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

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

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

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

medicamentos - perfumaria - descontos - promoções
 e condições especiais de pagamento.

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

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

   Abertura  de firma, Previdência Social,
Imposto de Renda de pessoa

Física e Jurídica, contratos, construção civil e  Contabilidade em geral

JC Contabilidade

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG

Telefone: (35)3445-2152

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

Agradeço de coração a todos
que votaram no 11123. Foram
306 votos limpos,  em troca
simplesmente  de confiança
depositada em mim, para que se
fosse ele ito trabalhasse pe lo
povo. Obrigado ao carinho das
pessoas que  chegam a mim
lamentando o resultado e falando
palavras de apoio. Deus sabe o

que faz e nos dá sabedoria para entender a sua
vontade . Quem sabe daqui a quatro  anos
estaremos competindo de novo.

Celso Cardoso(Batata)

Agradecimento

Professores da Rede Municipal de Bom Repouso
ganham jantar para comemorar seu dia

No dia 15 de outubro, a Secretaria
Municipal de Educação de Bom
Repouso, comemorou o Dia do Professor
oferecendo na Escola Municipal Prefeito
Atílio da Silva Brandão, um jantar a todos

professores e demais funcionários do
Departamento de Educação. Na ocasião,
a Secretária de Educação, Terezinha, o
prefeito Edmilson Andrade e o Vice-
prefeito Messias, parabenizaram os

professores pelo seu dia e ressaltou a
importância do trabalho deles na vida
de cada cidadão. “O futuro do município,
do país, passa pelas mãos dos
professores”, disse o prefeito Edmilson.

Jantar dos Professores na Escola Municipal Prefeito Atílio da Silva Brandão

Convite
Amigos do Botafogo 2012

Borda da Mata – MG
Caro amigo é com muito prazer que o
convidamos para o segundo encontro
dos “Amigos do Botafogo”, reunião
anual dos ex - atletas da escolinha do
Juarez e seus convidados.
Local: Estádio Waldir de Melo
Data: 15 de Dezembro de 2012

Programação: Jogo 1– 13:30 hrs (76/77/
78/79/80 + convidados)
                       Jogo 2- 15:00 hrs (Botafogo
81/82 x Cláudio MG 81/82)
                       Jogo 3- 17:00 hrs (Atletas
profissionais + convidados)
- Confraternização as 20h30 no
Restaurante do Batata, terceiro piso da
Galeria Alvagê no centro de Borda da
Mata.

- Taxa: R$ 50,00 (Camiseta inclusa p/ os
primeiros 70 pagantes)
* Retire sua camiseta a partir do dia 10
de novembro na Camisaria RH.
Obs: Acompanhante Feminino = R$ 35,00
(sem camiseta)
Favor confirmar sua presença através
dos telefones: 9197-7060/ 9158-5523

Comissão Organizadora 2012

Ademir Cantuária e
Régis agradecem os votos

 recebidos nas eleições
A coligação  União, Seriedade e Transparência
através de seus Candidatos  Ademir Cantuária
e Régis vêm através deste agradecer os 1590
votos recebidos, temos absoluta certeza que
esses votos foram sinceros e demonstram a
confiança do nosso eleitorado. Embora não
fomos eleitos, colocamos a disposição de nossos
eleitores para auxiliá–los no que for necessário
e estiver dentro das nossas possibilidades.
Muito obrigado de coração e que Deus nos
proteja.

Ademir de
Menezes
Cantuária
e Régis
Floriano da
Silva

Advocacia

 e Consultoria
Dr. João Paulo Coutinho de Moraes

OAB/MG 104.368
Dra. Ana Paula Coutinho Moraes

OAB/MG 107.598
Dr. Jonas Paulino Rodrigues Júnior

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

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

E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br
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R. Alfeu Duarte, 123 - São Judas Tadeu - Borda da Mata - 3445-2237/9967-9999
Grandes tratamentos com pequenos preços!!!

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

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

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

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

CRP - 04.27797

ATENDIMENTO INFANTIL E ADULTO

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

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

Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.com.br Festa das crianças distribui mais de dois

mil brinquedos em Borda da Mata
Na tarde de 12 de outubro, o mau

tempo não estragou a festa preparada
pelos comerciantes locais e organizada
pela Prefeitura de Borda da Mata na
Praça Antônio Megale para comemorar
o Dia das Crianças. Vários voluntários
trabalharam desde cedo na organização,

preparação dos lanches, e montagem
de toda a estrutura da comemoração.

As crianças se revezavam  entre o
parque montado na praça Antônio
Megale com sete brinquedos, como
pula pula e  e sco rr egado r e as
guloseimas que foram servidas, entre

elas cachorro quente, guaraná, pipoca
e algodão doce.

Foram distribuídas cerca de 1300
bolas e 600 bonecas. Todas as crianças
também r ece be ram s aqui nhos
surpresa com pipoca doce, balas e
chocolates.

Festa das Crianças em Borda da Mata

Corpo de Bombeiros ministra curso de primeiros
socorros a funcionários da Prefeitura de Borda da Mata

No dia 11de outubro, funcionários
representantes de todos os setores
da Prefeitura participaram de um
c ur so  de  pri me i ro s s oc or ro s
ministrado pelo Corpo de Bombeiros
Militar na Unidade Básica de Saúde
Nossa Senhora de Fátima. Cerca de
2 0 se r vi do r es  as si st i ram a
apr es e nt aç ão de  t é cnic as do s
s ol dado s  Mai a e  Adami.  Os

bombeiros apresentaram teorias e
práticas de situações vivenciadas no
cotidiano da profissão.

Durante o curso de duração de seis
hor as ,  o s par ti c ipant es  t i raram
dúvidas de situações hipotéticas. De
ac ordo c om o so ldado Mai a “os
primeiros socorros são úteis para
qualquer cidadão , não apenas aos
profissionais de saúde.” O soldado

comenta que no curso, devido ao
tempo a explicação é sucinta “é mais
para espec ificar e dife renciar as
s it uaç õe s de eme rgê nc ias  e nt e
clínicas e traumáticas e principalmente
mostrar o que não se deve fazer na
hora de intervir” finaliza.

