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“Festa de Aniversário de Borda da Mata será sempre no
centro da cidade, enquanto eu for o prefeito”, diz Edmundo
“Quantas vezes já repeti que na tradição de um povo não se mexe”, completa.
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O Professor Dr. João
Batista de Freitas
Um Homem que deixará saudades
* 19/04/1928 + 27/05/2013
Para todos professores, que um dia
cruzaram no seu destino. Nós amigos,
alunos e companheiros de jornadas, não
poderí amos jamai s calarmos nesse
instante. Logo, viemos nesta coluna
agradecer tant os e tamanhos
ensinamentos a nós ministrados.
Foste um Homem simples, culto e de
invejáveis carisma e capacidades. Na sua
vida pautada de trabalhos e procuras,
so bressaíste pela educação e
sinceridade. Seu amor a Borda da Mata
estavam espalhados nas suas alegrias e
nas presenças em todos acontecimentos
de out roras. E ras sempre o mais
entusiasmado e alegre. Usavas muito
bem a sua palavra para engrandecer

todas solenidades. Daí a ter sido um dia
Vereador de nossa Câmara Municipal,
Diretor do EELAM, P rofessor e
Advogado por vários anos. Passaste por
este mundo , e o engrandeceste de
inesqu ecíveis hist órias. E las se
passaram, mas precisamos registrá-las,
caríssimo Dr. João.
Abraçamos toda sua amiga e querida
prole, com votos de solidariedades e
orgulhos, afinal o senhor hoje não se
encontra tão distante: temos a certeza
de que estás, apenas do outro lado do
caminho. Obrigado e até um dia Professor.
Homenagem de seus amigos de
Borda da Mata

Deputado Federal Geraldo
Thadeu coloca mais uma
emenda parlamentar em favor
do município de Borda da
Mata no valor de 350 mil reais

Visita do
Deputado
Geraldo Thadeu
com o Assessor
Parlamentar
Quirino na
região
O deputado federal Geraldo Thadeu
(P SD) co lo co u u ma emenda no
orçamento da União de 2013 em favor
do município de Borda da Mata no valor
de 150 mil reais e deverá ser utilizado
para a aquisição de um caminhão para
atender a área rural do município
através de um programa do Ministério
do Desenvolvimento Agrário. Caso o
recurso venha a ser empenhado, ou seja,
liberado pelo Governo Federal, com data
limite para o final deste ano, somará
então um total de 350 mil reais alocados

no município através do empenho do
Deputado Geraldo Thadeu, pois em
2012 houve a destinação de 200 mil reais
do Ministério da Saúde com a finalidade
de ajudar na construção de uma UBS
no Bairro da Santa Rita (Local escolhido
pelo prefeito Edmundo). Segundo o Assessor P arl amentar do Depu tado
Geraldo Thadeu, José Quirino não
faltará empenho do deputado junto ao
Ministério para que Borda da Mata
venha a ser beneficiado com mais esse
recurso.

“A melhor maneira de mostrar nosso
trabalho é levando até a população”,
diz o Vereador Walter Barbinha ao
criar a Resolução que permite reuniões
itinerantes da Câmara de Borda da Mata

Vereador Walter Barbinha
O Vereador Vivalde Raimundo da
Silva(Walter Barbinha), depois das
eleições municipais, onde visitou muitas
residências e, segundo ele, em algumas
delas, as pessoas diziam que os
vereadores não compareciam em seus
bairros para ouvir suas necessidades.
Diante disso e para aproximar mais a
população do Legislativo, até mesmo,
para tirar aquela ideia que o vereador não
está preocupado com a comunidade, pois
“nó s preocu pamo s e muit o. Não
participamos apenas de duas reuniões
por mês. Trabalhamos todos os dias
como vereadores”, diz Walter Barbinha
e acrescenta “então achei a melhor
maneira de mostrar a população o nosso
trabalho é levando até eles, já que por
vários motivos, muitos não podem
comparecer em nossas sessões, sugeri e

os vereadores aprovaram uma Resolução
que permite que possamos fazer reuniões
it inerantes po r vários locais do
município”.
Confira os critérios das reuniões
itinerantes nesta Resolução abaixo:
Resolução nº 017 de 17 de maio de
2013.
“Institui as Sessões Itinerantes da
Câmara Municipal de Borda da Mata e
dá outras providências”
A Câmara Municipal de Borda da Mata/
MG aprova e o seu Presidente promulga
a seguinte Resolução:
Art. 1º Ficam instituídas na Câmara
Municipal de Borda da Mata as Sessões
itinerantes.
Art. 2º As Sessões Itinerantes são
Sessões Ordinárias realizadas fora de
sua sede, em substituição a estas, nos
mesmos dias e horários.
Art. 3º As Sessões Itinerantes terão
os
mesmo s
procedimento s
estabeleci do s para as Sessõ es
Ordinárias, exceto no que dispuser na
presente Resolução.
Art. 4º As Sessões Itinerantes serão
realizadas nos bairros urbanos e rurais
do município.
§ 1 º A escolha da região deverá
obedecer à alternância necessária para
que todas possam receber as Sessões
It inerantes, ficando vedada, sob
qualquer hipótese, a realização de mais
de uma Sessão Itinerante na mesma
região numa mesma sessão legislativa.
§ 2º As regiões e os locais onde
acontecerão as Sessões Itinerantes,

serão definidos pela Mesa Diretora,
observado o rodízio entre eles.
Art. 5º Caberá ao Presidente da
Câmara requi sit ar, previamente, a
segu rança policial para o local da
Sessão It inerante e determi nar os
recu rsos necessário s para sua
realização, bem como os procedimentos
necessários à manutenção da ordem e
do respeito aos trabalhos legislativos.
Art. 6º Serão realizadas até 4 (quatro)
Sessões Itinerantes anuais convocadas
pelo Presidente da Câmara, facultadas
a realização de até outras 4 (quatro),
medi ante co nvocação da mai oria
simples dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo único.
O
requerimento de convocação assinado
pela maioria simples dos membros da
Câmara Municipal deverá conter a data
e o lo cal da Sessão It inerante
convocada.
Art. 7º A Tribuna Livre, prevista na
Resolução nº, 05/2001 para as Sessões
Itinerantes terá seu tempo estendido
para 30 (trinta) minutos, divididos
igualmente entre, no máximo, 3 (três)
entidades e/ou lideranças, previamente
inscritas, legalmente constituídas e
representativas da região onde for
realizada.
Art. 8º Revogadas as disposições em
contrário, esta Resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 22 de maio de 2013.
Herbert Nilson de Toledo
Presidente

