
vêm contribuir com a Década Mundial
de Ações para Segurança no Trânsito,
visando diminuir o número alarmante de
pesso as que perderam a vi da em
acidentes de trânsito.
O comandante do pelotão da Borda
da Mata, Ten Louzada, comentou que:
“A Polícia Militar quer sensibilizar e
conscientizar toda a população sobre os
altos índices de mortes e feridos em ruas
e rodovi as brasil ei ras e para que
po ssamo s mudar esse quadro
dependemos da mudança de atitude de
todos os atores no trânsito (pedestres,
ciclistas, passageiros e condutores). O
ator do trânsito deve ser tratado como
alguém que tem o poder de decidir o seu
desti no e qu e é respo nsável pel as
próprias ações e vai sofrer as
consequências de suas escolhas.”
Foram realizadas diversas atividades,
tais como: palestras, transitolândia,
passeatas, teatro, música entre outras
diversas atividades multidisciplinares.
Já em Tocos do Moji, as ações
preventivas gerenciadas pela Polícia

Militar na Semana Nacional do Trânsito
2015, que tem como tema “Década
Mundial de Segurança no Trânsito 20112020: Seja VOCÊ a mudança no trânsito”
também teve diversas atividades. A
semana foi aberta com uma palestra
expositiva aos adolescentes e propondo
a pesqui sa so bre os problemas
relacionados ao trânsito do município.
No que tange a parte preventiva, o
objetivo da PM local é fazer que as
pessoas se conscientizem que atitudes
individuais como dirigir falando ao
celular, ou ainda, enquanto pedestre não
estarão at ent as ao mo vimento de
veículos, assim, o condutor assumirá o
risco de provocar um acidente, pois se
distrai e diminui o tempo de reação para
um evento inesperado, como uma freada
brusca do veículo da frente ou uma
criança que atravessa a rua correndo e
não terá nem tempo e chance de evitar o
atropelamento.
Com o endurecimento da Lei Seca, a
conscientização sobre a mistura entre
álcool e direção tem aumentado. Mas
ainda são muitos os casos de acidentes
causados po r esse moti vo ou de
co ndu tores mu ltados nas bli tz. O
Sargento PM Wexley, comandante de
Tocos do Moji comentou que: “Voltar
para casa com seu próprio carro pode
até ser mais cômodo, mas vale mesmo a
pena de colocar a sua vida e a de terceiros
em risco? Se vai sair e consumir bebida
alcoólica, escolha alguém para ser o
motorista da rodada ou junte os amigos
e rache um táxi. Chegue em casa com
segurança para ter boas histórias para
contar no dia seguinte! Para que tal ação
preventi va tenha efeit o, estamos
investindo pesado em prevenção a fim
de conscientizar os jovens acerca dos
riscos inerentes a mistura álcool e
trânsito, pois o objetivo é fazer com que
o jovem tome a decisão acertada, ou seja,
não dirigir, nem mesmo pegar carona
com condutor embriagado.”

