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Professor de História, Cleyton Costa, apresenta pesquisa sobre a “Festa
da Borda” em Congresso Internacional em Buenos Aires, Argentina
Um dos motivos da
Saúde Municipal de
Senador José Bento ser a
primeira colocada entre as
36 cidades da
Superintendência Regional
de Saúde de Pouso Alegre
é o atendimento médico
todos os dias na Unidade
Básica de Saúde
Veja a relação dos médicos que atendem na Unidade Básica de Saúde:
Página 3

Governador Antonio Anastasia diz que virá
em Tocos do Moji ainda em 2012 para
inaugurar asfalto que liga a Borda da Mata
Lira Tocosmojiense
se apresenta na 11ª
edição do Festival
Nacional de
Cinema em Varginha
Página 4

Professor
Clayton Costa
durante
apresentação
na Argentina
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Alunos de Borda da Mata
selecionados no ‘Concurso
EPTV na Escola’ visitam
sede da emissora em Varginha

Alunos no Estúdio da EPTV em Varginha

Página 4
Uma das pontes já concluída
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S ervent es escolares d e
B o rd a d a M a t a re c e b e m
t re i n a me n t o d a A n v i sa
sobre boas práticas alimentares

Serventes
escolares
durante
treinamento
da Anvisa

Página 2
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CNPJ/Candidato:16.280.726/0001-65

Cuidando de Bom Repouso
com o carinho que ela
merece.

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

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

Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

www.mtmotopecasmg.com.br
Telefones:
(35) 34356931 (35) 97086701 Vivo (35) 92195608 Tim

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

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1121
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

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

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

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

Serventes escolares de Borda da Mata recebem
treinamento da Anvisa sobre boas práticas alimentares
Cerca de 50 serventes escolares de
Rede Municipal de Educação de Borda
da Mata se reuniram no dia 19/09/2012
na Escola Benedita Braga Cobra para
receberem t reinament o da Anvisa
(Agênci a Nacio nal de Vi gil ânci a
Sanitária) em parceria com o Ministério
da Saúde do Governo Federal sobre
boas práti cas para servi ço de
alimentação.

O treinamento foi ministrado pela
nut ri ci o ni st a Wal qu í ri a Ali ce de
Almeida Megale, com a colaboração
dos estagiários de Nutrição, estudantes
da Faculdade Asmec de Ouro Fino,
Leandra Aparecida de Almeida e Bruno
Samuel de Lima.
As funci onárias receberam uma
apostila com 16 capítulos que tratam de
assunto s co mo contami nação po r

alimentos, doenças transmitidas por
alimentos, como deve ser o local de
trabalho, entre outros. De acordo com
as orientaçõ es da nut ri cio ni st a
Wal qu íri a, u m mês depo is do
treinamento, as serventes farão uma
prova com o conteúdo da apostila, a
qual será envi ada à Anvi sa para
supervisão da qualidade do trabalho
nas escolas.

Em Bom Repouso, procure a
Unidade Básica de Saúde do
Programa de Saúde da Família,
Dr. Antonio Francisco de Melo

Serventes escolares durante o treinamento da Anvisa

Aula de Violão e Teclado
Cifragem ou Partitura
Estilo Gospel, Harpa Cristã e Louvores

Telefone: 9829-6360
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.

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA
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do Tribuna Popular em 2012
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Um dos motivos da
Saúde Municipal de Senador
José Bento ser a primeira
colocada entre as 36 cidades
da Superintendência Regional
de Saúde de Pouso Alegre
é o atendimento médico
todos os dias na Unidade
Básica de Saúde
Confira abaixo a relação
dos médicos que atendem
durante a semana:

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!!!

Tarde – à partir das 12h
Dr. Rodrigo
Angélica)Fisioterapeuta)
Quinta-feira
Manhã – à partir das 7h
Dr. Leandro
Tarde – à partir das 12h
Dra. Maria Cláudia
Angélica(Fisioterapeuta)

Segunda-feira
Manhã – à partir das 7h
Dr. João
Dr. Rodrigo
Leonice(Psicóloga)
Tarde – à partir das 12h
Dr. Rodrigo
Angélica(Fisioterapeuta)

Sexta-feira
Manhã – à partir das 7h
Dr. João
Dr. Nélson
Leonice(Psicóloga)
Tarde – à partir das 12h
Angélica(Fisioterapeuta)

Terça-feira
Manhã – à partir das 7h
Dr. Nélson
Tarde – à partir das 12h
Dr. Rodrigo
Angélica(Fisioterapeuta)

Obs.: Há um médico Urologista
que atende uma vez por
semana e uma médica
Dermatologista que atende
uma vez por mês. Maiores
informações na Unidade Básica
de Saúde.

Quarta-feira
Manhã – à partir das 7h
Dr. João
Dr. Rodrigo
Leonice(Psicóloga)
Janaína(Nutricionista)

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

Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento realiza “Campanha
da Mancha” com Dermatologista
A Secretaria Municipal de Saúde de
Senador José Bento realizou no dia 1º
de set embro a “Campanha da
Mancha” qu e foi a det ecção de

manchas de so l e possi vel ment e
manchas que poderiam ser câncer de
pele.
A Campanha foi feita com a presença

da Dermat o l o gist a Dra. Renat a
Monteiro que orientou os pacientes
so bre o s ri scos da exposi ção
exagerada ao sol durante o dia.

