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Humildade,
Simplicidade,
Amizade e
Trabalho a
ser viço
de todos.
Coligação R3 - PSD/PR/PP
Tribuna Popular Ltda.
CNPJ-02.025.321/0001-76
NF-1148
Valor:R$100,00 - 2 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. 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

Alunos da Apae de Borda da
Mata visitam 14º Batalhão de
Artilharia de Pouso Alegre
A alegria de nossos alunos da Apae
em visitar o 14° Batalhão de Artilharia de
Pouso Alegre, na semana Nacional da
Pessoa com Deficiência Intelectual e
Múltipla no dia 27 de agosto estava
radiante.
Fo ram recepcio nados com u ma
programação diversificada: desfile dos
soldados, filme educativo, brincadeiras

e bexigas e fizeram até um passeio pelo
quartel na viatura.
Agradecemos à recepção e a
oportunidade dada aos alunos apaeanos
de conhecer o local e o trabalho de
nossos soldados. Mas uma vez, muito
obrigado!
Maria Taíza P. Rezende
Diretora da Apae

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

Construção da ponte no bairro Descalvado entra
na fase final e ficará pronta em 20 de setembro
A construção em alvenaria da ponte
no bairro Descalvado fica pronta para
passagem a parti r do di a 2 0 de
setembro. Na última semana, a obra
foi concretada. O tempo de liberação

é devido ao período necessário para
qu e o concreto firme-se. A ponte
conhecida como “ponte do Darney”
é a segu nda no mu ni cí pi o a ser
construída em alvenaria nos últimos

anos. A outra é a co nhecida como
“ponte Mari a Améli a” no di st ri to
Cervo.
As duas obras custaram cerca de
R$ 270 mil reais.

Visita dos alunos da Apae ao 14º Batalhão de Artilharia de Pouso Alegre

Farmácia Estrela da Mata
A Estrela de Sua Saúde!!!
Tel.:(35)3445- 1311
Farm. Resp.: Oscar Moreira de Lima
Entrega rápida - atendimento a domicílio encaminhamento de fórmulas para manipulação medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
e condições especiais de pagamento.
Praça Antonio Megale, 66 - Centro - Borda da Mata - MG

Ponte do Bairro Descalvado, conhecida como “Ponte do Darney”

Anuncie no site do
Tribuna Popular
Mais de 400
visitas/dia

Aniversário

Dr. Luiz Henrique de Carvalho Mello
Fisioterapeuta - CREFITO 90680-F
Pós-Graduação em GERIATRIA e
Especialização em ORTOPEDIA
Consultório no Hospital Geriátrico
Afonsina Reis Megale
Tel.:(35)3445-1276

No dia 09 de setembro, Ana Carla, filha de Carlos Rufino e Néia
comemorou seu aniversário aos lados de amigos e parentes no sítio
Santa Ana no bairro Mogi, quando ela também festejou a chegada de
seu irmãozinho, Guilherme. Parabéns e muitas felicidades a ela pelo
aniversário aos pais pelo filho recém-nascido!!!

Atendimento domiciliar com aparelhagem
completa de Fisioterapia - Tel.:(35)9904-8397
EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
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Rua Eduardo Amaral, 652
CNPJ - 02025321/0001-76
Borda da Mata -MG
Fone (035) 3445-1479
Diretor: Antonio Donizete de Sousa
Jornalista Responsável
Antonio Donizete de Sousa
Mtb 5813/MG
Redação, Fotografias, Diagramação
e Composição:
Antonio Donizete de Sousa
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Tiragem: 2.000

unicamente a opinião de seus autores, não coincidindo
necessariamente com a opinião do jornal. As matérias pagas
E-mail - tribuna@hardonline.com.br
serão identificadas como Informe Publicitário.

Tel.:(35)3445-1955
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
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Ana Flávia e Gabriela dão
inicio as festividades da
Padroeira Nossa Senhora
Aparecida em Tocos do Moji
Co m estilo musical Sertanejo
Universitário, as boni tas jovens
estudantes Gabriela Helena Leandro e
Ana Flávia Maria da Silva, formam a
dupla Ana Flávia e Gabriela.
Acompanhadas da Banda (e pelos
seus pai s, é claro) co mpost a por
Tiago(violão), Ivan (contra-baixo),
Emerson (teclado) e Augusto Nivaldo
(bateria) tiveram a honra da abertura da
Festa da Padroeira N. S. Aparecida em
Tocos do Moji.
Pergunt ado, pro ntamente vei o a
resposta: “Pretendemos seguir carreira
e mostrar o nosso talento”.
Não é uma coisa nada fácil, seguir a
carreira como cantoras. Tem que estar
preparadas para criticas, e também
preparadas para os tropeços que toda
carreira impõe. Deve-se sempre erguer a
cabeça e ter fé que um dia o tão almejado
sonho é alcançado.
Ana Flávia e Gabriela, integrantes da
bandinha de Tocos do Moji, a Lira