A realização curso foi uma iniciativa
da Prefeitura Municipal em parceria
com o Corpo de Bombeiros.

Treinamento dos Bombeiros aos funcionários municipais de Borda da Mata

Escolas municipais de Borda da Mata realizam
atividades recreativas na semana da criança

Sessão de cinema, parque de diversão,
guloseimas, brincadeiras. Tudo que
criança gosta muito esteve presente na
comemoração da semana da criança das
escolas municipais, creche e CEMEI de
Borda da Mata.

Na Escola Municipal Benedita Braga
Cobra, entre as atividades recreativas,
os estudantes do primeiro, segundo e
terceiro anos assistiram ao filme Alvim e
os Esquilos 3. Os alunos do quarto e
quinto anos assistiram ao filme A

invenção do Hugo. As sessões
aconteceram no Clube Literário de Borda
da Mata.

No CEMEI Professora Ana Cabral dos
Santos e na Escola Municipal Benedita
Braga Cobra, as crianças se divertiram
com o parque de diversões alugado com
piscina de bolinhas, escorregar e pula
pula. As crianças da Creche Madre
Tereza de Saldanha também foram para
o CEMEI para brincarem no parque, além
disso, os alunos da Creche participaram

de apresentações teatrais e musicais.
Na Esco la Municipal Antônio

Marques da Silva, os estudantes foram
ao cinema em Pouso Alegre, passearam
por um sítio próximo a Borda da Mata,
além de teatro durante três dias na
semana da criança.

Na Escola Municipal Diva Ribeiro dos
Santos e na Escola Francisco Marques
da Costa, diversão não  faltou!
Brincadeiras, apresentações e comidas
gostosas fizeram parte da semana.

Festa das Crianças nas escolas municipais de Borda da Mata

Mais nove ruas de Borda da
Mata começam a ser calçadas

Nove ruas de Borda da Mata nos
bairros Santa Terezinha, Santa Rita, São
Judas Tadeu, Santo Antônio e Centro
vão ser calçadas. Os trabalhos já foram
iniciados.

São elas: Rua Maria Luiza Brandão,
Rua Raul Cobra Filho e Avelino N. de
Almeida no bairro Santa Terezinha. Rua
Paulo Sebastião Guimarães e Francisco

Marques da Costa no bairro Santa Rita. 
Rua Adolfo Alves Pinheiro e Maria
Barbosa Paiva no bairro São Judas
Tadeu. Rua Balbino Ribeiro de Rezende
no bairro Santo Antônio e Rua Raul
Cobra no Centro.

Ao todo, a Administração 2008/2012
já pavimentou 143 ruas no município e
nos distritos Cervo e Sertãozinho.

Uma das ruas sendo preparada para ser calçada

Projeto Minas Olímpica em
Borda da Mata comemora

semana da criança com
atividades na piscina

Com a temperatura beirando os 30ºC
em Borda da Mata, não tem diversão
melhor para a criançada do que piscina!
E essa foi a maneira encontrada pelo
Projeto Minas Olímpica na cidade para
comemorar a semana da criança com os
alunos que participam do programa. Na
segunda-feira, dia 08/10/2012, quase 90
crianç as acompanhadas da
coordenadora Rosi Chic ano e os
professores Rodrigo Tavares e Maísa
Cristina passaram o dia em um sítio. Na
quarta, dia 10/10/2012, as turmas voltam
para o sítio para mais um dia de diversão
aquática.

De acordo com a coordenadora do
projeto, a atividade foi escolhida porque
“é uma alegria para a criançada. É a
segunda vez que vamos ao sítio, e para

muitas crianças é uma experiência nova.
É gratificante pra gente ver a felicidade
das crianças na piscina.” Rosi explica
que um professor fica dentro da piscina
e outros dois fora, os alunos recebem
bóias e são supervisionados durante
todo o tempo.

Os alunos recebem lanche nos dois
períodos de atividades. Na quarta, dia
10/10, no lugar do lanche, os alunos
vão ter bolo, guaraná e sorvete para
fechar a comemoração. Rosi enfatiza
que a atividade proporcionada às
crianças contou com a ajuda de outras
pessoas “agradeço de coração ao Sr.
Miguel que abriu as portas do seu sítio
para que as crianças pudessem se
alegrar e comemorar a semana da
criança!”

Crianças do
Programa Minas

Olímpica
comemorando a

Semana da
Criança

Cemig e Prefeitura de Borda da Mata
 trocam luminárias de várias ruas da cidade

para dar mais segurança à população
A Prefeitura de Borda da Mata, em

parceria com a Cemig, está trocando
as luminárias, juntamente com os
respectivos braços, de diversas ruas
da c idade .  Entr e  as  r uas  que
receberam as novas luminárias estão
as Ruas Eduardo Amaral, Herculano
Cobra e João Porfírio da Silva, mas

outras ruas também receberão este
bene fí c io .  Se gundo o  pr ef e it o
Edmundo ,  e s sa tr o ca alé m de
melhorar o visual da cidade, ainda
pr opo rci ona mais  se gur anç a aos
c idadão s,  já que  as  ruas mai s
iluminadas inibem os criminosos a
praticar seus delitos.

Rua Eduardo Amaral,
já com as novas

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

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo
- Clínico Geral e Cardiologista

 - Membro Efetivo da Sociedade
 Brasileira de Cardiologia
-Titulado em Ergometria e

Reabilitação Cardiovascular
 -Cardiogeriatria

Checkup Médico e Cardiológico;
Risco Cirúrgico.

Exames Cardiológicos:
Eletrocardiograma;

MAPA – Monitorização
Ambulatorial de
Pressão Arterial;
Holter 24 horas;
Ecocardiograma

e Teste Ergométrico.

