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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;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

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

Clínica de Adulto, Adolescente e Infantil - Distúrbios de
Aprendizagem - Orientação Vocacional Profissional.

Clínica Nossa Senhora do Carmo - Rua: João
Porfírio da Silva, 203 - Borda da Mata-MG

Tel.:(35)3445-1955

Pronto Atendimento
e Unidades Básicas
em Borda da Mata

implantam atendimento
com Protocolo de

Manchester

O Pronto Atendimento Municipal e as
Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Monsenhor Pedro Cintra no Centro, UBS
Nossa Senhora de Fátima, UBSs do
Cervo e Sertãozinho começaram a
atender no mês agosto com o sistema de
acolhimento com classificação de risco,
também conhecido como Protocolo de
Manchester, conforme proposta da
Portaria 2048 do Ministério da Saúde.
Este serviço identifica por meio de
processo de escuta e decisão qualificada
a necessidade do paciente que chega ao
hospital. Dessa forma, o atendimento
será feito conforme critérios clínicos e
não mais por ordem de chegada. Vai
haver diminuição do risco de mortes
evitáveis e encaminhamentos pós
consulta médica para os PSFs e UBSs.

Todos os enfermeiros da rede
municipal receberam treinamento para
fazer a avaliação do paciente conforme
o Protocolo. Os aparelhos utilizados são
oxímetro, termômetro timpânico, além de
aferição de pressão. Com as informações,
o sistema classi fica o  paciente.
Conforme a classificação de risco, a
pessoa é encaminhada para atendimento
médico ou sala de espera.

De acordo com a Secretária de Saúde,
Nádia dos Santos Pádua, o sistema está

em fase de adaptação, por isso, vai
funcionar em períodos alternados “no
início, não vai ser integral”. Ela ainda
esclarece que a classificação é apenas
para demandas espontâneas, ou seja,
para pessoas que vão ao hospital para
atendimento de urgência e emergência
“os pacientes que têm consultas
previamente agendadas não passam por
esse processo” explica.
O Protocolo classifica como
“Emergência” o paciente que necessita
de atendimento imediato, em que há
risco de morte. É classificado como
“Muito Urgente” o paciente que precisa
de atendimento rápido , em
aproximadamente dez minutos.
Atendimento “Urgente” será feito em
aproximadamente uma hora e engloba
pacientes que necessitam de
atendimento, mas podem aguardar.
Casos menos graves que podem ser
assistidos ambulato rialmente são
classificados como “Pouco Urgente”,
por exemplo, nos casos de vômito,
febre, dor leve, entre outros, estes
podem esperar até duas horas. Casos
de menor complexidade, classificados
como “Não Urgente” que podem ser
acompanhados no ambulatório têm
condições de esperar até quatro horas.

 

CEMEI realiza primeira Festa da
Família com almoço e música ao vivo

Sábado, dia 11 de agosto, foi dia de almoço para os pais e
alunos do CEMEI Professora Ana Maria Cabral dos Santos.
No  cardápio, macarronada, suco de fruta e pudim de
sobremesa. A primeira Festa da Família, organizada pela direção
da escola, de acordo com a coordenadora do CEMEI,
Rosemary Cardoso Arruda Moreira, teve o objetivo de
interagir os pais, professores, alunos e, também “em
agradecimento aos pais que colaboraram na realização da festa
junina da escola”.

Enquanto as crianças brincavam no parquinho e corriam
pela escola, os pais assistiram as apresentações musicais do
cantor sertanejo Moraes acompanhado de Gabriela Marques,
e da professora Mariza Marinelli com Genival de Assis.

                                                            
 

Festa da Família no CEMEI em Borda da Mata

Mais nove ruas em Borda
da Mata serão calçadas

Nove ruas dos bairros Santa Terezinha,
Santo Antônio, São Judas Tadeu, Santa
Rita e Centro vão ser pavimentadas em
bloquetes sextavados. A licitação na
modalidade concorrência pública sob o
regime de empreitada por preço global
(CONC 199/2012 – PRC003/2012) está
publicada e disponível no saguão da
Prefeitura. Os envelopes serão abertos
no dia 10/09/2012. O investimento é de
R$ 196.348,26.

As ruas são: Maria Luiza Brandão
(Bairro Santa Terezinha), Rua Paulo
Sebastião Guimarães (Bairro Santa Rita),
Rua Adolfo Alves Pinheiro (Bairro São
Judas Tadeu), Rua Balbino Ribeiro de
Rezende (Bairro Santo Antônio), Rua
Francisco Marques da Costa (Santa Rita),
Rua Raul Cobra Filho (Santa Terezinha),
Rua Maria Barbosa Paiva (São Judas
Tadeu), Rua Avelino N. de Almeira (Santa
Terezinha) e Rua Raul Cobra (Centro).

Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico

Cultural de Senador José
Bento abre processo de

Registro Imaterial da Festa
 de São Sebastião na cidade

O Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico Cultural de Senador José
Bento - COMPAC. - por seu presidente
Carlos Wessel Neto torna público a
abertura do processo de Regist ro
Imaterial da Festa de São Sebastião de
Senador José Bento.

Aproveitando a oportunidade solicita
de todos que tenham arquivos
referentes a festa (fotografias, videos
etc) que entrem em contato pelo Tel. (35)
3426-1034         ou pelo e-mail:
patrimoniosjbento@hotmail.com

O COMPAC agradece a todos pela
colaboração.

