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Oferta de emprego em Senador José Bento
A Fábrica de Bolsas Térmica, New Tênis, instalada em Senador

José Bento está contratando mais  funcionários para a sua
unidade no município. Os interessados podem procurar a

própria fábrica em Senador José Bento.

Secretário Estadual de Transportes,
Carlos Melles, assina em Tocos do Moji
autorização para retomar as obras do
asfalto que liga a Borda da Mata

A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço foi na Câmara Municipal de Tocos do Moji no dia 25 de maio

Três obras importantes serão inauguradas
 no mês de junho em Bom Repouso
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Poliesportivo Farmácia de Minas Unidade Básica de Saúde

Página 3

Segundo pesquisa, Edmundo está
entre os 100 melhores prefeitos do país 

Organizado pela empresa
privada MS Brasil
Congressos, o Prêmio JK
“Juscelino Kubitscheck” é
entregue a prefeitos de todo
o país que se destacam na
gestão dos municípios,
segundo pesquisa realizada
junto a Ministérios, sites
governamentais, leis de
responsabilidades fiscais,
como também aprovação
junto ao Tribunal de Contas
do Estado.
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CRAS de Senador José Bento proporciona
 passeio a Grupo de Melhor Idade ao

 Parque das Águas de São Lourenço

Grupo da Melhor Idade em São Lourenço
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Tocos do Moji agora tem Casa Lotérica
Página 3

Presidente da ALMG, Dinis
Pinheiro, assume Governo
 do Estado por dez dias e é
cumprimentado por amigo

bordamatense enquanto
estava no Palácio Tiradentes
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18 de maio - Dia da Luta Antimanicomial
A data simboliza a reafirmação do

direito do paciente a um tratamento
público digno , integral e que
proporciona a possibilidade do exercício
de cidadania de qualidade. O movimento
da luta antimanicomial se organiza no
Brasil no final da década de 1970, o que
coincide  com abertura política no país.
Não é difícil entender a conexão, afinal
trata-se de uma questão de direito,
cidadania e humanismo.

A Lei 10.216 de autoria do deputado
Paulo Delgado foi sancionada pelo então
presidente Fernando Henrique Cardoso
no dia 06 de abril de 2001, depois de 12
anos de tramitação  no  Congresso
Nacional, dispõe em seus artigos a
regulamentação dos di rei to s dos
portadores de transtornos mentais,
vetando a internação em instituições
psiqu iát ricas com características
asilares, ou seja, os famosos “depósitos
de loucos”, também se estabelece outras
salvaguardas importantes, como a
necessidade de autorização médica para
qualquer t ipo  de internação e a
notificação ao Ministério Público, no
prazo de 72 horas nos casos em que a
internação ocorra contra a vontade do
paciente.

Essa Lei propõe uma rede de serviços
substitutivos composta por CAPS I,
CAPS II, CAPS III, CAPS AD, serviços
residenciais, atendimentos
ambulatoriais, e auxílio aos familiares de
doentes mentais, comprovadamente
carentes, repassando às famílias parte
do percentual que o Ministério da Saúde
gasta com o pagamento das diárias
hospitalares.

A lei da saúde mental é uma lei social,
talvez de todas as leis médicas
brasileiras, a mais ampla e que envolve
o maior número de pessoas na sociedade
– usuários, técnicos, críticos, adeptos,
entusiastas e pessimistas. Segundo
dados da OMS, no Brasil há 13 milhões
de usuários de serviços de psiquiatria
ou de remédios na área da psiquiatria,
podendo beneficiar em torno de 600 mil
brasileiros que vivem ou viveram
praticamente contrários ao que
determina a Constituição do Brasil, em
prisão perpétua, sem processo e sem
sentença.

Temos que lutar pela humanização do
tratamento do doente mental, evitando
a psiquiatrização dos conflitos sociais
que podem nos levar a um tratamento
médico sem necessidade. A idéia de que
pela psiquiatria, pela psicologia ou pela
intervenção técnica pode se resolver
problemas sociais é uma idéia
equivocada, a psiquiatria não foi feita
para recalcar a personalidade das

pessoas.
A doença mental é, talvez, das áreas

médicas a que mais exigem solidariedade
humana, destemor, sent imentos de
cooperação e interação social. Adoecer
faz parte da condição humana. Quando
alguém adoece, é natural que receba
afeto, simpatia e compreensão para
superar o problema. Mas o mesmo não
acontece quando esta pessoa adoece
por um transtorno mental.

A doença, nesse caso, pode ser
interpretada como sinal de fraqueza, de
au toflagelo, de covardia. Adoecer
psiquicamente não é prerrogativa da
modernidade. É tão humano quanto
nascer ou morrer. O transtorno mental
não escolhe nem cor de pele nem classe
social. Quantos reis e rainhas fazem
parte desta lista? Quantos artistas
consagrados que conseguiram realizar
grandes obras apesar de seus
to rmentos? Que sofr imentos não
experimentaram Van Gogh, Virginia
Woolf e Vladimir Maiakóviski?

Estou tentando me lembrar de uma só
família que tenha passado incólume por
essa marca. Como convencer as pessoas
de que adoecer mentalmente é tão
normal  quando ter hipertensão arterial,
diabetes ou hemorragia?

A meta é que todo desval ido  e
marginal izado tenha seus direitos
contemplados. Que todo sujeito com
problema, independente de cor, classe e
diagnóstico, tenha direito a liberdade,
ao respeito e a dignidade que façam dele
um semelhante, apenas diferente.

Adoecer de um transtorno mental e
tão natural quanto os dizeres do verso
do poeta Caetano Veloso, “de perto
ninguém é normal”. A estimativa do
Ministério da Saúde que 25% da nossa
população adulta iria exigir algum tipo
de cuidados de saúde mental no espaço
de um ano. A magnitude dessa realidade
provoca enorme descompasso entre a
demanda e a disponibil idade de
serviços, mesmo nos países
desenvolvidos.

O que dizer desse desequilíbrio nos
países mais pobres? Nos últimos anos,
vimos uma redução substancial dos
leito s psiquiátr icos no país e a
introdução progressiva dos serviços.
Vários pacientes saíram da situação de
confinamento e voltaram para casa. Os
profissionais brigam entre si. Alguns
defendem os hospitais, outros, o
atendimento comunitário. O paciente fica
no meio, a mercê da disputa. Pode ser
preciso estender o tratamento por toda
vida, mas o transtorno escraviza, deixa
a vítima dependendo daquilo, dirão os
críticos do uso continuado, por exemplo,

de medicação psicotrópica. Sou
defensora da interpretação antagônica:
o tratamento liberta, deixa o sujeito em
condição de respirar, de criar e até mesmo
de sorrir e sonhar.

O sistema de saúde mental atual tem
muito  a melhorar. Uma questão
importante é a expansão do número de
leitos psiquiátricos em unidades do
hospital geral. Receber pessoas com
transtornos mentais em mentais em
enfermaria de hospitais clínicos auxiliaria
a reduzir o estigma enfrentado pelos
pacientes e seus familiares. É também
fundamental a continuidade do
programa de desinstitucionalização
progressiva dos pacientes
remanescentes em situação  asilar,
sobretudo em hospitais
reconhecidamente deficientes e com
histó rico de abuso  dos direitos
humanos.

Temos que reflet ir sobre quais
alternativas em nossa sociedade para
que as pessoas que, em algum momento
de sua existência, se deparam com
fenômeno do enlouquecimento – em si,
na família, na comunidade. “Enlouqueci!
E ai?” O que fazer perante a “loucura”,
ou melhor, as pessoas que vivem esta
experiência? Quais as respostas da
sociedade em termos de falência do
modelo manicomial e insuficiência dos
atuais serviços? Além disso, existe a
possibilidade de qualquer um de nós
pode “enlouquecer”, o que fará a
sociedade, a nossa família ou sistema
de saúde? Internar-nos? Por que não ser
cuidado de forma alternativa? Porque
não ser cuidado de forma alternativa?
Por que não conviver com a loucura?
Na contemporaneidade assistimos a falta
de espaço para a vivência da dor, da
crise do enlouquecimento... É preciso
repensar o cuidado para com essa
“existência-sofrimento” respeitando as
diferenças e ao  mesmo tempo
combatendo o preconceito.

Do  mesmo modo  que o mundo
aprendeu a conviver  com os
hansenianos, com os tuberculosos, cuja
histó ria relata episódios de
rechaçamento social, agora é a vez de a
loucura encontrar o seu lugar no mundo
e não mais no isolamento, que pode
gerar ainda mais loucuras, pois o
homem, independente da condição é e
sempre será um ser social.

Maria Amélia Gouvea Guilherme
Psicóloga, técnica responsável pelo

serviço de saúde mental
Secretaria Municipal de Saúde -
Prefeitura de Borda da Mata

 
 

Senador José Bento implanta
Centro de Convivência e
Terapias Ocupacionais

“Cecílio Mariano da Silva”
O Centro de Convivência e Terapias

Ocupacionais Cecílio Mariano da Silva é
um espaço de inclusão e socialização.

“O equipamento começou a funcionar
nesta semana, com equipe profissional
habilitada para desempenhar atividades
socioeducat ivas e de iniciação
profissional destinada a pessoas com
deficiência e seus familiares”, diz a
Secretaria de Saúde de Senador José
Bento, Maria Renata Fernandes.

Objetivo: desenvolver atividades para
as pessoas selecionadas através do
programa de convivência social
descortinando as possibilidades da boa
convivência e bem-estar social.

Será feita uma triagem para selecionar
os participantes em grupos distintos e
fixos para melhor aproveitamento das
terapias.

Alimentação, alojamento e transporte
diário para o centro de convivência -
fornecida pela Municipalidade.

Atividades – O Centro de Convivência
e Terapias Ocupacionais Cecílio Mariano
da Silva vai oferecer atividades como
grupos de convivência, de reflexão e
informativos, reuniões com a
comunidade incluindo instituições
representativas, informática adaptada,
sala multiuso equipada com recursos
audiovisuais e biblioteca para palestras
e contação de história.

1. Horta comunitária
2. Reciclagem
3. Artesanato
4. Outras atividades em grupo
Terá, ainda, palestras interativas,

cursos de artesanato e geração de renda,
oficinas de culinária, costura e pré-
laborais, integração dos familiares nas
atividades, eventos comemorativos,
passeios educat ivos, co ral,  dança,
musical ização, teat ro e atividades
esportivas adaptadas.

A Prefeitura de Senador José Bento
muito tem feito para a inserção das
pessoas nas áreas do t ransporte,
educação, acessibilidade, saúde e social.

Na área da saúde, Senador José Bento
possui um atendimento inclusivo, em
todas as unidades de saúde, para toda a
população.