Festa das Crianças no bairro
dos Marques em Bom Repouso

No dia 12 de outubro, ocorreu a
segunda grande festa do bairro dos
Marques em Bom Repouso realizada mais
uma vez pelo grão mestre Juliano
Napoleão e sua esposa Márcia Napoleão,
juntamente com os festeiros Joelson e

Festa das Crianças no bairro dos Marques em Bom Repouso

Mestre Benê. Houve muitas brincadeiras
como: cama elástica, piscina de bolinhas,
castelinho, escultura de balões, pintura
em rosto, algodão doce oferecido pelo
Tiãozinho pipoqueiro e sua esposa,
refrigerante e muito bolo oferecido e feito

por Ivonei, Alessandra, João Padre e sua
esposa Nídia, com apoio de Vilma.

O mestre mais uma vez agradece a
colaboração de todos que ajudaram as
crianças ficarem felizes e a Deus
também.

Proposição de Lei nº  513/2012
“Abre crédito suplementar no valor de

R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois
mil reais) 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$ 392.000,00 (trezentos e noventa e
dois mil reais), destinado ao reforço das
seguintes dotações orçamentárias:

0204 Departamento de Educação e
Desporto
1236100032.043 Manutenção do
FUNDEB
319004 Contratação por tempo
determinado
R$   80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens
Fixas- Pessoal Civil                          R$
200.000,00
319013 Obrigações Patronais
R$ 100.000,00
449051 Obras e Instalações
R$   12.000,00
Art. 2º - Constitui fonte de recursos,
para fazer face ao crédito de que trata
o artigo primeiro, a tendência de
excesso de arrecadação de receita:
17240100 Transferências de Recursos
do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Fundamental – FUNDEB.

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  514/2012
“Abre crédito suplementar no valor de

R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 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$ 70.000,00 (setenta mil reais),
destinado ao reforço da seguinte
dotação orçamentária:

0206 Departamento M. Obras, M.A.
e Serviços Urbanos e Rurais
1545100102.022 Conservação de Vias
Públicas
339030 Material de Consumo
Art. 2 - Constitui fonte de recursos,
para fazer face ao crédito de que trata
o artigo anterior, a anulação parcial da
dotação orçamentária:

0206 Departamento M. Obras, M.A.
e Serviços Urbanos e Rurais
1648200011.011 Construção de Casas
Populares
449051 Obras e Instalações
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  515/2012
“Abre crédito suplementar no valor de

R$ 12.788,48 (doze mil, setecentos e
oitenta e oito reais e quarenta e oito
centavos) 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$ 12.788,48 (doze mil, setecentos e
oitenta e oito reais e quarenta e oito
centavos), destinado ao reforço da
seguinte dotação orçamentária:

0203 Departamento de Finanças
0412300012.007 Manutenção das
Atividades do Departamento de
Finanças
339093 04 Indenizações e restituições
0045 SEDRU
Art. 2º - Constitui fonte de recursos,
para fazer face ao crédito de que trata
o artigo primeiro,o superávit financeiro
do exercício anterior da conta
convênio 010/10 SEDRU – Construção
de Poços Artesianos:

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  516/2012
“Abre crédito suplementar no valor de

R$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete
mil reais) 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$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e
sete mil reais), destinado ao reforço das
seguintes dotações orçamentárias:

0204 Departamento de Educação e
Desporto
1236100032.014 Manutenção do
Ensino Fundamental
339030 Material de Consumo – QESE
R$ 265.000,00
449002 Equipamentos e Material
Permanente – QESE                   R$
22.000,00
Art. 2º - Constitui fonte de recursos,
para fazer face ao crédito de que trata
o artigo anterior,o superávit financeiro
do exercício anterior:

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 517/2012

“Estabelece casos de impossibilidades
de investidura em cargo ou emprego
público municipal, prazos de cessação e
determina outras providências, para
proteger a probidade administrativa e a
moralidade no exercício do serviço
público.”

O prefeito de Borda da Mata faz saber
que a Câmara de Vereadores aprovou e
ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o  Esta Lei Municipal estabelece
casos de impedime ntos e
impossibilidades de investidura em
cargo e/ou emprego público municipal,
prazos de cessação e determina outras
providências.

Art. 2o Os cidadãos que perderem seus
cargos eletivos ou concursados por
infringê ncia a disposi tivo da
Constituição Estadual, da Lei Orgânica
do Distrito Federal ou da Lei Orgânica
do Município, ficam impedidos de
exercer cargos ou empregos públicos
municipais durante o período de 8 (oito)
anos subsequentes ato que culminou
com perda do cargo ou emprego
público;

a) os que tenham contra sua pessoa
representação julgada procedente pela
Justiça Eleitoral, em decisão transitada
em julgado ou proferida por órgão
colegiado, em processo de apuração de
abuso do poder econômico ou político,
para a eleição na qual concorrem ou
tenham sido diplomados, bem como para
as que se realizarem nos 8 (oito) anos
seguintes;

b) os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado,
desde a condenação até o transcurso
do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:

1. contra a economia popular, a fé
pública, a administração pública e o
patrimônio público;

2. contra o patrimônio privado, o
sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula
a falência;

3. contra o meio ambiente e a saúde
pública;

4. eleitorais, para os quais a lei comine
pena privativa de liberdade;

5. de abuso de autoridade, nos casos
em que houver condenação à perda do
cargo ou emprego públi co ou à
inabilitação para o exercício de função
pública;

6. de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores;

7. de tráfico de entorpecentes e drogas
afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos;

8. de redução à condição análoga à de
escravo;