CNPJ Candidato:15.852.438/0001-75Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1120
Valor:R$500,00 - 5 edições  Tiragem 2.000/edição
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R. Alfeu Duarte, 123 - São Judas Tadeu - Borda da Mata - 3445-2237/9967-9999
Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

 O Centro de Estética Avançada, Tatiana Di Russo, trouxe para você
do 19º Congresso Científico Internacional de Estética uma grande novidade,

LIPOCAVITAÇÃO, para gordura localizada, celulite, etc.
E muito mais...
Depilação definitiva  a  laser - Light Sheer
Carboxiterapia
Radiofreqüência
Vibrocell

Aproveite a promoção  do novo lançamento
Pacotes a preços incríveis!!!

Bairro Santa Terezinha em
Borda da Mata vai ter praça

em volta da mina d’água
Uma praça pública urbanizada vai ser

construída no bairro Santa Terezinha, em
volta da mina d’água. O projeto de urbanizar
a área passou por vários processos até a
autorização ambiental para realização da
obra e também porque o terreno onde está
localizada a mina é particular, a Prefeitura
precisou trocar a localidade com o

proprietário em outro terreno.
A licitação na modalidade

Concorrência para Empreitada Global
(CONC 004/2012 – PRC0205/2012) está
publicada e disponível no saguão da
Prefeitura. Os envelopes serão abertos
no dia 14/09/2012. O investimento é de
R$ 79.701,41

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG
ATENDENDO EM TOCOS DO MOJI

Rua José Tomáz Cantuária,105 - Tocos do Moji - MG
Tels.:(35)3445-6225/9862-0820

Onde será construída a Praça no bairro Santa Terezinha

Projeto da Praça em volta da Mina no bairro Santa Terezinha

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1125- Valor:R$500,00 - 5 edições  Tiragem 2.000/edição

“Espero que minha contribuição para a história da cidade
possa, mais uma vez e agora de forma aprimorada, servir

à edificação de novos e modernos projetos, visando
sempre o crescimento positivo, em todos os setores da
adminitração pública. Conto com seu apoio e seu voto!”

CNPJ/Candidato:15.968.034/0001-41

“Compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida dos Bomrepousenses”

CNPJ/Candidato:15.858.214./0001-70
Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1121

Valor:R$500,00 - 5 edições  Tiragem 2.000/edição

A você eleitor, peço mais uma chance para continuar mostrando minha capacidade de administrar este município. Quem pode acompanhar
mais de perto toda minha luta, é testemunha do quanto trabalhei para fazer cumprir as propostas feitas durante a campanha passada. O
tempo foi muito curto para realizar tudo que foi planejado. Busquei uma administração transparente, com respeito ao dinheiro público e
honestidade. Agora peço novamente o seu voto, preciso de mais esta oportunidade para concluir vários projetos que ainda não foi possível
realizar.
Graças a Deus consegui a liberação de vários convênios com os governos estadual e federal. E esta parceria foi possível pelo bom
relacionamento e influência que tenho com autoridades de todos os setores.
Preciso do seu voto, para juntos construirmos um município modelo para a região, com desenvolvimento e qualidade de vida.

Muito obrigado e que Deus nos abençoe.

Secretaria Municipal de
Saúde de Tocos do Moji realiza

o Dia Nacional da Saúde com grande
participação da população

O Dia Nacional da Saúde realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde de Tocos
do Moji, aconteceu na manhã do sábado,
18 de agosto. O evento teve a presença
de boa parte da população que
 compareceu para fazer o seu check-up e
colocar a saúde em dia.

As atividades Coleta de Preventivo,
Palestras, Aferição de pressão, Dextro

(teste de diabetes) , Escovação
Supervisionada e Exame Odontológico,
Vacinação e Brincadeiras foram realizadas
em tendas armadas. Um pequeno
parquinho infantil também foi montado
para a criançada.

O prefeito Antônio Rosário fez questão
de supervisionar pessoalmente este ato
cidadania real izado pelo Governo

Municipal e disse: “A saúde municipal
está muito  bem administrada, mas
cuidando da saúde do meu povo estou
cuidando de mim mesmo”. 

A Secretaria Municipal de Saúde Tocos
do Moji ainda comemora as 10 mil
sessões de fisioterapia alcançada este
ano.

Matéria e fotos: Eni

Dia Nacional da Saúde em Tocos do Moji

Tocos do Moji terá
Rádio Comunitária

Após muita luta e alguns obstáculos
vencidos,  Tocos do Moji está prestes
de conquistar mais uma vitória. Em breve,
estará no ar a tão  sonhada Rádio
Comunitária do Município comandada
pela Associação de Rádio Comunitária
Tocosmojiense e pelos diretores Ney e
Walmir.

Esse importante veículo  de
comunicação, será de extrema utilidade
para a população e visitantes, que

juntamente com a internet gratuita agora
também estará ligada aos fatos e notícias
Tocosmojienses nas ondas do rádio, além
de poder ouvir a sua canção preferida
desfrutando da paz, tranqüilidade e
hospitalidade que só essa cidade possui. 

Agradecemos a todos que não
mediram esforços para mais essa
conquista. 