O Prefeito Flávio de Souza Pinto lançou
o programa Centro de Convivência e
Terapias Ocupacionais Cecílio Mariano
da Silva, para o desenvolvimento da
autonomia e socialização, hábitos
saudáveis, realização de atividades
ocupacionais, encaminhamento dos
participantes para os equipamentos
sociais existentes, participação nas
atividades sociais, culturais e de lazer.
Todo o atendimento respeita a realidade,
hábitos de vida, aspectos psicológicos,
sociais, físicos e educacionais das
pessoas.

O Centro de Convivência e Terapias
Ocupacionais Cecílio Mariano da Silva é
um equipamento público que promove a
inclusão social e incentiva o exercício da
cidadania. Trata-se de um espaço que tem
por metas propiciar o  direito  à
convivência, lazer, cultura e atividades
que contemplem as habil idades
adaptat ivas, a autonomia e

potencialidades de cada participante.
- Oficina Artes e Arte sanato  –

atividades realizadas como forma de
expressão pessoal , comunicação,
incent ivo ao t rabalho em equipe,
possibilitando o desenvolvimento das
potencialidades e competências, assim
como, maior equilíbrio emocional,
autoestima, forma de lazer, incentivo a
autonomia, independência do fazer
artístico, contribuindo para a melhor
qualidade de vida, enfim, visa às
questões cognitivas;

- AVD – Atividade da Vida Diária e AVP
– Atividade da Vida Prática – trata-se de
atividades que proporcionam ao jovem
a oportunidade de conhecimento de si
próprio e da família, bem como, a
ampliação do seu ciclo de convívio
dentro da comunidade. Almeja-se assim
uma crescente oportunidade de
socialização e inclusão, viabilizando o
constante e evolutivo desempenho da
autonomia e independência do jovem e
de sua família para que venham a atingir
uma melhor qualidade de vida e o efetivo
exercício da cidadania;

- Corpo e Movimento – São atividades
que propiciam ao jovem o conhecimento
de seu próprio corpo, utilizando-o como
instrumento de expressão e satisfação
de suas necessidades, desenvolvendo
suas potencialidades e competências, no
qual vem a contribuir para a autonomia e
independência, inclusão e qualidade de
vida;

 Jogos - São atividades que além de
proporcionar o desenvolvimento do
raciocínio lógico, desenvolvem as
habilidades e competências de cada
indivíduo. É utilizado como forma de
lazer, socialização, inclusão e incentivo
a autonomia e independência;

- Informática – Trata-se de uma forma
de iniciação a informática, como meio de
inclusão digital. Tem como objetivo uma
maior qualidade de vida, ampliando a
comunicação  e sua rede de
relacionamentos através da internet,
bem como, realizar trabalhos mediante a
comunicação alternativa;

- Músic a  – São atividades que
englobam a expressão corporal,  a
linguagem, a criatividade, a autoestima,
o incentivo  a autonomia e
independência, bem como, o
desenvolvimento das habilidades e
competências;

- Teatro – Tem como objetivo trabalhar
com as diferentes formas de linguagem,
expressão  corporal e interpretação
contribuindo assim para o
desenvolvimento das habilidades e
competências do jovem;

- Atendimento Individualizado - São
atividades que propiciam uma atenção
mais direcionada as especificidades de
algumas pessoas;

- Socializaç ão  –  Momento de
discussões e reflexões sobre diferentes
temáticas, envolvendo  trocas de
opiniões, sensibilização e comunicação,
bem como, passeios que incentivem
práticas inclusivas;

- Lazer e Cinema – Trata-se de uma
extensão das atividades de socialização.

Vigário Paroquial de Senador José Bento
comemora um ano de sacerdócio

O  Vigár io  P ar oq uial  d a
Paróquia de São Sebastião em
Senador José Bento, Pe. Robson
Aparecido da Silva, comemorou no
dia 20 de maio  seu  pr imeiro

aniversário de sacerdócio. A data
f o i  com em or ad a co m a
celebração de uma missa às 19h.

O prefeito  Flávio  de Souza
P in to ,  em  n om e de  tod a a

população bentense o parabeniza
por esta data tão importante em
sua vida. “Que Deus te continue
iluminando seu caminho sempre”
finaliza o prefeito.

Missa em comemoração ao aniversário e Pe. Robson com seus pais e com o prefeito Flávio e a Primeira Dama Walquíria

Mais fotos sobre o aniversário
de sacerdócio de Pe. Robson

no site do Tribuna Popular

Em Bom Repouso, procure a
Unidade Básica de Saúde do

Programa de Saúde da Família,
Dr. Antonio Francisco de Melo
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Está chegando o Inverno...
É a hora certa de fazer peelings...
Para manchas, estimulação de
colágeno, rugas e flacidez.
Peeling de Cristal e Peeling Químico.

Excelentes Novidades
- Depilação definitiva  a  laser - Light Sheer.

- Carboxiterapia para flacidez, estrias e
gordura localizada.

- Radiofreqüência para celulite,
flacidez corporal e facial.

- Vibrocell para gordura localizada.

Centro de Estética Avançada
Tatiana Di Russo

Rua Alfeu Duarte, 123
Tel.:3445-2237/9967-9999

Bairro São Judas Tadeu
Borda da Mata

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

Grande promoção de
 tratamentos corporais.

Conselho Tutelar de Tocos
 do Moji organiza passeata no
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e a Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes

Às 09hs, do dia 18 de maio, foi
realizada pelas ruas da cidade de Tocos
do Moji, uma passeata organizada pelo
Conselho Tutelar de Tocos do Moji.

Com palavras de ordem e cânticos
fazendo referência a exploração sexual
de crianças e adolescentes, percorreram
as avenidas e ruas do centro da cidade.

Além de crianças, adultos e
adolescentes, compareceram a este
evento a sras. Marlene Aparecida de
Oliveira, Maria Aparecida Araú jo
Almeida, Michely de Paula Borges e
Tiago Aparecido de Almeida, todos
membros do Conselho Tutelar.

O abuso e a exploração sexual de
crianças e adolescentes dá pena. Pena
das cr ianças e ado lescentes pela
violência que sofrem. Pena de 1 a 12 anos
para os adultos pelo crime que cometem.

Você, cidadão consciente, não pode
deixar impune quem comete a maior das
covardias: a violência sexual contra
menores de idade. Faça sua denúncia
ligando para o Disque Direitos Humanos
ou através do Ministério Publico, do
Conselho Tutelar da sua cidade ou das

Policias Civil e Militar.
Precisamos da sua ajuda para chegar

aos criminosos. Ou você acha que quem
não perdoa nem crianças merece o seu
perdão?

Quantas pessoas “acometidas de
transtornos mentais” não foram vítimas
de alguma espécie de abuso?

Dizer que uma criança ou adolescentes
é um delinqüente, assassino, psicopata
é fácil, quem sabe o que aconteceu para
aquela criança inocente, que temia o
“bicho papão”, repentinamente, ser
capaz de amedrontar toda sociedade!

Através do Decreto Presidencial, Lei
9.970 de 17 de maio de 2000 (Caso
Araceli), foi instituído o Dia Nacional ao
abuso e a exploração sexual de crianças
e adolescentes.

Por isso, denuncie.
Em Tocos do Moji o Telefone do

Conselho Tutelar é: (035) 3445-6900 ramal
6914. 

Criança é o futuro de amanhã, por isso,
proteja nossas crianças.

Matéria e fotos: 18/05/2012 (Eni)

Passeata em
Tocos do Moji,

organizada pelo
Conselho

Tutelar

Casa Lotérica em Tocos do Moji

No dia 30 de maio, foi inaugurada em Tocos do Moji, a
 Casa Lotérica da Cidade. É a Casa Lotérica Ponto da Sorte.

Começa campeonato de futebol society
 no bairro Espraiado em Tocos do Moji

No dia 29 de maio , iniciou-se o
campeonato  de futebol society no
bairro Espraiado em Tocos do Moji.

Este campeonato  conta com o
apo io da Prefeitu ra que fez uma

refo rma no  campo  municipal do
ba ir ro  par a adequa r as
necessidades da real ização deste
even to  e  de ou tr os  f u t u r os . A
abertura contou  com a presença de

um grande públ ico e também de
a u t o r idades , co mo  o  p re fe i t o
Antonio  Rosário, o  vice-prefeito
Ademi r Cantuári a e o  Ver eador
Régis Floriano.

Mães de Senador José Bento tem uma semana
repleta de atividades antes do “Dia das Mães”

Durante toda a semana do Dia das
Mães, o CRAS e a Escola Municipal
Maria da Costa Ferreira de Senador José
Bento realizaram diversas atividades. As
Mães do município  se divertiram
bastante. Veja o que aconteceu nesta
semana especial. 

Curso  de Shantala, as Mães de
Senador José Bento aprenderam
a massagem milenar  indiana.  Sem
registro de quando surgiu exatamente
em Kerala no Sul da Índia, foi descoberta
quando o médico francês Frédérick

Leboyer, de passagem pela Índia, se
deparou com a cena de uma mulher numa
calçada pública massageando seu bebê.
Seu nome era Shantala, ela era
paraplégica e estava numa associação
de caridade em Pilkhana, Calcutá.

Elas também participaram de uma
palestra de como ter uma alimentação
saudável e uma outra de autoestima e
motivação com um instrutor do SENAC.

As Mães também receberam uma linda
homenagem do alunos da Esco la
Municipal.  “Parabéns a todos que

participaram e organizarão as
apresentações. Elas também foram
presenteadas com alguns artesanatos
desenvolvidos pelas  Mães do CRAS e
participaram de vários sorteios. Uma
lembrança simples, mais feita com o
coração de Mãe. Parabéns a todas as
Mães que dedicaram o seu tempo para
produzir estes lindos potes decorados.
Foi muito gratificante participar desta
semana. Obrigado a todas as Mães que
compareceram”, finaliza o prefeito Flávio
de Souza Pinto.

Artesanatos feitos pelas mães e as apresentações

Três obras importantes serão inauguradas no mês de junho em Bom Repouso

A população de Bom Repouso ganhará três obras importantes no mês de junho. São a Farmácia de
Minas, o Poliesportivo e a Unidade Básica de Saúde no bairro Nossa Senhora do Rosário.
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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

CRAS, CASI e SAÚDE de Tocos do Moji realizaram
ações de saúde e conscientização sobre a violência
contra a mulher para festejar o Dia das Mães 

“Quem bate na mulher, machuca a família inteira”

Apesar da rotina intensa do trabalho,
o CRAS:  “Lutando   para  garant ir  a
efet ivação  dos direi to s sociais” ,
o  CASI “Unidade  Pública  com  a
f inal idade de atender cr ianças e
adolescentes em situação de risco e
vulnerabil idade que necessitam de
proteção social” e a Saúde, que no
Governo  do  Prefei to  Antônio
Rosário acaba de  realizar  um marco
importante: ultrapassou a casa dos 10
mil  atendimentos fisio terápicos.
A Saúde no seu âmbito geral, vai muito
bem, obrigado. Oferece atendimento
com pro fissionais competentes,
atenciosos, com muito
pro fissional ismo , humanidade e
qualidade.

