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Senador José Bento recebe mais
um ônibus escolar através de
emenda parlamentar do
Deputado Odair Cunha
A Prefeitura de Senador José Bento
conseguiu mais um ônibus para o
transporte escolar do município. Este foi
através de uma emenda parlamentar do
Deputado Federal Odair Cunha. No dia
23 de novembro, o prefeito Flávio de
Souza Pinto esteve em Belo Horizonte
para receber mais este benefício para a
população, das mãos do Deputado
Estadual, Ulisses Gomes, representando
o Deputado Odair Cunha. Também
participou da solenidade o Governador
Antonio Anastasia. “Fico feliz por mais
esta nossa conquista e, em nome da
população bentense, agradeço ao
carinho do Deputado pelo nosso
município”, enfatiza Flávio.

A luta por este ônibus para o
transporte escolar serve para destacar
o empenho do prefeito Flávio de Souza
Pinto na busca de projetos como esse,
em que beneficia a população,
especificamente os mais carentes. Pois,
o transporte escolar, além de ser um
direito, é um privilégio tê-lo com
qualidade. Esse é o grande legado que o
Prefeito tem deixado para a cidade de
Senador José Bento: O trabalho
constante com um único objetivo que é
dar um pouco mais de qualidade de vida
a população, seja na área social, infraestrutura, saúde, educação, em fim, suas
ações está tornando a cidade cada vez
melhor.

CRAS de Senador José Bento
Projeto: Lar Saudável 2012
Durante os meses de Agosto a Setembro, o CRAS de Senador José Bento realizou mais um projeto voltado às famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, através de palestras socioeducativas realizadas por diversos profissionais. Este projeto
teve como objetivo oferecer orientações a cerca de vários temas pertinentes em busca de seus direitos e deveres.
PROFISSIONAL
DESCRIÇÃO DO TEMAABORDADO
Gestora do Programa Bolsa Família
Condicionalidades na Saúde e Educação
Psicóloga do CRAS
Autoestima
Gestora da Secretária de Assistência Social
Economia Doméstica
Nutricionista da UBS
Alimentação Saudável
Agente Epidemiologista
Higiene do lar
Enfermeira da ESF
Higiene Pessoal
Assistente Social
Família
Coordenador do PEP
Direitos Previdenciários
Equipe CIAMPAR
Violência Doméstica
Cozinheira e Técnico de limpeza
Lanche e limpeza geral
Este projeto foi realizado através das parcerias entre: Secretária de Assistência Social, ESF, Epidemiologia, Programa de
Educação Previdenciária de Poços de Caldas (PEP) e Centro Integrado de Atenção a Mulher de Pouso Alegre e Região (CIAMPAR).

Prefeito Flávio
recebendo a chave do
ônibus pelo Deputado
Ulisses e sendo
cumprimentado pelo
Governador durante a
entrega

Projeto Lar Saudável do CRAS de Senador José Bento
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Tel.:(35)3445-2729
E-mail - jpcmoraes@adv.oabmg.org.br

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

ACADEMIA JL

JC Contabilidade

Ginástica Localizada e Musculação
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

CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Maria Carolina B. de Oliveira

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

CRP - 04.27797

EXPEDIENTE: UMA PUBLICAÇÃO DA EMPRESA

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

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
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Mês
Dia
Janeiro
16 - 31
Fevereiro
15 -29
Março
15 - 30
Abril
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Fazendo
lanche
Sexta-feira,
Sábado e
Domingo à
partir das
18h30 até à
meia-noite.

Bairro dos Bentos na zona
rural de Bom Repouso
tem o calçamento feito
pela Prefeitura concluído

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!!!

CLÍNICA MÉDICA SÃO LUCAS
Atendimento Médico e Fisioterapêutico especializado

Áreas de atendimento
A Pre fei tur a de Bom Re pouso
conclui mais uma importante obra de
calçamento no município. Trata-se
do calçamento feito no bairro dos
Bentos, na zona rural do município,
a c erca de ci nco quilôm etros da
cidade.
Com a conclusão dessa obra, que

vai melhorar muito a qualidade de
vida dos moradores daquele bairro,
i nc lus i ve par a a r eal i zaç ão de
eventos, já que elimina o barro e a
po e ir a, a at ual adm i ni s t raç ão
de mo ns t r a o c o mpr o m i ss o e
ser iedade e m seus tr abal hos por
todo o município.

Médica
Neurologia
Pediatria
Endocrinologia
Clínica Geral

Fisioterapeutica
Neurológica (adulto e infantil)
Traumato- ortopédica
Esportiva
Cardiorrespiratória

Geriátrica
Estética
DTM
Pilates (solo)
Saúde do trabalhador
RPG (breve)

Telefone:
(35)34452326
Avenida Lauro Megale, 230 - São Judas - Borda da Mata - MG

Prefeitura de Tocos do Moji
paga a outra metade do 13º
salário do funcionalismo
que optou por não receber
50% em junho agora
dia 30 de novembro
Hoje, dia 30 de novembro, a Prefeitura
de Tocos do Moji está pagando a outra
met ade do décim o ter ceiro dos
funcionários que optaram não receber
essa parcela em junho. O prefeito
Antonio Rosário informa ainda que o

Estrada antes do calçamento e início das obras

restante do 13º salário dos funcionários
será pago na semana de 10 a 14 de
dezembro, isso para todos. Já a folha de
pagamento será paga no seu dia normal,
último dia útil do mês, que será dia 28
de dezembro.