Tocosmojiense, trazem na bagagem
apresentações em várias cidades do Sul
de Mi nas acompanhando a Li ra
Tocosmojiense. A dupla traz nas veias o
talento musical. Também, carisma e muita
simpati a não lhes faltam. A dupla
sertaneja, já se apresentou em alguns
shows em cidades do Sul de Minas,
incluindo Tocos do Moji.
Aos Tocosmojienses só resta apreciar
as talentosas cantoras, torcer e desejar
boa sorte unindo-se a galeria de fãs que
já se manifestaram em seus shows.
É muito elogiável a conduta do Prefeito
Antô nio Ro sário , através da
organizadora do evento, Regiane Cruz
do Departamento de Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo, que investe em talentos
da própria cidade servindo de estímulo
para que o s i niciantes t enham
oportunidade na carreira e quem sabe,
um futuro promissor.
Como eu sempre digo: Tocos do Moji
vi ve uma verdadeira bo a safra de

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
Aproveite a promoção do novo lançamento
Radiofreqüência
Pacotes a preços incríveis!!!
Vibrocell
R. Alfeu Duarte, 123 - São Judas Tadeu - Borda da Mata -

3445-2237/9967-9999

Grandes tratamentos com pequenos preços!!!
autênticos músicos.
Elogiável também, o show final. A
apresentação da renomada du pla
sertaneja Mococa e Paraíso que fizeram
uma apresentação magistral: o melhor da
moda de vio la, da moda da raiz
pura. Composição da própria dupla
sertaneja. Mui tos “cau sos” foram
contados e brincadeiras foram feitas,
durante o evento, dirigidas ao público.
Po r i nsist ência do s cant ores, o
Prefeito Antônio Rosário subiu ao palco
para cumprimenta-los e felicitar ao
público em geral.
É muito difícil falar sobre show de
artistas já consagrados.
Matéria e fotos: Eni

Juliana Campos com a Banda
Batuke Minas empolga
população de Tocos do Moji
Como é possível uma série de ondas
de água causada pelo deslocamento de
um grande volume de um corpo de água
abalar a cidade? Calma, esta seria apenas
uma indagação lógica porque Tocos do
Moji não tem mar. A verdade é que na
Festa da Padroeira N. S. Aparecida, o
grupo Batuke de Minas liderado pela
cantora Juliana Campos, transformou
seu show em momentos únicos, para se
ver, ouvir e dançar.
Em palco toda sua alegria e vivacidade.
Por isso, centenas de pessoas cantaram,
dançaram com entusiasmo e retribuíram
co m a alegria contagi ante e
sincera. Difícil mesmo foi segurar a

câmera no palco.
Juliana Campos e Batuke de Minas,
não restringiram seu repertório somente
no axé-music. Interpretaram músicas
variadas: sucessos consagrados nas
vozes de Ivete Sangalo, Tim Maia, Jorge
Ben Jor e outros famosos.
A organizadora do evento, Regiane
Cruz do Departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo não poderia ter
feito melhor escolha.
Uma boa pedida para o próximo
Carnaval.
Antes do espetáculo, a carismática
cantora baiana posou para fotos.
Matéria e fotos: Eni

Juliana
Campos e
abaixo
flashes do
show em
Tocos do
Moji:

Ana Flávia e Gabriela

Mococa e Paraíso

Generations Banda Show faz mega show
e bate record de público em Tocos do Moji
Generations Banda Show, faz jus ao
nome. Mostrou o encontro de diferentes
gerações das músicas e proporcionou um
show que marcou o público de todas as
idades. Do rock ao pop, do axé-music ao
Reggae, enfim, variados gêneros da
música.
O espetáculo mistura música, dança e
teatro. Uma apresentação completa das
músicas e um conjunto de artes cênicas

muito bem ensaiadas e coreografadas.
Uma verdadeira magia.
Um mega espetáculo que deixou o
público que lotava a avenida atônito e
boquiaberto.
Dançaram e cantaram muito.
Como bem el es se definem:
Generations Banda Show; uma Banda
jovem, interativa, eclética e dinâmica.
Parabéns ao prefeito Antônio Rosário

na pessoa de Regiane Cruz, do
Departamento de Cultura, Esporte, Lazer
e Turismo, por este tão bri lhante
espetáculo. Com certeza, esta Festa da
Padroei ra N. S. Apareci da, ficará
registrado na história das Festas e
Eventos acontecidos em Tocos do Moji.
Como de qualidade e de maior público.
Matéria e Fotos: (Eni)

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 DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira
CRP - 04.27797
Generations Banda Show

“Se não puder se
destacar pelo talento,
vença pelo esforço.”
(Dave Weinbaum)

FOX
PAPELARIA

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO
Av. Wilson Megale, 902
Borda da Mata - MG

Av. Magalhães Pinto, 440 - Centro - Borda da Mata - MG

Venha conferir
nossos preços!!!