Artista de Borda da Mata faz exposição
em Pouso Alegre de suas obras com o
tema: “A Luz como protagonista”
O artista Adolfo Cabral Júnior, de
Borda da Mata, fez esta exposição, na
Galeria Artigas, em Pouso Alegre, no
meses de agosto e setembro, segundo o
tema: “A Luz como protagonista”. Mais
importante do que os títulos das obras,
mais importante do que as técnicas
usadas é a luz a verdadeira motivação
para o surgimento de uma imagem. A arte
pictórica é a capacidade de se criar um
diálogo entre a luz e sua contraparte, a
sombra. A luz revela o mundo, revela a
criação, revela o entendimento. Mas se
em doses muito elevadas a luz esconde,
ofusca e causa danos. É esse jogo da
luz na medida certa e da sombra a fugir
da luz que o artista explora e cria a imagem
a ser observada. A Exposi ção t raz
pinturas e desenhos.
Esta exposição mostra como é possível
deixar a luz falar por si mesma através de
duas técnicas: a técnica impressionista
e a técnica renascentista.
Dessa forma as pinturas são divididas
em dois grupos:
a)Pinturas com técnica impressionista;
b)Pinturas com técnica renascentista.
Para quem entrava na sala da
expo sição as telas impressioni stas
estavam no lado direit o, no lado
esquerdo estavam as execu tadas
segundo técnicas renascentistas.
Para o art ist a não há nenhu ma
co ntradição nessa forma de
apresentação, pois a liberdade é o “ar”
de qualquer artista. O artista é livre para
usar as técnicas que desejar. Como
admirador das obras dos grandes
mestres do passado Adolfo valoriza as
obras pré-impressionistas como as de
Rembrandt, Caravaggio, Rubens
etc...bem como as românticas (como por
exemplo as de Delacroix), além das obras
impressionistas.
“O importante é produzir imagens
belas e que provoquem no observador
momentos, por fugazes que sejam, de
contemplação” diz ele.
As
pi ntu ras
com
caráct er
impressionistas foram executadas com
tinta a óleo ou com tinta acrílica, alla
prima, com espátula ou com pincéis. A
técnica impressionista é excelente para
captar a luz exterior nas paisagens. O
uso de espátula ao invés dos pincéis

obrigam o artista a sintetizar, a captar só
o essencial, a produzir manchas de cor
que reverberam com intensidade quando
excitadas pela luz.
As pinturas com técnicas clássicas,
co m o uso de “underpai nti ng” e
veladuras, demoram mais tempo para
serem executadas. O u so do
“chiaroscuro” e do “sfumato” realçam
as particularidades psicológicas dos
serem humanos retratados e o sentido
de volume e profundidade nas naturezas
mortas. Foram usadas tinta a óleo e
acrílica.
Quanto aos desenhos o artista levou
os executados com a técnica Bico-depena .
Para o artista o desenho é sua “ pedra
preciosa”. O desenho foi a primeira
manifestação artística na vida de Adolfo.
Ele desenha desde os quatro anos de
idade. Desenha todos os dias mesmo
que seja alguns “rabiscos”.
Desenhos a bico-de-pena
Adolfo diz que a arte do desenho é a
base para qualquer bom pintor. Picasso,
van Gogh, Portinari eram excelentes
desenhistas. É triste ver na atualidade
pintores realistas que apresentam telas
de grande beleza cromática, mas com
falhas lamentáveis de desenho, como
figuras sem proporção entre si, figuras
distorcidas, cabeças e animais ou muito
pequenos ou muito grandes, falhas nas
perspect ivas linear ou na aérea,
indefinição da linha do horizonte.
Antes de pintar é necessário desenhar,
desenhar e desenhar...
Os desenhos expostos foram feitos
com a técnica bico-de-pena. Junto com
o carvão é a técnica mais antiga de
desenho. O nome vem do uso de penas
de aves para escrever e para desenhar.

Atualmente existem as penas metálicas
industrializadas. Mas, pode-se usar
ou tro s tipos de penas feit as
manualmente como as de bambu e de
madeiras macias. Adolfo usou palitos de
dente fixados em tubos de canetas
esferográficas conforme sugestão da
professora Ana Caroline Kasburg no
You Tube.
A técnica bico-de-pena é simples pois
faz u so de li nhas hachuriadas. A
“grossura” da linha é variável de acordo
com a pressão da pena no papel, fraca
pressão produz linhas finas, forte
pressão produz linhas grossas. Os tons
escuros são feitos com muitas linhas
hachuriadas, os tons claros são feitos
com poucas linhas hachuriadas. O jogo
da pressão da pena sobre o papel e da
qu ant idade de li nhas hachuriadas
produz desenhos maravilhosos. Cabe ao
artista “jogar” e com coragem, rapidez,
segurança e ousadia fazer os desenhos
aflo rarem co m emo tividade e
expressividade.
Assim é possível perceber a realeza
do leão “Cecil”, covardemente morto por
um caçador norte americano.
A alegria das crianças no “Chafariz de
Tiradentes”.
A nostalgia do “ Burrinho tropeiro”.
A beleza da “Rua de Tiradentes”.
A nobreza das “Araucárias de Bom
Repouso”.
A amizade dos “Ecologistas”.
A tristeza do “Vô e o tempo”.
A audácia dos “Aventureiros”
O artista agradece sua visita e espera
ter causado em você uma “experiência
estética”.
Obs: Veja a entrevista do artista
Adolfo no F ac ebo ok da Ga leria
Artigas e no You Tube.