As rotinas podem ser diferentes, mas
o objetivo é um só: “transmitir um
pouco de dignidade, saúde, segurança
e conforto às pessoas.”

Todas as leis do  mundo não
substituem a honestidade e a dignidade

de cada pessoa, pensando nisso o 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
E PROMOÇÃO SOCIAL tendo a frente
a Chefe do Departamento, Márcia Paula
da Silva, a Assistente Social, Adriana
Maria da Costa, a também Assistente
Social  do CRAS, Maria Inês Lima
Soares Si lveira e equipe de apoio,
realizaram, no dia 12 de maio, uma
comemoração inusitada para festejar o
Dia das Mães na cidade de Tocos do
Moji.

Os di rei to s da mulher e dos
adolescentes foram ministrados em
conversas individuais com cada pessoa
que ali esteve para conferir o controle
da pressão arterial.

O objetivo era conscientizar a mulher,
crianças e adolescentes pelos seus
direitos. Homens de todas as idades
aderiram a causa. “Muito justa” disse
um deles.

O nome  “Maria da Penha”  deu
origem à lei  contra a violência

doméstica, pois ela ficou paraplégica
após levar um ti ro de seu marido
enquanto dormia. Ela sofreu mais uma
tentativa de assassinato , po r
eletrocussão, antes de conseguir uma
autorização judicial para sair de casa
com as três filhas. (Lei n° 11.340/2006)
ou a Lei de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, foi citada,
explicada tim-tim por tim-tim e um folder
foi entregue após cada conversa.

A finalidade: Garantir direitos plenos
a todas e acabar com desigualdades,
não é possível esquecer que o exercício
da cidadania e o  resguardar  da
dignidade humana.

Brinquedos fo ram colocados a
disposição da criançada que fizeram a
festa.

“O amor de mãe pode ser traduzido
em uma palavra: DOAÇÃO. 
Falar desse sentimento é entender que
ele é a mais completa forma de amor.”

CRAS e CASI de Tocos do Moji.

Atividades do CRAS, CASI e SAÚDE em Tocos do Moji

Expectativa pela chegada
do ator  Victor Vagner em
Tocos do Moji para filmar

“Dogmas da Fé”  foi gratificada
pelo carisma do renomado ator
Victor Vagner, recém chegado de

viagem jamais demonstrou cansaço ou
fadiga um só minuto. Carismático e
muito disposto, uma pessoa autêntica.
Com muito carinho, educação recebeu a
todos que o procuraram conquistando
assim mais e mais a admiração e respeito
da sua legião de fãs que foram vê-lo,
cumprimentá-lo ou uma pose para foto,
no que foram prontamente atendidos.
Estas qualidades fazem parte do ser
humano Vitor Vagner  que se mostrou
que é mais do que um excelente ator. 

Do cineasta, pois poucos são os
espectadores que guardam o nome. Pois
bem, guardem bem o nome do
competente cineasta Marcelo
Nascimento , Direto r do Longa
Metragem Dogmas da Fé que tem tudo
para ser um sucesso nas telas do cinema.
Produção: Dogmas da Fé, cena 27, take

1. As primeiras cenas foram gravadas na
noite de 16 de maio, em Tocos do
Moji na “Clã dos Cantuária” gentilmente
cedida pela família de  D. Rita Bento
Cantuária (*22/04/1932 +23/03/2012),
ilustre cidadã Tocosmojiense, viúva do
ex-vereador Ivo Tomás Cantuária e mãe

do  atual   Vice-Prefeito Ademir
Cantuária. 
O Diretor Marcelo  Nascimento fez

questão de agradecer pessoalmente aos
“cenógrafos” e colaboradores Sra.
Regiane Cruz, Chefe Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo  de Tocos do
Moji, Ademir Cantuária, Vice-Prefeito,
D. Neusa (esposa do Ademir), Maria de
Jesus Cantuária (Zuza irmã do Ademir),
Ana Flavia e o Eni, Webmaster do Site
da Prefeitura de Tocos do Moji. 

A casa que serviu para as primeiras
tomadas do Longa Metragem Dogmas
da Fé , dirigido pelo cineasta Marcelo
Nascimento   “é  o  local  perfeito”  de
acordo com ele. Muitas brincadeiras,
descontração e profissionalismo da
parte dos ato res para com a nossa
estreante Maria  Aparecida  Araú jo
Almeida (a Cida do Conselho
Tutelar) que estreou com pé direito nas
telas do cinema. É uma pena não termos
uma filmadora para fazermos o making
of (documentário de bastidores ).

As gravações foram até a madrugada.

Matéria e Fotos: (Eni) 

Ator Victor
Vagner e as

gravações em
Tocos do Moji

Departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo
de Tocos do Moji realiza

Oficina de Cinema na cidade
Nos dias 14 e 15 do mês de maio,

durante a manhã, aconteceu na sede
da Prefeitu ra  de  Tocos  do Moji   a
Oficina de Cinema do Departamento de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo,
ministrada pelo Diretor, Ator, Editor e
Cineasta Marcelo  Nascimento . 
A cidade Tocos do Moji que está sendo
cenário do Filme Longa Metragem
Dogmas da Fé, protagonizado pelo ator
Victor Vagner.

Esta obra cinematográfica, além da
participação da princesinha do Sul de
Minas que contribui com suas belezas
naturais acima de tudo, contribui com a
hospitalidade, figurantes da cidade e
da Banda Lira Tocosmojiense com suas
interpretações magistrais através de
seus componentes. A obra
cinematográfica que tem tudo para ser
um sucesso, terá a participação das
cidades Consolação e Bueno Brandão,
também do Sul  de Minas.

O Prefeito Antônio Rosário que sempre
tem incentivado a Cultura no município,
por se encontrar em Brasília para a
“Marcha dos Prefeitos”, se fez
representar pela Sra. Regiane Cruz Chefe
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de
Tocos do Moji e do maestro da Lira
Tocosmojiense, André Luiz da Rosa que
fizeram questão de participar da oficina
experimental de cinema.

As técnicas ministradas na oficina de
cinema  pelo Cineasta Marcelo
Nascimento a cerca de 30 pessoas, foi
além do   b-a-bá do  cinema até o
comportamento de um ator antes de
entrar em cena, como: comportamento,
comunicação, relaxamento antes de uma
apresentação ou filmagem, até a forma
como interpretamos e transmitimos  o
que sentimos em cena. Uma aula com
interpretações excelentes.

Matéria e fotos: Eni

Oficina de
Cinema em

Tocos do Moji

Praça Ivo Tomás Cantuária em Tocos do
Moji  foi cenário das últimas tomadas

 do longa metragem Dogmas da Fé
No último dia de filmagens em Tocos

do Moji, analisando a importância da
parte cultural da cidade, creio que o
Prefeito Antônio Rosário através do
Departamento de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, tendo a frente Sra. Regiane
Cruz estão corretíssimos em promover a
princesinha do Sul de Minas através do
filme Dogmas da Fé.

A cultura de um povo é um tesouro
inesgotável; da  cultura sai um
ensinamento que encanta novos e
velhos; as regiões do País se entrelaçam
para transmitir às suas raízes que estão
crescendo a magia cultu ral onde
nasceram. (A cultura de um povo -
Armando C. Souza)

Cultura é um encanto
incompreensível. As mãos são modeladas

para a arte, a boca torna as frases em
rimas, estas em cantigas, formando
lendas, enrendilhadas de risos e prazeres.
(A cultura de um povo - Armando C.
Souza)

Um povo sem cultura é um povo sem
identidade e o povo Tocosmojiense com
certeza não merece este adjetivo.

As últimas tomadas do longa metragem
Dogmas da Fé do cineasta Marcelo
Nascimento, foram realizadas no dia 18
de maio, na praça Ivo Tomás Cantuária
no centro de Tocos do Moji.

Desta feita, o ator Victor Wagner
compartilhou com a Lira
Tocosmojiense o  estrelato. A Bandinha
executou magistralmente suas músicas
para as tomadas sem ter a necessidade
de refazer as cenas. Coisas de

profissionais da música.
Após, houve também, a entrega do

Cert ificado da o ficina de cinema
ministrada pelo cineasta Marcelo
Nascimento a todos os participantes, ele
fez questão de expressar agradecimentos
ao povo Tocosmojiense através do
Prefeito Antônio Rosário, que foi muito
bem representado pela Sra. Regiane Cruz
que também mereceu os elogios do
cineasta: “Esta é uma mulher
batalhadora, guerreira e muito
competente a quem peço um salva de
palmas”, disse ele. Foi prontamente
atendido pelos presentes.

Aguardemos então o desenrolar das
filmagens para Tocos do Moji aparecer na
telinha, com certeza vai ser um sucesso.

Matéria e Fotos: 18/05/2012 (Eni)

Gravação na Praça Ivo Tomaz Cantuária

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

“A cultura está
acima da diferença
da condição social.”

Confúcio
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Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!

Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima

Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Entrega rápida - atendimento a domicílio -
encaminhamento de fórmulas para manipulação -

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85

Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

Cozinhas planejadas, sofás, armários,
mesas, cadeiras, eletros e móveis em geral

Terceira etapa do mutirão de cirurgia de catarata atende mais 78 pessoas em Borda da Mata

Pacientes atendidos no Mutirão da  Cataratas

A terceira etapa do mutirão de cirurgia
de catarata atende mais 78 pessoas de
cidades do Sul de Minas em Borda da
Mata. Os pacientes que operaram um
dos olhos na segunda etapa do mutirão,
nos dias 13 e 14 de abril, voltaram ao
Hospital Afonsina Reis Megale no dia
16/05 para operar o segundo olho.

De Borda da Mata, 25 pessoas
participaram, é o caso da senhora Júlia
de Melo Marçal, de 67 anos, que operou
o olho esquerdo no dia 13 de abril e
voltou para fazer a cirurgia do olho
direito “a primeira operação foi um
sucesso, depois da cirurgia de hoje vou

estar ainda melhor” comenta.
Maria da Silva Machado de 75 anos é

de Silvianópolis, esta é a segunda vez
que vem a Borda da Mata, a primeira foi
em 14 de abril quando realizou a cirurgia
no olho direito, no dia 16/05 prestes a
realizar a operação no olho esquerdo,
ela já comemora “não conseguia nem
enfiar a linha na agulha, agora posso até
costurar”.

A equipe médica é a mesma das duas
etapas anteriores do mutirão, formada
por 11 pessoas chefiadas pelos médicos
Hernani Dias de Souza e Marcos
Guilherme Silva. São realizadas quatro

cirurgias por vez, duas macas para cada
médico . A equipe é composta por
enfermeiros, fisioterapeuta, auxiliares e
técnicos em enfermagem. 