Rodovia MG 290
Próximo a
Tecelagem Damata

Foto tirada quando as obras estavam em fase de conclusão

Stress
Em uma conferência, ao explicar para a
platéia a forma de controlar o estresse, o
palestrante levantou um copo com água
e perguntou:
-”Qual o peso deste copo d’água? “
As respostas variaram de 250g a 700g.
O palestrante, então, disse:
- “O peso real não importa. Isso
depende de por quanto tempo você
segurar o copo levantado.”
”Se o copo for mantido levantado
durante um minuto, isso não é um
problema.
Se eu o mantenho levantado por uma
hora, vou acabar com dor no braço. Mas
se eu ficar segurando um dia inteiro,
provavelmente eu vou ter cãibras
dolorosas e vocês terão de chamar uma
ambulância.”
E ele continuou:
STRESS
- “E isso acontece também com o
estresse e a forma como controlamos o
estresse. Se você carrega a sua carga por
longos períodos, ou o tempo todo, cedo
ou tarde a carga vai começar a ficar
incrivelmente pesada e, finalmente, você
não será mais capaz de carregá-la.”
”Para que o copo de água não fique
pesado, você precisa colocá-lo sobre
alguma coisa de vez em quando e
descansar antes de pegá-lo novamente.
Com nossa carga acontece o mesmo.
Quando estamos refrescados e
descansados nós podemos novamente
transportar nossa carga.”
Em seguida, ele distribuiu um folheto
contendo algumas formas de administrar
as cargas da vida, que eram:
1 * Aceite que há dias em que você é
o pombo e outros em que você é a
estátua.
2 * Mantenha sempre suas palavras
leves e doces pois pode acontecer de
você precisar engolir todas elas.
3 * Dirija com cuidado. Não só os
carros apresentam defeitos e têm recall
do fabricante.
5 * Se não puder ser gentil, pelo
menos tenha a decência de ser vago.
6 * Se você emprestar R$200,00 para
alguém e nunca mais vir essa pessoa,
provavelmente valeu a pena pagar esse
preço para se livrar dela.

7 * Pode ser que o único propósito
da sua vida seja servir de exemplo para
os outros.
8 * Nunca compre um carro que você
não possa manter.
9 * Quando você tenta pular
obstáculos lembre que está com os dois
pés no ar e sem nenhum apoio.
10 * Ninguém se importa se você
consegue dançar bem. Para participar e
se divertir no baile, levante e dance,
pronto.
11 * Lembre que é o segundo rato
que come o queijo - o primeiro fica preso
na ratoeira. Saiba esperar.
13 * Lembre, também, que sempre tem
queijo grátis nas ratoeiras.
14 * Quando tudo parece estar vindo
na sua direção, provavelmente você está
no lado errado da estrada.
15 * Aniversários são bons para você.
Quanto mais você tem, mais tempo você
vive.
16 * Alguns erros são divertidos
demais para serem cometidos só uma vez.
17 * Podemos aprender muito com
uma caixa de lápis de cor. Alguns têm
pontas aguçadas, alguns têm formas
bonitas e alguns são sem graça. Alguns
têm nomes estranhos e todos são de
cores diferentes, mas todos são lápis e
precisam viver na mesma caixa.
18 * Não perca tempo odiando alguém,
remoendo ofensas e pensando em
vingança. Enquanto você faz isso a
pessoa está vivendo bem feliz e você é
quem se sente mal e tem o gosto amargo
na boca.
19 * Quanto mais alta é a montanha mais
difícil é a escalada. Poucos conseguem
chegar ao topo, mas são eles que admiram
a paisagem do alto e fazem as fotos que
você admira dizendo “queria ter estado lá”.
20 * Umapessoarealmente feliz é aquela
que segue devagar pela estrada da vida,
desfrutando o cenário, parando nos pontos
mais interessantes e descobrindo atalhos
para lugares maravilhosos que poucos
conhecem.
“Portanto, antes de voltarem para casa,
depositem sua carga de trabalho/vida no
chão. Não carreguem para casa. Vocês
podem voltar a pegá-la amanhã. Com
tranquilidade.”