Matéria e foto: Eni

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.
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Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

Escola Municipal Ambrosina
Maria de Jesus no Distrito

Sertão da Bernardina em Tocos
do Moji é a 4ª melhor do Sul de

Minas no IDEB no 9º ano do
Ensino Fundamental

A Escola Municipal  Ambrosina
Maria de Jesus no Distrito Sertão da
Bernardina, Tocos do Moji se destacou
obtendo nota 6,1 para o 9º ano do
ensino fundamental, no IDEB Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica,
ficando em 4º lugar no Sul de Minas.

O IDEB foi criado pelo MEC para
medir a qualidade no ciclo básico de
ensino. Ele é feito a cada dois anos e já
tem quatro edições (2005, 2007, 2009 e
2011). Para chegar ao índice, o MEC
calcula a relação  entre rendimento

esco lar  ( taxas de aprovação ,
reprovação e abandono) e desempenho
na Prova Brasil aplicada para crianças
do 5º e 9º ano do fundamental e do 3º
ano do ensino médio . No geral  o
Município de Tocos do Moji obteve
nota 6,0 que é comparável ao IDEB dos
países desenvolvidos. O Secretário
Municipal  de Educação ,  Carlos
Eduardo  da Si lva parabeniza, o s
alunos, professores, funcionários e os
coordenadores po r esse excelente
resultado.

Escola
Municipal
Ambrosina
Maria de
Jesus

Pais dos alunos da Escola
Maria Ferreira da Costa

de Senador José Bento são
homenageados com presentes

confeccionados através da
oficina realizada no CRAS

“A reciclagem é um processo que transforma
o lixo em um produto reutilizável”.

O CRAS, durante os  meses de junho
e julho , realizou mais uma
oficina através do  projeto “CRIAR E
RECRIAR”, mobilizando a comunidade
para participar, afim de que possam
aprender meios de contribuir com o meio
ambiente, bem como despertar o gosto
pela arte e pela criatividade.
 A  oficina  foi  realizada através da

reciclagem de vários materiais, como:
caixas de leite e papel usado, onde foram
transformados em caixinhas de presente.

No final da oficina, o CRAS entregou
as caixinhas para as crianças da escola,
para presentear seus pais em
comemoração ao “Dia dos Pais”, sendo
também, uma forma de divulgar os
trabalhos realizados pelo CRAS.

Confecção na
Oficina e
abaixo a

entrega aos
alunos para

presentearem
os pais

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados

são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros
engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em vôo. Existem

para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já
nasce dentro dos pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.

Rubem Alves

Cuidando de Bom Repouso
com o carinho que ela

merece.
Em qualquer lugar de Bom Repouso é
possível ver a marca do trabalho de
Edmilson Andrade. Suas obras estão
espalhadas por toda a cidade e ajudaram
a melhorar a vida de muita gente.
Edmilson cuida de Bom Repouso porque
nasceu aqui, cresceu junto com a cidade
e aprendeu como cuidar dela com o
respeito e o carinho que ela merece.
Aos 40 anos de idade, casado e pai
dedicado, Edmilson transformou Bom
Repouso em um bom lugar para se viver.
Como bom agricultor Edmilson e Messias
souberam plantar.. Estabeleceram
importantes parcerias políticas nos
Governos Estadual e Federal, e está
agora colhendo os frutos do seu trabalho.
Esta boa safra precisa continuar.

CNPJ/Candidato:16.201.596/0001-28
Coligação a Honestidade faz a diferença!!!

PRB, PP, PT, PMDB, PSB, PSDB, PSD

Tribuna Popular Ltda.
 CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1122

Valor:R$500,00 - 5 edições
Tiragem 2.000/edição

Reforma da Praça Coronel Ananias de
Andrade em Bom Repouso entra na fase final

A reforma da Praça Central de Bom
Repouso está passando  por uma
reforma completa como troca de pisos,

colocação de bancos novos e por fim
será aperfeiçoado  o  paisagismo
deixando o local mais agradável para os

encontros familiares e embelezando o
centro da cidade para recepcionar os
turistas.

Praça Coronel Ananias em Bom Repouso sendo reformada
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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

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%.

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76  NF-1133 Valor:R$500,00 - 5 edições  Tiragem 2.000/edição

CNPJ Comitê Financeiro Municipal Único - PT: 16.399.690/0001-33

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Mais ruas de Bom Repouso recebem
calçamentos nestes últimos meses

A Prefeitura de Bom Repouso está
calçando muitas ruas na cidade. Por
último agora, as ruas que receberam o
benefício foram a Rua Outono no bairro
Nossa Senhora do Rosário e a Rua da
Vila Santo André, obra esta feita com
recursos viabilizados pelo Deputado

Bom Repouso ganha Van da
Secretaria Estadual de Saúde
A verba para essa aquisição foi intermediada pelo

Deputado Federal  Nárcio Rodrigues

A Secretaria de Saúde
de Bom Repouso foi

contemplada com uma
Van para o transporte de

pacientes. De acordo
com a Secretaria, essa

Van nova será utilizada
para o transportes de

pacientes que
necessitam de tratamento

mais distantes do
município, como São

Paulo, Campinas, entre
outros.

Estadual Tiago Ulisses. Ele também
viabilizou recursos para o calçamento de
ruas no bairro dos Bentos e as obras já
foram iniciadas.

Mas não foram somente estas ruas que
receberam calçamento nestes últimos
dias, três ruas ao lado do grande Parque

Municipal que está sendo construído
próximo ao Próinfânica e Poliesportivo,
inclusive com um enorme lago, também
foram calçadas. As ruas são:Roque
Aparecido Gonçalves de Souza, Alcino
Matias de Oliveira e Benedito Miguel de
Oliveira.