Festa do Distrito Fernandes em Tocos do Moji
atrai milhares de pessoas com diversas atrações
De 30 de maio a 02 de junho, realizouse no Distrito dos Fernandes em Tocos
do Moji a Festa de Nossa Senhora de
Fátima. Os festeiros Wilson e sua
esposa Dona Gesa e com o apoio da
Câmara Municipal e Prefei tu ra

organizaram um grande evento para
comemorar as festividades, quando
houve sorteios de prêmios, show das
atrações Amarildo e Alexandre, Ediana
Maskaro e no domingo , teve o
encerramento com a celebração da

Missa pelo Padre José Aparecido e logo
após apresentação da dupla Jean Carlos
e Juliano.
“Obrigado e parabéns a todos os que
col aboraram para real ização deste
evento”, conclui o festeiro Wilson.

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

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMBUÍ-MG. Edital para registro de
loteamento. ANTONIO FELIPPE DE SALLES NETO, Oficial do Serviço de Registro de
Imóveis desta Comarca, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os interessados que a
Prefeitura Municipal de Bom Repouso, inscrita no CNPJ n.º 18.675.892/0001-96,
estabelecida na Ala. José da Silva Brandão, n.º 438, Centro, no município de Bom Repouso/
MG; depositaram neste Serviço de Registro os documentos necessários exigidos pelo Art.
CONJUNTO
HABITACIONAL VER. LUIZ BATISTA DA COSTA”, para fins residenciais e comerciais,
com as seguintes características: O loteamento se encontra localizado no Bairro N. Sra. do
Rosário, no município de Bom Repouso/MG, com área total de 24.200,00 m², a ser
desmembrado em 05 (cinco) quadras, perfazendo um total de 50 (cinquenta) lotes com área
total das quadras de 12.265,70 m², área destinadas às ruas de 7.019,30 m², áreas verdes de
4.251,39 m² e 663,61 m² de áreas destinadas à preservação permanente; o desmembramento
encontra-se amparado pela Lei 0295/2003 de 30 de dezembro de 2003. A referida gleba
encontra inserida no perímetro urbano e está devidamente registrada neste cartório sob a
matrícula n.º R-3.M-12.597, Fls. 001, Livro 02, em 26/01/2012, com área total de 24.200,00
m² com as seguintes confrontações: Aparecido Luiz Brandão, Antônio Bento da Silva,
Vicente Andrade Brandão e com a Estrada Municipal; em conformidade ao projeto e
planilha do Loteamento elaborado pelo engenheiro civil responsável, o Sr. Antônio Silva
Moreira, CREA 29.766/D-MG, que ficarão devidamente arquivados neste Serviço de
Registro, sendo o referido imóvel registrado pela matrícula R-2.M-12.597 de 26/01/1989.
O loteamento destina-se a zona residencial e comercial urbana e foi aprovado pela Prefeitura
Municipal de Bom Repouso conforme Decreto n.º 046/2013, de 21 de fevereiro de 2013,
expedido e publicado pelas demais repartições competentes. E, para conhecimento de
todos expediu-se este Edital, que será publicado em jornal de circulação regional, podendo
o registro ser impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da efetiva publicação. Eu,
(Oficial) subscrevi.

18,daLei6766/79,paraoregistrode01Loteam
entodenom
inadode:“

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

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

Algumas atrações da Festa do Distrito Fernandes
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Rua Eduardo Amaral, 652
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Previsão do Calendário de circulação
do Tribuna Popular em 2013
Mês
Dia
Janeiro
15 - 31
Fevereiro
15 -28
Março
15 - 27
Abril
15 - 30
Maio
15 - 29
Junho
14 - 28
Julho
15 - 31
Agosto
15 - 30
Setembro
16 - 30
Outubro
15 - 31
Novembro
14 - 29
Dezembro
12
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
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Celebração de Corpus Christi em Tocos do Moji
Como é tradição, os fiéis de Tocos do
Moji se revezaram para enfeitarem as ruas
do município por onde passa a procissão
de Corpus Christi. As festividades de
Corpus Christi, que significa Corpo de

Cristo, foi celebrada pelo Padre José
Aparecido, pois nessa data se comemora
a presença de Jesus Cristo na Eucaristia.
Uma das tradições da festa é a Procissão,
onde se enfeitam as ruas com tapetes

artesanais feitos com materiais como:
palha, pó, serragem colorida, grãos entre outros, e é na festa de Corpus Christi
que os fiéis agradecem e louvam a Deus
pelo inestimável Dom da Eucaristia.

O Supermercado Irmãos Machado
comunica a todos os clientes e amigos que
desde maio está funcionando em novo
endereço. Agora o Supermercado está
localizado na Avenida João Olívio Megale,
690, em Borda da Mata. Local com
estacionamento, sem contar o amplo
espaço na própria avenida. O
Supermercado ampliou suas instalações
para melhor atender seus clientes,
oferecendo mais conforto e segurança.

Procissão de Corpus Christi

Terço dos Homens do Distrito do Sertãozinho
de Borda da Mata já conta com mais
de 100 participantes
Desde fevereiro de 2012, quando um
grupo de dez pessoas começou a rezar o
Terço dos Homens no Di strito do
Sert ãozinho, a cada do mingo tem
aumentado mais a participação dos
homens da comunidade. Os idealizadores
e fundadores são Wanderley e José
Herculano, pois começaram com dez e
hoje conta com, aproximadamente, 120
pessoas, todos os domingos.

O terço tem o nome de: Maria Esposa
do Espírito Santo e além da reza aos
domingos, eles também fazem outras
atividades como: No s primeiros
domingos de cada mês, visitam as casas
das pessoas; no último domingo do mês
é rezado na igreja com a participação das
famílias e também fazem a “Campanha do
Quilo”, onde são levados alimentos e

montadas cestas básicas para as famílias mais
necessitadas da comunidade.
O terço conta ainda com uma equipe de
música composta por oito pessoas que são:
Carlos , Célio , Mazuk, Sebastião Matos ,
Sebastião Luiz, Zé Julho, Natalino e Ditinho.
“Depois desse tempo e com a união de
todos pode-se dizer que os organizadores
somos todos nós”, diz um dos participantes,
Isair.