Desde dezembro de 2011, 329 mineiros
do Sul do Estado já voltaram a enxergar
depois de participarem do mutirão de
cirurgia de catarata em Borda da Mata.
A realização das cirurgias é resultado da
parceria entre a Secretaria da Saúde de
Borda com o Hospital Afonsina Reis
Megale, o CISMARPA – Consórcio
Intermunicipal de Saúde de Poços de
Caldas e a Secretaria de Estado da
Saúde. 

De acordo com a secretária de Saúde,
Nádia dos Santos Pádua, o mutirão em
Borda da Mata conseguiu suprimir a
demanda existente no município, e ainda
colocou a cidade em destaque no Estado
“por meio das parcerias realizadas, foi
possível, além de beneficiar mais de 300
pessoas, mostrar que a cidade tem
estrutura para realizar, com sucesso,
eventos como este na área da saúde
pública.” 

O mutirão aconteceu em três etapas.
A primeira no dia 22 de dezembro de 2011,
a segunda fase nos dias 13 e 14 abril de
2012 e a terceira é realizada em 16 de maio

de 2012. Pacientes de dez cidades
diferentes realizaram as cirurgias, além
de Borda da Mata, Hel iodora,
Turvolândia, Tocos do Moji,  Bom
Repouso, Senador Amaral, Santa Rita do
Sapucaí, Cachoeira de Minas, Natércia
e Silvianópolis. 

Todo o tratamento foi realizado pelo
SUS (Sistema Único de Saúde) a todos
os pacientes.  Em Borda da Mata, os
exames de triagem aconteceram no
Centro Médico Benedito Cobra Neto.

Fonte: Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Borda da Mata

Organizado pela empresa privada MS
Brasi l Congressos, o Prêmio JK
“Juscelino Kubitscheck” é entregue a
prefeitos de todo o país que se destacam
na gestão dos municípios, segundo
pesquisa realizada junto a Ministérios,

si tes governamentais, leis de
responsabilidades fiscais, como também
aprovação junto ao Tribunal de Contas
do Estado.

O Prêmio JK é concedido aos 100
melhores prefeitos de diferentes estados
brasileiros, existe há oito anos e é
realizado durante o Congresso Nacional
de Prefeitos, o qual acontece de 14 a 17
de junho de 2012 em Florianópolis/SC.

Para Edmundo Silva Junior, “apesar de
o prêmio ser entregue na pessoa do
prefeito, considero que é uma conquista
de todas as pessoas que trabalham na
Prefeitura e também do empenho dos
deputados Leonardo Moreira e Odair
Cunha, pois sem eles não seria possível
captar tantos recursos para realizar
obras e ações de melhorias na cidade”.

Segundo pesquisa, Edmundo está
entre os 100 melhores prefeitos do país 
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

Homem tenta suicídio com
comprimidos e bebida alcóolica

No dia 14 de maio, por volta das 12h,
a PM recebeu  so lici tação onde
relatavam que o cidadão E.L.B havia
tentado suicídio, sendo feita a ingestão
de sete comprimidos de medicamento

com bebida alcoólica. No local foi
prestado os primeiros socorros vindo a
vitima a expelir os comprimidos, e
posteriormente encaminhado ao HPS
pela ambulância.

Homem de 50 anos embriagado
bate de charrete em um veículo

na Rua Duque de Caxias
No dia 18 de maio, por volta das 17h, a

PM foi solicitada a comparecer na rua
Duque de Caxias onde havia ocorrido uma
briga. No local foi verificado que um
cidadão embriagado, M.F.C, 50 anos,
condutor de uma charrete veio a causar
danos em um veiculo estacionado próximo
a um supermercado. O funcionário do

estabelecimento, G.R.M 43 anos, ao tentar
conversar com o autor foi ofendido
verbalmente e fisicamente com um chicote
e para se defender utilizou um pedaço de
madeira causando lesões na vitima. A
vitima M.F.C foi socorrida e o autor G.R.M
conduzido preso a DP para os
providências subseqüentes.

Jovem de 22 anos é preso
por ameaçar familiares

No dia 19 de maio, por volta das 5h, a
PM foi chamada a comparecer na Rua
Carlos Pereira de Toledo onde um
cidadão estaria ameaçando familiares.
No local os militares encontraram o

autor R.N.S, 22 anos com os ânimos
exaltados e proferindo ameaças de morte
contra as vítimas. Ao cidadão foi dada
voz de prisão e conduzido a Delegacia
de Policia.

Crimes sexuais contra crianças
estão entre os mais denunciados

Disque Direitos Humanos registrou, de
2009 a 2011, média mensal de 54 denúncias
De 2009 a 2011 o Disque Direitos

Humanos (0800 031 1119) recebeu 1.970
denúncias de crimes sexuais contra
crianças e adolescentes, média mensal
de 54 relatos. Na semana que marca o
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social
(Sedese) reforça a necessidade de a
sociedade não se calar diante desse tipo
de crime. Para isso , as ações da
Campanha Minas Alerta: Proteja Nossas
Crianças serão reforçadas em todo o
Estado.

Lançada em maio de 2008, a Campanha
Proteja Nossas Crianças é uma das
maiores mobilizações já realizadas no
país com foco no combate à violência
doméstica e à exploração sexual de
crianças e adolescentes. Conta com a
parceria das emissoras de TV, rádio e

jornais impressos do Estado. A iniciativa
é coordenada pela Sedese, pelo Serviço
Voluntário de Assistência Social (Servas)
e pelo Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Cedca).

A data
O 18 de Maio foi instituído pela Lei

Federal nº. 9970/00 como o Dia Nacional
de Luta contra o Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.  A
data foi escolhida porque em 18 de maio
de 1973, em Vitória (ES), uma menina de
oito anos de idade foi raptada, drogada,
estuprada, morta e carbonizada por
jovens de classe média alta da cidade. O
crime bárbaro chocou a opinião pública
nacional e ficou conhecido como o
“Crime Araceli”, nome da vítima. Apesar
de sua natureza hedionda, prescreveu
impune.Fonte:  WWW.mg.ov.br  e
www.pmmg.6rpm.mg.gov.br

Panificadora Real

Praça Antonio Megale, 100 - Centro - Borda da Mata - MG

Especialidades:
Pudim - Rosca Rainha Pão
de Torresmo Salgadinhos

Pegamos encomendas de
bolos, doces e salgados.

Temos empada, bombons
e doces caseirosTel.(35)3445-2161

Fazemos lanches nos fins de semana - das 18h30 às 0h

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.

E-mail:jrtopografia87@hotmail.com

A Prefeitura de Borda da Mata terminou de calçar todo o Loteamento Morada do
Sol. Agora, a Secretaria de Obras irá calçar alguns trechos de ruas no bairro Santa
Edwiges.

Prefeitura de Borda da Mata
termina o calçamento do

Loteamento Morada do Sol

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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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

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

(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.

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

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.

Proposição de Lei nº 491/2012
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de a

concessionária de saneamento e
abastecimento de água e esgoto do
Município efetuar os devidos reparos
nos logradouros públicos danificados
por obras por ela realizadas e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal
aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica a concessionária de
saneamento e abastecimento de água e
esgoto do Município, obrigada a retirar
alvará municipal para instalação,
reposição e manutenção da rede de
saneamento, mediante o pagamento do
tributo definido em lei.

Art. 2º. Fica a concessionária de
saneamento e abastecimento de água e
esgoto do Município obrigada a efetuar
os devidos reparos nos logradouros
públicos, vias e passeios, danificados
por obras de instalação, reposição e
manutenção da rede de saneamento por
ela realizadas, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da finalização da obra.

Parágrafo único: O reparo deverá ser
realizado com material da mesma
especificação técnica do original.

Art. 3º. O desrespeito às disposições
contidas nesta lei sujeitará a infratora
às seguintes multas:

I - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por metro quadrado de obra ou serviço
execu tado sem prévio alvará de
instalação, reposição ou manutenção;

II - multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) por metro quadrado de área
danif icada, não recomposta ou
recomposta de forma inadequada, de
vias e passeios públicos, após o prazo
previsto no art. 2° e até que seja sanada
a irregularidade, a qual somente cessará
após a completa adequação do local,
aceita pelos ó rgãos municipais
competentes.

§ 1º Em caso de reincidência, as multas
estipuladas nos incisos I e II do caput
deste artigo serão aplicadas em dobro.

§ 2º Caso a infratora não recomponha
a via ou passeio público ou o faça de
forma considerada inadequada pelos
órgãos municipais competentes, a obra
poderá ser executada pela Prefeitura,
respondendo a infratora pelo custo de
sua execução, corrigido monetariamente
e acrescido de 100% (cem por cento), a
título de taxa de administração, sem
prejuízo da multa prevista no inciso II
do caput deste artigo.

§ 3º Os valores estipulados neste
artigo serão corrigidos anualmente pela
variação do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, apurado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, acumulada no
exercício anterior ou por outro índice
que venha a substituí-lo

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
de sua publicação.

Art. 5°. Revogam-se as disposições
em contrário.

Borda da Mata, 07 de fevereiro de 2012.
Proposição de Lei nº 492/2012
“Autoriza o Município de Borda da

Mata – MG a participar do Consórcio
Intermunicipal  de Saúde para
Gerenciamento dos serviços de
Atendimento de Urgência e Emergência
e ações de Educação Permanente em
Urgência e Emergência, nas
Microrregiões de Varginha, São
Lourenço/Caxambu, Lavras, Três
Corações e Três Pontas – CISGEM, e dá
outras providências.”

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei :

Art. 1 º Esta Lei dispõe sobre a
participar do Consórcio Intermunicipal
de Saúde para Gerenciamento dos
serviços de Atendimento de Urgência e
Emergência e ações de Educação
Permanente em Urgência e Emergência,
nas Microrregiões de Varginha, São
Lourenço/Caxambu, Lavras, Três
Corações e Três Pontas – CISGEM.

Art. 2º Fica o Poder Executivo do
Município de Borda da Mata - MG
autorizado a participar do Consórcio
Intermunicipal  de Saúde para
Gerenciamento dos serviços de
Atendimento de Urgência e Emergência
e ações de Educação Permanente em
Urgência e Emergência, nas
Microrregiões de Varginha, São
Lourenço/Caxambu, Lavras, Três
Corações e Três Pontas – CISGEM,
podendo, para tanto, formalizar
Pro tocolos de Internações com os
demais entes da Federação.

 § 1º O Município participará do
referido Consórcio Público que se
constituirá sob forma de associação
pública.

§ 2º A autorização prevista neste artigo
dispensa a rat ificação, por lei, de
Protocolos de Internações a serem
firmados pelo Poder Executivo para a
constituição do Consórcio Público, nos
termos da Lei Federal 11.107/2005.