Rua José Tomáz Cantuária,105 - Tocos do Moji - MG

ATENDENDO EM TOCOS DO MOJI
Tels.:(35)3445-6225/9862-0820
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Márcio Lobão
Locução de Eventos
Telefones:

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

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

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

Lira Tocosmojiense realiza o 6º encontro
de Bandas no seu 85º aniversário
No dia 02 de setembro, aconteceu em
Tocos do Moji, o 6º encontro de Bandas.
O evento reuniu a Lira Tocosmojiense, a
anfitriã, e as Bandas das localidades de
Extrema (maestros Sebastião e Marcial),
Itanhandu (maestro Aparecido), Jucutinga
(maestro Romilson), Espírito Santo do
Pinhal (maestro Edinei), Bom Repouso
(maestro
Ronaldo)
e
Bueno
Brandão(maestro Raul) que também é um
dos maestro da Lira Tocosmojiense.
O Prefeito Antônio Rosário deu início a
apresentação, após os votos de parabéns
a Lira Tocosmojiense. Também
cumprimentou a todos participantes das

Bandas visitantes.
A bandinha de Tocos do Moji este ano
completa o seu 85º aniversário da sua
primeira formação(1927) e no dia 02 foi
regida pelo Músico, Compositor, Instrutor
e Regente André Luiz da Rosa.
A formação da Lira Tocosmojiense:
Flauta – Simone Larissa, Yasmin; Clarinete
– Julia, Ana Flávia, Ariele, Claudia, Nicole,
Meiriele e Genésio; Sax alto – Julio César;
Trompete – Walmir, Celso, Raul e Fernando;
Trombone – Eugênio, Buia e Joaquim;
Bombardino – Henrique; Bombardão –
Joaquim; Percussão – Eduardo, Zé
Casteiro e Welligton.

A organização do evento ficou por conta
de. Regiane Cruz, do Departamento de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo que
contou também com a colaboração do
Diretor de Educação, Carlos Eduardo da
Silva.
A qualidade da apresentação das Bandas
mede o teor da Cultura musical do Sul de
Minas. Todas excelentes.
Parabéns ao Prefeito Antônio Rosário,
maestros, seus incentivadores, mentores
e componentes e colaboradores. A cultura
da cidade só tende a ganhar com
apresentações magistrais como esta.
Matéria e Fotos (Eni)

Veja os flashes do Encontro de Bandas:
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Te
Av. Duque de Caxias, 242
Ao lado do Mercadão - Pouso Alegre - MG

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

Dupla Amarildo e Alexandre
encerram a festa da Padroeira
Nossa Senhora Aparecida
em Tocos do Moji
A responsabilidade do encerramento
de um evento é grande tanto quanto a
da abertura de um show em início de
festa. Os simpáti cos Amarildo e
Alexandre, nossos conhecidos, já estão
calejados por conta da intensa rotina de
trabalho nas suas apresentações em
diversas festas que já participaram pelo
Brasil afora.
Os pri mos AMARILDO &
ALEXANDRE, como sempre, mantém um
absolut o controle no dedil har nos
violões, com vozes super afinadas e um
repertório excelente para um fim de festa.
A excelente apresentação da dupla
sertaneja AMARILDO & ALEXANDRE,
cantores com segunda voz, solos de
Violão, Viola Caipira, já era nossa
conhecida por conta das apresentações
anteriores, nem por isso deixaram de
superar a expectativa.
Com um rico repertório musical da
autoria da dupla sertaneja e de outros
compositores, como a música Disparada

do compositor Geraldo Vandré, uma das
principais composições da época dos
festivais de música popular brasileira, foi
a vencedora do Festival da TV Record
em 1966 , dividindo o primeiro lugar com
“A Banda” de Chico Buarque de
Holanda, quando houve verdadeira
“disputa com apostas” em todo o país
entre os adept os de u ma e out ra
composição. Também gravada pelo
cantor e compositor Jair Rodrigues. Uma
feliz e excelente lembrança. Uma
homenagem merecida.
Agradou e muito aos “festeiros” de
fim de festa.
Congratulemo-nos com o Prefeito
Antônio Rosário na pessoa de Regiane
Cruz, do Departamento de Cultura,
Esporte, Lazer e Turismo, bem como o
pessoal de apoio, pela realização da festa
da Padroeira N. S. Aparecida, que mais
uma vez manteve a sua tradição com
louvor.
Matéria e fotos:(Eni)

Encerramento
com show de
Amarildo e
Alexandre

Temos uma variada linha,
do básico ao acabamento,
e madeiras em geral.