Rua ao lado do Parque Municipal e a construção do lago

Rua Outono no Bairro N.S. do Rosário Rua da Vila Santo André
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COLIGAÇÃO:R3 - PSD/PR/PP - CNPJ CANDIDATO: 16.262.793/0001-57

Empenho para a liberação dos seguintes recursos:

  Aparelho de Raios-X
Veículo 0 km para a Saúde

 Quadra na Escola
 da Santa Cruz

Local onde será construído e como deverá
 ficar a UBS do bairro da Santa Rita

MAIS DE 630 MIL REAIS EM RECURSOS
PENSE BEM ANTES DE VOTAR!  “VEREADOR É QUIRINO ZÉ DO POVO...
TRABALHO, TRABALHO E TRABALHO!” DIGITE 55789 E CONFIRME!

PSD 55... +que uma boa idéia!

Restauração da
Estação Ferroviária

PARA VEREADOR VOTE:
QUIRINO ZÉ DO POVO

“A educação tem raízes amargas, mas
os seus frutos são doces.”

Aristóteles
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Luiz Carlos
do Lóia

15.690 Trabalho,
Compromisso,

Dedicação e
Honestidade.

DIGITE

E CONFIRME

PARA REELEIÇÃO VOTE
NO VEREADOR
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
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Andréia Regina
Inácio Meira,

natural de
Senador José
Bento, filha de
Benedito Inácio
Filho e Maria de
Lourdes Inácio.
Peço seu apoio e

seu voto de
confiança para que
juntos possamos
fazer de Senador
José Bento um

lugar melhor para
se viver.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

Homem de 26 anos tenta asfixia-la
companheira no bairro Nossa

 Senhora Aparecida
No dia 05 de agosto, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Nossa

Senhora Aparecida onde a vítima narrou aos policiais militares que após uma discussão
com seu companheiro J. C. P. de 26 anos de idade, foi agredida por ele  tentando
asfixiá-la. Vítima foi encaminhada ao pronto atendimento médico onde depois de
atendida foi liberada. O autor foi localizado e preso em flagrante delito, sendo
encaminhado para Delegacia de Plantão na cidade de Pouso Alegre.

Homem é preso em flagrante
 furtando gado no bairro Cafua

No dia 10 de agosto, a Polícia Militar recebeu informações de um possível furto de
gado que estaria ocorrendo no bairro da Cafua. Imediatamente os policiais militares
deslocaram para o bairro sendo que na estrada depararam com dois indivíduos
tocando três bezerros. Os autores ao perceberem aproximação da viatura policial se
evadiram correndo pelo pasto. Durante o rastreamento um dos autores foi localizado,
sendo J. O. S, de 23 anos de idade, o qual já tinha várias passagens por furto e roubo.
O autor foi preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia onde
foi autuado em flagrante. O outro autor não localizado, mas já foi identificado e sua
prisão ocorrerá em breve. Os bezerros haviam sido furtados naquele mesmo bairro e
foram restituídos a seu proprietário.

Homem é preso
dirigindo embriagado

na Av. João Olivo Megale
No dia 17 de agosto, a Polícia Militar realizava patrulhamento pela avenida João

Olívio Megale quando abordou um veículo VW Brasília, constatando que seu
condutor, D. F. S. de 29 anos de idade apresentava visíveis sintomas de embriagues
alcoólica. O autor recusou submeter ao teste com etilômetro, contudo foi encaminhado
ao pronto atendimento médico onde o médico de plantão atestou que o autor
apresentava sintomas visíveis de embriagues sendo preso em flagrante delito e
conduzido a Delegacia de Polícia. Foram também lavrados os autos de infração de
Trânsito correspondentes.

Homem de 55 anos morre após
 capotar o carro próximo ao
Portal no bairro Santa Cruz

No dia 17 de agosto, por volta das 18h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
no portal do bairro Santa Cruz, onde havia ocorrido um grave acidente de trânsito.
No local os policiais constataram que o condutor do veículo J. C. M. de 55 anos de
idade não apresentava sinais vitais, sendo necessário o comparecimento de uma
equipe do Corpo de Bombeiros para sua retirada do veículo, constatando seu óbito.
Perito Criminal compareceu no local onde após seus trabalhos de praxe liberou o
corpo para família.

Comunicado da Polícia Militar
A Polícia Militar solicita a toda população, principalmente

da zona rural, que fiquem atentos a pessoas estranhas nos
bairros e toda ação suspeita seja comunicada a Polícia Militar
para averiguação. A prisão do indivíduo ocorrida no dia 10
de agosto, somente foi possível através de uma denúncia
recebida de um morador do bairro que percebeu a
movimentação suspeita dos autores e acionou a PM que
logrou êxito em prender o criminoso e recuperar o gado
furtado. Continuem ajudando a Polícia Militar que tal ajuda
é revertida para própria população.

POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS – NOSSA
PROFISSÃO, SUA VIDA!
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Bom Repouso recebe três
Gabinetes Odontológicos

através do Programa Nacional
de Atenção Básica – Saúde

Bucal do Ministério da Saúde
O município de Bom Repouso recebeu

neste mês de agosto três gabinetes
odontológicos do Ministério da Saúde,
at ravés do Programa Nacional de
Atenção Básica – Saúde Bucal  para
melhorar a resolubilidade das ações
básicas da Saúde Bucal. O Programa
fornece equipamentos para as equipes
de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da
Família.