“Não confunda jamais
conhecimento com
sabedoria.Um o ajuda a
ganhar a vida; o outro a
construir uma vida.”
Autor desconhecido

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
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Secretaria Municipal de Educação de Borda da Mata
está entre as 50 melhores do país, segundo pesquisa
Com material didático do Sistema de
Ensino NAME/COC, professores e
monitores capacitados, merenda escolar
de qualidade, infraestrutura e tecnologia

de ponta, as escolas da Rede Municipal
de Ensino de Borda da Mata são
referência de qualidade. O município
investe, em média, 33% da verba pública

Internet gratuita em Borda
da Mata atrai estudantes

Na PraçaAntônio Megale, no Terminal
Rodoviário e na Praça do Bairro Santa
Cruz em Borda da Mata, a internet sem
fio gratuita tem atraído crianças e
jovens. No celular, tablet ou notebook,
sempre é possível encontrar um grupo
navegando nas redes sociais, fazendo
pesquisas ou jogando on line.
Os aluno s do 9º ano da Escola
Estadual Lauro Afonso Megale, Ana
Caroli na, Tainá, Paulo Eduardo e
Jefferson se reuniram na praça para fazer

na Educação, 8% a mais que o mínimo
exigido. São por esses motivos que, em
novembro de 2012, a Secretaria Municipal
recebeu mais um prêmio, o “Troféu
Gestor Nota 10” realizado pela empresa
privada MS Brasil e entregue às 50
melhores Secretarias de Educação do
país.
Ao longo dos últimos quatro anos, a
Secretaria de Educação de Borda da
Mata, comandada pela pedagoga Gláucia
Brandão Guilherme tem recebido prêmios
e certificados por conta do trabalho
desenvolvido, entre eles, o certificado
de Gestão Eficiente da Merenda Escolar,
promovido pela Ação Fome Zero, por
conta da administração criativa e
inovadora na merenda; em outubro deste
ano, a Escola Municipal Diva Ribeiro dos
Santos, do Bairro Santa Rita, teve um
projeto selecionado entre oito municípios
participantes em um concurso cultural
promovido pelo Sistema de Ensino
NAME/COC. A escola foi premiada com
uma lousa digital de 78 polegadas, com
projetor de curta distância e será a
primeira de Borda da Mata a utilizar este
equipamento. A professora responsável
por aplicar o projeto vencedor, Ivana
Helena Delfino Henrique, recebeu um

notebook em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido.
No Ideb (Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica), a nota da rede
pública do município saltou de 5.9 em
2009 para 6.4 em 2011. De acordo com o
portal do MEC (Ministério da Educação),
o índice é medido a cada dois anos e o
objetivo é que o país tenha nota 6 em
2021, correspondente à qualidade do
ensino em países desenvolvidos. Em
Borda da Mata, a previsão é que, nesta
mesma data, o rendimento seja de 7.1.
De acordo com a MS Brasil, os critérios
utilizados para se chegar aos 50 nomes
entre mais de cinco mil municípios
brasileiros, são: análise de obras
realizadas na área da Educação, projetos
de implantações pedagógicas, análise
dos recursos aplicados com os 25% da
verba pública, entre outros. A pesquisa
é feita em sites governamentais e
principais meios de comunicação. Para
Gláucia, este prêmio é o reconhecimento
de um trabalho feito por profissionais da
área com amor e dedicação “trabalhamos
tentando fazer o nosso melhor sem
pensar que existem pessoas de outras
áreas observando nosso trabalho.
Ficamos honrados em receber um prêmio

pelo desempenho da Educação no
município. Este prêmio é a coroação do
trabalho de uma equipe que pensa e vive
a Educação como a única forma de mudar
a vida das pessoas. Não podemos deixar
de citar também o apoio irrestrito do
Prefeito Edmundo que também acredita
que só pela Educação podemos mudar o
ser humano e consequentemente o
mundo”.
Gláucia é também autora do livro
Orientações para o Trabalho com a
Educação Infantil, utilizado na Rede
Municipal e também no curso de
Pedagogia da Unesp (Universidade
Estadual Paulista) pelo professor
Romualdo Dias em 2011.
De acordo com a Secretária, para os
próximos quatro anos, a meta é levar o
Projeto Escola Modelo as outras duas
escolas que ainda não o receberam,
construir mais um CEMEI e centralizar a
Educação Infantil, de crianças de 4 e 5
anos, em um só prédio, específico para
atender a demanda destes estudantes,
“entendemos que a Educação Infantil é
a etapa mais importante da Educação
Básica. O desenvolvimento alcançado
nesse período determinará toda sua
trajetória de vida” conclui.

um trabalho escolar. “A gente vai fazer
um telejornal e estamos esperando o
entrevistado para gravarmos” responde
uma das estudantes, e nquanto
esperava, Jefferson aproveitava a
internet gratuita para checar os recados
na rede social.
Na cidade, a internet funciona desde
o início de 2011 e de acordo com o
secretário de Administração Geral, Célio
Cabral, a intenção é aumentar os pontos
de acesso nos próximos anos.

Praça no Bairro Santa
Terezinha em Borda da
Mata já está em obras

Escola do Bairro Santa Cruz, uma das escolas
públicas mais modernas da região

Professores da Rede Municipal participam
periodicamente de cursos e palestras

A praça pública urbanizada no bairro Santa Terezinha, no terreno
onde está a mina d’água, na Rua Carmen M. Tomazolli está em
andamento. O investimento é de R$ 79.701,41.