9. contra a vida e a dignidade sexual;
e

10. prat icados por organização
criminosa, quadrilha ou bando;

c) os que forem declarados indignos
do oficialato, ou com ele incompatíveis,

pelo prazo de 8 (oito) anos;
d) os que tiverem suas contas relativas

ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão
competente, salvo se esta houver sido
suspensa ou anulada pe lo Poder
Judiciário, contados a partir da data da
decisão;

e) os detentores de c argo na
administração pública direta, indireta ou
fundacional, que beneficiarem a si ou a
terceiro s, pelo abuso do poder
econômico ou político, que forem
condenados em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, para a eleição na qual
concorrem ou tenham sido diplomados;

f) os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, por corrupção eleitoral, por
captação ilícita de sufrágio, por doação,
captação ou gastos ilícitos de recursos
de campanha ou por conduta vedada aos
agentes públicos em campanhas
eleitorais que impliquem cassação do
registro ou do diploma, pelo prazo de 8
(oito)  anos a co ntar da de cisão
transitada em julgado;

g) o Presidente da República, o
Governador de Estado e do Distrito
Federal, o Prefeito, os membros do
Congresso Nacional, das Assembleias
Legislativas, da Câmara Legislativa, das
Câmaras Municipais, que renunciarem a
seus mandatos desde o oferecimento de
representação ou petição capaz de
autorizar a abertura de processo por
infringê ncia a disposi tivo da
Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da Lei Orgânica do Distrito
Federal ou da Lei Orgânica do
Município, nos 8 (oit o) anos
subsequentes ao término da legislatura;

h) os que forem conde nados à
suspensão dos direitos políticos, em
decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de impr obidade
administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento
ilícito, desde a condenação ou o trânsito
em julgado até o transcurso do prazo de
8 (oito) anos após o cumprimento da
pena;

i) os que forem excluídos do exercício
da profissão, por decisão sancionatória
do órgão profissional competente, em
decorrência de infração ético-
profissional, pelo prazo de 8 (oito) anos,
salvo se o ato houver sido anulado ou
suspenso pelo Poder Judiciário;

j) os que forem condenados, em
decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado,
em razão de terem desfeito ou simulado
desfazer vínculo conjugal ou de união

estável para evitar caracterização de
inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito)
anos após a decisão que reconhecer a
fraude;

k) os que forem demitidos do serviço
público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de
8 (oito) anos, contado da decisão, salvo
se o ato houver sido suspenso ou
anulado pelo Poder Judiciário;

l) a pessoa física e os dirigentes de
pessoas jurídicas responsáveis por
doações eleitorais tidas por ilegais por
decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão colegiado da Justiça
Eleitoral, pelo prazo de 8 (oito) anos após
a decisão;

m) os magistrados e os membros do
Ministé rio Público que forem
aposentados compulsoriamente por
decisão sancionatória, que tenham
perdido o cargo por sentença ou que
tenham pedido exoner ação ou
aposentadoria voluntária na pendência
de processo administrativo disciplinar,
pelo prazo de 8 (oito) anos;

§ 3o A inelegibilidade prevista na alínea
e do inciso I deste artigo não se aplica
aos crimes culposos e àqueles definidos
em lei como de menor potencial ofensivo,
nem aos crimes de ação penal privada.

§ 4 o A re núncia para atender à
desincompatibilização com vistas a
candidatura a cargo eletivo ou para
assunção de mandato não gerará a
sanção de impedimento de exercício de
cargos ou empregos públicos
municipais, a menos que a Justiça
Eleitoral reconheça fraude ao disposto
nesta Lei.

Art. 3º   julgada proce dente a
repres entação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, e tendo o
Tribunal declarado a inelegibilidade do
repres entado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato,
comina-lhes sanção de impedimento de
exercicio de cargos ou empregos
públicos municipais nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se
verificou;

Art. 4º para a configuração do ato
abusivo, não ser á consider ada a
potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.

Art. 5º  Será incorporado por esta Lei
toda norma feder al, estadual ou
municipal que vise moralizar o serviço
público.

Art. 6º Esta Lei Complementar entra
em vigor na data da sua publicação.

Sala das sessões, 21 de Maio de 2012.
Benedito Delfino de Mira
- Presidente da Câmara –

Maria Izabel de Lima Cobra
- Vice Presidente –

Nilson Pereira de Toledo Filho
- Secretário -

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

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

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO

Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388

Clínica geral e estética
(restaurações, próteses, clareamento dental,

tratamento gengival, piercing, cirurgias)

       Drª. Gilmara de Jesus Paiva Soares
     CRO/MG 26386

Aparelhos fixos e removíves

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

Galeria Paiva – Sala 03 – Borda da Mata

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

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

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

Tel.:(35)3445-1955

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

Anuncie no Tribuna Popular
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ACADEMIA JL
Ginástica Localizada e Musculação

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

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

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

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

Senador José Bento realiza Dia da Cidadania
e Festa das Crianças no dia 20 de outubro

A Prefeitura Municipal de Senador
José Bento, através do CRAS, realizou
no dia 20 de outubr o, o  Dia da
Cidadania, event o com atividades
voltadas  para toda a comunidade.
Durante este dia, a população pode
usufruir de serviços como: aferição de

pressão, índice glicêmico, corte de
cabelo, manicure, orientação sobre
cursos profissionalizantes, orientação
e sindicalização de trabalhadores
rurais, além da Rua de Lazer com
brinquedos para crianças de todas as
idades. “O evento foi um sucesso!

Parabéns ao pref eito Flávio pela
iniciativa, a equi pe do CRAS
responsável pela organização, aos
profissionais da saúde e educação e aos
vo lunt ário s que parti ciparam do
evento”, diz um dos que estiveram no
evento. 

Veja alguns flashes do evento:

Prefeitura de Senador José
Bento consegue quase 450
mil reais do Ministério da
Educação para a aquisição

 de dois ônibus escolares
A Prefeitura de Senador José Bento

conseguiu este ano uma verba no valor
de R$429.760,00 do Ministério da
Educação para aquisição de dois novos
ônibus escolares para o município. Para

que a verba fosse liberada era necessária
a aprovação da Câmara de Vereadores, o
que foi feita agora no dia 16 de outubro,
conforme Proposição de Lei nº 11/2012
publicada abaixo:

Guarani de Campinas realiza
Peneirão em Borda da Mata e

quatro garotos são selecionados
entre 300 participantes

Aconteceu no dia 13 de outubro, a
peneira do Guarani de Campinas em
Borda da Mata. O evento contou com a
participação de mais de 300 jogadores
de toda região. O clube Paulista enviou
para observar os garotos, o treinador da
categoria sub– 15 Gustavo Gaúcho e o
treinador da categoria sub-20 o
bordamatense Juarez Sobreiro. Após o
dia todo de observações, foram
selecionados quatro garotos: João Paulo,
de 17 anos, natural de Cachoeira de

Minas, Clayton Cardoso, de 16 anos,
natural de Ouro Fino, Douglas de 13
anos, natural de Ouro Fino e Sandro, de
14 anos, natural de Borda da Mata.