Os quepimentos fo rnecidos são
equipo  odontológico completo
(composto por uma cadeira
odonto lógica, um equ ipo
ondontólogico , uma unidade auxiliar

Duas consultoras da Natura de Bom
Repouso são destaques na região

Denice Rodrigues da Silva e Darci
Rodrigues da Silva Melo da cidade de
Bom Repouso destacaram se como as
consultoras que mais venderam
produtos natura na região.

Denice ficou em 8º lugar em vendas e

odontológica, um refletor odontológico
e um mocho) e um kit de peças de
mão(composto por um micromotor, uma
peça reta, um contra-ângulo e uma
caneta de alta rotação).

De acordo com a Secretária de Saúde,
Iara, os gabinetes serão instalados
assim que acabar de regu larizar  a
documentação , mas eles já foram
entregues ao município e dois serão
colocados na Unidade Básica de Saúde,
Ciro Inácio Brandão no bairro Nossa
Senhora do Rosário  e o  ou tro na
Unidade Básica de Saúde Dr. Antonio
Francisco de Melo.

Copa de Futebol de Menores de Bom
Repouso tem repercussão nacional

por ter mais de 500 atletas
A 4ª Copa de Futebol de Menores

realizada no mês de julho em Bom
Repouso teve uma repercussão nacional
devido ao grande movimento na cidade.
Depois da informação divulgada através
das redes sociais, muitos foram os
comentários e elogios do país inteiro

Darci em 6º lugar.
As duas consultoras foram

reconhecidas pela empresa Natura
Cosméticos S/A em uma linda ferta
destaques 2011/ 2012 no Hotel Ouro
Minas em Belo Horizonte.

Consultoras de Bom
Repouso que são
destaques na região

Asfalto de Tocos do Moji a Borda da Mata
deverá ficar pronto até final de outubro

As obras do asfalto de Tocos do Moji a Borda da Mata continuam a todo vapor. Segundo as primeiras previsões,
até o final do mês de outubro, elas devem estar concluídas. Onde já tinha asfalto, já estão quase prontos os meios
fios e os escoamentos de água, a ponte no bairro Ponte de Pedra foi reiniciada e os serviços de terraplenagem já está
na entrada de Borda da Mata. Veja abaixo as fotos dos principais trechos em obras:

parabenizando a o rganização por
conseguir reunir tantos atletas para um
evento. O Tribuna Popular, na edição
passada, divu lgou a quantidade de
atletas erroneamente, pois não eram
somente 200 atletas e sim mais de 500,
po is foram oito equipes em três

categorias, sendo que cada equipe trouxe
para Bom Repouso mais de 60 atletas.

Algumas equipes sendo premiadas
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RAFAEL

Meu nome é Rafael de Oliveira Melo, filho de José Carlos (o José
Carlos Cabeleireiro)  e Maria Cláudia(a
Cláudia da Zizinha), eu sei que  aqui não
dá para falar muito, então peço à vocês
que visitem meu facebook Rafael de
Oliveira Melo que lá têm algumas
propostas que eu pretendo executar,
propostas que não são absurdas, mas
sim  cabíveis de execução pois algumas
delas já estão previstas em Lei Municipal.

Um exemplo é a implantação da Câmara Mirim fazendo com que os
jovens interessados saibam mais sobre o meio político –administrativo
da cidade, e essa proposta já está prevista em Lei Municipal como eu
já disse.Galera está na hora de tomarmos consciência e participarmos
mais da administração  de nossa cidade.E eu lhes pergunto: vocês
deixariam alguma pessoa que vocês não confiam tomar conta da casa
de vocês?Não né!? Então preocupem e procurem saber em quem vão
votar. Vamos Renovar a Câmara Municipal.
“Força Jovem para Renovar o Legislativo”
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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

As lajes do Próinfância de Senador
José Bento já foram colocadas

As obras da Creche do Próinfância em Senador José Bento continuam em ritmo acelerado. As fotos acima
mostram como está a construção. A laje já foi colocada.

Programa de Saúde da Família
de Senador José Bento

implanta atendimento com
Protocolo de Manchester

O Programa de Saúde da Família de
Senador José Bento implantou  o
atendimento com Protocolo de
Manchester neste mês de agosto que é
o sistema de aco lhimento  com
classi ficação  de r isco ,  conforme
proposta da Portaria 2048 do Ministério
da Saúde. Este serviço identifica por
meio de processo de escuta e decisão
qualificada a necessidade do paciente
que chega ao hospital. Dessa forma, o
atendimento será feito conforme
critérios clínicos e não mais por ordem
de chegada. Vai haver diminuição do
risco de mortes evi táveis e
encaminhamentos pós consulta médica
para  UBS.

A enfermeira do  PSF recebeu
treinamento para fazer a avaliação do
paciente conforme o Protocolo. Os
aparelhos utilizados são oxímetro,
termômetro timpânico, além de aferição
de pressão. Com as informações, o
sistema classifica o paciente. Conforme

a classificação de risco, a pessoa é
encaminhada para atendimento médico
ou sala de espera.