“Festa de Aniversário de Borda da Mata
será sempre no centro da cidade”
afirma o prefeito Edmundo Silva Júnior
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Júnior, reafirmou o compromisso de
realizar sempre a Festa de Aniversário
da Cidade, juntamente com a de Nossa
Senhora do Carmo, no centro, enquanto
el e estiver a frente da P refeitura.
Edmundo diz que algumas pessoas mal
intencionadas e simplesmente com o intuito de gerar polêmicas desnecessárias
inventam coisas para desgastar a imagem
do Poder Executivo, chegando mesmo a
dizer o absurdo que a Festa da Cidade
seria transferida para o novo Parque de
Exposições, antigo Clube de Campo.
“Quantas vezes já repeti que na tradição
de um povo não se mexe”, completa.
Segundo ele, as pessoas que ouvem
esses comentários maldosos e absurdos,
também não devem acreditar, sem antes

consultar a veracidade dos fatos. “Mas
nosso povo é bastante inteligente para
saber que isso não é verdade”, frisa
Edmundo.
Mas, falando em festas, o Prefeito
Edmundo disse que à partir do ano que
vem, com exceção da Festa da Cidade e
do Carnaval, todas as outras festas do
centro serão transferidas sim para o
Parque de Expo siçõ es, ou seja, a
Prefeitura fornecerá o alvará para aquele
local, e é por isso que o município está
investindo, para que estas festas feitas
no Centro possam ser realizadas lá e
diminuir esses transtornos causados no
Centro, muitas vezes até danificando
patrimônio público e gerando muitas
reclamações. “Todas as cidades devem
ter um espaço adequado, com banheiros

Márcio Lobão
Locução e Eventos
Locutor, radialista, DJ e sonorização
Telefones:

(35)3445-1745/(35)9972-7369
E-mail: marciolocutoredj@hotmail.com

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

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

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

00
-35
25
4
l.:3
Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

apropriados, estacionamento, água para a
praça de alimentação, segurança, enfim, um
local perfeito para estes eventos e nós
estamos preparando o Parque de Exposições
para isso e tenho, absoluta certeza, que com
tempo, a população saberá reconhecer os
benefícios que isso trará ao município”, finaliza
Edmundo e acrescenta “o Parque de
Exposições deverá abrigar também feiras como,
artesanato, pijamas, tecelagens, entre outros
eventos”.

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.
Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;
MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma
e Teste Ergométrico.

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

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276
Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
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Festa do Milho de Borda da Mata na contramão da violência
No mundo de hoje, a violência cresce
e se espalha em todos campo s,
gerando um clima de medo, incerteza,
asfixia e isol amento . Não se trata
apenas de violência física, da guerra e
da cri minalidade. Exi ste também
a violência econômica, racial, religiosa,
psicol ógica;
a
vio lência
doméstica, familiar; a violência interna.
E o que tem a ver a FESTA DO MILHO
DE BORDA DA MATA com a NÃO
V I O L Ê N C I A ?
A Festa do Milho é um evento criado e
realizado pela Paróqui a de Nossa
Senhora do Carmo, que resgata a cultura
bo rdamatense em su a tradição
religiosa, sua culinária, sua música, seu
jeito
de
festejar
em
comunidade e em cooperação.
Há oit o anos esta festa vem
encantando Borda da Mata e região com
s
u
a
originalidade e participação cidadã. É
uma festa preparada pel o po vo
bordamatense, com o apoio da Paróquia
de Nossa Senhora do Carmo e que
neste ano de 2013 envolveu trinta
comunidades, com mais de mil pessoas
na linha de frente de t rabalho
(voluntários) e quase a totalidade da
po pulação envo lvi da, ajudando e
partici pando de alguma forma.
A movimentação da Festa do Milho é
mui to simpática, as pessoas se
reconhecem como família, co mo
cooperadoras e, assim, proporciona um
clima amistoso, saudável e singular. As
cozinheiras de “mão cheia” da
zona rural e da cidade se reúnem para
fazer os deli ciosos produtos desta
festa. É bonito ver as famílias carregando
os pro duto s, abastecendo as
barracas, “tudo quentinho”, feito na
hora e com muito carinho. Não é à
toa que, quando acaba a festa, “não
sobra um grão de milho para contar a
h i s t ó r i a ” . . .
No palco, há apresentações singelas de
mú sico s da cidade e região,
microfone aberto para quem desejar se
apresentar e este ano contamos com
a apresentação da Orquestra de Violeiros
de
Pedreira
resgatando
as
músicas de grandes autores brasileiros,
destacando Vill a-Lo bos. Desse
modo, as músicas regionais, sertanejas
de
rai z,
mineiras
e
bem
brasileiras são tocadas e cantadas para
al egrar a fest a e os visi tant es
em uma época onde a poluição sonora
do dia a dia, inco moda, agride a
paz e a dignidade, gera transgressão e
promiscuidade esqu ecendo que
música e dança são uma manifestação
cu ltural como tant as o utras, que
respeita os grupos alheios, as mulheres,
as crianças, e requ er o mínimo