Telefax:(035)3445-6160

“A sua casa é a nossa causa!”
Rua José Tomáz Cantuária, 161 - Tocos do Moji-MG

Senhor Deus! Livrainos de todos os males,
perigos, vícios e
pecados, agora e para
sempre. Amém!
De hora em hora, tudo
melhora e Nossa
Senhora colabora!
Amém!
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CNPJ:16.266.391/0001-20
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RAFAEL

Coligação R3 - PSD/PR/PP

CNPJ Candidato:16.061.353/0001-31
Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1124
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

Sou Rafael, tenho 25 anos, estudante. Nessas eleições candidato a Vereador. Meu
Plano de ação é simples: “RENOVAÇÃO”
Chegou à hora de Renovar o Legislativo de Borda
da Mata. Dentre muitos projetos a serem iniciados
tenho em mente os seguintes:
Defender os Direitos Básicos da População.
*Promovendo uma Aliança entre associações de
bairros e a Prefeitura Municipal; as associações
de bairros servem para levar as reivindicações
daquele setor ao Prefeito, e é ai que entra o
Vereador, que nada mais é que o Fiscal do Povo, o
mediador entre a população e o Executivo; é a
pessoa que leva o pedido do cidadão ao conhecimento do prefeito; *Desenvolver
Projetos de Inclusão Social, Profissional e Cultural através de cursos e atividades,
impedindo que nossas crianças e adolescentes continuem vulneráveis á
criminalidade, drogas e prostituição, atentando sempre as necessidades de cada
bairro;*Melhorar a qualidade de vida da população através do esporte e de outros
meios;é melhor prevenir a doença do que tratá-la, vocês não acham?
*Incentivar cada vez mais o Programa SAÚDE DA FAMÍLIA através das UBSs.
Tudo isso é possível com trabalho bem feito e uma parcela de contribuição da
população que também é fiscal do andamento administrativo da cidade.

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1137
Valor:R$150,00 - 3 edições Tiragem 2.000/edição

Para Vereador - 11.800

FORÇA JOVEM PARA RENOVAR O LEGISLATIVO

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

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

RUA EDUARDO AMARAL nº 827

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

Mais de cinco mil pessoas comparecem para o
sorteio de um carro zero quilômetro na Festa
de São Roque e São Sebastião de Bom Repouso
No final do mês de agosto, Bom
Repouso esteve movimentada com a
Festa em louvor a São Roque e São
Sebast i ão. Co mo j á está vi rando
tradição, o sorteio de um carro zero
quilômetro tem atraído uma multidão
de cidades vizinhas para participar e
no dia 26 de agosto, mais de cinco
pessoas compareceram para participar
e a grande vencedora foi da cidade de
Bom Repouso mesmo, ou seja, Gisele
Aparecida Brandão levou para casa um
Gol zero quilômetro. Ela se emocionou

de t ant a al egria e agradece ao s
o rgani zado res, “F oi uma fest a
abençoada” enfatiza.
Além da novena religiosa que foi do
dia 16 a 26 de agosto, como pregações
sobre temas, houve ainda a parte social
de 24 a 2 6, com diversas atrações
musicais para todos os gostos.
Na sexta-feira, houve um animado
show com a dupla Willian e Eduardo,
no sábado show com Júlio César e
Rafael e baile no Clube Recreativo em
pro l da fest a e no domi ngo , o

encerramento, al ém do sort eio do
carro , ho u ve sho w co m André e
Mycke.
No domingo também teve leilão de
gado, apresentação dos palhaços do
Comando do Riso e noite uma grande
qu eima de fogos, al ém é cl aro de
show de prêmios todos os dias, com
bicicleta, TV, ent re outros prêmios.
Os o rgani zado res agradecem a
presença e a colaboração de todos
para qu e a F esta fo sse mai s u m
sucesso esse ano.

Fotos:Débora Andrade

(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.

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1123
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

A ganhadora do carro novo, Gisele
Aparecida Brandão e alguns flashes
da festa acima e a multidão abaixo

CNPJ/Candidato:15.977.803/0001-78

Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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.

“Podemos escolher o que semear,
mas somos obrigados a colher
aquilo o que plantamos.”
(Provérbio Chinês)
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
Homem de 44 anos ameaça
outra pessoa com canivete,
mas é conduzido a Delegacia
No dia 18 de agosto, por volta das 20h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
na Av. João Olívio Megale, onde havia ocorrido uma discussão no interior de um bar,
tendo o autor, J. R. F, de 44 anos ameaçado uma pessoa com um canivete. Quando o
autor percebeu a chegada da Polícia Militar tentou se evadir em seu veículo, contudo
foi contido e preso em flagrante delito por ameaça com arma branca. O veículo foi
apreendido, sendo lavradas as multas pertinentes e o autor conduzido à Delegacia
de Polícia.

Homem de 59 anos é preso
por agredir esposa de 57

Empenho para a liberação dos seguintes recursos:

Aparelho de Raios-X

Quadra na Escola
da Santa Cruz

PARA VEREADOR VOTE:
QUIRINO ZÉ DO POVO

Restauração da
Veículo 0 km para a Saúde
Estação Ferroviária

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

55789

MAIS DE 630 MIL REAIS EM RECURSOS
PENSE BEMANTES DE VOTAR! “VEREADOR É QUIRINO ZÉ DO POVO...
TRABALHO, TRABALHO E TRABALHO!” DIGITE 55789 E CONFIRME!
PSD 55... +que uma boa idéia!