O Protocolo classif ica como
“Emergência” o paciente que necessita
de atendimento imediato, em que há
risco de morte. É classificado como
“Muito Urgente” o paciente que precisa
de atendimento rápido , em
aproximadamente dez minu tos.
Atendimento “Urgente” será feito em
aproximadamente uma hora e engloba
pacientes que necessi tam de
atendimento, mas podem aguardar.
Casos menos graves que podem ser
assist idos ambulatorialmente são
classificados como “Pouco Urgente”,
por exemplo, nos casos de vômito,
febre, dor leve, entre outros, estes
podem esperar até duas horas. Casos
de menor complexidade, classificados
como “Não Urgente” que podem ser
acompanhados no ambulatório têm
condições de esperar até quatro horas.

Bordamatense forma na 33ª turma do curso
 de História da Univás em Pouso Alegre

Cleyton Costa celebrando este
momento com seus amigos

A tradição e excelência da
Universidade do Vale do Sapucaí
(Univás) está comprovada nas centenas
de formandos que anualmente colam
grau acadêmico na instituição. Um dos
cursos de reminiscência da Universidade
é o de História, que neste ano realizou a
colação de grau da 33ª turma.

A solenidade foi realizada na noite do
dia 17  de agosto, no anfiteatro da
unidade Central da Univás e contou com
a presença do magnífico reitor da Univás,
professor Félix Carlos Ocáriz Bazzano;

do diretor da unidade Fátima da Univás,
professor Benedito Afonso Pinto Junho;
da coordenadora do curso, professora
Andréa Silva Domingues, que também
empresta seu nome à turma; da
patronesse da turma, professora Ana
Rosa Nunes de Andrade e do paraninfo
da turma, professo r Alexandre de
Andrade Brianese.

O formando Benedito Carlos Silva, em
nome da turma proferiu o juramento. Já o
graduando, de Borda da Mata, Cleyton
Antonio da Costa, representando os

demais formandos, recebeu a outorga de
grau  acadêmico de licenciados em
História.

Em seguida, os formandos receberam
nominalmente os certificados. No total
foram 18 acadêmicos do curso de História
da Univás que colaram grau.

Antes do encerramento da sessão
so lene a coordenadora do curso,
professora Andrea Domingues, proferiu
algumas palavras. Em seguida, o reitor
da Univás saudou os formandos e fez o
encerramento da sessão.

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

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

Garoto de 13 anos de idade
de Borda da Mata já está

jogando  futebol no
 Internacional de Porto Alegre

A empresa R.A. Soccer inaugurou no
dia 18  de agosto  um núcleo  da
Escolinha de Futebol em Borda da
Mata, no campo do Buracão, com a
supervisão dos professores Rogério
Henrique e Diego Paulista.

A inauguração  contou  com a
presença de 62 garotos e os treinos
serão as terças e sextas-feiras, das 8h30
ás 10h30 e das 15h às 17h.

Através da R.A. Soccer, um atleta de
Borda da Mata que treinava no núcleo
de Pouso Alegre já está jogando no
Internacional de Porto Alegre. Ele é
Willian Oliveira, de  apenas 13 anos de
idade, mas deve progredir na carreira
profissional, pois é talentoso. Willian é
filho de Anderson Elias e Patrícia e tem
um irmão que reside em Borda da Mata
no bairro São Francisco.

Inauguração do núcleo da R.A. Soccer em Borda da Mata

PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
e completa linha de mercearia.

Rua Duque de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
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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.

Fonte Luminosa de Borda
da Mata é restaurada

A Fonte Luminosa da Praça Antonio
Megale em Borda da Mata foi restaurada.
Ela recebeu uma reforma completa e  é
um patrimônio que foi restaurado com as
características de quando foi inaugurado
há 45 anos. Ao lado da fonte foi colocada

uma placa com as seguintes
informações: “Esta obra foi planejada e
executada pelo Prefeito Dr. Donato
Rocha Júnior e inaugurada na
administ ração  de Milton da Costa
Brandão em 1º de 1967.”

Fonte
Luminosa
depois de

restaurada

Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) inicia
atividades em Borda da Mata

O CRAS Sebastiana Marques é o
órgão público responsável pela Proteção
Social Básica em Borda da Mata, com o
objetivo principal de fazer a prevenção
de situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, além do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

A coordenadora do CRAS, Marília
Sáber, explica que a proteção básica
também pode ser ofertada por entidades
privadas, é o caso da Guarda Mirim Irmã
Martha, e complementa “uma das
funções do CRAS é articular a rede de
serviços assistenciais, isso significa
fazer contato com todas as entidades
que oferecem atividades, ou seja, o
CRAS encaminha para as entidades,
pessoas que possam ser inseridas nos
serviços o fertados por elas e as
entidades encaminham para o CRAS os
casos que não podem atender”.

O principal serviço ofertado pelo
CRAS é o PAIF (Serviço de Proteção e
Atendimento Integral à Família). Trata-
se de um trabalho continuado, que
objetiva fortalecer a função protetiva da
família, a promoção de ganhos sociais e

materiais à família, a promoção do
acesso a benefícios, programas de
transferência de renda e serviços
socioassitenciais. De acordo com a
psicóloga Marília Barbosa Megale, “o
CRAS representa o apoio social à família,
por meio da articulação do acesso das
pessoas aos programas que já existem,
como programas de esporte, ginástica
para terceira idade, e oferecer o que
ainda não tem.”