de desenvo lvimento int electual e
civilidade. Também o grupo de Congada
da cidade de Bom Repouso com sua
graciosa rainha, suas crianças e vários
componentes se apresentou cativando
a todo s os presentes bem como a
apresentação dos músicos Paulinho e
Geraldo Júnior.
A FESTA DO MILHO DE BORDA DA
MATA resgata a convivência familiar,
a
q
u
e
l
e
modelo de família que ainda não morreu
com a dispersão da convivência
u
r
b
a
n
a
.
A FESTA DO MILHO DE BORDA DA
MATA resgata a família com aquele
c
o
n
j
u
n
t
o
de valores importantíssimos para o vigor
social tais como li berdade de
ir e vir, solidariedade, humanidade, coresponsabi lidade. Bast a ver, nas
fotos da festa, como os pais e filhos
fi zeram
qu estão
de
serem
retratados abraçados, sorridentes, felizes
qu erendo dizer: “- esta é a
minha família e está aqui unida na festa!”
A FESTA DO MILHO DE BORDA DA
MATA funciona como uma fenda no
t
e
m
p
o
,
para que todos possam exercitar o afeto,
exercer a grati dão, pro mover a
união, independentemente da posição
so cial , grau de escol aridade ou
títulos e cargos que exerçam dentro da
sociedade.
Neste ano foram utilizadas vinte mil
espigas de milho.
Foram confeccionados quinze mil
pastéis entre carne e queijo, seis mil
pamonhas, três mil potinhos de curau,
mi l bo los e mais, cuscus, mil ho
cozido, bolinho de milho, polenta frita,
suco de milho. Também neste ano
foi introduzida a “comida de buteco”
como escondidinho de po lent a,
mandioca frita, virado de frango, paçoca
de carne, batata frit a, t utu de
feijão com torresmo que agradou a todos.
A decoração , po r parte das
integrantes do ARTESANATO FRUTO
DA TERRA esteve impecável e fez
brilhar os olhares mais críticos.
O Concílio Vaticano II já tinha chamado
a
famíl ia
de
“a
Igreja
doméstica” (LG, 11) na qual Deus reside,
é reco nhecido, amado, ado rado e
servido; nele também foi ensinado que:
“A salvação da pessoa e da
sociedade humana estão intimamente
li gadas à condição feliz da
comunidade conjugal e familiar” (GS, 47).
E é por isso tu do que a FESTA
DO MILHO é sua, é da família, é da união
das co muni dades, é da paz, é
de Borda da Mata!”
PASCOM NOSSA
SENHORA DO CARMO/2013

Chefe de Gabinete da Prefeitura José Augusto e a Tesoureira
Municipal Adriana Paiva prestigiando a Festa do Milho

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

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

Confira alguns flashes da Festa do Milho:
Fotos:PASCOMNSC

“O cristianismo é paz, amor, e uma vida que se renova
sempre, como a secreta pulsação da natureza no
começo da primavera” - Bv. Papa João XXIII
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Primeira turma dos cursos Técnicos de
Administração, Secretariado e Serviços
Públicos do Instituto Federal em parceria
com a Prefeitura de Bom Repouso forma-se
em cerimônia realizada em Pouso Alegre
No dia 18 de Maio, no Auditório da
Univás, em Pouso Alegre, foi realizada a
cerimônia de colação de grau dos cursos
técnicos em Administração, Secretariado
e Serviços Públicos, concluídos em 2012.
Os cursos tiveram duração de dois anos
e, em Bom Repouso, foram ministrados
na Escola Municipal Prefeito Atílio da
Silva Brandão pelo sistema EAD através
de uma parceria entre a Prefeitura de Bom
Repouso e o Instituto Federal do Sul de
Minas. O evento foi marcado pela
presença de formandos, familiares,
líderes municipais de cidades envolvidas
com o projeto e comissão de formatura
do Ifsuldeminas.

Escritor Sérgio Roberto Costa
dá Palestra sobre “Gêneros
Textuais” em Bom Repouso
Bom Repouso recebeu no dia 27 de
maio, o professor Sérgio Roberto Costa,
autor do livro “Dicionário dos gêneros
textuais”. O professor, convidado pela
Secretaria Municipal de Educação e pela
equ ipe do P acto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC),
palestrou por duas horas a respeito da
diversi dade dos gêneros textuai s.
Segundo o professor, o ensino de Língua
Portuguesa deveria priorizar o trabalho
com textos dos mais variados tipos e

gêneros, visando ao desenvolvimento
da competência co muni cati va dos
alunos. Assim, tenta-se mudar o quadro
de ensino de Linguagem no país: o que
antes deveria priorizar o ensino da norma
culta e de regras da Gramática Tradicional
da língua, agora deve considerar as
variações linguísticas, as diversas situações
e intenções comunicativas, levando-se em
conta que linguagem é interação. Estiveram
presentes todos os professores da rede
municipal e estadual de ensino.

Peruano Dr. Mauro Figueroa
da palestra na Escola Municipal
de Senador José Bento
testemunhando fatos de sua vida
Ele é o menor advogado do mundo

Formandas em
Secretariado de
Bom Repouso,
Fátima Silvana,
Derli e Shirley

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

CRAS de
Senador José
Bento está em
novo endereço
Devido as muitas
atividades que o CRAS
de Senador José Bento
desenvolve junto a
comunidade, ele
necessitava de um espaço
maior para que pudesse
ampliar ainda mais o
atendimento. Por isso,
neste mês de maio, a
nova Sede do CRAS está
localizada na Avenida 1º
de Março, nº 116,
próximo a
Farmácia de Minas.

No dia 30 de abril, a Escola Municipal
“Professora Maria da Costa Ferreira” de
Senador José Bento teve a honra de
receber o Peruano Dr. Mauro Figueroa,
o menor advogado do mundo, com
apenas 75 cm de altura e 73 anos de
idade. Ele é Embaixador da força de
vontade de Machu Pichu-Peru, no Peru;
“Programa Querer é Poder.”
Durante as palestras são abordados
temas como: Querer é poder (otimismo,
perseverança e força de vontade), os
valores humanos (espírito e alma), o
diálogo ent re pais e fi lhos (amor,

obediência e respeito) e, a droga (maior
perigo a humanidade, que l eva a
criminalidade e delinquência).
Segundo o Diretor da Escola, “Ele nos
prest igiou co m uma palestra,
testemunhando fatos de sua vida e
mostrando que apesar das dificuldades
podemos vencer os desafios. Enfatizou
a importância dos estudos e o quanto
podemos ser melhores a cada dia.
Valorizando a família e os valores que
hoje em dia estão sendo esquecidos e
desrespeitados tanto pelos pais quanto
pelos filhos.”