Unidade Básica de Saúde de Senador José Bento
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

acia
OAB/MG 104.368
Advoc
Paula Coutinho Moraes
ltoria Dra. AnaOAB/MG
u
s
107.598
n
o
eC
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior
OAB/MG 134.036

Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

“Campanha da Mancha” em Senador José Bento

1º Campeonato Prato da Casa de Futebol
no Campo do Buracão em Borda da Mata

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Vicente Batista dos Santos
Advogado - OAB 70.331

Inventário,
Cobrança,
Divórcio, etc.

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

Começou no dia 16 de setembro, no
Campo do Buracão, em Borda da Mata,
todo domingo, às 10h, o 1º Campeonato
Prato da Casa, organizado por Pirina. A
final está prevista para o dia 11 de
outubro.
As equipes participantes são: Bogari
F.C.; A. A. União; Cervo E. C.; Revelação
F.C.

ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação
Professores especializados e credenciados pelo CREF-6,
Fisioterapeuta, Nutricionista e Fisiologista do exercício.
Modernos equipamentos, mesclando exercícios
localizados, aeróbicos e alongamentos com bolas

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
“Quando as pessoas são puras, as leis
são desnecessárias; quando são corruptas,
as leis são inúteis.”
Benjamin Disraeli

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira
CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

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

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

Tels.:(35)3445-6225/9862-0820

ATENDENDO EM TOCOS DO MOJI
Rua José Tomáz Cantuária,105 - Tocos do Moji - MG

4
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.

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

CNPJ/Candidato:15.977.803/0001-78
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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

Governador Antonio Anastasia diz que virá
em Tocos do Moji ainda em 2012 para
inaugurar asfalto que liga a Borda da Mata
No mês passado, o Governador de
Minas Gerais Antonio Anastasia esteve
em Camanducaia inaugurando o asfalto
que liga a cidade ao Distrito Monte
Verde, o qual recebeu o nome do ExDeputado Agostinho Patrus, pai do
Deputado Estadual Agostinho Patrus
Filho.
Na ocasião, durante o discurso, o
Governador falou sobre das obras do

asfalto de Monte Verde em que muitas
pessoas não acreditavam e que estava
inaugurando um grande progresso para
a região devido a importância do Distrito
no turismo regional.
Du rant e su a fala t ambém, ele
mencionou a presença do prefeito de
Tocos do Moji, Antonio Rosário e
prometeu que até o final do ano inaugura
o asfalto que liga a cidade a Borda da

Mata. “Embora muitas pessoas também
não acreditavam nessa obra, hoje ela é
realidade em Tocos do Moji”, finalizou o
Governador.
A empresa Vilasa está trabalhando a
todo vapor para cumprir o contrato com
o Governo e como se nota nas fotos
abaixo , as obras estão bastante
adiant adas e realmente pretendem
finalizar ainda em 2012.

Escola Estadual de Tocos do
Moji conquista 1º lugar na
avaliação do PROEB no 3º ano
do ensino médio entre as escolas
da 32ª Superintendência
Regional de Ensino
O Diretor da Escola João Marcelo da Silva participou
do evento “Minas é Educação” em Belo Horizonte
representando a Escola
O diretor da Escola Estadual José
Tomás Cantuária Júnior – Tocos do Moji,
João Marcelo da Rosa esteve em Belo
Ho rizo nte no dia 14 de setembro
participando do event o “Minas é
Educação” promovido pela Secretaria de
Estado da Educação, juntamente com o
Go vernador do Estado Antonio
Anastasia e a Secretária da Educação
de Minas Gerais, Ana Lúcia Gazzola, a

fim de representar a escola pelo ótimo
desempenho dos alunos do 3° ano do
ensino médio do ano de 2011, nas
avaliações do PROEB.
A referida escola conquistou o 1° lugar
entre as escolas da 32ª Superintendência
Regional de Ensino de Pouso Alegre.
“Parabéns aos professores, direção,
funcionários e princi palmente aos
alunos”, disse o Governador

Uma das pontes de manilhas já concluída

Alunos de Borda da Mata selecionados
no ‘Concurso EPTV na Escola’ visitam
sede da emissora em Varginha
Dez alunos de Borda da Mata,
estudantes do 9° ano da Escola Municipal
Benedita Braga Cobra (EMBBC) e da
Escola Estadual Lauro Afonso Megale
(EELAM) foram selecionados pelas
melhores redações com o tema “Redes
Soci ais: Caminho para um Mundo
Novo?” no Concurso EPTV na Escola
2012.
No dia 11/0 9/2012 , os al unos
acompanhados das professoras Verônica
Mari a Simõ es de Sousa e Beat riz
Rodrigues e do motorista da Secretaria
Municipal de Educação, Geraldo Antônio
Soares, visitaram a sede da emissora em
Varginha, onde conheceram de perto a
produção diária dos telejornais, e além
de passearem por alguns pontos da
cidade, assistiram ao filme A Era do Gelo
4 no cinema.
As redações escolhidas na EMBBC
são dos estudantes: Suélen Aparecida da
Costa, Karina Dantas Lisa, Gabriel
Henrique Rodrigues, Gislaine Aparecida
de Toledo e Sandro Henrique de Souza.
No EELAM, os alunos selecionados
foram: Andressa Eduarda da Silva,
Gabriele Couto de Lima, Leila Maria Costa
Rodrigues, Matheus Henrique Almeida
e Thalita Gabriele Pompeu Maurício.
A professora Beatriz conta que ficou
admirada com o trabalho intenso dos
jornalistas e técnicos para produzir os
telejornais e com a organização da TV
“eu perguntei se ainda constava no