Conforme a identificação da situação
de vulnerabilidae da família verificada
pela equ ipe técnica do  CRAS, é
elaborado um plano de ações que visa
ajudar aquele indivíduo a superar o
problema. Segundo o assistente social,
Luciano Pereira Silva, o acolhimento
da família é feito de forma a não
culpabilizá-la por estar em determinada
situação “é preciso ter um olhar social
para enxergar o problema e a causa,
o lhar  com dignidade para que as
pessoas sejam emancipadas daquela
situação”.

O Cras de Borda da Mata inicia as
atividades no dia 03/09/2012, com sede
na Rua Salvador Orlandi, 53.

CRAS de Borda da Mata recebe
o nome de Sebastiana Marques
Sebastiana Marques nasceu em 22/

07/1919, dedicou grande parte dos 92
anos de vida ao trabalho voluntário, à
igreja e à comunidade. Filha de José
Marques de Oliveira e Maria Conceição
de Oliveira, Dona Sebastiana faleceu em
10/06 /2011 . Em homenagem aos
trabalhos de cunho social desta
bordamatense, o Centro de Referência
de Assistência Social de Borda da Mata
(CRAS) recebe o nome de Sebastiana
Marques, conforme Lei 1.733/2012
publicada em 13 de abril de 2012.

Na Paróquia de Nossa Senhora do
Carmo, ela participou do grupo Filhas
de Maria, foi ministra da Eucaristia,

integrou o Coral Santa Cecília, foi
catequ ista de diversas gerações de
bordamatenses e, ainda, para as
pessoas que não tinham tempo para ir
à catequese nos horários habituais,
Dona Sebastiana abria as portas da
própria casa para evangelizar, ela
chegou a dar catequese para quatro
pessoas no mesmo dia, em horários
diferentes.

Durante décadas, a senhora auxiliou
o saudoso Monsenhor Pedro Cintra a
cuidar de diversas at ividades
paroquiais e colaborou ativamente para
a construção da Basílica de Nossa
Senhora do Carmo.

Instalações do
CRAS de Borda
da Mata
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Proposição de Lei nº 505/2012
“Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos Espíritas “Caminhos da Luz” a entidade que menciona e dá outras

providências.”
A Câmara Municipal faz saber que ela aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública o Grupo de Estudos Espíritas “Caminhos da Luz”, regularmente inscrito no CNPJ

sob o nº 10.859.069/0001-29, fundada em 10 de julho de 2008.
Art. 2° Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 03 de abril de 2012

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

Proposição de Lei nº 506/2012
“Dá nomeao Cras- Centro de Referência de Assistência Social
 de Borda da Mata”
O Sr. Edmundo Silva Junior, Prefeito Municipal de Borda da Mata, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado “CRAS Sebastiana Marques” o Centro de Referência de Assistência Social de Borda da Mata.
Art.2º Revogam-se as disposições em contrério.
Art.3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 03 de abril de 2012.

Proposição de Lei nº 507/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito especial”
A Câmara Municipal de Borda da Mata decreta e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no corrente exercício no valor de R$ 16.871,96 (dezesseis

mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos centavos), de acordo com a seguinte classificação:

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito mencionado no artigo primeiro serão provenientes, do excesso de arrecadação
da receita de transferências do fundo estadual de saúde programa protocolo Manchester.

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Borda da Mata, 09 de abril de 2012.

Proposição de Lei nº 508/2012
“Autoriza concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições e contém outras providências”.
O povo do Município de Borda da Mata, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprova, e eu, Prefeito

Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Com base nas consignações orçamentárias do Município, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções,

auxílios financeiros e contribuições às instituições relacionadas, de acordo com as seguintes designações:

Parágrafo único. As transferências às entidades serão feitas em parcelas mensais, conforme disponibilidade de caixa.
Art. 2º. Somente às instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da Administração
Municipal, serão concedidos os benefícios desta lei.
Art. 3º. A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após
observadas às seguintes condições:

I – ter caráter assistencial ou cultural e atender direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social,
médica e educacional;

II - não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente;
III - apresentar declaração de regular funcionamento do último ano, emitida no exercício de 2012 por autoridade local;
IV - comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria;

V - ser declarada por lei como entidade de utilidade pública;
VI - apresentar o Plano de Aplicação dos Recursos;
VII - existir recursos orçamentários e financeiros;
VIII - celebrar o respectivo convênio.

Art. 4º. As transferências de recursos do Município, consignadas na lei orçamentária anual, para entidades públicas e privadas,
a qualquer título, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na
forma da legislação vigente.
Art. 5º. A concessão de ajuda financeira a qualquer título a entidades privadas fica condicionada a aprovação do Plano de
Aplicação dos Recursos da entidade, pelo órgão competente da Entidade cedente do recurso, e a existência de disponibilidade
de caixa.
Art. 6º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do órgão
concedente, através do envio de prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento do Plano
de Aplicação dos Recursos.
Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convênio.
Ar. 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio-funeral, auxílio-moradia, auxílio-transporte, cesta Básica de
alimentos, material de higiene e fraldas descartáveis a pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade social, auxílio de
assistência médica e hospitalar e auxílio de medicamentos a pessoas pobres e desvalidos até o limite das dotações orçamentárias.
Art. 8º. Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas, as normas estabelecidas no art. 116 da Lei
8.666/93.
Art. 9. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de janeiro de 2012.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões,     de abril de 2012.

Benedito Delfino de Mira - Presidente da Câmara –  Maria Izabel de Lima Cobra
- Vice Presidente – Nilson Pereira de Toledo Filho- Secretário

Obs.:Esses valores são anuais.