A diretoria da Escola de Futebol R.A
Soccer de Borda da Mata agradece a
todos os colaboradores neste evento e
reforça o convite para os garotos de 5 a
16 anos de Borda da Mata, que vão
conhecer a escola: treinos terças e
sextas de manhã e a tarde no Campo do
Buracão.

I Congresso de Educação de Borda da Mata
discute importância da atuação do professor

O primeiro dia do I Congresso de
Comunicação de Borda da Mata reuniu
cerca de 170 professores da rede
municipal da cidade, além de educadores
de esc olas dos distritos Cervo e
Sertãozinho, do Colégio Nossa Senhora
do Carmo, Escola Estadual Lauro
Afonso Megale, Apae, Conselho Tutelar
e prof essores de  Pouso Ale gre. 
A abertura do evento no dia 16/10 foi
com o Grupo Aquarela, um coral de
senhoras de Pouso Alegre. O grupo
cantou clássicos da música popular
brasileira e animou os participantes. Em
seguida, o pales trante da noite,
Guilherme Davolli, psicólogo e autor de
diversos livros, tratou o tema “Relações
Humanas  e Desenvolvimento de

Competências”.
Com apresentações de músicas,

vídeos, fotos e metáforas, Davolli falou
sobre os desafios de atrair a atenção dos
alunos e ensinar verdadeiramente. Para
ele, exercícios práticos valem por muitas
teorias. De acordo com psicólogo, o
professor precisa “falar várias línguas”,
explicar de diferentes formas e saber lidar
com as adversidades de cada aula, “ser
professor é dar aula de acordo com as
circunstâncias”.

No dia 17/10, o prof essor e
coordenador regional do pólo Botucatu
do Sistema de Ensino NAME da Editora
COC, João Carlos Moreira, falou sobre
“Disciplina: uma relação conjunta”.
Moreira abordou os quatro pilares da

Educação: aprender a conhecer, aprender
a fazer, aprender a conviver e aprender a
ser. Destacou ainda a importância da
educação infantil na garantia desses
quatro pilares.

No último dia do evento, 18/10, o
conferencista e professor, Jairo de Paula,
palestrou o tema “Inclusão, mais do que
um desafio escolar, um desafio social”. De
acordo com a diretora do Departamento
de Educação, Gláucia Brandão Guilherme,
o saldo do Congresso foi muito positivo
“pela reação das pessoas durante as
palestras e pela presença maciça dos
convidados de outras escolas. Os três
palestrantes foram ótimos, trataram de
temas que vamos aproveitar em sala de
aula e no dia a dia” finaliza.

I Congresso de Educação de Borda da Mata no Clube Literário e Recreativo com cerca de 170 professores de 16 a 18 de outubro
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PANIFICADORA FLOR DA MATA
Pães em geral, a tradicional rosca

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

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

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

E-mail :j rtopografia87@hotmail .com

DIRETO DA POLÍCIA
Cabo Júnior

Homem é preso em Tocos do Moji por dar golpe em aposentado no
Distrito do Sertãzinho fazendo empréstimo consignado no valor de

R$.3.358,00 em nome de sua esposa através de procuração
No dia 01 de outubro, a Polícia Militar foi acionada pela vítima B. S. S. de 68 anos

de idade a qual narrou aos policiais que um homem que se identificou como
advogado a procurou em sua residência no distrito do Sertãozinho onde a convenceu
assinar alguns papeis que seriam para uma suposta aposentadoria, levando a vítima
até um escritório na cidade de Tocos do Moji. Dias depois a filha da vítima foi até o
banco onde sua mãe recebe pensão e tomou conhecimento de que teria sido realizado
em nome de sua mãe um empréstimo consignado no valor de R$ 3.358,00, empréstimo
este que a vítima não autorizou nem tão pouco recebeu, sendo que o dinheiro havia
sido sacado pelo autor através de uma procuração da vítima. A PM com apoio de
policiais de Tocos do Moji iniciou rastreamento, vindo a localizar o autor em um
escritório de representação na cidade de Tocos do Moji, tendo ele alegado que a
vítima que o havia procurado e solicitado tal empréstimo. Diante do fato o autor foi
preso em flagrante delito sendo encaminhada a Delegacia de Polícia de Borda da
Mata.

Dois homens são presos por praticar crime
 de boca de urna em Borda da Mata

 No dia 07 de outubro, durante o policiamento de eleições a Polícia Militar foi
acionada pelo Juiz de Direito a comparecer na escola Benedita Braga Cobra onde J.
S. F de 58 anos de idade e H. H. L. F., de 20 anos de idade, estariam praticando crime
de boca de urna. Ambos foram conduzidos à Presença da autoridade policial.

Dois homens são presos por tentar furtar parafuso
 de carro em Posto de Combustível na MG 290

No dia 19 de outubro a Polícia Militar foi acionada a comparecer no Posto Estrela
da Mata onde a vítima disse aos policiais que havia visto dois indivíduos mexendo
em seu veículo. No local foram abordados A. B. A. de 39 anos de idade e A. S. O. de
26 anos, sendo que ambos disseram que estavam num veículo quando furou um
pneu e o estepe ao ser trocado perceberam que os parafusos não encaixavam e que
então foram até o local e “Iriam pegar emprestado os parafusos do veículo da vítima
e depois os devolveria”. Diante do fato ambos foram presos em flagrante delito e
conduzidos à Delegacia de Polícia onde foram autuados.
 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA

Comemoração da Semana da
Criança em Bom Repouso

A Semana da Criança em Bom Repouso
foi comemorada em todas as escolas
municipais. Durante esta semana, foi
servido nas escolas um cardápio especial
na merenda escolar, como frutas, doces,
entre outras. E no dia 11, foi festejado o

Dia da Criança, quando foi oferecido às
crianças uma festa com cachorro quente,
refrigerante e um delicioso bolo,
confeccionado pelas funcionárias da
escola “feito com muito carinho para
nossas crianças”.