Projeto Saúde na Escola realiza Palestra sobre
“Doenças Sexualmente Transmissíveis”
Borda
da Mata

No dia 21 de agosto, foi realizado um
projeto com intuito de concientizar e
orientar os adolescentes da Escola
Estadual José Tomás Cantuária Junior,
focando tema “Doenças Sexualmente
Transmissiveis”. Foi realizada pela
Equipe ESF, composta pela enfermeira
Coordenadora Shirlei Pereira e Agentes

Comunitárias de Saúde: Gláucia, Maria
Helena, Marinez, Gabriela e Rosilene,
sendo uma palestra educativa, através de
apresentações de Slides.
No decorrer da palestra aplicou-se um
questionário de multiplas escolha,
testando o nível de conhecimento dos
alunos em relação ao tema abordado. Ao

término da palestra, propôs – se aos alunos
que realizassem uma redação do tema, onde
os mesmos seriam premiados aqueles
escolhidos como as melhores redações.
Sendo elas: Evellyn Xaine da Silva ( 1º Ano
I ), Ranieli Stafani Silva ( 1º II), Vitória
Pereira da Silva ( 2º I), Andressa Santos (
2º II), Aline Almeida da Silva (3º I).

Tocos do
Moji

Projeto
Saúde na
Escola em
Tocos do
Moji

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral
Telefone: (35)3445-2152

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
“Um político é alguém que pensa tão longe quanto a próxima eleição. Um estadista
pensa dentro da próxima geração.” - Anônimo
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Eleição do Conselho Tutelar acontece dia 04 de outubro no Clube Literário em Borda da Mata
A eleição de cinco candidatos para
compor o Conselho Tutelar de Borda da
Mata acontece dia 04 de outubro de
2015, das 8h às 17h, no Clube Literário e
Recreati vo , no cent ro da ci dade.
Qualquer cidadão maior de 16 anos e
com título de eleitor pode participar do
processo, desde que estejam munidos
de tí tul o de elei tor e cartei ra de
identidade.
O pro cesso de esco lha dos
conselheiros é pautado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Em Borda da Mata, cada
ci dadão pode vot ar em um úni co
candidato e os cinco mais votados serão
empossados. O mandato é de quatro
anos.

Este ano é a primeira vez que a eleição
dos conselheiros tutelares acontece na
mesma data em todo o país. A mudança
foi feita pela Secretaria de Direitos
Hu manos do Go verno Federal. A
vo tação em data uni ficada foi
estabelecida em 2012, com a Lei nº
12.696. Antes, cada município definia o
formato e a data para a realização do
processo de escolha. Com a unificação,
espera-se garantir maior participação da
sociedade na escolha dos conselheiros
tutelares, que tem a função de zelar pela
defesa e garant ia dos direito s das
crianças e adolescentes no Brasil.
Os conselhos tutelares foram criados
em 1990, com a publicação do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA). São

órgãos autônomos e permanentes, que
integram a administração pública local.
Candidatos:
Altair Mariano
Andréa do Tião Roque
Bruna Araújo
Bruna Ruana do Russo
Cláudia Cardoso
Diego Professor
Elaine do João King
Emelina Aparecida dos Santos Gomes
Juliana do Wartão
Cida Oliveira (Cida do Pão)
Michele Oliveira
Rogéria Martins
Valéria Matos

Creche em Borda da Mata
realiza bazar beneficente

A segunda edição do bazar beneficente
da Creche Madre Tereza de Saldanha de
Borda da Mata aconteceu nos dias 16 e
17/09/2015. Roupas, calçados, artigos de

casa e brinquedos recebidos de doações
foram vendidos a preços simbólicos no
pátio da creche.
De acordo com a coordenadora da

Creche, Rosemary Cardoso Arruda
Moreira, o valor arrecadado nestes
eventos vai ser utilizado para comprar
brinquedos para as crianças da instituição.