Os interessados em publicar
mensagens de Natal e Fim de Ano
no Tribuna Popular deverão
entregar na redação até
o dia 06 de dezembro.
Anuncie no Tribuna Popular.
2.000 exemplares distribuídos
gratuitamente em quatro municípios
e no site do Tribuna Popular com
média de 400 visitas/dia e
cerca de 500 cidades/mês.
Acesse, divulgue e venda...
www.guiadosuldeminas.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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Professor Universitário de Borda da Mata recebe prêmio em Brasília
João Paulo de Toledo Gomes, professor do IFSULDEMINAS – Câmpus Passos, participou da 4ª edição do Prêmio Melhores Práticas da Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P). As melhores práticas de sustentabilidade na administração pública são reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente.
Os vencedores do 4º Prêmio Melhores
Práticas da Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P) foram
premiados no dia 21 de novembro, em
Brasília. Entre eles estava uma ação do
IFSULDEMINAS, Câmpus Passos,
coordenada pelo professor João Paulo
de Toledo Gomes, de Borda da Mata,
coordenador do curso de Informática.
Ao todo foram 12 finalistas, em quatro
categorias, e quatro menções honrosas.
“O governo tem que dar o exemplo”,
afirmou a secretária de Articulação
Institucional e Cidadania Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Samyra Crespo. O professor João Paulo
explicou que a base do projeto foi
conseguir parceiros que fornecessem
material obsoleto de informática, como
HD’s, placas, monitores, etc. e, com eles,

montar um laboratório que tem atendido
diariamente os cerca de 100 alunos do
curso técnico de Informática do
IFSULDEMINAS. Mesmo sem recursos
imediatos, o professor encontrou uma
medida ambientalmente sustentável para
aprimorar o conhecimento prático dos
discentes do campus. A cerimônia
contou com a presença do Secretário
Executivo do MMA, Francisco Gaetani,
do Secretário de Recursos Hídricos e
Ambiente Urbano, Pedro Wilson, do
Diretor Executivo da Caixa Econômica
Federal, Emílio Carmignan, e do
Presidente da Associação de Catadores
do Jardim Gramacho, Tião Santos.
“Reciclagem não é coisa de gente pobre,
é coisa de gente inteligente”, disse Tião
ao entregar os prêmios. Segundo ele, a
premiação é importante por reconhecer

o trabalho daqueles que fazem algo pelo
meio ambiente. AA3P é um programa que
busca incorporar os princípios de
responsabilidade socioambiental na
administração pública, por meio do
estímulo a ações que envolvam
mudanças de atitudes, investimentos,
compras, contratações e serviços
prestados. O programa prevê a
sensibilização e capacitação dos
servidores, a gestão adequada dos
recursos naturais utilizados e dos
resíduos gerados, além da promoção da
melhoria da qualidade de vida no

ambiente de trabalho. A A3P surgiu em
1999 como ação voluntária dos
servidores do MMA. Dez anos depois,
foi realizada a primeira edição do Prêmio,
com 23 instituições públicas e 41 projetos
inscritos. Já a segunda edição ocorreu
em 2010, onde foram contabilizados 21
instituições e 33 projetos inscritos. Na
terceira edição, 26 instituições e 39
projetos foram inscritos. Este ano, no 4º
Prêmio foram inscritos 74 projetos –
número recorde. Categoria Destaque da
Rede A3P 1. Prefeitura Municipal de
Ibiporâ (PR) – Programa de Separação

do Lixo 2. Conselho Superior da Justiça
do Trabalho – Guia de Contratações
Sustentáveis da Justiça do Trabalho.
3. Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais – campus Passos – 2RComp –
Reciclagem e Reaproveitamento de
Computadores Obsoletos Menção
honrosa – Instituto Natureza do
Tocantins – Naturatins – Sensibilização
e Capacitação dos servidores por meio
da oficina Reci_Art.
Firmino Júnior

Professor João
Paulo em Brasília
e durante a
premiação

Certificado
e Troféu da
Premiação

Dr. Mário Lúcio A. Mattozo

Levantamento topográfico em área rural: Georreferenciamento, divisão de terras,
retificação de áreas, usacapião, reserva legal, entre outros serviços de topografia.
E-ma il :j rt op og rafia 87 @hot ma il .com

PANIFICADORA FLOR DA MATA

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

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

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

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

Rua Pe. José Oriolo, 16 - Pça. Nossa Senhora do Carmo, 85
Centro-Borda da Mata - MG
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DIRETO DA POLÍCIA
Sargento Junqueira
Dois homens são presos em Borda da Mata
suspeitos de furtar gado na região
No dia 11 de novembro, o Sr. S. S. C. compareceu até o Pelotão da Polícia Militar
alegando que provavelmente durante a madrugada alguns indivíduos teriam entrado
em sua propriedade e furtado 04 cabeças de gado, levando também uma corda que
utilizava para amarrar os animas. De posse das informações a Polícia Militar iniciou
intenso rastreamento em busca do possível autor. Durante abordagem a um veículo
suspeito foi encontrada uma corda com as mesmas características mencionadas pela
vítima, sendo que a própria vítima reconheceu a corda como sendo a sua. Diante
disso os autores L. B. F e M. G. O foram presos em flagrante e conduzidos a Delegacia
de Polícia.