Dr. Mauro
Figueroa em
Senador José
Bento

Local da nova Sede do CRAS
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Quatro homens armados roubam dinheiro e
celulares de proprietário e funcionários
de um laticínio no bairro Estação
No dia 05 de junho, a PM foi acionada a comparecer no Bairro Estação, onde as
vítimas M.L.S. 34 anos, J.H.F.F. 18 anos e E.M.C. 17 anos, relataram que foram
surpreendidos por quatro indivíduos em duas motos que adentraram no
estabelecimento sendo que um dos autores que se encontrava encapuzado passou
a ameaçá-los com uma arma de fogo para roubar o dinheiro que os autores julgavam
estar escondido no local. Diante do insucesso da ação mudaram o foco e roubaram
das vítimas um celular e o dinheiro que se encontrava em posse das vítimas. A Polícia
Militar após coletar as informações dos autores iniciou rastreamento e conseguiu
localizar os autores J.S. 27 anos e A.T.S. 25 anos em uma residência já no município
de Ouro-Fino, sendo estes conduzidos presos em flagrante delito juntamente com o
material furtado que foi apreendido e levado até a Delegacia de Polícia onde foram
tomadas demais providências.

Escolas da Rede Municipal de Tocos do Moji
realizaram Festa em homenagem ao Dia das Mães
Desde o dia 09 de Maio, as Escolas
da Rede Munici pal de E nsi no de
To co s do Mo j i prep araram
ho menag em especi al para a
comemoração do Dia das Mães. O
event o
fo i
real i za do
nas

dependênci as de cada escol a do s
Bairros.
Co m a present aç õ es mu si cai s,
t eat r o , reci t al de po esi as em
ho men agem as m ães qu e, para
co mpl et ar receb eram pres ent es

co nfe cci o nado s pel o s pró pri o s
alunos.
Lu Rosa
Diretora Municipal de Educação
Tocos do Moji-MG

Homem ameaça mulher com faca e quebra móveis
em casa no Sertãozinho, mas vai preso em flagrante
No dia 02 de junho, após solicitação a Polícia Militar compareceu no distrito do
Sertãzinho onde em contato com a vítima T.R.S 29 anos e uma testemunha, estas
relataram que o autor L.C.M 29 anos, companheiro da vítima, por motivos fúteis
passou a ameaçá-la com uma faca e não satisfeito começou a quebrar os móveis de
casa. Com a presença da PM o autor foi contido e conduzido preso em flagrante por
ameaça, baseado na lei Maria da Penha, levado até a Delegacia de Polícia para
demais providências.

Escola M. Presidente Kennedy – Bairro Paredes

Jovem de 21 anos é multado por
conduzir motocicleta sem habilitação
No dia 29 de maio, durante patrulhamento, a PM deparou com o condutor O.M.C.Z.
de 21 anos conduzindo uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS na contra mão de
direção. Ao ser abordado este não apresentou CNH, sendo que a Guarnição de
serviço tomou as providências contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com a
notificação da infração e a apreensão do veículo.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA

Escola M. Ambrosina Maria de Jesus – Distrito Sertão da Bernardina

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

Escola M. Francisco Ribeiro de Anchieta – Bairro Espraiado

(Carlinhos Cobra)
38 anos de tradição e confiabilidade. A única com
quatro farmacêuticos presentes: Sendo dois
farmacêuticos na manipulação de fórmulas: Maria
Izabel e Fernando Moreira e dois farmacêuticos na
Drogaria: André Cobra e Tatiana Pires Cobra.
Presente também no Distrito do Cervo com o
farmacêutico responsável Celso do Amaral.

Escola M. Benedito Caetano de Faria – Distrito dos Fernandes

Faça já seu cartão Santa Izabel
e ganhe descontos de 15% a 75%.
Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.
Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.
Telefones:3445-1914 - Drogaria
3445-3175 - Manipulação
3445-5000 - Cervo
Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”

Escola Municipal Manoel Rodrigues Machado - Centro - Tocos do Moji

Igreja Presbiteriana Independente comemora
o primeiro aniversário em Tocos do Moji
N o d i a 2 5 de m a i o ,
foi
comemo rado o 1 º ani versári o da
Igreja Presbi t eri ana Independent e
no mu ni cí pi o de Tocos do Mo ji . O
P a st o r Al e rno n da (IP B) Igre j a
P resbiteriana Brasileira de
Ipu i ú na , q u e pr esi d i a o cu l t o ,
c o n v i d o u o P re f e i t o To n i n h o
R o d r i g u e s p a r a q u e pudesse
proferir al gu mas palavras durante
o
mo mento
so lene
da
comemo ração . E st avam presentes
entre o s co nvi dado s, o vereado r
Anto ni o Cl aret Pereira, e a médi ca
Gineco l ogi st a, Dra Sirl ene Céli a
P ereira Ro sa, de Bo rda da Mata.

Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

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

Praça Antonio Megale
Borda da Mata-MG

Comemoração do Primeiro Aniversário da Igreja Presbiteriana Independente em Tocos do Moji
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Time de Inconfidentes vence 2º Campeonato de
Futebol Socyety do bairro Paredes em Tocos do Moji
Terminou no dia 26 de maio, o 2º
Campeonato de Futebol Socyety do
bairro Paredes, organizado por Alaor,
Jezuel e Donizete. Com total apoio da
Prefeitura de Tocos do Moji que forneceu
premiação, bolas e estrutura para a final,
como locução de Daniel Ribeiro e show
com o cantor Moraes e o renomado
Sanfoneiro Ozias, conhecido em toda a

região, que acaba de gravar seu novo CD e,
em breve, estará nas lojas de todo país.
O campeonato começou no dia 07 de
abril e contou com a participação de oito
equipes divididas em duas chaves.
Chave A – Paredes; Raysa; Tocos do
Moji; Espraiado. Chave B – Diefra
Paredes; Santa Rita; Pinhal Redondo e
Persigueiro.

A final foi disputada entre Raysa e
Pinhal Redondo e o grande camp eão
fo i
o
t ime
R a ys a
de
In co nfi den t e s.
O pre fei t o To n i nho Ro dr i gu es
e s u a c o m pa nh ei ra Ana M ar i a ,
c o m o S e c r e t á ri o d e C u l t u r a ,
Má rci o F l au si n o e st i ver am
p re se n t e s no di a d a fi na l p ar a

e n tr e g ar
a
p r e mi a ç ão
e
ag ra de ce r ao s o rg a n i z a do r e s e
o em p e nh o d o s a t l e t a s p a ra o
s u ce s s o do e v e nt o .
Os
organizadores,
na
oportunidade,
também
agradeceram
ao
prefeito
To n i n ho R o d r i gu e s p e l o a p o i o
para
a
realização
do

c am p e o n a t o . “ Ai nd a b e m q u e o
pr ef ei t o s ab e da i m po rt ân ci a da
p rá t ic a es p o r t iv a e t em no s
incentivado tanto . Mu ito
o b r i g a d o m e s mo e e s p e r a m o s
continuarmos
com
essa
parceira por muitos anos”,
co ncl u em Al ao r, J es u el e
Do ni ze t e .