Rodoviária de Borda da Mata
recebe pintura na área externa
Governo de Minas Gerais instala
Fórum Regional do Território Sul
Região terá a primeira etapa do fórum de participação
popular para a avaliação de políticas públicas.
Lançamento foi dia 24 de setembro em Pouso Alegre

O Terminal Rodo viário de Borda
da Mata co meça a receber pi ntu ra
na área externa em set embro de
20 15. A Prefeitu ra contrato u u ma
empresa especializada para reali zar

o trabal ho no prédi o.
Em julho de 2013, a rodoviária de
Borda da Mata recebeu reforma nos
três banheiro s públicos. A reforma
i nclu i pi so s, azu l ejo s, pi ntu ra e

i ns t a l aç ã o de no v o s v a so s
sani t ári o s e pi as. Al ém disso , o
prédi o j á havi a si do pi nt ado na
p ar t e i n t e r na e re c eb eu no vo s
banco s.

O Governo de Minas Gerais instalou
o Fórum Regional - Território Sul, no dia
24 de setembro, na cidade de Pouso
Alegre. A cerimônia de lançamento
aconteceu no Clube de Campo Fernão
Dias. Esta foi a última instalação de
Fórum Regional de Governo dentre os
17 territórios em que o estado foi
dividido.
Já foram instalados os Fóruns dos
territórios Norte (Montes Claros), Médio
e Baixo Jequitinhonha (Araçuaí), Mucuri
(Teófilo Otoni), Sudoeste (Passos), Vale
do Aço (Ipatinga), Zona da Mata (Juiz
de Fora), Vertentes (São João del Rei),
Central (Curvelo), Alto Jequitinhonha
(Diamant ina), Vale do Rio Do ce
(Governador Valadares) Caparaó
(Manhuaçu), Noroeste (Patos de Minas),
Metropolitano (Contagem), Triângulo
Norte (Uberlândia), Triângulo Sul
(Uberaba) e Oeste (Divinópolis).
O Território Sul reúne 119 municípios,
co m u ma po pul ação t ot al de
aproximadamente 1.408.825 habitantes.
A região tem a 4ª maior densidade
demográfica é a que possui a menor taxa
de homicídios de Minas Gerais. Na
agricultura, o Sul de Minas Gerais se
destaca pela produção de café e leite,
atividades mais tradicionais, e também
da batata inglesa.
O que são os Fóruns:
Os Fóruns Regionais de Governo têm
por objetivo marcar oficialmente a
participação popular na elaboração,
execução, monitoramento e avaliação de
políticas públicas regionalizadas.
A população de cada território é
convidada, periodicamente, a participar
de reuni ões, debates, assemblei as,
grupos de trabalho, câmaras temáticas,
dentre outros instrumentos, que deverão
garantir espaços democráticos, O
principal obj eti vo é subsidiar o
planejamento e as ações de Governo
para a promoção do desenvolvimento
econômico e social.
Neste primeiro ano, os Fóruns vão
fazer o levantamento de prioridades de
cada território para que os dados possam
orientar a elaboração do PPAG (Plano
Plurianual de Ações Governamentais),
PMDI
(Pl ano
Mi nei ro
de
Desenvolvimento Integrado) e LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias). Com esta
agenda inicial encerrada, a partir de 2016
os Fó runs segu em co mo canal de
constante diálogo com a sociedade civil.
Os Fóruns serão articulados de forma