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1126
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição
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COLIGAÇÃO:R3 - PSD/PR/PP - CNPJ CANDIDATO: 16.262.793/0001-57

No dia 20 de agosto, por volta das 5h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer
no bairro São Judas, onde a vítima , uma mulher de 57 anos de idade, narrou que após
uma discussão com seu marido,B. R. L., de 59 anos de idade, foi agredida com socos
e empurrões. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento médico onde foi
atendida e liberada. Autor foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de
Polícia.

Homem de 42 anos é
preso no Distrito do
Cervo por furtar furadeira
No dia 22 de agosto, a equipe de policiamento do Distrito do Cervo abordou B. D.
C., de 42 anos de idade sendo que havia diversas denúncias de que o autor estava
cometendo furtos no distrito. O autor franqueou aos Policiais a entrada em sua
residência sendo localizada uma furadeira elétrica. O autor alegou que havia ganhado
a furadeira de seu irmão, contudo os policiais localizaram uma pessoa naquele bairro
que havia sido vítima de furto no mês de junho, tendo ela reconhecido a furadeira
como sendo de sua propriedade. Diante do fato o autor foi preso em flagrante delito
por receptação, sendo ele encaminhado a Delegacia de Polícia juntamente com a
furadeira que foi apreendida.

CNPJ Comitê Financeiro Municipal Único - PT: 16.399.690/0001-33
Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1133 Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

Motoqueiro sem habilitação
é multado em 574 reais
No dia 02 de setembro, a Polícia Militar realizava blitz de trânsito quando abordou
um veículo motocicleta Honda CG Titan 150, sendo constatado que seu condutor
era inabilitado. Foi lavrado auto de infração de trânsito no valor de R$ 574,00 e
registrado boletim de ocorrência. Ainda na mesma blitz foi abordada uma motocicleta
Yamaha YBR125 que estava com a placa de uma Honda BROS 125. O condutor da
moto apresentou uma nota fiscal de compra da moto em um leilão. A motocicleta foi
apreendida, sendo lavradas multas pertinentes ao condutor.

Comunicado da PM sobre Leilão de Veículos
A Polícia Militar comunica aos usuários/proprietários de veículos adquiridos em
leilão, veículos estes conhecidos também como motos de trilha, que a compra destes
veículos em leilão é específico para utilização das peças da motocicleta, uma vez que
em tais notas fiscais consta “Veículo sem direito a documentação”, sendo proibida a
circulação destes veículos em via pública. Muitas das vezes os proprietários na
tentativa de regularizar as motocicletas colocam placas de outras motos, tentando
ludibriar a fiscalização da Polícia, ocorre que quando detectado, além de terem a
motocicleta apreendida, serão multados e acionados na Justiça por prática de crime.
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSAPROFISSÃO, SUA VIDA

Oficina de papel reciclado
feita pelo CRAS de
Senador José Bento

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1120
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

CNPJ Candidato:15.852.438/0001-75

Fanfarra Municipal de Senador José Bento
é reativada após 10 anos sem se apresentar

Famílias atendidas pelo CRAS de Senador José Bento participam
da oficina de caixas decoradas com papel reciclado.

LS Lúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

Em 2012, a Prefeitura de Senador José Bento reativou a Fanfarra Municipal, com a compra de diversos instrumentos. Há mais
de 10 anos que a Fanfarra de Senador José Bento não se apresentava e no dia 06 de setembro, houve uma pequena demonstração
da Fanfarra, sob orientação do Professor de música, Edacil Mello.

Fisioterapeuta realiza atividades físicas às famílias
atendidas pelo CRAS de Senador José Bento

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

Telefax.:(35)3445-2983 - Cel.:9918-1152
E-mail: lucioseguros@uol.com.br
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.
Idosos e Famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) participam todas as terças e quinta-feiras
de atividades físicas e alongamento por uma fisioterapeuta.
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Desfile de 7 de setembro em Borda da Mata comemora os 10 anos do Proerd
A solenidade em comemoração ao Dia da Pátria, 7 de setembro, começou cedo em Borda da Mata. Às 8h em ponto, a bandeira do Brasil foi hasteada pela Guarda-Mirim Irmã Martha e o hino nacional cantado
pelas crianças do Coral da Oficina de Lazer e Cultura e Iniciação Profissional.
Em seguida, as crianças e adolescentes da Creche, CEMEI, Escolas Municipais e Colégio desfilaram pela Praça Antônio Megale. A primeira apresentação foi da Guarda-Mirim Irmã Martha.
Depois, os alunos do CEMEI Professora Ana Cabral dos Santos e da Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha desfilaram com o tema diversidade cultural brasileira.
A fanfarra da Escola Benedita Braga Cobra tocou durante o desfile de todas as escolas municipais:
Escola Municipal Antônio Marques da Silva, Escola Municipal Professora Diva Ribeiro dos Santos e Escola Municipal Francisco de Souza Costa.
Os alunos formandos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd deste ano fizeram uma apresentação
com a música tema do Proerd acompanhados do Sargento Paulo da Polícia Militar.
Em 2012 completam dez anos do programa desenvolvido pela Polícia Militar em parceria com as escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino. Os alunos de 4ª e 6ª séries do Ensino Fundamental
participam de encontros semanais ao longo de um semestre letivo; as aulas são ministradas por policiais militares fardados que ensinam às crianças como reforçar a auto-estima, lidar com as tensões, resistir às
pressões do ambiente, além de aprimorar o espírito de cidadania.
O desfile foi encerrado pela fanfarra do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que também trouxe alunos do Proerd, além das meninas do balé.