Menores usuários de drogas denunciam traficante
que é preso próximo a Praça da Bíblia
Durante realização de operação batida policial de combate as drogas no dia 14 de
novembro, foram abordados vários menores usuários os quais na presença de seus
genitores afirmaram que por várias vezes teriam comprado drogas do autor P. S. A. G.
o qual estaria traficando drogas em sua residência próximo à Praça da Bíblia. O autor
foi localizado, preso e conduzido juntamente com os menores até a Delegacia de
Polícia.
“Lembrando a todos que àqueles que tiverem qualquer informação a respeito de
tráfico de drogas e outros crimes, podem fazer suas denúncias pelos telefones 181,
190 ou 3445-1698. Fique tranqüilo, seu anonimato será garantido.”

Veículo perde controle em quebra-molas no bairro SantaRita,
bate em carreta e condutor de 18 anos morre no local
No dia 17 de novembro, de 2012, por volta das 0h15, a Polícia Militar recebeu
ligação informando que havia acontecido uma colisão com vítima fatal na AV. EDNA
MARIA DA SILVA RIBEIRO, bairro SANTA RITA, próximo ao portal da cidade,
sentido Ouro Fino. No local foi constatado a veracidade dos fatos, sendo que os
veículos eram um cavalo mecânico Mercedes Benz de cor branca, conduzido por R.
F. C. e um veiculo Ford/Ecosport/XLT1.6 de cor vermelha conduzido pela vítima fatal
J. M. M. M. Segundo a testemunha, o veículo Ecosport vinha em alta velocidade e
quando passou um quebra-molas perdeu o controle e veio a colidir com o cavalo
mecânico.

Motocicletas adulteradas são apreendidas no Morro do Urubu
No dia 20 de novembro,por volta das 21h40, a Polícia Militar recebeu denúncia via
190 de que três motocicletas teriam saído das imediações da Escola Lauro Afonso
Megale sentido ao Morro do Urubu, local que segundo a denúncia seria usado para
entrega de drogas. A Polícia deslocou até o local, sendo que durante abordagem
verificou se tratar dos indivíduos W.J.B de 22 anos e E.H.F de 16 anos, ambos
moradores da cidade de Bom Repouso, os quais estavam acompanhados das menores
D.L.X de 14 anos, J.M.L.X. de 13 anos e J.C.S. de 15 anos. Um terceiro suspeito, ao
notar a presença da Polícia acabou evadindo. No local, apesar de não ter sido
encontrado drogas, as motocicletas as quais estavam adulteradas foram apreendidas,
e as menores encaminhadas ao Conselho Tutelar.
ALERTA: A Polícia Militar de Borda da Mata alerta a população rural de que os
casos de furto de animais aumentaram no município e nas cidades vizinhas. As
pessoas podem colaborar com a Polícia dando informações sobre a presença de
pessoas estranhas nos bairros rurais bem como movimentação de veículos,
principalmente durante a noite. As informações poderão ser anônimas através do
telefone 190 ou 3445-1698.
POLÍCIAMILITAR DE MINAS GERAIS – NOSSA PROFISSÃO, SUAVIDA!

Jornalista é assassinado em Mato
Grosso do Sul por fazer denúncias
de autoridades políticas e
policiais em seu site “UH News”
O jornalista Eduardo Carvalho,
proprietário do site “Última Hora News”
e que desde o ano passado recebia
ameaças de morte pelas denúncias que
publicava, foi morto na noite de 21 de
novembro, a tiros na cidade de Campo
Grande (MS), informou a Polícia Civil ao
“G1”. Carvalho, um policial aposentado
de 52 anos que também exercia o cargo
de editor-chefe da publicação online, foi
baleado a noite por dois homens armados
com pistolas, que estavam em uma moto
e o esperavam em frente a sua casa no
bairro Giocondo Orsi em Campo Grande.
O comunicador, que chegava em casa
com sua mulher, manobrava sua moto
enquanto a mulher guardava o carro na
garagem e morreu em consequência de
três tiros em diferentes partes do corpo.
O empresário, que já havia sofrido um
atentado, dirigia o jornal digital que se
caracterizou por publicar fortes
denúncias contra diversos políticos e
policiais no Mato Grosso do Sul. As
informações publicadas pelo portal “UH
News” em geral eram baseadas em
revelações de fontes de instituições que
preferiam não se identificarem. Como o
jornalista já havia denunciado várias
vezes que sofria ameaças e temia por sua
vida, tinha licença para portar uma pistola
e para usar um colete a prova de balas de
uso exclusivo das Forças Armadas, que
não portava no momento do atentado. A
polícia informou que, apesar das
ameaças e de uma extensa lista de
pessoas denunciadas pelo jornal
eletrônico, ainda não tem pistas sobre
suspeitos nem sobre os motivos do