§ 3º As Minutas dos Protocolos de
Internações deverão ser encaminhadas
ao Poder Legislativo Municipal para
conhecimento e acompanhamento.

§ 4º Os Protocolos de Internações
deverão se publicados na Imprensa
Oficial quando se converterá em contrato
de Consórcio Público.

Art. 3º Os objetivos do Consórcio
Público serão determinados pelos entes
da Federação que se consorciarem,
observadas as competências
constitucionais a eles atribuídas.

Art. 4º Para atender à celebração de
Contratos de Rateio com os Consórcios
Públicos deverão ser consignadas, nas
leis orçamentárias futuras, dotações

próprias para a mesma finalidade.
§ 1 º O contrato  de rateio será

formalizada em cada exercício financeiro
e seu prazo de vigência não será superior
ao das dotações que o suportam, com
exceção dos contratos que tenham por
objet ivo, exclusivamente, pro jetos
consistentes em programas e ações
contemplados em plano plurianual ou a
gestão associada de serviços públicos
custeados por tarifas ou outros preços
públicos.

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos
entregues por meio de contrato de rateio
para o atendimento de despesas
genéricas, inclusive transferências ou
operações de crédito.

Art. 5 º A associação públ ica de
natureza autárquica criada a partir desta
Lei integra a administração pública
indireta do Município, nos exatos termos
da Lei Federal nº 11.107/2005.

Art. 6º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente Lei em
vigor a partir da data de sua publicação.

Borda da Mata, 07 de fevereiro de 2012.
Proposição de Lei nº 494/2012

“Dispõe sobre a abertura de crédito
especial”

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial no valor de R$ 80.000,00
(oi tenta mil reais) , com recursos
provenientes do excesso de arrecadação
de convênio, assim classificada:

02  Prefeitura Municipal
02 06 Departamento M. Obras M.A. e
Serviços Urbanos e Rurais
02 06 09 Serviço de Água e Esgoto
02 06 09 17 Saneamento
02 06 09 17 512 Saneamento Básico
Urbano
02 06 09 17 512 0001 Apoio
administrativo
02 06 09 17 512 0001 2.048 Manutenção
do Serviço de Água e Esgoto
02 06 09 17 512 0001 2.048 4490 51
Obras e Instalações SEDRU
Art. 2º - Os recursos para a abertura do
crédito mencionado no artigo primeiro,
provenientes de excesso de
arrecadação, referem-se ao Convênio
n° 041/2011, firmado com a Secretária
de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana – SEDRU,
no valor de R$ 105.153,86 (cento e
cinco mil, cento e cinquenta e três
reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário, entrando a presente lei em
vigor na data de sua publicação.

Borda da Mata, 15 de fevereiro de 2012.
Benedito Delfino de Mira
- Presidente da Câmara –

Maria Izabel de Lima Cobra
- Vice Presidente – Nilson Pereira

de Toledo Filho  Secretário

Psicóloga Maria Amélia explica
 a importância do movimento

da luta antimanicomial
A data 18 de maio é comemorada como

o Dia Nacional da Luta Antimanicomial,
o movimento no país existe há 18 anos,
tem como meta o fechamento de
hospícios e manicômios do Brasil e a
promoção de uma cultura de tratamento,
convivência e tolerância para as pessoas
com sofrimento emocional de qualquer
tipo. A psicóloga Maria Amélia Gouvea
Guilherme, técnica responsável pelo
serviço de saúde mental da Secretaria de
Saúde de Borda da Mata chama a atenção
para o movimento social, a atuação dos
profissionais da saúde e dos familiares
junto aos pacientes.

Segundo a psicóloga, a família que
convive com a pessoa que sofre com
transtornos mentais deve tentar
solucionar o problema com conversas,
procurar integrar  esta pessoa nas
atividades conjuntas da família e da
comunidade, de modo a não excluí-la, não
descartar os sintomas e procurar os
serviços de saúde pública da cidade para
encaminhar o tratamento mais apropriado,
“já existe tratamento para pessoas com
sofrimento mental, sem exclusão, com
respeito e dignidade” afirma.

O sofrimento mental é uma doença que
pode levar até a morte, é causada por

fatores psicológicos e sociais,
atinge todas as classes e idades
com a mesma intensidade. Maria
Amélia reforça que “as pessoas
com transtorno mental não devem
ser excluídas da família, da
comunidade e da sociedade;
devem ser tratadas
adequadamente e inserida na
sociedade, sem medo ou exclusão.
Assim, poderão  levar a vida
normal, feliz e produtiva.”

Fonte: Assessoria de
Comunicação Prefeitura de
Borda da Mata

Sindicado Rural de Senador José
Bento reúne população para
orientar sobre seus direitos

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Senador José Bento fez várias
reuniões no mês de maio com a
população do município para discutir
sobre como usufruir dos direitos: auxílio-
acidente, auxí lio -doença, auxíl io

maternidade, aposentadoria. E também
sobre como participar do PNHR –
Programa Nacional de Habitação Rural.

As reuniões foram na zona rural e na
urbana, onde vários munícipes
participaram.

CRAS de Senador José Bento proporciona
 passeio a Grupo de Melhor Idade ao
 Parque das Águas de São Lourenço

A Prefeitura Municipal, através do
CRAS realizou, no dia  17 de maio, um
passeio com o grupo da Melhor Idade
ao Parque das Águas, na cidade de São

Lourenço.O objetivo do passeio foi
proporcionar momentos de lazer e
fortalecimento de vínculos entre os
membros do grupo da Melhor Idade,

ajudando no processo de sociabilização,
além de resgatar e estimular a autoestima.
Mas de 40 pessoas participaram da
viagem.

Alguns
flashes do
passeio em

São
Lourenço
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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, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.

O Circuito Turístico das Malhas do Sul
de Minas é composto  por cinco
municípios:  Borda da Mata,
Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino. A concepção de unir
potenciais atrativos turísticos e os
modelos de gestão em um só modelo não
é um conceito novo. O que se mostra
novo é o conceito de não focar em um
único modelo de turismo, no caso da
região, o turismo de compras. Sabe-se
que a região do pontal do Sul de Minas
Gerais, onde estão concentrados os
municípios que compõem o Circuito das
Malhas, possui muito mais riquezas e
atrativos que podem oferecer turismo
cultural, turismo de aventura, turismo
ecológico, gastronômico, ou seja um mix
turístico que reflita toda a fecunda
vocação turística da região.

O ProdeSIM – Programa de
Desenvolvimento do Sistema Municipal
de Turismo veio exatamente no intuito
de equiparar os municípios no que tange
ao desenvolvimento do trade turístico
interno, de forma a poder unificar as
ações entre os cinco destinos
integrantes e formar um único e forte
destino turístico: o Circuito das Malhas
do Sul de Minas.

O Sistema Municipal de Turismo é o
conjunto de ações e modelos aplicados
nos municípios brasileiros, seguindo o
modelo do Programa de Regionalização
do Turismo do Ministério do Turismo,
com base na Lei 11.771/08 – conhecida
como Lei Geral do Turismo do Brasil.

O Sistema Municipal de Turismo adota
um modelo que “copia” o sistema de
gestão dos circuitos turísticos dentro de
cada município, ou seja, um modelo que
prevê uma instância de governança que
aglutine os desejos e as demandas de
cada setor que compõe o trade turístico
local. Esta instância de governança local
é o COMTUR – Conselho Municipal de
Turismo. É através dele que cada um dos
setores que compõe a cadeia produtiva
do turismo no município pode se unir
com os demais, formando um perfil geral
e mais completo das diretrizes da política
municipal de turismo a ser adotado por
cada um dos municípios. Essas diretrizes
são sintetizadas e elencadas através de
lei municipal na Política Municipal de
Turismo, que em resumo, é a Lei Geral do
Turismo do município. As diretrizes
expressas na Lei devem ser convertidas
em ações programadas para execução em
curto, médio e longo prazo, devendo

ainda constar, além das ações pontuais,
um diagnóstico do turismo local, os
atores envolvidos, o orçamento e o
cronograma estimado para cada ação
pontuada, através do Plano Municipal
de Desenvolvimento do Turismo.
Complementando o Sistema Municipal
de Turismo , o FUNTUR- Fundo
Municipal de Turismo, que terá a missão
de gerir os recursos e financiar as ações
previstas no Plano. Em resumo, o Sistema
Municipal de Turismo define as diretrizes
da política local do turismo, pontua as
ações que dela resultam e gere os
recursos que irão financiar essas ações,
sempre de modo part icipativo e
democrático.

O ProdeSIM é um programa
desenvolvido pelo Circuito Turístico das
Malhas do Sul de Minas, através da
empresa Golla Consultores Associados
que vem atendendo os municípios,
através dos setores e departamentos de
turismo, para formatar esse Sistema
Municipal de Turismo e promover o
equilíbrio no desenvolvimento local de
cada um dos componentes do Circuito
das Malhas. Iniciado em Julho de 2011,
o ProdeSIM atendeu os cinco municípios
sendo que três deles, Borda da Mata,
Monte Sião e Ouro Fino concluíram a
primeira fase do processo, que consistiu
na implementação do SMT. Os outros
do is municípios, Jacut inga e
Inconfidentes irão concluir essa primeira
fase ainda em 2012. A conclusão desta
fase de implementação do SMT confere
ao município o direito de pleitear o
recebimento de recursos oriundos do
ICMS da Lei  Robin Hood, em
conformidade com a Lei 18.030/09, que
criou o Critér io Turismo para os
municípios que cumprirem as metas
determinadas pela Secretaria de Turismo
do Estado de Minas Gerais, ou seja,
implementar e operacionalizar o SMT-
Sistema Municipal de Turismo. No último
dia 15 de abril, os três municípios do
Circuito das Malhas, que concluíram
seus processos de implementação do
SMT, enviaram os dossiês de habilitação
à Setur-MG, e aguardam a análise dos
mesmos. Após análise e aprovação, os
municípios deverão receber repasses do
critério turismo, a partir de janeiro de 2013,
tendo como estimativa, o recebimento de
recursos na ordem de R$ 200 mil,
aproximadamente.

Golla Consultores/ Circuito Turístico
das Malhas do Sul de Minas

Circuito das Malhas prepara
m un ic íp io s  pa ra  o  I CM S
Turístico de 60% dos municípios

Senador José Bento recebe
inscrições para elaboração do
Plano Municipal de Habitação

de Interesse Social
De 18 a 31 de maio, o CRAS de

Senador José Bento realizou as
inscrições das famílias que não
possuem casa própria, para
elaboração do Plano Municipal de
Habitação de Interesse Social. O
Plano é um estudo com sugestões de

estratégias para solucionar o déficit
habitacional no município. Sua criação
é uma das exigências do Ministério das
Cidades, para que a cidade possa se
habilitar ao recebimento de recursos
do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social.