Veja os principais momentos do Desfile:

Mais fotos do Desfile você confere no site do Tribuna Popular - www.tribunabm.com.br
Anuncie no site do Tribuna Popular - Mais de 400 visitas por dia.
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Bairro
São Benedito
São Judas
São Benedito
Santa Edwirges
Bocaina
São Judas Tadeu
Santa Cruz
Santa Rita
Santa Rita
Contendas
Cervo
Distrito Do Sertãozinho
L. Freitas E Faria
Santa Cruz
Santo Antonio
Amoreiras
Santo Antonio
Nossa S. De Fátima
Sertãozinho
Nossa S. De Fátima
São Judas Tadeu
Santa Rita
Barro Amarelo
Nossa S. De Fátima
Santa Rita
Nossa S. Aparecida
Santo Antonio
Centro
Santa Rita
Cervo
Centro
São Judas Tadeu
Nossa S. Aparecida
Nossa S. Aparecida
Nossa S. De Fátima
São Joaquim
São Francisco
Santa Cruz
Nossa S. De Fátima
Distrito Do Cervo
Santa Rita
São Judas Tadeu
N S Aparecida
Cervo
Distrito Do Sertãozinho
Santa Cruz
Sertãozinho
Nossa S. De Fátima
Nossa S. Aparecida
Nova Borda
Distrito Do Sertãozinho
Gaspar
Santa Rita
Centro
Santa Cruz
Santa Edwirges
Santa Cruz
Sertãozinho
Santa Cruz
Santa Edwirges
São Judas Tadeu
Gaspar
Santa Rita
Santo Antonio
Nossa S.Aparecida
Santo Antonio
Loteamento Gouveia
Nossa S. De Fátima
Nossa S. De Fátima
Cervo
Centro
Santo Antonio
Amoreiras
Santa Cruz
Distrito Do Sertãozinho
Nossa S. De Fátima
São Benedito
São Judas Tadeu
São Judas
Santa Rita
São Benedito
Sertãozinho
Moreiras
Nossa S. Aparecida
Distrito Do Sertãozinho
L. Freitas E Faria
Bogari
São Francisco
Centro
Sertãozinho
Santo Antonio
São Judas
Nossa S. De Fátima
Centro
Centro

PARA REELEIÇÃO VOTE
NO VEREADOR

Luiz Carlos
do Lóia
DIGITE

15.690
E CONFIRME

Trabalho,
Compromisso,
Dedicação e
Honestidade.

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1136
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CNPJ:16.139.126/0001-81