crime. Os responsáveis pela
investigação, no entanto, admitem que
o crime tem características de execução
por encomenda. O jornalista
assassinado havia publicado em sua
página no Facebook 13 de novembro um
comentário no qual se dizia “preparado
para o que der e vier” por estar disposto
a trazer à tona “muita coisa nesse final
de ano”. Na mesma postagem, disse: “o
baú tá cheio de ‘novidades’, cada uma
mais escabrosa que a outra” (sic). O
assassinato de Carvalho é o terceiro de
um jornalista ocorrido neste ano no Mato
Grosso do Sul. Em fevereiro, foi morto o
jornalista Paulo Rocaro, do “Jornal da
Praça” de Ponta Porã, que era famoso
por suas denúncias contra traficantes, e
em outubro a vítima foi o proprietário do
mesmo periódico, Luis Henrique
Georges. Segundo as estatísticas da
ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), o
novo homicídio eleva para nove o número
de profissionais de veículos de
comunicação assassinados no Brasil
desde o início do ano. A organização civil
“Campanha Emblema de Imprensa” (PEC,
na sigla em inglês) considera o Brasil o
quarto país mais perigoso no mundo para
jornalistas, atrás apenas da Síria (33
comunicadores mortos este ano),
Somália (16) e México (10). Em outubro,
durante a Assembleia que realizou em
São Paulo, a Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP) manifestou sua
preocupação pelo aumento do número
de jornalistas assassinados no país.
Fonte:R7

Jornalsita
Eduardo
Carvalho
assassinado em
Campo Grande

GRUPO IPÊ MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO

Três lojas para
melhor atendê-lo.
Borda da Mata - MG
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Inaugurada em Borda da Mata uma Unidade da Escolhinha Forcraques no Clube de Campo
Foi inaugurada em Borda da Mata, no
dia 23 de novembro, no Clube de Campo
Tiradentes uma Unidade da Escolinha de
Futebol Forcraques, comandada por
Brinquinho. A escolinha trabalhará com
garotos nascidos entre 1997 e 2006.
Os treinos serão as sextas-feiras, em
dois períodos, de manhã, das 8h30 às
10h30 e a tarde das 14h30 às 17h.
Para a criança participar é importante
que apresente um atestado médico
dizendo que está apto a praticar
atividade esportiva, além de xérox do

Boletim Escolar para comprovar
freqüência, xérox da RG e CPF e
autorização assinada pelos pais ou
responsáveis. A mensalidade será de
R$10,00.
Na inauguração, a equipe da
Forcraques de Borda da Mata enfrentou
a de Pouso Alegre em três categorias.
Dois alunos de Borda da Mata já estão
se destacando na Escolinha Forcraques.
Um é Guilherme Assis, do bairro São
Benedito na categoria 97 e André Luiz,
também do bairro São Benedito, na

mesma categoria. André já treinou no
Santos FC, já conheceu as instalações
do CT do Barcelona na Espanha e agora
está na Portuguesa de São Paulo.
Segundo Brinquinho, sua escolinha
está com vários garotos encaminhados
para diversos times importantes do país,
como São Paulo, entre outros.
Os interessados pela escolinha devem
entrar em contato pelos telefones: Tim –
9130-1888 – Oi– 8872-9396 – Vivo – 99585754 – Claro – 8408-1242.

Uma categoria que se enfrentou na inauguração

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
Drª. Thalita Cecília de Pádua Oliveira
CRO/MG 35388
André que está na Portuguesa

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

(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

Guilherme que também é destaque
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Prefeitura de Borda da Mata
adquire Mini carregadeira
para o Departamento de Obras
A Prefeitura de Borda da Mata, para
tentar atender a demanda dos serviços
que utilizam da retorescavadeira, acaba
de adquirir uma Mini carregadeira para
o Departamento de Obras no valor de

R$66.900,00. Segundo o prefeito
Edmundo, essa máquina vai ser muito
útil ao município, devido ao seu tamanho
que fica de fácil acesso a diversos
lugares.

Mais duas ruas de Borda da Mata
recebem calçamentos
A Pr efeitur a de Bo rda da Mata
co nti nua co m vári as obr as de
calçamento pelas ruas da cidade de

dive rsos bairros, as fo tos abaixo
mo str am mai s duas que est ão
recebendo o benefício que são a Rua

Rua Maria Luiza Brandão

Maria Luiza Brandão no bairro Santa
Terezinha e a Rua Paulo Sebastião
Guimarães no bairro Santa Rita.