Diretor da Escola João Marcelo e o Governador Anastasia

Alunos na
EPTV
arquivo uma reportagem que foi feita na
Selaria São João em Borda da Mata, em
1990. Foi solicitado a uma funcionária do
CEDOC (Centro de Documentação da TV
Globo) que digitasse o nome ‘José
Antônio Rodrigues, 1990’ e em menos de
dois minuto s, pudemos rever a
reportagem, que foi feita na selaria e
encerrada no estúdio da Foto São Paulo,
onde meu pai foi filmado fotografando
uma
sela.
Pura
emoção!”
O concurso de redação do Projeto EPTV
na Escola acontece há 15 anos. Após a
etapa municipal, cada cidade do Sul de
Minas terá um finalista entre os dez
escolhidos. Uma nova seleção feita pelos

jornalistas da EPTV vai escolher as dez
melhores redações da região e destas
sairá o vencedor.
A partir de 26/09/2012, os finalistas vão
produzir reportagens baseadas no texto
das redações que escreveram. Entre os
dias 15/10/2012 a 18/10/2012, acontece o
início de exibição das reportagens dos
estudantes.
Os classificados do 1º ao 10º lugar, na
etapa final, ganham um televisor HD, os
professores orientadores e diretor da
escola do 1º colocado recebem uma
assinatura anual da revista “Terra da
Gente” e a escola do 1º colocado ganha
um data show.

Lira Tocosmojiense se
apresenta na 11ª edição
do Festival Nacional de
Cinema em Varginha
Do dia 09 a 13 de setembro, no Teatro
Muni cipal Capitó lio em Vargi nha,
aconteceu a 11ª edição do Festival
Nacional de Cinema, com mostra
competitiva de curtas-metragens, mostra
de longas-metragens, mostra de filmes
infantis e oficinas de cinema.
A apresentação da Lira Tocosmojiense
aconteceu no primeiro dia. O evento tem
apoio da Lei Municipal de Incentivo à
Cultura, por meio da Fundação Cultural
do Mu nicípi o. O empreendedor é
Marcelo Nascimento que em maio

realizou em Tocos do Moji, tomadas para
longa metragem Dogmas da Fé, cujo filme
teve a parti cipação da Li ra
Tocosmojiense.
A nossa Bandinha que foi muito
aplaudida, executou as músicas: Jurassic
Park (Main Theme), Smoke on the Water,
Medley do filme Fantasma da Ópera e o
Tema do Fi lme Transformers.
A regência foi do Músico, Compositor e
Instrutor André Luiz da Rosa.
Matéria: Eni

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
Lira Tocosmojiense no Festival de Cinema em Varginha

ANUNCIE NO SITE DO TRIBUNA POPULAR - PESSOAS DE MAIS DE 400 CIDADES DO PAÍS VISITAM O SITE. VALE A PENA ANUNCIAR!!!
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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

Anuncie
Aqui

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
pessoas 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.

RAFAEL

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1137
Valor:R$150,00 - 3 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!”

Coligação R3 - PSD/PR/PP

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

CNPJ:16.266.391/0001-20

Para Vereador - 11.800

FORÇA JOVEM PARA RENOVAR O LEGISLATIVO

Professor de História, Cleyton Costa, apresenta pesquisa sobre a “Festa
da Borda” em Congresso Internacional em Buenos Aires, Argentina
Professores, acadêmicos e egressos
Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
do curso de História da Universidade do

Proposição de Lei nº 509/2012
“Abre crédito suplementar no valor
de R$ 190.000,00 para o fim que
especifica 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. 1º - Fica aberto, no corrente
exercício, crédito suplementar no valor
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil
reais), destinado ao reforço da seguinte
dotação orçamentária:
0205 Secretaria Municipal de Saúde
1030100112.033 Programa de Saúde da
Família -PSF
31 90 04 Co ntratação po r Tempo
Determinado
Art. 2º - Constitui fonte de recursos, para
fazer face ao crédito de que trata o artigo
anterior, a anulação de igual valor da
dotação orçamentária:
0205 Secretaria Municipal de Saúde
1030100112.034 Programa Saúde da
Família – Recursos Próprios
33 90 04 Co ntratação po r Tempo
Determinado
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Borda da Mata, 8 de abril de 2012.

Proposição de Lei nº 510/2012
“Abre crédito suplementar no valor
de R$ 75 .00 0,0 0 para o fi m q ue
especifica 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. 1º - Fica aberto, no corrente
exercício, crédito suplementar no valor
de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais), destinado ao reforço da seguinte
dotação orçamentária:
0205 Secretaria Municipal de Saúde
10 305 00 112 .02 1 Manutenção da
Vigilância Epidemiológica
31 90 04 Co ntratação po r Tempo
Determinado
rt. 2º - Constitui fonte de recursos, para
fazer face ao crédito de que trata o artigo
anterior, a anulação de igual valor da
dotação orçamentária
0205 Secretaria Municipal de Saúde
1030100112.046 Piso de Atenção Básica
Fixo
3390 30 Material de Consumo
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de abril de 2012.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2012.

Proposição de Lei nº 511/2012
“Abre crédito suplementar no valor
de R$ 95 .60 0,0 0 para o fi m q ue
especifica 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. 1º - Fica aberto, no corrente
exercício, crédito suplementar no valor
de R$ 95.600,00 (noventa e cinco mil e
seiscentos reais), destinado ao reforço
da seguinte dotação orçamentária:
0203 Departamento de Administração
288430000.003 amortização de Dívida
Interna
3290 21 Juros de Dívida por Contrato
Art. 2º - Constitui fonte de recursos, para
fazer face ao crédito de que trata o artigo
anterior, a anulação de igual valor da
dotação orçamentária:
02 07 Secretaria Mu nicipal de
Assistência Social
082410000.012 Subvenções Sociais
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2012.