Nome do Responsável
Ademir Francisco Muniz
Adevanir Lopes Dos Santos
Agnaldo Do Couto
Alice Maria Domingues
Amanda Vanessa Pereira
Amauri Dos Santos Bepi
Anibia Moreira Da Silva
Antonio Alves De Moraes
Antonio Jose Dos Santos
Antonio Leite Pereira
Argentino Inacio De Souza
Augusta Monica Pereira
Benedito Pedro Dos Santos
Bianca Gabrielle Henrique Caetano
Cesar Alexandre Soares
Claudinei Aparecido Da Silva
Cleia Da Silva Borba Godoi
Cleonice Gomes Tavares
Creusa Lisboa
Cristiano Augusto Silva Da Luz
Daniel Fernandes De Lima
Daniel Juliano Da Silva
Danita Helena Da Silva Couto
Danuzia De Meireles
Darliane Aparecida Da Silva
David Muniz Romualdo
Edgar Sousa Dos Santos
Edna Jose Da Silva
Eduardo Rocha
Elisangela Maria De Souza
Eloana Tereza Franco
Epaminondas Dos Santos
Eunice Silva Dias Dos Santos
Evanilda Aparecida Oliveira
Ezequiel Salustiano Dos Santos
Fernanda Suelen Fernandes
Fernando Marques De Oliveira
Flaviane De Oliveira Matos Miguel
Francisco Inacio Da Silva
Geralda Lourenco Lopes
Gheinza Cardoso Dos Santos
Gisele De Jesus Amorim
Ione Ribeiro Dos Santos
Jesus Donizete Narcizo
João Batista Inacio
João Batista Palmeira
João Batista Pereira
João Bosco Ferreira
João Otavio Sobreiro
Jose Aparecido Da Silva
Jose Carlos Dos Santos
Jose Domingos Dias
Jose Israel Pereira
Josevania Pereira
Julio Cesar Goulart
Laviny Stephanie Lemes Henrique
Leonardo Pereira Do Nascimento
Lilian Moreira
Lindomar Araujo Ramos
Luciana Do Couto
Luciano Manoel Barbosa
Luiz Carlos Pereira Dias
Luiz Fabiano Moreira Maximo
Maira Maria Santos Godoi
Marcelo Aparecido Nunes Dona
Marco Antonio Pereira
Maria Aparecida Da Silva
Maria Aparecida Dos Santos
Maria Do Carmo Pereira
Maria Imaculada Moreira De Oliveira
Maria Valdereza De Faria Santos
Mileni Fernanda De Souza
Neuza Aparecida Da Silva
Nilton Cezar Moreira Junior
Noemia Joelma Da Silva
Patricia Naiara Ribas Souza
Paulo Venancio Dos Santos
Pedro Juvenal Pereira
Raissa Oliveira Patricio
Rildo Pereira Marcal
Roberto Bispo Da Silva
Roberto Carlos Tome
Roberto Raimundo Do Couto
Rosana Henrique Santos
Rosangela Aparecida Tome Pereira
Sebastiao Da Silva Lemes
Sirlene Aparecida Da Costa
Stefania Cristina Da Costa
Stefhany Aparecida Araujo Defaveri
Terezinha Rosa Pereira
Valdeci Goncalves Ribeiro
Walter Rutter Salles
Wellington Dias Da Silva
Wesley Archaf
Wilma Campos De Abreu

Caro Eleitor,
Possuo conhecimento para ser vereador, pois no mandato
do Xikito fui Secretário de Saúde, modernizamos a Secretaria
de Saúde; implantamos o Programa de Saúde da Família com
três equipes com médicos, enfermeiros e agentes de saúde;
recuperamos a Farmácia; intensificamos a Vigilância Sanitária
com especial destaque à prev enção contra a Dengue;
mantivemos os Ambulatórios Médicos e Pronto Socorro no Asilo
Lar Irmã Maria Augusta.
Além disso, já fiz curso de Direito, o que me permite
familiaridades com as Leis.
E com igual importância quero ser a voz dos funcionários da
Prefeitura, pois também sou funcionário. Quero ser a voz dos
que buscam melhor Saúde, pois também dependo do SUS.
Qu ero se r a su a v oz , ca ro e le itor, p ois ta mb ém s ou
bordamatense e sei das necessidades na Educação, Habitação,
Emprego, Artes, Cultura, Meio Ambiente, Esportes e trabalharei
pelo interesse público no que for preciso para propiciar uma
vida melhor a todos, urbanos e rurais.

CNPJ/Candidato:16.128.835/0001-61

As pessoas abaixo procurar com
urgência o Departamento de
Assistência Social de Borda da Mata:

VOTE 22.222
Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1147 Valor:R$200,00 - 2 edições Tiragem 2.000/edição

Encontro de som automotivo
movimenta Distrito do Cervo
No dia 02 de setembro, o Distrito
do Cervo esteve movimentado com a
real ização do E nco nt ro de So m
Automotivo. O evento foi organizado

por Lucas Lemes no Clube de Campo
Status com a presença do Lavacar com
a mulher Tantão e foi das 10h às 20h.
Segundo Lucas Lemes, participaram

do encontro cerca de 30 carros.
No sábado, também houve no Clube
St at us u m bai le co m a equ i pe
Eletrosat.

Encontro de
Som
Automotivo
que agitou o
Distrito do
Cervo

Programa “Lar Saudável” do PSF de Senador
José Bento realiza várias atividades
Componentes do Programa Bolsa
Família de Senador José Bento participam

do “Lar Saudável” que são, palestras e
atividades sócio educativas com temas

como: autoestima, alimentação saudável,
orçamento familiar, entre outros.

Atividades do Programa “Lar Saudável”
A Igreja Evangélica
Assembléia de Deus,
Vidraçaria Souza
ministério de Cubatão em
Supermercado
Borda da Mata MG, tem o
Vidros-Box Acrílico e
Irmãos
Machado
prazer de convidar a população
Brindex - Acabamento
em geral para participar do 22°
em gesso
A sua melhor opção
aniversário do Círculo de
de compra
Oração Heroínas da Fé, que
acontecerá nas dependências
Rua Cel. José Inácio, 190
Av. Lauro Megale, 131
da E.M Benedita Braga Cobra,
Telefone:3445-1157
Borda da Mata - MG
na Avenida Wilson Megale,
Borda da Mata-MG
851, nos dias 29 e 30 de
setembro à partir das 19h com
PANIFICADORA FLOR DA MATA
a participação de preletores
convidados do Grupo Renascer
Pães em geral, a tradicional rosca
(RJ) e do Exército Mulheres
de Deus, da cidade de
rainha, biscoitos, sorvetes, refrigerantes
Cubatão.
e completa linha de mercearia.
“Você é nosso convidado
especial, desfrute das bênçãos
Rua
Duque
de Caxias, 520 - Tel.:3445-1830 -Borda da Mata
de Deus para sua vida”.