Equipes que participaram da final e solenidade de premiação no bairro Paredes

Futsal Masculino Módulo II da Escola
Estadual de Tocos do Moji é vice-campeão
do JEMG na fase microrregional
A direção da Escola Jo sé Tomas
Cantuária Júnior de Tocos do Moji
parabeniza os alunos-atletas: Cícero,
João Marcos, Caio , Thiago, Matheus,
Pepê, Marcu s Vi nici us, Juli ano, a
professora de Educação Física, Rosinha

e o Professor Daniel pela brilhante
conquista do 2º lugar na modalidade
FUTSAL - MASCULINO MODULO II, na
etapa microrregional dos JOGOS
ESCOLARES DE MINAS GERAIS
2013,(JEMG) realizada em Pouso Alegre.

“Congratulamos também, as alunas-atletas
do FUTSAL - FEMININO MÓDULO II
pelo empenho na competição”, diz a direção
da Escola que agradece o Prefeito
Toninho Rodrigues pelo apoio fornecendo o
transporte dos alunos-atletas.

Equipe
vice campeã
do JEMG
em
Pouso
Alegre

8

TRIBUNA POPULAR

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Três lojas para melhor atendê-lo
Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

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

Ipê Lajes pré e
Materiais
de Construção

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

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

Praça Antônio Megale,91 -Centro de Borda
da Mata - Telefax: (35) 3445 -1413
E-mail: comercial@ipelajes.com.br

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO

2013

Telhas de
cimento
Várias cores
Super
promoção!!!

Ano de grandes promoções* na

Mês de Junho

Tanquinho Elétrico
Promoção Imperdível!
(50% de desconto)

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

Kit Chiaperine
Super promoção!!!

Piso Alfagress
Á partir de R$35,00
* Promoção até 15/07/2013 ou enquanto durar o estoque.

Guincho de Coluna Elétrico
Super promoção!!!

Grafiato Natural Color
25 quilos
Á partir de R$35,00
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Estacionamento na Rua Coronel
José Inácio passa por mudanças
A Rua Coronel José Inácio, da esquina
com a Avenida João Olivo Megale até a
esquina com a Rua Herculano Cobra,
mão ú nica sent ido Cent ro, teve
mudanças no estacionamento. Antes o
lado permitido para os mo toristas
pararem o veículo era o lado esquerdo,
no entanto, devido a reclamações e

pedidos, o lado foi invertido. A partir da
primeira semana de junho de 2013, será
permitido estacionar apenas do lado
direito (no trecho da esquina com a
Aveni da Jo ão Oli vo Megal e até a
esquina com a Rua Herculano Cobra). A
si nal ização de t rânsi to já está
devidamente instalada.

Prefeitura de Borda da Mata
adquire quatro ônibus escolares
A P refei tu ra de Borda da Mat a
adquiriu quatro ônibus escolares para
reforçar a frota da Rede Municipal de
Educação . São doi s ô nibus de 59
lugares adaptados para portadores de

deficiência física e dois de 23 lugares.
O recurso é proveniente de Emenda
Parlamentar do Deputado Federal Odair
Cunha/PT. A compra totalizou R$ 874
mil.

Os doi s veí cu lo s da MercedesBenz fo ram ent regu es no di a 0 4 /
0 6 /2 0 1 3 . Os o u tro s do is da
M a rc o p o l o c h eg a m a i n d a es t e
mês.

Nova
sinalização
da Rua
Coronel
José Inácio

Departamento de Educação de
Borda da Mata promove 9º Encontro
do Grupo de Estudos Proinfância
O 9º Encontro do Grupo de Estudos
Proinfância – Pólo Guaxupé em Borda da
Mata/MG com os temas: “Avaliação na (da)
Educação Infantil” e “A Formação do
Profissional da Educação Infantil” acontece
durante os dias 18 e 19 de junho de 2013 no

Clube Literário e Recreativo de Borda da
Mata.
Educadores de vários municípios da região
participam das palestras e discussões do Grupo. Na
edição de2012,alémde Borda daMata, professores
de outras 20 cidades estiveram no evento.

Novos ônibus
escolares de
Borda da Mata

Alunos iniciam curso de Balconista de
Farmácia pelo Pronatec em Borda da Mata
O curso Balco nist a de Farmácia
oferecido pelo Instituto Federal do Sul
de Minas, através do Pronatec teve início
em 28/05/2013 na Escola Municipal
Bendita Braga Cobra. Com carga horária
de 240 h, as aulas acontecem de terça à
sexta, das 18h30 às 22h30, ministradas
pela farmacêutica Guaraciaba Maria

Odete Brandão Guilherme Viestel. A
previsão de término do curso é em 06/
11/2013.
Os alunos do cu rso vão ser
capacitados para comercializar e atuar na
dispersão de medicamentos e correlatos.
Interpretar receit as prescritas pelo
médico e prest ar os devidos

esclarecimentos no que se refere ao uso
correto dos medicamentos. Auxiliar na
organização do estabelecimento
farmacêutico, no controle de estoques e
no armazenamento de medicamentos. O
balconista de farmácia trabalha sob a
su pervisão
do
profissi onal
farmacêutico.

Encontro
realizado em
2012

Curso de
Balconista de
Farmácia na
Escola Municipal
Benedita Braga
Cobra

Escola Municipal Benedita Braga
Cobra realiza Festa Junina
A tradicional Festa Junina da Escola
Municipal Benedita Braga Cobra em
Borda da Mata acontece no dia 15/06.
Com comidas típicas da época,
bri ncadei ras, sortei o de prêmio s e

apresentações de danças pelos alunos,
a tarde de sábado da festa vai reunir
pais, al unos, pro fessores e a
comunidade para festejar a tradição do
mês de junho.