Festa das Crianças
em Bom Repouso
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LSLúcio Seguros
Não corra risco, garanta tudo que você conquistou.

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

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

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

Oito propriedades de café
em Tocos do Moji recebem
 o certificado do programa

“Certifica Minas” do
Governo do Estado

Tocos do Moji tem uma área de cerca
de 200 hectares de Café que envolve o
trabalho  de , aproximadamente, 150
produtores diretamente. Para melhorar a
qualidade do Café, a vida e a renda do
Produtor, preservando o meio ambiente,
a EMATER-MG realiza o trabalho de
CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES
CAFEEIRAS.

O CERTIFICA MINAS é um Programa
Estruturador do Governo de Minas ,
executado pelo IMA e pela EMATER-
MG , que contribui para a superação das
barreiras zoofitossanitárias existentes,
criando facilidades para o acesso de
Produtos aos Mercados Internacionais.

A Certificação é uma garantia  de que
as propriedades adotam as boas práticas
agrícolas em todos os estágios da
produção, atendendo as normas
ambientais e trabalhistas.

O programa CERTIFICA MINAS CAFÉ
visa atender as exigências dos Mercados,
permite o acesso dos Agricultores
Familiares a certificação, promover o
aperfeiçoamento contínuo, inserir os
cafés de Minas Gerais nos diferentes
Mercados, posicionar o Café mineiro no
contexto da alta qualidade e atender a

legislação brasileira.
Os motivos para os Cafeicultores

aderirem ao CERTIFICA MINAS CAFÉ
são: o baixo custo da implantação e
manutenção da certificação, melhoria na
gestão e organização da propriedade,
profissionalização dos produtores e
colaboradores, adequação social e
ambiental, rastreabilidade e segurança
alimentar, assistência técnica
diferenciada, propriedades em
conformidade com as exigências do
Mercado, maior aptidão para participar
das principais certificadoras
internacionais. Os consumidores terão a
certeza de que estarão consumindo
alimentos seguros, com alta qualidade e
saudáveis, sendo sustentáveis os
processos  de produção e de pós-colheita.

As metas estaduais, para 2012, são 1.431
propriedades certificadas, 50.000 hectares
em café certificado e 2.000.000 de sacas
produzidas.

Conforme o Eng.º  Agrônomo da
EMATER de Tocos do Moji , Luiz
Fernando Faria , já  estão certificadas oito
propriedades no município.  Para maiores
informações, procure o escritório local da
EMATER de sua cidade.

Produtores de café de Tocos do Moji

Venho, através deste virtuoso instrumento comunicativo, proferir singelas, porém,
sinceras palavras de agradecimento pela expressiva votação por mim obtida no
pleito eleitoral do último dia 7.

Inicialmente, quero frisar e enaltecer, campanha árdua e sem máculas realizada
por minha equipe, o que redundou em mim, o resultado de sucesso, o qual desejo
dividir com o meu eleitorado e com todos
aqueles que, de certa forma, contribuíram
para tal façanha.

Não existe vitória sem esforço. E todo
meu esforço foi recompensado com a
minha eleição. Ademais a confiança do
meu eleitorado em meio será
recompensada, na mesma, proporção,
com muito empenho e muito trabalho de
minha parte.

Trabalho, esse, não somente eu prol dos
titulares dos meus 350 votos, mas de toda
população Tocosmojiense.

Ratifico o meu agradecimento e o meu
comprometimento com o progresso de
nossa cidade, pautados na honra, na
honestidade e na integridade.

Obrigada a todos.
Cecília Maria da Silva

Vereadora Eleita – Tocos do Moji

Agradecimento ao povo de Tocos do Moji
Venho, através deste meio de

comunicação, agradecer a todas
as pessoas que carinhosamente

me receberam em suas
residências para muitas conversas

agradáveis nestes últimos dois
meses. Foram momentos de

muita alegria e ami zade em que
pudemos anali sar diversas

situações de nossa gente. A todos,
sem exceção, agradeço de coração

pelo apoio e orações que recebi
em momentos difíceis. Graças a

Deus e a Nossa Senhora
Aparecida tudo está sendo

resolvido da melhor maneira
possível e espero continuar sendo
o mesmo Moacir da Pastelaria de

sempre, de braços e portas
abertos a toda população.

Muito obrigado a todos e que
Deus  nos abençoe sempre!

Moacir Donizete Carvalho

Agradecimento
Informe Publ ici tário

IP
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Agrônomo da Prefeitura de Senador

José Bento participa de treinamento do
“Programa Balde Cheio” em Paraguaçu

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro, o
Engenheiro Agrônomo Carlos Wessel Neto,
da Prefeitura de Senador José Bento
participou em Paraguaçu de mais um
treinamento para o “Programa Balde Cheio”

do município. O Programa, que é uma
parceria com a Faemg e Senar-MG, mostrou
os aspectos econômicos que envolvem a
atividade leiteira, projetos que estão
funcionando em todos país e também

melhorias no rebanho.
Maiores informações do “Programa Balde

Cheio” de Senador José Bento podem ser
obtidas com o Engenheiro Agrônomo Carlos
pelo telefone: (35)3426-1034.

Rodovia MG 290
Próximo a

Tecelagem Damata

Fazendo
lanche

Sexta-feira,
Sábado e

Domingo à
partir das

18h30 até à
meia-noite.
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Nota importante: É bom lembrar a população, que na publicação deste Balancete da Prefeitura de Borda da Mata,
quando aparece saldo para o mês seguinte com um determinado valor, não significa que esse dinheiro em caixa da
Prefeitura possa ser usado onde a administração quiser. Nesse valor estão incluídas todas as verbas vinculadas e
saldos de alienação, ou seja, com destino certo para ser investido. Não pode ter sua função transferida para outro
setor. Também há verbas de convênio, como é o caso do Pró-infância, que será para construção de uma Creche e
está na conta do município quase um milhão de reais e não pode ser gasto em outro setor de maneira alguma.
Também vale lembrar que no último dia do mês entra dinheiro no caixa da Prefeitura, que estão compromissados
logo no início do mês.