a envolver representantes do Governo
do Estado, de órgão s federais de
expressão regi onal, prefeito s,
vereadores, entidades empresariais e
sindicais e representações do poder
legislativo estadu al e federal.
Representantes da sociedade civil serão
maioria nos colegiados executivos.
Microterritórios e municípios que
fazem parte do Território Sul:
Alfenas: Bot elho s, Cabo Verde,
Campestre, Campo do Meio, Campos
Gerai s, Areado, Bandei ra do Su l,
Carvalhópolis, Divisa Nova, Fama,
Machado, Paraguaçu, Poço Fundo,
Serrania.
Itajubá: Brasópolis, Conceição das
Pedras, Consolação, Delfim Moreira,
Gonçalves, Maria da Fé, Marmelópolis,
Parai sópolis, Pedralva, Piranguçu,
Pi rangui nho, São Jo sé do Al egre,
Sapucaí-Mirim, Wenceslau Braz.
La vra s: Carrancas, Ij aci , Ingaí,
It umi ri m, Itu tinga, Lumi nárias,
Nepomuceno , P erdões, Ribeirão
Vermelho.
Poços de Caldas: Caldas, Andradas,
Ibitiúra de Minas, Santa Rita de Caldas.
Pouso Alegre: Bom Repouso, Borda
da Mata, Bueno Brandão, Cachoeira de
Minas, Camanducaia, Cambuí, Albertina,
Careaçu, Conceição dos Ouro s,
Congonhal, Córrego do Bom Jesus,
Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Extrema, Heliodora, Inconfidentes,
Ipuiúna, Itapeva, Jacutinga, Monte Sião,
Munhoz, Natércia, Ouro Fino, Santa Rita
do Sapucaí, São João da Mata, São
Sebastião da Bela Vista, Senador Amaral,
Senador José Bento, Silvianópolis,
Tocos do Moji, Toledo, Turvolândia
São Lourenço: Aiuruoca, Alagoa,
Baependi, Carmo de Minas, Carvalhos,
Caxambu, Conceição do Rio Verde,
Cristina, Cruzília, Dom Viçoso, Itamonte,
Itanhandu, Jesuânia, Lambari, Minduri,
Olímpio, Noronha, Passa Quatro, Pouso
Alto, São Sebastião do Rio Verde,
Seritinga, Serranos, Soledade de Minas,
Virgínia.
Três Co ra çõe s: Cambuqu ira,
Campanha, Carmo da Cachoeira, São
Bento Abade, São Thomé das Letras.
Três P ontas: Bo a E sperança,
Coqueiral, Guapé, Ilicínea, Santana da
Vargem.
Varginha: Cordislândia, Elói Mendes,
Monsenhor Paulo, São Gonçalo do
Sapucaí.

8

TRIBUNA POPULAR

“Você não tem que ser um poeta, mas você é
obrigado a ser um cidadão.”
Nikolai Nekrasov

Eleição dos Conselheiros Tutelares de Bom Repouso
No dia 04 de outubro será feita a
escol ha dos novos Co nselheiros
Tu tel ares de Bom Repou so , Os
candidatos são: Adriele Adrilina Costa;
Ana Paula Ferreira dos Santos; Edna
Andrade dos Santos;Lercilia Lúcia da

Silva; Lieis Fermino dos Santos; Patricia
Do Carmo Brandão; Maria Lúcia de
Oiliveira; (Lucia do Nilton); Rosa Maria
Silvério (Rosinha Irmã Do Miltão);
Rosilda Carolina M. Pereira; Samuel
Pedro Da Silva.

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

TELEFONES:(35)3445-1727 e 3445-1291
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4º Aniversário do “Terço dos Homens” de Borda da Mata reúne quase 500 pessoas
Com a participação de centenas de
pessoas de vários grupos do Movimento
“TERÇO DOS HOMENS”, no dia 13 de
setembro, aconteceu a celebração do 4º
Aniversário de fundação do grupo da
Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Participaram vários grupos do Sul de
Minas e também grupos do Estado de
São Paulo, sendo 30 grupos de 24
cidades totalizando 406 homens do terço
e visitantes. Presença maciça dos
homens do terço de Borda da Mata com,

aproximadamente, 80 homens e amigos
convidados.
Iniciando com a Acolhida na Igreja de
Nossa Senhora Aparecida e em seguida
a caminhada dos grupos em procissão
rumo à Basílica de Nossa Senhora do