Proposição de Lei nº 512/2012
“Atualiza e corrige a Lei de criação
do Conselho Municipal de Assistência
So cia l – CMAS e dá ou tras
providências”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art.1º - O Art.2º da Lei 1703/2011 passa
a ter a seguinte redação:
Respeit adas as co mpetênci as
exclusivas do Legislativo Municipal,
compete ao Conselho Municipal de
Assistência Social:
I.
Aprovar, acompanhar,
avaliar e fiscalizar a Política Municipal
de Assistência Social, elaborada em
consonância com a Política Estadual de
Assistência Social e a Política Nacional
de Assistência Social, na perspectiva do
SUAS - Sistema Único de Assistência
Social, e com as diretrizes estabelecidas
pelas Conferências de Assist ência
Social, acompanhando a sua execução;
II.
Aprovar, acompanhar,
avaliar e fiscalizar o Plano Municipal de
Assistência Social e acompanhar a sua
execução;
III.
Zelar pela implementação
do
SUAS,
bu scando
su as
especificidades e efetiva participação
dos segmentos de representação no
conselho;
IV.
Normatizar as ações e
regul ar a prestação de serviços de
natureza pública e privada no campo da
assistência social, exercendo essas
funções num relacionamento ativo e
dinâmico com os órgãos gesto res,
resgu ardando-se as respectivas
competências;
V.
Aprovar, acompanhar,
avali ar e fiscal izar a pro posta
orçamentária dos recursos destinados a
todas as ações de assistência social,
tanto os recursos próprios quanto os
oriundos da esfera de governo estadual
e ou federal, al ocado s no fundo
municipal de assistência social;
VI.
Acompanhar, avaliar e
fiscalizar a gestão dos recursos, bem
como os ganhos sociais e o desempenho
dos benefícios, rendas, serviços sócioassistenciais,
programas e projetos aprovados nas
Políticas de Assistência Social Nacional,
Estadual,e Municipal;
VII. Aprovar
o
plano
de
capacitação de recursos humanos para
a área de assistência social, de acordo
com as Normas Operacionais Básicas do
SUAS (NOB-SUAS) e de Recursos
Humanos (NOB-RH/SUAS);
VIII. Inscrever e fiscal izar as
entidades e organizações de assistência
social de âmbito municipal e propor ao
Conselho Nacional de Assistência Social
o cancelamento de registro das mesmas
que incorrerem em descumprimento dos
princípios previstos no art. 4º da LOAS
e em irregularidades na aplicação dos
recursos que lhes forem repassados
pelos poderes públicos;
IX.
Acompanhar o alcance dos
resultados dos pactos estabelecidos
com a rede prestadora de serviços da
Assistência Social, para a proteção
so cial bási ca e a prot eção soci al
especial;
X.
Aprovar o Relatório Anual
de Gestão;
XI.
Elaborar e publicar seu
Regimento Interno, o conj unto de
normas administrativas definidas pelo
Conselho, com o objetivo de orientar o
seu funcionamento;
XII. Aprovar critérios de partilha de
recursos, respeitando os parâmetros

ado tado s na LOAS e explicitar os
indicadores de acompanhamento;
XIII. Aprovar o pleito de habilitação
dos municípios;
XIV. Aprovar a Declaração do
gesto r muni cipal co mprovando a
estrutura para recepção, identificação,
encaminhament o, orientação e
acompanhamento do beneficio de
prestação continuada/ BPC e benefícios
eventuais;
XV. Emitir declaração comprovando
o funcionamento da sistemática de
monitoramento e avaliação de proteção
social básica e proteção social especial;
XVI. Emitir declaração comprovando
a existência de estrutura e de técnico de
ní vel superio r responsável pela
Secretari a Executiva, do Conselho
Municipal de Assistência Social;
XVII. Anali sar e emit ir parecer
conclusivo acerca da regularidade de
aplicação dos recursos no âmbito da
Assistência Social;
XVIII. Aprovar o Plano de Ação e o
Demonst rat ivo Si nt éti co Fí sicofinanceiro anual do governo federal no
sistema SUAS/WEB;
XIX. Aprovar o Plano de Serviços e
o Demonstrati vo Anual F ísi co
Financeiro da Execução da Receita e da
Despesa do governo est adu al no
SIGCON-MG;
XX. Co nvo car, num pro cesso
articulado com a Conferência Estadual e
Nacional, a Conferência Municipal de
Assistência Social, bem como aprovar
as normas de funcionamento da mesma
e constituir a comissão organizadora e
o respectivo Regimento Interno;
XXI. Encaminhar as deliberações da
conferência aos órgãos competentes e
monitorar seus desdobramentos
XXII. Aprovar os instrumentos de
Informação e Monitoramento instituídos
pelos governos estadual e federal;
XXIII. Propor ações que favoreçam a
interface e superem a sobreposição de
programas, pro jet os, benefícios e
serviços;
XXIV. Divulgar e promover a defesa
dos direitos sócio-assistenciais;
XXV. Acionar o Ministério Público,
como instância de defesa e garantia de
suas prerrogativas legais;
Art. 2º - O Art. 3º da Lei 1703/2011
passa a ter a seguinte redação:
O CMAS terá a seguinte composição:
I – Do Governo Municipal
a.
01
represent ant e
do
Departamento Municipal de Assistência
Social;
b.
01
represent ant e
do
Departamento Municipal de Educação;
c.
01 representante da Secretaria
Municipal de Saúde;
d.
01
represent ant e
do
Departamento Municipal de Finanças;
e.
01
represent ant e
do
Departamento Municipal de Obras;
II – Da Sociedade Civil
a.
03 representantes de Usuários
ou Entidades de Defesa de Direitos dos
Usuários de Assistência Social, no
âmbito municipal
b.
02 representantes de entidades
Prestadoras de Serviço da Área de
Assistência Social, no âmbito municipal
§ 1º Cada titular do CMAS terá um
suplente, oriundo da mesma categoria
representativa, devendo ser observada
a paridade entre represent ant es
governamentais e não governamentais.
§ 2º Cada membro poderá representar
somente um órgão ou entidade.
§ 3º So mente será admit ida a
participação no CMAS de entidades
juridicamente constituídas, e em regular
funcionamento.
§ 4º Quando na sociedade civil houver
uma única entidade habilitada de uma
dada categoria, admitir-se-á, provisória
e excepcionalmente, enquanto novas