Rua Paulo Sebastião Guimarães

Os interessados em publicar mensagens de Natal e Fim de Ano no
Tribuna Popular deverão entregar na redação até o dia 06 de dezembro

Publicações da Câmara Municipal de Borda da Mata
Nova Mini carregadeira da Prefeitura de Borda da Mata

Farmacêutica Bioquímica
responsável pelo Laboratório
Municipal de Análises Clínicas
de Senador José Bento participa
de Congresso Sulmineiro
em São Lourenço
A Farmacêutica Bioquímica
Dra.Poliana Biagioni Costa, responsável
pelo Laboratório de Análises Clínicas de
Senador José Bento, esteve nos dias 26,
27 e 28 de outubro participando do VI
Congresso Sul Mineiro de Laboratórios
Clínicos em São Lourenço, onde houve
diversas palestras de orientações para
serem aplicadas em Laboratórios de
pequeno e médio e porte.
A Dra. Poliana dá as principais dicas
para que as pessoas possam fazer um
exame laboratorial e consiga bons
resultados, sendo que para isso, é
necessário alguns cuidados básicos.
Confira o que diz Dra. Poliana sobre
esses cuidados:
A coleta
Trata-se de um procedimento muito
simples, o qual a maioria das pessoas já
fez algum dia, ou precisará fazer,
durando aproximadamente de cinco à
dez mi nutos, sendo praticamente
indolor. Em alguns casos a coleta tornase um pouco mais demorada porque o
paciente tem as veias mais difíceis de
ser encontradas, não são tão sensíveis
ao tato, como no caso de crianças,
idosos, pacientes debilitados, ou ainda
proveni entes de sua própria
constituição física.
A coleta para exames de sangue não
envolve riscos, desde que os materiais
empregados sejam descartáveis, o local
de coleta deve ser limpo e livre de
contaminações.
Algumas pessoas são mais sensíveis
para determinadas situações, e pode
ocorrer algum tipo de desconforto
causado pela ansiedade ou pela
necessidade do jejum, podendo ocorrer
tonturas ou mesmo desmaios. Nesses
casos, quando já se t em essa
informação, será necessário que a coleta
seja realizada com o indivíduo deitado
confortavelmente até que se realize todo
o procedimento.
Após a coleta o local da punção deverá
ser comprimido durante uns quatro a
seis minutos evitando que o sangue
escape sob a pele e forme assim o
hematoma (quando o local fica roxo),
porém se mesmo assim este ocorrer, não
há motivo para preocupação pois o
mesmo desaparecerá em pouco tempo.
Recomendações para col eta de
exames de sangue em geral
A grande maioria dos exames de
sangue requer jejum. O que pode variar
são as horas de jejum, a condição de
cada paciente, se é adulto, criança, ou
gestante , as suas condições no
momento, se tem urgência ou trata-se

de um exame de rotina, e outras que
poderão ser avaliadas no momento ou
antecipadamente pelo Bioquímico do
laboratório.
De um modo geral, o jejum torna-se
necessário pelo fato de que
determinadas substâncias encontradas
nos alim entos e nas re feições
normalmente, interferem nos resultados
obtidos, sendo que os valores de
referência desenvolvidos através de
técnicas
para cada
análise
correlacionam-se com o estado do
paciente em jejum.
Sempre que possível é adequado que
o indivíduo informe-se no laboratório
sobre os exames que irá realizar, o que
poderá ou não fazer por ocasião da
coleta, informando também sobre
medicamentos em uso, ou mesmo, no
caso de fumantes, se poderá fumar ou
não, pois determinados componentes
químicos interferem nas análises.
Qualque r dúvida deverá ser
esclarecida por pessoas treinadas das
Unidades de Coleta, é o procedimento
mais adequado, para que se obtenham
dados corretos a cerca do que o médico
está que rendo avaliar. Algumas
situações como, por exemplo, o esforço
físico interfere em algumas dosagens,
bebidas alcoólicas e jejum prolongado
também interferem nas análises e água
em excesso antes de determinados
exames torna-se inconveniente.
Para bons resultados
Os exames de sangue refletem o estado
de saúde em que o paciente encontra-se
no momento da coleta, porém para uma
boa avaliação, o clínico responsável fará
uma comparação com os dados obtidos
e os valores de referência ou intervalos
de referência. Se o valor encontrado
estiver dentro deste intervalo será
considerado normal, caso contrário
sugerirá alguma anormalidade. No
entanto estas anormalidades não só são
causadas por alguma do ença ou
patologia, como também pelas condições
nas quais, o paciente apresenta-se para
a coleta, pois são muitos os fatores que
podem interferir nestes resultados, daí
a impo rtância de uma orientação
específica, e obtenção de informações
importantes de ambas as partes, antes
da realização da coleta, direcionando-se
cada paciente, cada caso e cada exame
para os caminhos cor retos e
conseqüe ntemente resul tando em
diagnósticos satisfatórios e com maior
confiabilidade.
Dra. Poliana Biagioni Costa –
Farmacêutica Bioquímica

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

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
Anuncie no site do Tribuna Popular - 400 visitas/dia