Carmo, onde o terço foi recitado, sendo
que um dos Mistérios foi recitado por
crianças (meninos de Borda da Mata)
de várias idades. Foi um momento muito
forte de demonstração de fé e piedade.
Com uma bela mensagem de Padre

Fotos:Pascom

Melhores momentos da Comemoração da 4º Aniversário do Terço dos Homens de Borda da Mata

Marcos Eduardo Caliari e a bênção
especial para todos os presentes na
Basí lica hou ve o encerrament o do
encontro e todos se dirigiram ao Centro
de Pastoral para um delicioso lanche e
confraternização.
PASCOM BORDA DA MATA-MG.

Entidades de Borda da
Mata se reúnem na Câmara
Municipal para tratarem
sobre os projetos “Rede de
Comerciantes Protegidos”
No dia 11 de setembro, foi realizada na
Câmara Municipal uma reunião entre a
direção Consep, da Polícia Militar e
Associação Comercial e Industrial de
Borda da Mata, quando foi discutido as

medidas a serem adotadas no projeto:
“Rede de Comerciantes Protegidos.”
O Presidente da ACIBM, Jansen Jean
do s Santos Co st a, agradece a
participação de todos.

Reunião na Câmara
Municipal de Borda
da Mata

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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Prefeitura de Borda da Mata instala parque
para crianças na Praça Monsenhor Pedro Cintra
A Praça Monsenhor Pedro Cintra, no Centro de Borda da Mata,
é marcada pela bela arborização e as sombras proporcionadas. O
parquinho para crianças menores de 10 anos, instalado há cerca
de quatro anos integrou a praça e desde então faz a alegria da
criançada. Agora, o espaço de diversão aumentou e mais três
canteiros ganharam novos brinquedos.
Debaixo das grandes árvores, tem escorregador, gangorra,
balanço, carrossel, casinha de madeira, entre outros. É importante
lembrar, brincar sempre com cuidado e responsabilidade para cuidar
do bem comum.
A instalação do parque foi realizada pelo Departamento de Obras
da Prefeitura de Borda da Mata na primeira quinzena de setembro
de 2015.

Departamento Municipal de Educação de Borda da Mata
participa de encontro do Sistema de Ensino NAME
Professo res e coordenadores das
escolas municipais de Borda da Mata e
a diretora do Departamento Municipal
de Educação, Gl áucia Brandão
Guilherme, participaram, no dia 11/09/
2015, do Encontro do Sistema de Ensino
NAME.
O professor Celso Antunes, grande
educador brasileiro e autor de quase 200
livros, falou com maestria, como tornar
a educação no Brasil uniforme e de
qualidade. “Podemos sonhar grande?”
Segundo Celso Antunes, um conjunto
de fatores são capazes de alavancar a
educação no paí s, co mo pais
parti cipati vos, alunos instigado s,
recursos bem gerido s, pro fesso res
motivas e bons índices. No entanto,
muitas vezes o desinteresse de todas,
ou algu mas, das part es po de
comprometer este cenário.

O caminho para conquistar os alunos
em sala de aula, segundo o professor
Celso, é por meio da tecnologia, pois
dessa fo rma, é po ssí vel ali ar o s
costu mes dos jo vens co m o
aprendizado. Falar a linguagem do aluno
é essencial. “A grandeza do professor
está em traduzir a linguagem didática
na compreensão do aluno” afirma.
O sendo palest rant e do evento ,
Guilherme Davoli, falou sobre o tema
“Despert ando o s aprendizes do
futuro”. Para ele, o aluno só cresce se
conviver com cresce com pessoas e
o pi ni ões diferent es, po r i sso é
importante trabalhar em grupo e com
colegas sem tanta afinidade, assim os
estudantes podem tocar idéias, expor
opiniões, aprender a trabalhar com
pesso as di ferent es e aprender a
conviver.

Encontro do Sistema de Ensino NAME