entidades surjam, que o CMAS
preencha as vagas de titular e suplência
com representantes da mesma entidade.
Art. 3º - O Art. 5º da Lei 1703/2011
passa a ter a seguinte redação:
A atividade dos membros do CMAS
reger-se-á pelas disposições seguintes:
I. o exercício da função de conselheiro é
considerado serviço público relevante,
e não será remunerado;
II. os membros do CMAS poderão ser
substituídos mediante solicitação da
entidade, ou órgão que representam,
apresentada ao próprio Conselho que
encaminhará os novos nomes para
no meação i mediat a pel o P refei to
Municipal;
III. cada membro titular do CMAS terá
direito a um único voto na sessão
plenária;
IV. as decisõ es do CMAS serão
consubstanciadas em Resoluções;
V. o CMAS será presidido por um de
seus integrantes, eleito dentre seus
membros titulares, para o mandato de 1
(u m) ano , permit ida uma úni ca
recondução, por igual período.
VI. o CMAS buscará aplicar o princípio
da al ternânci a de comando,
possibilitando que a presidência do
Co nselho se reveze entre o poder
pú bli co e a so ciedade civil: cada
representação cumprirá a metade do
tempo previsto para o período total de
mandato do conselho.
Art. 4º - O Art. 7º da Lei 1703/2011
passa a ter a seguinte redação:
A Secretaria Municipal de Assistência
So cial prestará apoio técnico e
administ rativo,
necessário
ao
funcionamento do CMAS, garantindo
recursos materiais, hu manos e
financeiros e arcando com despesas de
passagens, traslados, alimentação e
hospedagem dos conselheiros, tanto do
go verno como da sociedade civi l,
quando estiverem no exercício de suas
atribuições.
Art. 5º- O Art. 8º da Lei 1703/2011 passa
a ter a seguinte redação:
O Conselho Municipal de Assistência
So cial deverá ter u ma Secretaria
Executiva com assessoria técnica.
§1º A Secretaria Executiva deverá ser
a unidade de apoio ao funcionamento
do Co nselho para assesso rar su as
reuniões e divulgar suas deliberações,
devendo contar com pessoal técnicoadministrativo.
§2º A Secretaria Executiva subsidiará
o plenário com assessoria técnica e
po derá requisitar consul to ria e
assessoramento de instituições, órgãos
e entidades ligados à área de assistência
social, para dar suporte e/ou prestar
apoio logístico ao Conselho.
§3º Para melhor desempenho de suas
funções o CMAS poderá recorrer a
pesso as e ent idades, mediante os
seguintes critérios:
I.
consideram-se
colaboradores do CMAS as instituições
formadoras de recursos humanos para a
Assistência So cial e as enti dades
representat ivas de profissionais e
usuários dos serviços de Assistência
Social sem embargo de sua condição de
membro;
II.
poderão ser convidadas
pesso as ou instituiçõ es de no tória
especialização para assessorar o CMAS
em assuntos específicos.
Art. 6º- Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, 08 de maio de 2012.
Benedito Delfino de Mira
Presidente da Câmara
Maria Izabel de Lima Cobra
Vice Presidente
Nilson Pereira de Toledo Filho
Secretário

Vale do Sapucaí (Univás) participaram em
Buenos Aires, na Argentina, entre os
dí as 4 e 7 de set embro, do XVII
Congresso Internacional de História
Oral. A Univás foi uma das instituições
brasileiras que teve maior número de
trabalhos inscritos para apresentação e
publicação de pesquisas do Sul de Minas
Gerais.
Todos os participantes apresentaram
suas pesquisas em língua espanhola e
portuguesa, além de participarem dos
debates, levando o curso de História da
Univás mais uma vez ao reconhecimento
internacio nal de suas pesquisas
realizadas. “No curso de História da
Univás podemos avançar as fronteiras
nacionais e internacionais, através de
ações concretas que demonstram que
fazer História na Univás é estar presente
no movimento, é observar o passado, o
presente e o futuro e acima de tudo ter
uma postura crítica com ações positivas
frente a sociedade. Como coordenadora
acompanhei as pesquisas realizadas que
tiveram apoio cientifico em nossa
instituição ou pela Fapemig (Fundo de
Amparo a Pesquisa de Minas Gerais),
tenho muito orgulho dos egressos,
professores e alunos da História da
Univás”, comentou a coordenadora do
curso de História, professora Andrea
Silva Domingues.
Um dos trabalhos apresentados no
Congresso reflete sobre a “Festa da
Borda” que é do Professor de História
Cleyton Antonio da Costa com o título:
Historia y Memoria: La fiesta de Nuestra
Senora del Monte Carmelo en la Ciudad
de Borda da Mata -Minas Gerais. A
pesquisa teve a orientação da Professora
Doutora Andrea Silva Domingues,
Coordenadora do Curso de História da
Univás.
Na realização desta pesqui sa foi
utilizada a metodologia da História Oral,
que se pauta em entrevistas com o intuito
de conhecer e partilhar as memórias e
experiências sobre a Festa de Nossa
Senhora do Carmo e da F esta do
Aniversário Político-Administrativo de
Borda da Mata.
Por fim, vemos o compromisso do
Curso de História da Univás que busca
evidenciar as muitas memórias e outras
histórias do Sul de Minas, como exemplo
a Festa da Borda, que é tão importante
para a cultura local bordamatense.