Escola Manoel Rodrigues
Machado comemora dia dos

Pais em Estilo diferente
Com o tema “Papai, no time da minha

vida o meu campeão é você”, a Escola
Municipal Manoel Rodrigues Machado
de Tocos do Moji, inovou em fazer uma
comemoração diferente no dia dos pais.
Apostou numa Gincana Esportiva e fez
sucesso com a criançada. Teve jogos
de futsal, corrida no saco e outros jogos
quando os pais se divertiram muito e os

filhos vibravam de alegria.
A coordenadora da esco la srt ª.

Vanessa Maria da Silva ficou muito feliz
com a part icipação  de todos,
ressal tando a importância da
participação dos pais na vida escolar
de seus filhos e agradece também aos
professo res e funcionários que
trabalharam neste evento.

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

Escola Dom
Otávio e os
Alunos que

conseguiram
levar a escola

a ser a 4ª
melhor do Sul

de Minas

Pais durante a
Gincana

Esportiva

Escola Estadual Dom Otávio
Chagas de Miranda no Distrito

do Sertãozinho em Borda da
Mata é a 4ª melhor do Sul de
Minas no IDEB no 5º ano do

Ensino Fundamental
No dia 14 de agosto, Minas Gerais

ganhou destaque nacional com a
divulgação pelo Ministério da Educação
dos resultados do IDEB – 2011.

A E.E. Dom Otávio Chagas de Miranda
do Distrito de Sertãozinho, em Borda da
Mata, atingiu padrão internacional de
desenvolvimento, estando entre as
melhores colocadas do Sul de Minas, ou
seja, a 4ª melhor do Sul de Minas, nos
anos iniciais do ensino fundamental. A
nota 7,6 (71º lugar nacional) obtida  pelos
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental
é motivo de orgulho para a escola.

Segundo a Diretora  Neusa, vários são
os fatores que levaram a esse resultado:

- Trabalho sério e dedicado de toda
equipe escolar: diretora, professores,
supervisora e funcionários;

- Seguir todas as orientações da equipe
do PIP (Pro jeto  de Intervenção
Pedagógica), cadernos do CEALE, guia

do Alfabetizador, Avaliações diagnóstico
para verificar se as capacidades foram
consolidadas;

- Escola de tempo integral;
- Projeto de intervenção pedagógica

voltado para a realidade do aluno;
-Aula de reforço, trabalho diferenciado

com os alunos que ainda não venceram
as capacidades;

-Atendimento individual ao aluno com
dificuldade;

-Alimentação de qualidade;
-Não tem rotatividade de professores.

São todos efetivos;
-Calendário seguido á risca;
-Os professores não faltam  às aulas;
-Apoio total do serviço de inspeção

escolar e de toda Superintendência
Regional de Ensino.

- Alunos dedicados, estudiosos e
professores empenhados em atingir bons
resultados.
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Jovens de Borda da
Mata iniciam cursos
profissionalizantes

gratuitos em Pouso Alegre
A parceria entre o Centro de Referência

de Assistência Social  (CRAS)
Sebastiana Marques de Borda da Mata
e escolas de cursos profissionalizantes
como a Escola Delfim Moreira de Pouso
Alegre, por meio do Pronatec (Programa
Nacional de Acesso Técnico e Emprego),
já tem as primeiras turmas formadas nos
cursos de Informática e Panificação &
Confeitaria. Todos na Escola Delfim
Moreira em Pouso Alegre.

É o caso de Alerranda do Couto, de 14
anos. Ela e mais 16 alunos participam
duas vezes por semana das aulas de
Informática básica em Pouso Alegre. Ela
garante que a oportunidade está sendo
bastante aproveitada “eu vou terminar
esse e começar o avançado”. Igor André
Costa tem 15 anos e já está preocupado
em deixar o currículo atraente para o
mercado de trabalho  “gosto de
informática e está sendo muito bom.
Depois quero começar também o curso
de auxiliar administrativo no SENAC.”
Ele ainda complementa que os colegas
de Borda da Mata também querem iniciar
um novo curso assim que as inscrições
forem abertas.

Quem também está aproveitando a
oportunidade é Kleber Gusmão, de 44
anos, ele frequenta o curso de
Panificação e Confeitaria cinco vezes por
semana. Ele que já trabalhou como chefe
de cozinha, vê grandes possibilidades
assim que terminar a capacitação “estou
aprendendo co isas interessantes, o
resultado de cada receita está sendo
satisfatório. Tanto como empregado ou
como empreendedor, este curso vai me
dar amparo e respeito para trabalhar”.

Os cursos oferecidos pelo Pronatec
são de formação inicial e continuada
voltados para a inserção no mercado de
trabalho, com duração mínima de 160
horas. Os cursos são ofertados em
instituições de reconhecida qualidade
no ensino técnico e tecnológico, como
a unidade do  Sistema Nacional de
Aprendizagem (SENAC) e a Rede
Federal de Educação Profissional e
Tecnológica. A oferta é gratuita. O
Programa é uma parceria do Ministério
da Educação (MEC) com o Ministério
do Desenvolvimento Social.

Anuncie no
 Tribuna Popular

VENDE-SE uma casa com
dois quartos, sala,

cozinha e banheiro com
terreno de 216 m²,

no bairro Amoreiras em
Borda da Mata.

Tratar pelos telefones:
9877-1049 e 9146-9558.