Árvores fornecidas pela Cemig são
plantadas em Senador José Bento
As árvores, fornecidas pela

Cemig em parceria com a Prefeitura
de Senador José Bento, já foram
plantadas quase todas nas ruas e

avenidas da cidade.
As árvores é de grande beleza,

além de atrair também várias
espécies de pássaros.

Árvores
plantadas em
Senador José

Bento
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LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

OAB/MG 134.036
Tel.:(35)3445-2729

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

Aniversário
Dia 21 de maio,
quem completou

cinco anos de
idade foi a

garotinha Maria
Virgínia da Cruz

Rosa de Tocos do
Moji. Parabéns à

garotinha que
orgulho de seus

familiares!!!

Presidente da ALMG, Dinis
Pinheiro, assume Governo

 do Estado por dez dias
O Presidente da Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, deputado
Dinis Pinheiro, ocupou interinamente o
cargo de Governador do Estado por dez
dias no início  do mês de maio. A
transmissão do cargo se deu em Juiz de
Fora (Zona da Mata), onde ele participou
juntamente com o governador Antonio
Anastasia, da inauguração da fábrica de
caminhões da Mercedes Benz. Dinis
Pinheiro assumiu o cargo em razão de
viagens internacionais do Governador
Antonio Anastasia e seu vice, Alberto
Pinto Coelho.

O governador em exercício assinou, no
Palácio Tiradentes, acordo  com o
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para
implantação do Programa Ciências sem
Fronteiras e participou também do
Congresso Mineiro de Municípios no
Expominas. Com o afastamento
temporário de Dinis Pinheiro, quem
assumiu a presidência da ALMG foi o
deputado José Henrique.

O bordamatense Harley Fabinay, amigo
de Dinis Pinheiro, cumprimentou-o  por
estes dias a frente do Governo de Minas.

Harley Fabiany
com o
Governador em
exercício Dinis
Pinheiro

Prefeito de Tocos do Moji participa
da 15ª Marcha dos Prefeitos em Brasília

O prefeito de Tocos do Moji, Antonio
Rosário participou da 15ª Marcha dos
prefeitos em Brasília, de 15 a 17 de maio,
sendo o dia 15, o principal, já que eles
receberam a visita da Presidente Dilma,
onde foi enfatizada a cobrança dos

royalties do petróleo e a contra partida
do Governo para gastos com a saúde nos
municípios.

No dia 16, o prefeito Antonio Rosário
esteve visitando o Gabinete do Senador
Aécio Neves pedindo sua interferência

ao Governo de Estado para agilizar a
Ordem de Serviço para retomada da obras
do asfalto e no início da noite, os
prefeitos se reuniram com a bancada dos
deputados federais de Minas, onde 25
deputados de diversos partidos
participaram, quando foram discutidos
vários assuntos em relação a problemas
nos municípios.

Leilão Público nº. 01/2012-A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura
de Borda da Mata torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Leilão Público para alienação de bens veículos
da frota municipal. Os interessados poderão examinar o bem nos seguintes
dias e horários do dia 31/05  á 15/06 das 8:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00
horas no pátio da Prefeitura Municipal. Maiores informações pelo telefone
(35)3445-1221. Dia do Leilão: 18/06/2012 ás 14:00 h encerrando ás 16:00 h.
B.Mata, 30/05/2012. Célio D. Cabral dos Santos-Presidente da CPL.

Anuncie no
Tribuna Popular
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RUA EDUARDO AMARAL nº 827
Telefones para contato:
3445-1362 / 9973-4948
Borda da Mata - MG

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- 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

Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas.

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

Rua Herculano Cobra nº 417 - Centro -Borda da Mata - MG

Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.

Modernos equipamentos, mesclando exercícios
 localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

Agende seu horário:
Telefones.:(35)9904-8397 / 9821-0033 / 9927-3901

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

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,

Divórcio, etc.

Rua Francisco Álvaro Sobreiro, 644 - Centro - Borda da Mata
Tel.:(35)3445-1519

Coordenador do Programa
“Balde Cheio” visita
Senador José Bento

O Coordenador do Programa “Balde
Cheio” Alexandre da Silva Prado esteve
visitando o município para entrar em
contato com os produtores e passar

mais informações sobre o Programa.
O Programa “Balde Cheio” é uma

parceria entre Prefei tura, Faemg e
Senar.

Coordenador Alexandre com produtor em Senador José Bento

Engenheiro Agrônomo
da Prefeitura de Senador

 José Bento visita I IF
Show2012 em Inconfidentes

No dia 19 de maio, o Engenheiro
Agrônomo da Prefeitura de Senador
José Bento, Carlos Wessel, esteve
em Inconfidentes visitando o I IF

Show 2012 de Inconfidentes que foi
uma Exposição de Tecnologia, onde
estavam sendo apresentadas novas
tecnologias para os agricultores.

Carlos Wessel na Exposição em Inconfidentes

Ambulatório
Municipal de

Fisioterapia de
Tocos do Moji
realiza café de
confraternização

para
comemorar as
10 mil sessões
de fisioterapia
Para comemorar as 10 mil sessões de

fisioterapia, a Secretaria Municipal de
Saúde realizou no dia 10 de maio, um ano
um café de confraternização com
pacientes e profissionais do ambulatório
municipal de fisioterapia. Estiveram
presentes o Senhor Prefeito Antonio
Rosário Pereira e esposa, o Senhor Vice-
Prefeito Ademir Cantuária, a Diretora do
Departamento Municipal de Saúde Sra.
Edinalda de Fátima Faria Rosa e a
Enfermeira Coordenadora do
ESF(Estratégia de Saúde da Família) Srta.
Edaiane Rosalia Serapião.

Durante o evento a Adm. 2009/2012
recebeu muitos elogios pela iniciativa de
implantação do serviço de fisioterapia no
município.

Contrariando alguns críticos que
pensam que este tipo de serviço é mais
um gasto, para a gestão atual é sem
dúvida alguma mais um investimento
para o  povo tocosmojiense. A
confraternização contou  com a
apresentação da dupla formada pelo Sr.
Noé Alves de Moraes (Noé Damázio),
paciente do ambulatório e seu parceiro
“Zé do Gino” que ret ribuíram sua
satisfação com muita música.

Enfim, esta é mais uma conquista do
povo tocosmojiense e o mérito maior é
de toda população.

Gostaríamos de agradecer
primeiramente a Deus pelo dom da vida
e a todos os pacientes, fisioterapeutas,
motoristas e demais funcionários que
tornaram possível essa realização, e em
especial ao Sr. Carlos Eduardo da Silva -
Diretor do Departamento Municipal de
Educação, parceiro de todas as horas,
nosso muito obrigado!

ADM. 2009/2012- UM GOVERNO
PARA O POVO!

Noé Damázio e Zé do Gino

Café da Manhã
em comemoração
aos 10 mil
atendimentos

Fotos:Eni
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Bom Repouso adere ao
Programa Nacional de

Melhoria do Acesso e da
Qualidade da Atenção
Básica (PMAQ-AB)

O Programa Nacional de Melhoria do
Acesso e da Qualidade da Atenção
Básica é um Programa que procura induzir
a instituição de processos que ampliem
a capacidade das gestões federal,
estaduais e municipais, além das Equipes
de Atenção Básica, em ofertarem serviços
que assegurem maior acesso e qualidade,
de acordo com as necessidades
concretas da população.

O Programa busca induzir a ampliação
do acesso e a melhoria da qualidade da
atenção básica, com garantia de um
padrão de qualidade comparável
nacional, regional e localmente de
maneira a permitir maior transparência e
efetividade das ações governamentais
direcionadas à Atenção Básica em Saúde
em todo o Brasil.

O PMAQ está organizado em quatro
fases que se complementam e que
conformam um ciclo cont ínuo  de
melhoria do acesso e da qualidade da
AB (Adesão e Contratual ização;
Desenvolvimento; Avaliação Externa; e
Recontratualização).

A primeira fase do PMAQ consiste na
etapa formal de adesão ao Programa,
mediante a contratualização  de
compromissos e indicadores a serem
firmados entre as Equipes de Atenção
Básica com os gestores municipais, e
destes com o Ministério da Saúde num
processo que envolve pactuação local,

regional e estadual e a participação do
controle social.

A segunda fase consiste na etapa de
desenvolvimento do conjunto de ações
que serão empreendidas pelas Equipes
de Atenção  Básica, pelas gestões
municipais e estaduais e pelo Ministério
da Saúde, com o intuito de promover os
movimentos de mudança da gestão, do
cuidado e da gestão do cuidado que
produzirão a melhoria do acesso e da
qualidade da Atenção Básica. Esta fase
está organizada em quatro dimensões
(Autoavaliação; Monitoramento;
Educação Permanente; e Apo io
Institucional).

A terceira fase consiste na avaliação
externa que será a fase em que se realizará
um conjunto de ações que averiguará as
condições de acesso e de qualidade da
totalidade de municípios e Equipes da
Atenção Básica participantes do
Programa.

E, finalmente, a quarta fase é
constituída por um processo  de
pactuação singular das equipes e dos
municípios com o incremento de novos
padrões e indicadores de qualidade,
estimulando a institucionalização de um
processo cíclico e sistemático a partir dos
resultados alcançados pelos
participantes do PMAQ.

Secretaria Municipal de Saúde
Bom Repouso

Campanha de Vacinação contra a gripe em Senador José Bento

A Campanha de Vacinação contra a gripe em Senador José Bento foi feita, através do Programa de Saúde da Família, na zona rural e na Unidade Básica de
Saúde na zona urbana. Segundo a Secretaria de Saúde, as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde foram cumpridas e mais de 400 pessoas receberam a vacina.

Professores da rede municipal de Borda
da Mata participam de Oficina de Teatro

A manhã do sábado, dia 19 de maio,
foi diferente para os professores e
monitores de educação infantil até 3°
ano da rede municipal de ensino, eles
participaram de uma oficina de teatro
na Escola Municipal Antônio Marques
da Silva ministrada pelo coordenador
pedagógico Eufrásio Souza Santos.

Com quatro horas de duração, os
professores aprenderam técnicas de
dicção, expressão co rporal com
exercícios e atividades interativas para
despertar a criatividade. De acordo com
Eufrásio, o professor ao ensinar está

interpretando e a criança precisa desta
interatividade “para ensinar à criança o
som que um animal faz, é preciso que o
professor demonstre, imite o som, para
instigar o aluno a levantar e pegar um
objeto, o professor precisa primeiro
mostrar e isso é interpretar.”

De acordo com a coordenadora da
Escola Antônio  Marques da Silva,
Ivone de Cássia Fernandes Oliveira, a
iniciativa da oficina se deu por conta
da necessidade constatada em sala de
aula “as crianças de 2°, 3° ano ainda
são  mui to  novinhas, então  elas

precisam que o professor use também
a expressão co rporal para dar
continuidade na educação infantil.”