Professor de História Clayton
Costa em Buenos Aires
levando o nome da Festa
de Borda da Mata
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DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior
Mulher de 81 anos ameaça
vizinho com pé de cabra no
bairro Nossa Senhora de Fátima
No dia 03 de setembro, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Nossa
Senhora de Fátima onde havia ocorrido um desentendimento entre vizinhos. No
local a autora V. M. O. S, de 81 anos de idade, estava com um pé de cabra na mão
ameaçando seu vizinho. Com a chegada da viatura policial a autora tentou agredir o
policial, sendo necessária sua contenção. Foi feita apreensão do pé de cabra e sua
condução de ambas as partes a Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

Motocicleta é apreendida com
condutor portando droga
No dia 03 de setembro, a Polícia Militar realizava patrulhamento quando abordou
uma motocicleta, sendo que constataram que seu condutor M. E. M. S., de 21 anos
de idade não possui habilitação. Foi realizada busca pessoal no condutor, bem
como no passageiro, L. F. M., de 18 anos de idade, sendo encontrando no bolso do
motociclista um cigarro de maconha. A droga e a motocicleta foram apreendidas,
sendo lavrado boletim de ocorrência que foi encaminhado para autoridade policial.

Ladrões quebram vidro de
carro próximo a rodoviária
e furtam bolsa com dinheiro
No dia 09 de setembro, a Polícia Militar foi acionada pela vítima A. A. M., de 43
anos que disse havia deixado seu veículo estacionado nas proximidades do terminal
rodoviário por alguns momentos e quando retornou percebeu que um vidro estava
quebrando a de dentro do veículo havia sido furtada uma bolsa. Policiais Militares
saíram em rastreamento obtendo informações sobre as características dos autores,
tendo logo em seguido localizado a bolsa jogada ao chão, tendo a vítima constatada
que de dentro dela havia sido furtado R$ 76,00 em dinheiro. Autores não foram
localizados.

A liberdade de expressão é um direito
humano inalienável e sua proteção, um
elemento essencial para as sociedades
democráticas. O Brasil, ao restabelecer o
regime democrático com a promulgação
da Constituição de 1988, voltou a viver
sob um clima de ampla liberdade, embora
algumas circunstância s ainda gerem
ap ree ns ões . O r estabe le cimento da
liberdade de expressão ocorreu antes
mesmo da promulgação da Carta, mas
alguns textos legais seguem ameaçando
os pr ofiss ionai s e os v eíc ulo s de
co munic aç ão. É o ca so da Le i de
Imprensa de 1967, em vigor, um resquício
do período ditatorial com dispositivos
inco mpa tí vei s com a de mo cra ci a.

Ao mesmo tempo, diversas propostas
em tramitação no Poder Legislativo,
algumas delas de iniciativa do Poder
Executivo, representam perigo real de
restrições à liberdade de expressão no
país.
A legislação eleitoral, igualmente,
incl ui dis po sitiv os que i mpl ic am
restrições à liberdade de informar. Em
perí odos q ue ante cedem e leiçõe s, o
cli ma d e ac irra da c ompe tiçã o entre
partidos e entre candidatos leva a ações
e a
dec is ões j udi ci ais
c om
conseqüências graves, como a proibição
de veicular determinadas informações e
até mes mo ameaç as de imped ir a
circulação de jornais.
A luta pela liberdade de expressão e

de i mprens a, por qualquer mei o de
comunicação, não é tarefa de um dia; é
um esforço permanente e com isso a
ANJ es tá co mpr ometida . Es se
compromisso foi confirmado pelo Brasil
quando endos so u a Decl ar açã o de
Chapultepec (em agosto de 1996, pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso,
e em maio de 2006, pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva).
A Associação Nacional de Jornais
acompanha, investiga, denuncia, pede
providências e se manifesta em defesa
da liberdade de expressão. De longa
da ta , é re co nhe cid a nac ional e
internacionalmente como referência na
defesa da liberdade de imprensa no
Brasil.

“Quem faz pela Saúde, preocupa-se com o próximo!” PARA VEREADOR VOTE:
Empenho para a liberação dos seguintes recursos:
QUIRINO ZÉ DO POVO

Aparelho de Raios-X

Quadra na Escola
da Santa Cruz

Restauração da
Estação Ferroviária

Veículo 0 km para a Saúde

55789

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

COLIGAÇÃO:R3 - PSD/PR/PP - CNPJ CANDIDATO: 16.262.793/0001-57

Mulher de 39 anos é encontrada
morta em sua residência no
bairro Santo Antonio
No dia 12 de setembro, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Santo
Antônio, onde a S. C. S. C., de 39 anos de idade, havia sido encontrada por uma
vizinha caída em seu quarto sem sinais vitais. No local os Policiais constataram que
realmente a vítima estava sem vida. Na residência não havia sinais de arrombamento,
bem como a vítima não apresentava sinais visíveis de violência. Foi acionada a
perícia que não compareceu por não achar necessário sendo o corpo liberado para
família.