Tribunal de Contas de  MG
homenageia 24 personalidades com
o Colar do Mérito da Corte de
Contas Ministro José Maria Alkmin

Bordamatense que trabalha no Ministério Público de Contas
 de MG participa da solenidade em Belo Horizonte

O Tribunal de Contas de Minas Gerais
(TCEMG) homenageou, no dia 04 de
outubro, 24 personalidades com o Colar
do Mérito da Corte de Contas Ministro
José Maria de Alkmim. Durante a
cerimônia, o Conselheiro Corregedor do
TCE-MT, Antonio Joaquim Moraes
Rodrigue s Neto, pediu apoio do
Governador de Minas Gerais, Antonio
Anastasia, na defesa da criação do
Conselho Nacional dos Tribunais de
Contas.
O Conselheiro Antonio Joaquim, um dos
homenageados da cerimônia, destacou
a importância do envolvimento do
governador na defesa da emenda
constitucional que propõe a criação do
Conselho. “Precisamos do vosso apoio
e engajamento para ajudar a consolidar
o sistema nacional do controle externo”,
disse ele, dirigindo-se à Anastasia.
Na oportunidade, o Conselheiro Antonio
Joaquim fez uma homenagem especial
ao governador de Minas Gerais com a
entrega do Colar do Mérito da Atricon
Ministro Miguel Seabra Fagundes,
concedida pela Atricon.
Em seu discurso, o Governador Antonio
Anastasia agradeceu a homenagem e
destacou a importância da criação do
Conselho. Segundo ele, a “presença
desse conselho nacional integrando não
só o Tribunal de Contas da União, mas
também seus congêneres estaduais,
seria um grande avanço em prol do
controle externo”.
Solenidade:
O Presidente do TCEMG, Conselheiro
Wander ley Ávila,  no discur so de
abertura da solenidade destacou que
“cabe ao Tribunal de Contas medidas
eficazes para exercer de fato o controle
tempes tivo, inte nsificando  ações
pedagógicas para dimi nuir os
questionamentos e dúvidas, buscando
atender também a demanda da sociedade
por um serviço público de qualidade”.
Falando em nome dos homenageados,
o Vice-Presidente do Tribunal de Contas
da União (TCU), Ministro Augusto
Nardes, agradeceu a indicação para
receber o Colar do Mérito e lembrou que
“essa comenda já distinguiu brasileiros
de escol e gabaritadas instituições,
todos co m relevantes s erviços
prestados a esse tribunal de contas”.

Os agraciados:
A Secretária de Estado de Educação, Ana
Lúcia Almeida Gazzola; a Defensora
Pública-Geral do Estado de Minas
Gerais, Andréa Abritta Garzon Tonet; a
Procuradora do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Cristina Andrade Melo; o
Procurador do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Daniel de Carvalho
Guimarães; o Chefe do Estado-Maior da
Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel
PM Divino Pereira de Brito; a
Procuradora do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Elke Andrade Soares de
Moura Silva; o Procur ador da
Procuradoria Regional da República - 1ª
Região, Eugênio Pacelli de Oliveira; o
Procurador do Ministério Público de
Contas do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, Fabrício
Macedo Motta; o Secretário-Adjunto da
Secretaria de Estado de Casa Civil e
Relações Institucionais, Flávio Henrique
Unes Pereira;  o Desembargador do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, José Flávio de Almeida; a
Desembargadora do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, Márcia
Maria Mi lanez; o Procurador do
Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais,
Marcílio Barenco Corrêa de Mello; o
Comandante-Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais, Coronel. PM Márcio
Martins Sant’Ana; o médico, Mozart de
Oliveira; o Presidente da Fundação
Hospital de Olhos e Cônsul Honorário
do Canadá em Minas Gerais, doutor
Ricardo  Queiroz Guimarães; a
Procuradora do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, Sara Meinberg Schmidt
de Andrade Duarte; a Desembargadora
do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, Vanessa Verdolim Hudson
Andrade . O Vice-Presi dente e
Corregedor do Tribunal de Contas da
União, Ministro Augusto Nardes e o
Presidente da Atricon, Conselheiro-
Correge dor do TCEMT, Antônio
Joaquim Moraes Rodrigues Neto
receberam a homenagem referente ao
exercício de 2011.

Cel. Martins-
Chefe do

Gabinete Militar
do Governador de

MG- Cel.
Sant’Ana

Comandante
Geral da Policia
Militar de MG –
Cel.  Brito Chefe
do Estado-Maior

da Polícia Militar
- o Bordamatense

Harley Fabiany,
Chefe de Gabinete

do Ministério
Público de

Contas de 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.

Medicamentos, perfumarias e
manipulação de fórmulas em geral.

Praça Nossa Senhora do Carmo, 64
Borda da Mata - MG.

Telefones:3445-1914 - Drogaria
                   3445-3175 - Manipulação

          3445-5000  - Cervo

Faça já seu cartão Santa Izabel
 e ganhe descontos de 15% a 75%.
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Carta de Agradecimento – Senador José Bento

Senador José Bento, 10 de outubro de 2012.

SENADOR JOSÉ BENTO!!!

Tantos olhos voltados para ti...
Senador José Bento havia-me sido descrita como uma cidade sem lei, como terra de ninguém... como cidade

perdida no meio do nada...
Talvez um dia já tenha sido... não hoje...
E é com muita honra, respeito e admiração que vejo esse povo guerreiro de Senador José Bento, que luta

bravamente pelo sustento de suas famílias... pela reconstrução de sua cidade... para manter a esperança em um
futuro melhor... e mais seguro...

FLÁVIO DE SOUZA PINTO – cujo propósito de DEUS está em ti, pois todo poder emana de DEUS – digo que
estás no caminho certo. O admiro por isso... Agir com mãos de ferro, às vezes é inevitável. Críticas virão... E sei que
não se abalará por isso... Pelos relatos que tenho, acredito que esta foi a eleição mais tranqüila e segura que
Senador José Bento já teve, não por se tratar de “eleições municipais”, mas pelo empenho, firmeza, competência e
determinação que presenciei de tua pessoa, desde o momento em que assumiu até o último momento. Tenho
certeza que seus objetivos serão alcançados. Parabéns!...