A Secretária de Educação, Gláucia
Brandão Guilherme, reforça que as
oficinas realizadas periodicamente
pelos professores dão ó timos
resultados em sala de aula ”no curso
de teatro, muitos ainda ficaram inibidos,
mas a idéia é essa mesmo, trabalhar a
desenvoltura.”
 
Fonte: Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Borda da Mata
 

Oficina de Teatro na nova Escola do Bairro Santa Cruz

EELAM participa do JEMG/2012 em Pouso Alegre
A etapa microrregional dos Jogos

Escolares de MG está acontecendo em
Pouso Alegre de 29/05 a 03/06. A Escola
Estadual Lauro Afonso Megale - Borda
da Mata  está participando com as: Futsal

Masculino Módulo I; Futsal Masculino
Módulo II;Feminino Módu lo II;
Handebol Feminino Módulo II. Estas
modalidades se preparam durante meses
com treinamento di rigido

pelos Professores da  escola EELAM,
Totonho  e Rosinha, ambos de Educação
Física da escola. “Nós precisamos de
patrocínio para continuar nestes jogos”,
pede Totonho.Anuncie no site do Tribuna Popular
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Quadro Prato
Fácil da EPTV
 é realizado em
Bom Repouso

A cidade de Bom Repouso, área de
cobertura da EPTV Sul de Minas, foi uma
das cidades sorteadas para o quadro
Prato Fácil.

A gravação foi na segunda-feira, dia
14 de maio, às 15h, no Clube Literário e
Recreativo. A exibição foi no dia 24 de
maio.

A receita de Bom Repouso fez uma
homenagem à cidade com o uso do
morango, riqueza do município, e
chocolate, ingrediente que está sendo
usado nas edições de maio. Como é
tradição no quadro, a preparação foi
degustada por todos os presentes à
gravação, os quais estavam presentes
autoridades do município, alunos da
Escola Prefeito Atílio da Silva Brandão e
o Grupo Vivendo e Aprendendo na Digna
Idade.

Reinício das obras na estrada entre Tocos do
Moji e Borda da Mata está autorizado pelo

Governo do Estado
A solenidade de autorização em

Tocos do Moji contou com a
presença dos Secretários da

Setop, Carlos Melles e da Sedru,
Bilac Pinto

O Secretário de Estado de Transportes
e Obras Públicas (Setop) Carlos Melles
esteve em Tocos do Moji, no dia 25 de
maio, para a assinatura da autorização
da retomada da pavimentação na estrada
que liga o município a Borda da Mata. A
solenidade  foi na Câmara Municipal de
Tocos do Moji.

As obras, que estão paralisadas há
mais de um ano, integram o Programa de
Pavimentação de Ligações e Acessos
Rodoviários aos Municípios
(ProAcesso). Com a autorização, a
empresa Vilasa, vencedora da licitação,
já poderá dar reinício à pavimentação.

Além do secretário da Setop Carlos
Melles, o encontro contou  com a
presença do Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política
Urbana (Sedru) Bilac Pinto, de
representante do Secretário de Estado
de Turismo, Agostinho Patrus Filho, do
prefeito de Tocos do Moji, Antônio
Rosário Pereira, do vice-prefeito Ademir
Cantuária, vereadores e autoridades
locais. Depois, Carlos Melles foi para
Albertina, onde também assinou a
autorização do asfalto até a cidade de
Jacutinga.

NOME DO RESPONSÁVEL NIS
ADENILDA MARIA DA SILVA 12980689450
ADEVANIR LOPES DOS SANT OS 10736079030
ADRIANA APARECIDA PEREIRA 12535254427
ADRIANA APARECIDA SIMONE COLTES 20367108237
ADRIANA FERREIRA DA SILVA 12630824340
ADRIANA INACIO 16166877456
ALAIDE CARVALHO M ESQUITA 12401777417
ALDENIZA DIAS DA COSTA SANTOS 12179845407
ALESSANDRA COUT INHO CHAVES 16156057138
ALICE DE OLIVEIRA REIS 12025951126
ALINE APARECIDA CUSTODIO 16099671200
ALZIRA DO COUTO SILVA 20646697743
AMELINA CELIA SOARES 20325761188
ANA BARBOSA DO COUTO 20639848227
ANA CELIA DE MORAES SOUSA 20325765639
ANA JOB MOREIRA CARVALHO 16099730703
ANA LUCIA DA COSTA 21209846340
ANA MARIA DOS SANTOS 20350873938
ANA MARIA FARIA SILVA 10604264108
ANA MARIA FERREIRA DO COUTO 20350861816
ANA MARIA PEREIRA MOREIRA 16037737933
ANA PAULA DE GODOY 16167053708
ANA RITA DA COSTA 12366664534
ANA RITA MOREIRA 20367111149
ANA ROSA LOPES 12401925386
ANADIR APARECIDA DE TOLEDO GUSMAO 16167089745
ANDREZA GODOI DO CARMO 20396601981
ANGELA CRISTINA RODRIGUES 20647995462
ANGELITA DE FATIMA SILVA 12580453344
ANIVALDA GOMES DO COUTO 20646696216
ANT ONIO PAULO DA SILVA 21203839075
APARECIDA GERALDA DO COUTO 16119672754
APARECIDA LOPES CHAVES 12239475503
APARECIDA ROSA SILVA SIQUEIRA 16099748602
AUGUSTA MONICA PEREIRA 16037744166
BEATRIZ  APARECIDA RODRIGUES 20646696755
BELMIRA DE CASSIA SILVA COUTO 16099776274
BENEDITA DE FATIMA RIBEIRO SOUSA 20375359189
BENEDITA DE MIRA M OREIRA 16099773143
BENEDITA ROSA DE JESUS INACIO 12370650291
BERANIZA DE FAT IMA DE ANDRADE 13409759343
CACILDA GOULART M ARTINS 16402088871
CARMEM SILVA BARBATO TEODORO 20942452245
CARMEN MARCELINA DE MORAES 20919541652
CASSANDRA DOS SANTOS LEITE SANTOS 16507091279
CELENIR BENEDITA DO COUTO ALMEIDA 16620473394
CELIA APARECIDA DOMINGUES BRENTEGANI 16578128574
CELIA MARIA T OSTA 20639761652
CICERA DOS SANTOS 12826274343
CLAUCILENE DA SILVA ALVES 16444587256
CLAUDIA M ADALENA DO COUTO T ROMBETONI 16402104567
CLAUDINEA APARECIDA CANT UARIO SILVEIRA 16206547788
CLAUDINEIA RITA DO COUT O ALVARENGA 16468021759
CRISTIANE PEREIRA LIMA 16457192638
CRISTINA DE FATIMA FRAGA BRANDAO 20639761466
DALVA AGUIAR DA SILVA PIEDADE 20367143679
DALVA SANCHES MANOEL M ATIAS 20942466181
DAMARIS HONORIO COELHO 12271933910
DARCY SEVERINO DA COSTA 12825748341
DEBORA DE LIMA 16167238287
DEBORA TAM IRES PEREIRA AUGUST O COUT INHO 21239443015
DIRCE GOMES TAVARES COUTO 16105182555
EDI MARINETE DA SILVA 10888707980
EDNA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 16099853503
EDNA MARIA XAVIER 12349611339
ELAINE CRIST INA GOULART MARQUES 16143348554
ELAINE CRISTINA TOSTA 12434020099
ELIANA RAMOS DA CRUZ 12206587485
ELIANA SANTOS DO COUTO 20350862960
ELIANE HELENA RIBEIRO DIAS 20646689937
ELISANGELA DO NASCIMENTO LIMA 21221789890
ELIZABET DE FARIA 12202732812
ELIZABETH ALVES MOREIRA 10611663861
EUNICE MARIA SILVEIRO PEREIRA 20942467897
EUNICE M ARQUES DE OLIVEIRA 12480740090
EVA GERALDA MATIAS 10759504080
FABIANA APARECIDA DE SOUZA 20646694108
FATIM A ZANARDI ALLE 20639847867
FELICIA MOREIRA BARREIRO 16037789496
FERNANDA REGINA DOS SANTOS 12684643344
FLAVIANE DE OLIVEIRA MATOS MIGUEL 16293735782
GENY BARBOSA DO COUTO 16228426622
GERALDA DO COUTO MOREIRA MIRA 20350861417
GEYSLA HELISSA DA SILVA 16333098788
GISELDA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO 10870840549
GISLEIDE BENEDITA DA SILVA 16290665902
GRACE KELLY DOS SANTOS 16339251413
HELEN JULIANA GUIMARAES 20942451915
HELENA MARIA PEREIRA RODRIGUES 16054217276
HELOISA HELENA DA SILVA 16037778710
IMACULADA APARECIDA PEREIRA DE MATOS 12691903348
IRACEM A ALVES FERNANDES DA SILVA 13077023341
IVONE APARECIDA DE ALMEIDA 12405228949
IVONE PEREIRA CUSTODIO 16248223921
IZARINA FATIMA DA SILVA 16210399968
JANETE DO COUTO VIEIRA SILVA 20350859404
JANIA APARECIDA DO COUTO 16210404503
JESUS MIRANDA 12062134020
JOAO VICENTE DOS SANTOS 16228556003
JOELMA APARECIDA DE MIRA SILVA 16337594720
JOSELY TAVARES ESCOT OM ROSA 16330043788
JUDITH HONORIO DE MIRA SIQUEIRA 16228561902
JULIA DE FATIMA LOPES JUSTINO 16228562658
JULIANA TOME 12824640342
JUSCELENA APARECIDA RAMOS DE MIRA 16228572742
JUSCELINA DONIZETE DO CARMO CAETANO 12518983807
JUSSARA CASSIA DA SILVA 12674475341
LAURA M ARQUES 20350863916
LAZARA CRISTINA DE MORAES RESENDE 20350867911
LAZARA DA COSTA 16481525641
LAZ ARA DE OLIVEIRA REZENDE 16457195289
LENY MARIA DE OLIVEIRA ROSA 16408292764
LEONICE DE FATIMA COUTO 20350859269
LEONILDA AUGUSTA DO COUTO MOREIRA 16513909830
LEONILDA MOREIRA DOS SANTOS 16468122296
LILIAN WANEY DOS SANTOS 20646696585
LINDALVA DE OLIVEIRA ROSA 20367145701
LOURDES MARIA RIBEIRO 20942461112
LOUZIANA CRUZ DA SILVA 16413815478
LUCIA HELENA MACHADO DA SILVA 16384526183
LUCIANA APARECIDA SIM OES SILVA 17072166554
LUCIANA DO COUTO 12507386101
LUCIANA HENRIQUE DOS SANTOS 20367112307
LUCIANA PEREIRA DA ROSA SANTOS 20639755016
LUCILENE DE ALMEIDA 12306924009
LUCIMAR FERREIRA DE ALMEIDA 16457206221
LUCIMARA DA SILVA CANDIDO 12900433349
LUCIMARA DE FATIMA MOREIRA 16384652383
LUCIMARA NOGUEIRA DA SILVA 12569100341
LUIZA CATARINA DA SILVEIRA 16402189678
MAILDE APARECIDA DA SILVA PEREIRA 16407433984
MARCIA CRIST INA ATANAZIO 12629992243
MARCIA CRIST INA ATANAZIO 12629992243
MARCIA MARIA DOS SANTOS MIRA 20350858564
MARCILENE MOREIRA COUTO 20646694825
MARCIO DE ASSIS HONORIO DOS SANTOS 20942458839
MARIA ALVES DE MIRA 16402267377
MARIA APARECIDA ANCELMO DE PADUA 20942467625
MARIA APARECIDA BAT ISTA 12229243332
MARIA APARECIDA BONIFACIO HENRIQUE 16414789446
MARIA APARECIDA BRANDAO 20367110584
MARIA APARECIDA DE JESUS PINHEIRO 16384550599
MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA 20942460264
MARIA APARECIDA FERREIRA 12366542595
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAES 20325765442
MARIA APARECIDA FREITAS SILVA 20425074018
MARIA APARECIDA MORAES DA SILVA 16384557321
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA 16475699331
MARIA APARECIDA SA 16468373396
MARIA AUXILIADORA DA SILVA 16384540399
MARIA AUXILIADORA DA SILVA SIMOES 16407507775
MARIA AUXILIADORA DE SOUSA 12417488630
MARIA CELIA DOS SANTOS 20942464391
MARIA CLEUZA DE LIMA 16407474060
MARIA CONCEICAO DE AGUIAR 20367149782
MARIA CREUSA DE LIMA CEZAR 16486393832
MARIA CUSTODIA DO COUTO MOREIRA 20350861689
MARIA DAS GRACAS COUTO MIRA 16402267393
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVEIRA 16402309886
MARIA DE FATIMA TOME 16504579955
MARIA DE LOURDES DA SILVA 16392787179
MARIA DE LOURDES MARIANO 20375359669
MARIA DE LOURDES SANTOS SARDINHA 16446605022
MARIA DE LOURDES SILVA CUSTODIO 16402259366
MARIA DE LURDES SILVA RODRIGUES 12401917669
MARIA DE OLIVEIRA PINTO DE SOUZA 20367148301
MARIA DIRCE DA SILVA 12370412188
MARIA DO CARMO BABETI 16407451613
MARIA DO CARMO DA SILVA 16421799648
MARIA DO CARMO DOS SANTOS 10435614948
MARIA DO CARMO PEREIRA DE FIGUEIREDO 20375363917
MARIA DO CARMO RIBEIRO 12283992364
MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA 12383068650
MARIA DO CARMO SOUZA RODRIGUES 16385566111
MARIA DONIZETE MARTINS PEREIRA 20367108768
MARIA ELENA SILVA 12472278286
MARIA FELIX DE FREITAS 16505410822
MARIA HELENA DA COSTA 20350861158
MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 20942464103
MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES 16402249166
MARIA ILZA DIAS ALVES 12548170510
MARIA IMACULADA MOREIRA DE OLIVEIRA 16384548748
MARIA ISABEL SOBREIRO SILVA 20375357984
MARIA JOSE DE MORAES PEREIRA 16475921476
MARIA JOSE DO COUTO 12676693346
MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA 12588831348
MARIA JOSE MESSIAS 20942451966
MARIA LAZARA DE LIMA JESUS 16384541050
MARIA LOURDES FERREIRA CAETANO 20646693276
MARIA LUCIA COSTA DE SOUZA 16502808892
MARIA LUCIA DE ALMEIDA NASCIMENTO 16384547547
MARIA LUCIA DE SOUZA DOMINGOS 16493892954
MARIA LUCIA MOREIRA DO COUTO 16506359537
MARIA RAMOS DO COUTO 16384543584
MARIA RITA DA SILVA 16384561566
MARIA RITA RIBEIRO DE SOUZA 16381134977