Homem de 62 anos é preso
no bairro Santa Cruz por
agredir sua companheira
No dia 20 de setembro a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro Santa
Cruz, onde a vítima S. M. M., de 31 anos de idade, narrou que seu companheiro, J.
B. S., de 62 anos de idade, constantemente lhe agride, sendo que no último final de
semana havia novamente agredido e naquele dia estava ameaçando, tendo ela
mostrado aos policiais vários hematomas pelo corpo. Autor foi abordado, tendo ele
se revoltado com abordagem ameaçando sua companheira na frente dos policiais,
dizendo que “quebraria os dentes da vítima com um martelo”. Diante do fato autor
foi preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia. Vítima foi
encaminhada ao pronto atendimento onde passou por exame de corpo de delito.

Comunicado da Polícia Militar
sobre os carros adquiridos em leilão
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 – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA

Guarani de Campinas
realiza peneirão em Borda
da Mata no dia 13 de outubro
A tradicional equipe de Campinas vem a Borda da Mata pela segunda vez.
No primeiro evento em 2010 foram mais de 750 inscrições, onde tiveram oito
garotos aprovados. O sucesso foi tanto que o clube decidiu voltar e fechar
parceria para que esse evento seja realizado todos os anos. A peneira será
realizada no dia 13 de outubro à partir das 8h da manhã, no estádio municipal
Waldir de Melo.
As inscrições serão feitas no local e para isso basta levar um quilo de alimento
não perecível. Para participar da peneira os garotos tem que ter nascido nos
anos de 1995/1996/1997/1998 e 1999.
A promoção do evento é a Escola R.A Soccer de Borda da Mata sobre a
coordenação de Rogério Henrique e Diego Paulista.
Para maiores informações ligue para (35) 9158-5523 ou acesse o site oficial do
Guarani F.C.

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1126
Valor:R$500,00 - 5 edições Tiragem 2.000/edição

Liberdade de Imprensa

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

TRIBUNA POPULAR

7

8

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
Valor:R$150,00 - 3 edições Tiragem 2.000/edição

CNPJ:16.139.126/0001-81
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A Dra. Nadja Sotero, Cardiologista
especialista em Hipertensão, Doutoranda
da INCOR-USP em Hipertensão Arterial
está atendendo na Clínica Nossa Senhora
ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO
do Carmo em Borda da Mata.
Atende Clínica Médica, Cardiologia
e faz eletrocardiograma.
Unimed – Tabela Social – A.C.J. e particular.

Escola Estadual José Tomás Cantuária Júnior
em Tocos do Moji ganha reforma e ampliação
A Esco la E stadual José Tomás
Cantuária Júnior em Tocos do Moji
ganhou uma reforma e ampliação. Foram
construídas as rampas de acessibilidade,
WC para portadores de necessidades
especiais, trocadas as portas para dar
acesso a cadeirantes, construída uma
sala para almoxarifado e uma sala de
vídeo.
O Diretor da Escola, João Marcelo da
Rosa diz estar satisfeito com a reforma e
a ampliação, já que isso só vem a melhorar
ainda mais a qualidade de ensino da
escola e dar mais confo rto aos
estudantes.

Reforma da
Escola Estadual
José Tomás
Cantuária
Júnior

Telefone: 3445-1955
Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,
tratamento gengival, piercing, cirurgias)
Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
CRO/MG 26386
Aparelhos fixos e removíves
FAÇA SEU ORÇAMENTO!
Ligue e agende um horário: 3445-2223
Rua Sílvio Monteiro de Carvalho, nº 35
(Antigo calçadão)
Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

JC Contabilidade
Abertura de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa
Física e Jurídica, contratos, construção civil e Contabilidade em geral

Av. Alvarina Pereira Cintra,45 Fone:(035)3445-3320
Borda da Mata - MG

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
Esclarecimento
A Sociedade São Vicente de Paula, vem
através da presente informar a todo seus
colaboradores que: muito embora esteja
funcionando em conformidade com a
Legislação Municipal, Estadual e Federal,
até a presente não recebeu o repasse o
qual poderá ser beneficiária conforme
dispõe a Proposição de Lei nº 508/2012.
O esclarecimento se faz necessário,
posto que na edição de agosto deste
jornal, foi publicada a proposição de lei
info rmando a possibili dade de um
repasse no valor de R$12.000,00 por ano,
em benefício desta sociedade.
Assim se faz necessário esclarecer aos
nossos colaboradores, que desde 2009,
esta Sociedade não recebe qualquer tipo

de repasse, transferência, contribuição
e ou subvenção social por parte do
município, ou qualquer outro órgão da
administração públi ca, vindo a
sobrevi ver excl usivamente das
contribuições de seus colaboradores e
voluntários.
Borda da Mata, 12 de
setembro de 2012.
Marlene Leone de Carvalho
Tesoureira
Obs.: A proposição de Lei é
autorizativa, não sendo obrigatoriedade
da Prefeitura em repassar. Ela não repassa
mensalmente, mas at ende todas as
demandas necessárias através desta
su bvenção, por int ermédio da
Assistência Social.