Meu carinho e agradecimento especial ao Ilustre Juiz de Direito, designado Juiz Eleitoral, para as eleições de
2012, em Senador José Bento, DR. NAPOLEÃO DA SILVA CHAVES e seus Assessores, que receberam nossa
equipe com muita atenção e presteza. Obrigado!!!

Agradeço a participação ativa do Ministério Público, por seu representante o Promotor de Justiça, DR. FABIANO
LAURITO, para garantir a lisura do pleito.

Meus sinceros agradecimentos, de coração e com toda honra, a equipe da Polícia Militar do município de
Senador José Bento, sob o Comando do SARGENTO GUILHERME OLIVEIRA, que estiveram sempre alertas e
prontos para atender, cumprindo com profissionalismo, competência, responsabilidade e dedicação suas
designações. Deixando seus lares, suas famílias, para garantir-nos segurança a fim de que também pudéssemos
desempenhar nosso trabalho com tranqüilidade. Agradeço a cada um de vocês.

Agradeço também, a equipe da Polícia Civil, que deslocou de Pouso Alegre sob o Comando do Delegado DR.
GILSON BERALDO BALDASSARI, para apoiar e integrar a nossa equipe, de forma a dar-nos condições de
cumprir nossos trabalhos.

Agradeço os Servidores do Cartório Eleitoral e amigos, RENATO COELHO MOURA e BRUNO PATRÍCIOS
PAIVA que com suas vastas experiências na Justiça Eleitoral, cumpriram com maestria suas designações e muito
ensinou-me nesse Pleito Eleitoral.

Meus sinceros agradecimentos aos Mesários, Secretários de Prédio, Coordenadores, Zeladores, Motoristas,
Técnicos, Voluntários... a todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização dessa Eleição-2012, em
Senador José Bento.

E o mais importante agradecimento... a DEUS por ter-me permitido estar aqui, com todas as lutas, todas as
provações e principalmente todas as vitórias.

Agradeço a DEUS mais uma vez por me permitir fazer parte dessa Equipe e ter sido agraciado com a presença de
cada um de vocês...

A essa grande Equipe, o meu muito obrigado!!!
DEUS abençoe a todos vocês.
Com minha mais sincera gratidão,

Raimundo Batista Franco
Presidente do PSD de Senador José Bento

Semana do Idoso em Senador José Bento
é marcada por muitas atividades

A P re fe it ura de Se nador  J os é
Be nt o ,  at r avé s  do  Cent r o de
Referência de Assistência Social,
realizou do dia 24 a 28 de setembro  a
comemoração da Semana do Idoso.
Foram muitas atividades durante a
s emana c omo : Apre s entaç ão  de
Teatro – Participação dos alunos da
Escola Municipal; Palestra “Um novo
ol har so br e a Ter ce ir a Idade” –

Par ticipação de pro fissi onais  do
CAP S de P ouso Alegre; Pales tra
“Vio l ê nc i a co nt ra o  Ido s o” –
Part ici paç ão  da P oli ci a Mili tar;
Animação e conscientização sobre a 
importância do Respeito ao Idoso –
P ar ti ci pação : Marl y Aqui no  da
cidade de Ipuiúna; Palestra “Mente
sã e Corpo são”- Participação da
ps ic ó l oga Flavi ana de Cáss i a

Rodrigues; Palestra “Cuidados com
o Sol” – Participação da Enfermeira,
Joice Lemos; Atividades físicas –
Participação Fisioterapeuta Roseane
Vilas Boas; Apresentação do Coral
de Congonhal; Atividades Lúdicas e
enfim um encerramento festivo.

A semana do idoso foi realizada no
CRAS “Dona Catarina Floriano de
Souza”.

Semana do Idoso em Senador José Bento

Obras do asfalto de
Tocos do Moji continuam

 em ritmo acelerado
As obras do asfalto que liga Tocos do

Moji a Borda da Mata continuam em ritmo
acelerado, tanto que a se o tempo ajudar,
ate o final do ano, pelo menos a parte de
pavimentação deve estar concretizado,
devendo ficar faltando apenas
acabamento como meios fios, saídas de
água, entre outros detalhes. No
município de Borda da Mata, a
terraplenagem está praticamente pronta

e já estão colocando a base para o asfalto,
no final do Morro do Jacu, também já
estão colocando as  manilhas para
finalizar as obras iniciadas pela outra
empresa que estava fazendo as obras. O
prefeito Antonio Rosário, sempre está
acompanhando as obras e acredita que
até o final do ano, as obras de
pavimentação estejam realmente
concluídas.

Veja nas fotos como
estão as obras do

asfalto:

Imagem de Nossa Senhora
das Graças em Bom Repouso

ganha praça no local
A Prefeitura de Bom Repouso

começou a construir a Praça em volta da
imagem e da capela de Nossa Senhora
das Graças. De acordo com a Secretaria
de Obras, essa praça visa dar mais

conforto e comodidade aos visitantes
que costumam passar pela imagem, que
é um dos marcos turísticos do Sul de
Minas. As fotos abaixo mostram o início
da construção:

Escola de Futebol de Borda da Mata
fecha parceria com Atlético Mineiro

No início de outubro, o diretor da
escola de futebol R.A Soccer de Borda
da Mata Rogério Henrique esteve em BH,
no  Centro de Treinamento do Clube
Atlético Mineiro, onde apresentou o
projeto da escola.

Após uma reunião com o coordenador
da base do Galo: André Figueiredo, o
Clube se dispôs a  enviar um observador

a cidade e também para receber os atletas,
que se destacarem, em seu alojamento
na Cidade do Galo.

A escola de futebol R.A. Soccer de
Borda da Mata é o mais novo núcleo da
empresa Rezende Alves Sports que conta
no total com quatro escolas na região, o
R.A Soccer de Borda da Mata cresceu e
nesse mês atingiu 100 alunos.