1ª Feijoada da Creche Madre
Tereza de Saldanha de Borda da
Mata acontece no domingo, 16/06
A Creche Madre Tereza de Saldanha
de Borda da Mata promove a 1ª feijoada
da instituição no dia 16/06. O almoço pode
ser retirado das 11h até às 14h com a

apresentação do convite. Os convites
custam R$ 15,00 e podem ser comprados
na secretaria ou com os funcionários da
creche.

P re fe i t o E d mu n d o n ã o
concede alvará para Feira da
Madrugada em Borda da Mata
O prefeito de Borda da Mata, Edmundo
Silva Junior, não concedeu alvará para
realização do evento denominado “Feira
da Madrugada”, o qual é composto de
centenas de bancas que vêm de São
Paulo para comercializar roupas, sapatos,
utensílios e mercadorias em geral.

A feira aconteceu em várias cidades
da região, sempre dividindo opiniões
entre a população e os comerciantes
locais. De acordo com Edmundo, Borda
da Mata não vai sediar o evento porque
trata-se de concorrência desleal ao
comércio local.

Cras Sebastiana Marques
promove grupo de yoga
para gestantes

Yoga no CRAS

O objetivo do grupo de yoga
para gestantes no Cras
Sebastiana Marques em Borda
da Mata é fortalecer o vínculo
entre mãe e bebê através do
exercício que é uma prática
milenar capaz de trabalhar com
suavidade o ser humano por
int eiro . Os encontros são
semanais na sede do Cras, na
Rua Salvador Orlandi, 53.
De acordo com a instrutora
do grupo, Marília Sáber, a yoga
ajuda a restabelecer o equilíbrio
interno neste momento de
int ensa
transfo rmação,
promovendo uma gestação
mais tranquila, além de ser um
momento único de contato entre mãe e bebê.

Cras Sebastiana Marques de Borda da Mata
apresenta projeto “Encontro de Famílias” no Cervo
No dia 23 de maio, o Cras Sebastiana
Marques esteve no distrito Cervo. Em
reunião na Escola Estadual Pio XII com
os pais dos alunos, o assistente social
Luciano Pereira da Silva fez uma breve
apresentação do Centro de Referência
de Assistência Social e expôs o projeto
“Encontro de Famílias” que terá início
no dia 25 de junho naquele Distrito.
Na ocasião, a gestora do programa
bolsa família, Selma Maria de Souza
Moreira
fal ou
sobre
as
condicionalidades do programa.

Apresentação
no Distrito
do Cervo

Vacinação contra paralisia infantil já imunizou
quase 500 crianças em Borda da Mata
No Dia “D” da campanha de vacinação
contra paralisia infantil, 08/06/2013, 468
crianças de 6 meses a 4 anos foram
vacinadas em Borda da Mata. A
campanha vai até o dia 21/06. As mães e
responsáveis podem levar as crianças
no Centro Médico ou nas unidades e
postos de saúde para receber a dose da
vacina. A ação tem o objetivo de manter
a erradicação da poliomielite no país. A
campanha vai aproveitar a mobilização
da data para regularizar as vacinas em
at raso com o esquema vacinal
padronizado: tríplice viral (contra
sarampo, caxumba e rubéola), tetra

(contra difteria, tétano, coqueluche e
haemophilus influenza), contra hepatite

B, contra o rotavírus humano, pneumo
10 valente e meningo C.

Vacinação no Centro
Médico Municipal

Morre lentamente...
“Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de
marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece.
Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru.
Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco e os pontos sobre os “is” em detrimento de
um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos, corações aos tropeços e
sentimentos.
Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir
atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos.
Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo.
Morre lentamente quem destrói o seu amor-próprio, quem não se deixa ajudar.
Mo rre lent amente, quem passa o s dias qu eixando-se da sua má so rt e o u da chuva i ncessant e.
Morre lentamente, quem abandona um projeto antes de iniciá-lo, não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não
responde quando lhe indagam sobre algo que sabe.
Evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um feito muito maior que o simples fato de
respirar. Somente a ardente paciência fará com que conquistemos uma esplêndida felicidade.”
Martha Medeiros
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Cras Sebastiana Marques promove semana de prevenção às drogas em Borda da Mata
Do dia 18 /0 6 até 2 6/ 06 o Cras
Sebastiana Marques de Borda da Mata
vai arti cul ar açõ es nas escol as e
promover i nt ervenções em l ocai s
públicos para chamar a atenção da
comunidade para prevenção contra as
drogas.
Com a parti cipação das esco las
municipais e estaduais do município e
distritos cervo e Sertãozinho, Guarda
Mirim Irmã Martha, Conselho Tutelar e
os departamentos de Saúde, Esportes e
Educação, o evento vai contar com
diversas palest ras, ofi cinas e
apresentações.

Confira a programação e participe:
18/06/2013 - 18h - Escola Municipal Francisco de Souza Costa - Bairro
N Sra. Fát ima - P alestra com Ilda
F rancescat o Stephan, do Amo r
Exigente: Drogas - fatores de risco e
de proteção das famílias;
19/06/2013 - 14h - Grupo de Mães
– Cras - Discussão sobre o tema;
20/06/2013 - 19h - Câmara Municipal - Palestra Dra. Rosangela Lucinda
Ro cha Mont ei ro para o s pai s de
alunos da EMBBC; 19h - Escola Municipal Antônio Marques da Silva -

Palestra com o pi scólogo Valdecir
Wilson Vieira: Família, drogas e filhos;
22/06/2013 - 13h - Pista de Skate Apresentação de skate, Oficina de
grafite e Apresentação de Rap pela
“Equipe Ashpa”, de Pouso Alegre;
(Ofereceremos 10 vagas para a oficina
de grafit e. Os interessados devem
procurar o Cras até o dia 25/06 para
fazer inscrição.);
24/06/2013 - 18h - E scola Dom
Otávio Chagas de Miranda - Palestra
com a psicóloga Maria Amélia Gouvea
Guilherme: A importância da família no

tratamento e recuperação do usuário
de crack, álcool e outras drogas; 19h
– EELAM - Palestra com psicóloga
Rosa Lima, do Amor Exigente: Os
desafios de educar nossos filhos e
alunos nos dias de hoje;
25/06/2013 - 18h - EE Pio XII –
Cervo - Palestra com a psicóloga do
CRAS, Marí li a Megale: Drogas:
fatores de risco e prevenção; 19h Escola Di va Ribeiro dos Santos Palestra com a psicóloga Maria Carolina Barbosa de Oliveira: Prevenção
do uso , abuso e dependência de
drogas;