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

VITÃO

“Meu nome é Vítor Leite de
Souza Júnior, mais como
conhecido por VITÃO. Sempre
convivi com o povo da roça e da
cidade, portanto sei de suas
necessidades”.
Como proposta de Governo:
Compromisso com a saúde;
educação e segurança pública.
Incentivo ao 1º empregos dos
adolescentes, mediante parceria
entre a Guarda Mirim e
empresas. Maior atenção com as
estradas rurais, ruas e bairros.
Valorização do funcionalismo
público municipal. Efetivo apoio
ao esporte, lazer e cultura.

17258
“Entre o ruim e o bão, vote no Vitão”

Tribuna Popular Ltda. CNPJ-02.025.321/0001-76 NF-1135
Valor:R$100,00 - 2 edições Tiragem 2.000/edição

CNPJ:16.076.652/0001-40

Coligação “Pró-Democracia” PDT/PSL/PMN

TRIBUNA POPULAR

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

Poesias
Vida a brotar
Cidade do pijama
Rica em verdor
Sou de Borda da Mata
E tenho orgulho de quem sou.
Montanhas desenhadas
Para o Sol nascer
Lá de longe
Eu vejo o entardecer.
Céu azul
Nuvem branca
Passarinho que voa
Só de pensar
Me sinto a pairar.
Vento a soprar
Silêncio exemplar
Se cuidarmos bem
Borda da Mata
Não irá acabar!

O lugar onde vivo
Minha cidade pequenina
Fica aqui em Minas Gerais
Aqui tudo que planta colhe
Maldade aqui ninguém faz.

Borda da Mata
É a capital do pijama
Todo mundo que vem pra cá não reclama
É uma cidade tranqüila com florestas e
matas
Todos que chegam aqui ficam muito
encantados.

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

Alegre eu vivo na minha cidade
Com a brisa no ar
Eu adoro Borda da Mata
Esse é o meu lugar!

Aluno: Welisson Gabriel Santos Couto
Aluna: Yasmin Moraes Simões
Professora: Ana Maria Cardoso Arruda
Professora: Paula Adejane Silveira
E.M. Professora Diva Ribeiro dos Santos
E.M. Professora Diva Ribeiro dos Santos Bairro Santa Rita
Bairro Santa Rita

Eilien Botazini D. Scalco
Psicóloga - CRP:04/22552

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
Origem das Expressões
Entrar com o pé direito: A tradição de entrar em algum lugar com o pé direito para dar sorte é de origem romana. Nas
grandes celebrações dos romanos, os donos das festas acreditavam que entrando com tal pé evitariam agouros na ocasião da
festa. A palavra “esquerda” significa, do latim, sinistro, daí já fica óbvia a crença do lado obscuro dos inocentes pés
esquerdos. Foi a partir daí que a crença se espalhou por todo o mundo.
Rasgar a seda: A expressão, utilizada quando alguém elogia por demais outra pessoa, surgiu através da peça de teatro do
teatrólogo Luis Carlos Martins Pena. Nela, um vendedor de tecidos usa o pretexto de sua profissão para cortejar uma moça e
começa a elogiar exageradamente sua beleza, até que a mulher percebe a intenção do rapaz e diz:
“Não rasgue a seda, que se esfiapa”

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

(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

Anuncie no Tribuna Popular

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

Seguros em Geral, Automóveis,
Residências, Vida, Empresa, etc.
Rua Eduardo Amaral, 760 - Centro - Borda da Mata - MG

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

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.
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Ginástica para a Terceira Idade em Borda da Mata conquista novos participantes
prat icando hábit os para uma vi da
mais saudável.
Os encontros aco ntecem às terças
e qu i n t as , às 1 8 h. E n t r e as
at i v i da de s, t e m al o ng ame nt o ,
gi ná st i ca e dan ça. O pr o j e t o é
t a mb ém pa rce i r o do Ce nt r o de
Referênci a de Assist ência So cial
(CRAS) Sebasti ana Marques, em
qu e i nt eg ran t e s das f amí l i as
ac o m pa nha da s p el o ó rg ão s ão
encaminhado s às au las.

45

Vo
te

O grupo começou pequeno, com
cerca de dez pessoas. Duas vezes
por semana, senho res e senhoras se
reuniam na UBS Monsenhor P edro
Cint ra e no Galpão da Igreja Nossa
Senhora Aparecida para prat i car
atividades físicas sob a orient ação
da professora de Educação Física,
Ro si Ch i c ano . O esp aç o f i c o u
pequeno para t ant os interessado s,
então , Rosi mudou as reuniões para
o Po liesportivo e já são 30 pessoas

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

Ginástica para a terceira idade no Poliesportivo

Construção em alvenaria da
ponte no Bairro Descalvado em
Borda da Mata está concluída
A ponte conhecida como “ponte do
Darney” no bairro Descalvado em Borda
da Mata que antes era de madeira foi
substituída por uma construção com
vigas de ferro e concreto. A construção
está concluída e liberada para passagem
desde 21/09/2012.O investimento é de
cerca de R$ 140 mil.

Outra ponte construída em alvenaria
no município é a ponte “Maria Amélia”
no di strito Cervo. As obras foram
concluídas no início de junho/2012.
Outras localidades do município também
tiveram pontes construídas em madeira,
como Açude, Cafua, Marques, Três
Barras, entre outros.

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

Dia 07/10
Das 8h às 17h

Dia 07/10
Das 8h às 17h

“Boa tarde Bial. Meu voto vai para a segunda-feira. Por questão de afinidade mesmo, tá difícil conviver
com ela toda semana.” Malu Souza