Tel.: 3445- 1718
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Comemorações de 07 de
setembro em Tocos do Moji
As comemorações de 07 de Setembro,
data em que é celebrada a Independência
do Brasil, teve grande participação
popular em Tocos do Moji. Escolas do
município desfilaram pela ruas do centro
da cidade. Alunos e mestres das escolas
exibiam pela primeira vez com orgulho a
fanfarra recém-recebida do Prefeito
Antônio Rosário que apreciou o desfile
no meio da população.
Também, com orgulho, eram exibidas
faixas com dizeres alusivos a Educação
Municipal. Em algumas delas podia-se
ler “O Departamento Municipal de
Educação parabeniza os al uno s,
professores e demais funcionários da E.
M. Ambrosina Maria de Jesus, pela
excelente nota (6,1) obtida no IDEB
2011”.
A Escola Municipal Ambrosina Maria

de Jesus no Distrito Sertão da Bernardina
em Tocos do Moji, se destacou obtendo
no ta 6 ,1 para o 9º ano do ensi no
fundamental , no IDE B Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica,
ficando em 4º lugar no Sul de Minas.
O grupo alfabetização para adultos,
co ordenado s pela professora Ci da
também participou do evento.
O Secretário Municipal de Educação,
Carlos Eduardo da Silva que se mostrava
muito satisfeito com o desempenho das
Escolas Municipais, fez questão de
supervisionar pessoalmente todo o
desfile.
Regiane Cruz do Departamento de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, fez a
apresentação do desfile.
Matéria e Fotos: (Eni)

CNPJ/Candi dato :16 .0 60 .5 53 /0 00 1-70
Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1146 Valor:R$200,00 - 2 edições Tiragem 2.000/edição

Alguns flashes do Desfile em Tocos do Moji:

Borda da
Mata
Meio mundo a imensidão
Sua beleza se retrata
Quanto prazer e emoção
De existir, Borda da Mata
Tem a mesma aceitação
Rico, pobre ou diplomata
A todos estende a mão
Oh! Gentil, Borda da Mata
Pequeno e grande coração
Com carinho do povo trata
Mãe de tanta geração
Querida, Borda da Mata
Raça, cor, religião
Berço que o mundo acata
Faz nenhuma distinção
Humilde, Borda da Mata
Em poesia em canção
Livros ou mesmo em ata
Ler a história com atenção
É linda, Borda da Mata

Eleições municipais mudam datas da 28ª rodada do Brasileirão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou a data dos jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro por conta das eleições municipais do dia 7 de
outubro. As informações são do site oficial da entidade máxima do futebol brasileiro.
Agora, a rodada 28 terá quatro partidas na quinta-feira, às 21h, e seis no sábado, dia 6 de outubro. No dia anterior às eleições, serão disputados os clássicos
São Paulo x Palmeiras, às 16h, no Morumbi, e Fluminense x Botafogo, às 18h30, no Engenhão.

“Não é a vontade de vencer que importa – todo mundo tem isso. O que importa é a vontade de se preparar para vencer.”
Paul “Bear” Bryant, técnico de futebol americano.

Vista e bela inspiração
Entre campos e cascata
Deus em sua criação
Adornou, Borda da Mata
Homenagear este chão
Não tem dia, hora e data
Junto com Luiz Montalvão
Saudemos, Borda da Mata
Autor: Luiz Carlos Montalvão
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GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO
Ipê Pisos, Tintas e
Acabamentos

Ipê Indústria e Comércio
de Materiais de Construção

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

Pisos, Revestimentos e Porcelanatos
Tudo em 5x sem juros no cartão ou cheque*

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

Novidade
na Ipê:
Guincho
Elétrico para
construção
R$430,00

Porcelanato Via Rosa

Porcelanato Elite

Super Promoção de
Churrasqueiras
Porcelanato Delta

Pisos à partir
de R$7,90*
Máquina Self-color
com simulador de
ambiente.
(Tiramos a foto
de sua casa e
simulamos
várias opções
de cores, é
só na IPÊ)

Ipê Lajes pré e Materiais
de Construção

Cortador de
Grama
Kawashima KW 26T a
Gasolina
R$645,00
Super
Promoção

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

Três lojas para melhor atendê-lo

ENTREGAMOS EM TODA REGIÃO
* Sujeito a aprovação de crédito pela Loja e promoção válida para o mês de setembro ou enquanto durar o estoque. **Promoção para o mês 09/2012.