2 6 / 0 6 /2 0 1 3
09h
–
Encerramento P raça No ssa
Senho ra do Carmo - “Caminhando
pel a escol ha cert a” - Cami nhada
pel as praças co m a part i ci pação
das Esco las Mu ni cipais, EE LAM,
G u a r d a M i r i m Ir m ã M a r t h a ,
f a n f a rr a d a E M B BC ;
As
at i vi da des aco nt ecer ão a par t i r
das 9h e serão reto madas às 1 4 h Ap r e s e n t a ç ã o d o s a l u n o s d a s
E s c o l a s M u n i c i p a i s , E E L AM ,
P r o j e t o In t e g r a ç ão , G r u po d a
t e r c e i ra i d a d e “ G i r a ss o l ” e
Guardinhas Mi ri ns.

Borda da Mata conquista três medalhas
nos Jogos Escolares de Minas Gerais

Secretaria de Saúde de Senador
José Bento realiza reunião
com Coordenadora da
Superintendência Regional
de Saúde para tratar sobre
Atenção Primária na Saúde

Dois ouros e um bronze é o saldo de
medalhas que as escolas de Borda da
Mata
co nqu ist aram
na
fase
Microrregional dos Jogos Escolares de
Minas Gerais 2013, disputada entre os
dias 21/05 a 26/05 em Pouso Alegre.
A equipe de Handebol Femi nino
Módulo I da Escola Municipal Benedita
Braga Cobra conquistou o primeiro lugar
na modalidade. O time de Handebol
Feminino Módulo II da Escola Estadual
Lauro Afonso Megale t ambém
conquistou o ouro na modalidade. A
equipe de Handebol Masculino Módulo
I da EELAM trouxe uma medalha para a
escola, o bronze na modalidade. De
acordo com a Superintendência Regional

de Educação, participaram da etapa
microrregional dos JEMG, 48 escolas,
representando 23 municípios da região.
As mo dalidades disput adas foram
basqu ete, fut sal, handebol, vô lei e
xadrez.
Além de Borda da Mata, participaram
equipes de escolas de Bueno Brandão,
Cachoeira de Minas, Camanducaia,
Cambuí, Careaçu, Córrego do Bom Jesus,
Espírito Santo do Dourado, Estiva,
Hel iodora, Inconfidentes, Ipuiú na,
It apeva, Jacu tinga, Mont e Sião,
Munhoz, Pouso Alegre, Santa Rita do
Sapucaí, São João da Mata, São
Sebastião da Bela Vista, Senador Amaral,
Silvianópolis e Tocos do Mogi. Quase

Futsal Masculino EELAM

Foi realizada no
municípi o de Senador
Jo sé Bento com a
coordenadora da Atenção
Primária da SRS-Pouso
Alegre, Izaura Mariana
Sobreiro uma reunião com
a Secretaria de saúde para
tratar de
assunt os
referentes a UBS e ESF
(Atenção Primária).

Handebol Feminino EELAM(Ouro)

300 medalhas foram ent regues aos
al unos qu e subiram no pódi o. Os
pri mei ro s l u gares segu em para a
etapa regi onal dos jogos.
Os a l u no s p art i c i p ant es d o s
j o go s são d i vi di do s e m do i s
mó du l o s : o M ó d u l o I c o m
estu dantes ent re 12 a 14 anos e
Módu lo II com al unos de 15 a 17
anos. Os Jogos E scolares de Minas
Gerais acontecem em todo o estado.
A c o mpet i ção q u e ac o nt ece em
qu at ro
et ap as
(m u ni ci pa l ,
microrregional, regional e estadual)
faz parte do Proj eto Minas Esporte
do Governo de Minas. Em 2012, mais
de 160 mil alunos foram inscritos.

Handebol Masculino EELAM(Bronze)

Handebol Feminino EM Benedita Braga(Ouro)

Práticas Interativas e Complementares foi tema
de uma reunião que a Secretaria de Saúde de
Senador José Bento participou em Alfenas
Reunião na
Câmara
Municipal

A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento participou nos dias
28 e 29 de maio de uma reunião em Alfenas
que trata-se de Praticas Integrativas e

Complementares - PIC . O PIC é uma
possibilidade de ampliação das opções
prevent ivas e t erapêuti cas para os
usuários do SUS, oferecendo práticas

co mo Acupu ntura, Homeo pati a,
Fit oterapia, P ráticas Corporais da
Medicina Tradicional Chinesa e
Termalismo.

Departamento de Assistência
Social de Borda da Mata
realiza Proteção Social
Especial às famílias
O Departamento de Assistência Social
de Borda da Mata realiza a Proteção
Social Especial às famílias em situação
de ameaça ou violação de direitos. Para
integrar as ações da Proteção Especial,
é necessário que a pessoa e/ou família
est eja enfrentado sit uações co mo:
vi olênci a física, psi co lógica e
negli gênci a; abu so ou explo ração
sexual, abandono , ro mpimento ou
afastamento do convívio familiar; entre
outras formas de violação de direitos.
No município, o trabalho da equipe
técnica do Departamento, composta pela
assistente social Aparecida Estelina dos
Santo s Vinci e a psicó lo ga Maria

Carolina Barbosa de Oliveira, consiste
de maneira geral em contribuir para o
fortalecimento da família buscando
restaurar e preservar a integridade e as
co ndi ções de aut ono mia de seus
membros.
De acordo com o diret or do
Departamento de Assistência Social de
Bo rda da Mata, Benedi to Vi eira,
at ual mente
se
enco ntra
em
acompanhamento sete crianças e
adolescentes em Instit uição de
Acolhimento, dez adolescent es em
cu mpri ment o
de
medi da
socioeducativa e vinte famílias com
situações diversas.

“O coração deve fazer a caridade quando a
mão não o consegue” - Pasquier Quesnel

Secretária Municipal de Saúde Maria Renata Fernandes durante a reunião em Alfenas

“Quem dá costas ao amor, tropeça feio no egoísmo” - Pe. Luiz Ribeiro da Cunha