As famílias abaixo relacionadas deverão
procurar o Gestor do Bolsa Família no

Departamento de Assistência Social
em Borda da Mata para recadastramento

MARIA ROSA PEREIRA 16468364583
MARIA TEREZ A DA COSTA 12948099341
MARIALBA M OREIRA ALCANTARA 16496612006
MARIANGELA DA SILVA FERNANDES 16384565073
MARINA SIMOES DE FREITAS 20367109799
MARISA FERREIRA 16402330508
MARISA GARCIA DOM INGUES 20602696288
MARISTELA COUTINHO BARBOSA 16468457867
MARIZA SOARES CARDOSO 20639758473
MARLENE DO CARMO DIAS 12518983823
MARTA VILHENA DO COUTO DIAS 16421822852
MAURA ASSUNCAO MIRA 16402366391
MAURA BREVINA DO COUTO 16402258319
MICHELLY MESSIAS DA SILVA 12705667344
MIRIAN APARECIDA EM IDIO RODRIGUES 12186332398
MIRIAN DE OLIVEIRA REIS COSTA 20350867245
MONICA APARECIDA DE M ELO 20375356007
MONICA PEREIRA ROSA BATISTA 20350870653
NADIR FERREIRA DA SILVA 20689514063
NAIR INACIA DE SOUZA RAMOS 16643334846
NATANY ROBERTA DE OLIVEIRA 20367147844
NAZARET MARIA PEREIRA 16583201403
NEIDE JOB MOREIRA COUTO 16577975648
NEUSA APARECIDA CHAVES FANIS 16643048797
NEUSA MARIA SIQUEIRA DO NASCIMENTO 16643362009
NEUZA MARIA DE CASTRO 12019858993
NEYDE RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA 20375368595
OSM ARINA PERES VILCHES SOARES 16691046146
PAMELA MARIANA ROGERIA DOS SANTOS 20492889265
PAULA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA 16643411794
PERSIA IVANI MARQUES FERREIRA 16632754091
REGIANA APARECIDA M OREIRA 16598425086
REGINA CELIA DE LIMA SILVEIRA 16651597834
REGINALDA MOREIRA DA SILVA ROSA 20646688744
RENATA CRISTINA M OREIRA 20325760882
RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS 16578066897
RITA DE CASSIA M ARINS FELISBINO 16533913906
RITA DE CASSIA MATTEI SOUZA 20919669330
RITA DE CASSIA SILVA COUTO 16560100872
RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS 16585348908
RONILDA MARIA NOGUEIRA 12509421400
ROSA MARIA MOREIRA CAETANO 12518984005
ROSA MARIA XAVIER DE SOUSA 16583317827
ROSANA DE CASSIA SILVA 16583321468
ROSANA FARIAS PEREIRA 16560108075
ROSANA PINTO DOS SANTOS LIMA 16643593558
ROSANGELA APARECIDA BRANDAO SOUZA 16561102224
ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 16578092219
ROSANGELA DO COUTO MOREIRA COSTA 16578091670
ROSANGELA MAT IAS ALVES 12405229422
ROSELENE PEREIRA DE SOUZA 16578096419
ROSELY PAULINO BORGES 16578096591
ROSEMARY CONCEICAO DA SILVA 20942448671
ROSEMEIRE RODRIGUES IMPERIAL 16604695825
ROSENEIA DA SILVA 20942460450
ROSILAINE APARECIDA COUT INHO DO COUTO 20350861336
ROSILEIA FERNANDES SILVA 16560110347
ROSIMARY VICTOR DE SANTANA 16645477288
ROSIMIRIS NEVES DE PAULA SANTOS 16664591295
ROZANA RAIMUNDA FELISBINO BARROSO 20942463670
ROZELY MARIA DOS SANTOS CUSTODIO 16578097334
SANDRA GONCALVES MENDES LOPES 16643636567
SEBASTIANA JULIANA DE JESUS DA SILVA 16656839569
SEBASTIANA ROSA MOREIRA DE FREITAS 16578123718
SHIRLEI PEREIRA DA SILVA 20942448442
SILVANA ALVES 16560120806
SILVANA BENEDITA DO COUTO 16578151398
SILVIA HELENA DO COUTO MOREIRA 20942465843
SILVIA HELENA DOS SANT OS 12483084364
SILVIA HELENA LEIT E DOS SANT OS 20367109047
SILVIA HELENA PINTO DIAS 16081027067
SILZA CELIA DOS SANTOS 12405228833
SIMONE PEREIRA DA SILVA 16576355646
SIRLENE JOB MOREIRA DE SOUZA 16578146319
SOLANGE APARECIDA DA SILVA 20639758732
SOLANGE DOS SANTOS SILVA MOREIRA 12514180076
SONIA CRIST INA DE OLIVEIRA TAVARES 16578160109
SONIA HELENA DA SILVA 20367113672
SONIA MARIA DA SILVA SOUSA 16578160060
SONIA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO 12811579348
SONIA M OURA MAGALHAES PIRES 16578159364
SUELI APARECIDA MATOS 20942448833
TELMA APARECIDA DA SILVA 20919699914
TELMA PEREIRA DE OLIVEIRA 20639838396
TERESINHA DE CASSIA ALVES 12323359918
TEREZ A PEREIRA DA SILVA 16620503579
VALDA HELENA DA SILVA 20367144128
VALDINEIA BENEDITA DE MELO BATISTA 12518984021
VALDIRENE ALBANO DA SILVA 16560139485
VALDIRENE DE FATIMA LOURENCO 12291359586
VALDIRENE DE FATIMA LOURENCO 12291359586
VANDA CRISTINA SOARES DUARTE 13156233934
VANDA DE OLIVEIRA M ORAIS COUTO 16578203592
VANDA VIANA DOS SANT OS 12500998179
VANILDA DA COSTA FERREIRA 16590749052
VANILDA FERREIRA AUGUSTO 16081104789
VANILZ A APARECIDA DO COUTO 16578213520
VERA LUCIA DA SILVA GOM ES 16604768040
VERA LUCIA DIAS COSTA 12313994777
VERA LUCIA DO COUTO FREITAS 16560141730
VERA LUCIA DO NASCIMENTO 16578236768
VERA LUCIA DOS SANTOS 16643870918
VEREDIANA RIBEIRO DOS REIS 16661473429
VERONICA REGINA PEREIRA SILVA 20350866370
VICENTE FLORENCIO DE MIRA 16578249916
VICENTINA DA ROSA SIQUEIRA 20367110916
VITA M ARGARIDA DE BRITO 12483104772
WALQUIRIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA 12417487847
WILM A GOULART 16578256386

Secretário de
Transportes e

Obras Públicas
assinando a

Ordem de
Serviço em Tocos

do Moji
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