Proposição de Lei n° 518/2012/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito
suplementar”
A Câmara Municipal de Borda da Mata
decreta e eu Prefeito Municipal sanciono
a seguinte lei:
Art° 1° - Fica autorizada a abertura de
crédito suplementar, no corrente
exercício, no valor de R$ 12.890,00 (doze
mil, oitocentos e noventa reais), para
seguinte dotação orçamentária:
0206 DEPARTAMENTO M. OBRAS
M. A. E SERVIÇOS URBANOS E
RURAIS
0206021545100101.001
CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES
MINTUR – 242
Art° 2° - Como recursos para abertura
do crédito mencionado no artigo primeiro
será usado o excesso de arrecadação do
convênio n° 0297.817-31/2009, firmado
com o Ministério do Turismo.
Art° 3° - Revogam-se as disposições
em contrário.
Art° 4° - Esta lei entra em vigor a partir
da data de sua publicação.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 519/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito suplementar, no corrente
exercício, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), destinado ao reforço
da seguinte dotação orçamentária:
020501 Secretaria Municipal de Saúde
103020112.030 Manutenção dos
Serviços de Saúde
449052 Equipamentos e material
permanente
Art. 2º - Como recursos para abertura
do crédito mencionado no art.1° fica
anulada a seguinte dotação:
020604 Serviços Funerários
1545200102.024 Manutenção de
Cemitérios
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, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 520/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
suplementar”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito suplementar, no corrente
exercício, no valor de R$ 67.168,37
(sessenta e sete mil, cento e sessenta e
oito reais e trinta e sete centavos) para
reforço da seguinte dotação
orçamentária:
020602 Vias Urbanas
15 451 0012 1.012 Calçamento de Vias
Urbanas – Novo Somma Infra-Estrutura
449051 Obras e Instalações – OCINTE
Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no art.1° serão
provenientes de Operações de Crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais, projeto Novo Somma.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.

Proposição de Lei nº 521/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial, no corrente exercício, no
valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) de acordo com a seguinte
classificação:
020501 Secretaria Municipal de Saúde
103020112.030 Manutenção dos
Serviços de Saúde
449052 Equipamentos e Material
Permanente – ICPAS
Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no art.1 serão
provenientes do excesso de arrecadação
de recursos recebidos do Ministério da
Saúde, conforme Portaria nº 3.164/2011.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 522/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial, no corrente exercício, no
valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
para a seguinte dotação orçamentária:
0200501 Fundo Municipal de Saúde
10 302 0011 2.030 Manutenção dos
Serviços de Saúde
449052 Equipamentos e Material
Permanente – CONSES
Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no art.1° são
provenientes de estimativa de excesso
de arrecadação de convênio com a
Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 523/2012
“Dispõe sobre abertura de crédito
especial”
O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial, no corrente exercício, no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) para a seguinte dotação
orçamentária:
020702 Serviço de Assistência Social

O Prefeito Municipal de Borda da
Mata, no uso de suas atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal de
Borda da Mata aprovou e ele sanciona
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a abertura de
crédito especial, no corrente exercício,
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais para a seguinte dotação
orçamentária:
02 06 Departamento M. Obras M.A. e
Serviços Urbanos e Rurais
04 122 0001 2.020 Manutenção do
Departamento de Obras
449051 Obras e Instalações - SEGOV
Art. 2º - Os recursos para a abertura
do crédito mencionado no artigo
primeiro, são provenientes de
estimativa de excesso de arrecadação
de Convênio com a Secretaria de Estado
de Governo.
Art. 3º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 526/2012
“Autoriza o Município de Borda da
Mata a assinar Convênio com o Estado
de Minas Gerais, através da Polícia
Civil, 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 o Executivo Municipal
autorizado a assinar Convênio com o
Estado de Minas Gerais, através da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois
mil reais), a partir do exercício de 2013,
por um período de cinco anos,
objetivando o estabelecimento de base
de cooperação entre os entes públicos,
visando a efetiva e eficiente
manutenção da ordem e da defesa social.
Parágrafo Úni co - As despesas
decorrentes da autorização contida no
artigo anterior, correrão por conta de
dotações específicas incluídas na Lei
Orçamentária Anual, conforme Plano de
Trabalho elaborado pela Polícia Cívil,
que deverá ser entregue na Prefeitura
Municipal até 30 de junho de cada ano.
Art. 2º - No corrente exercício fica
autorizado o acréscimo de R$ 7.000,00
(sete mil reais) nas dotações abaixo
especificadas, conforme plano de
trabalho anexo a presente Lei:
0202 Departamento de Administração
0618200012.005 Convênio com a
Polícia Civil
339030 Material de Consumo
R$ 15.000,00
339039 Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Juridica
R$ 7.000,00

08 122 0008 2.037 Programa de
Assistência Social

Art. 3º - Para cobertura das despesas
mencionadas no artigo 2° será anulada
parcialmente a seguinte dotação:
0201 Gabinete do Prefeito

449052 Equipamentos e Material
Permanente - SEDESE

0412200012.002 Manutenção das
atividades do Gabinete do Prefeito

Art. 2º - Os recursos para abertura do
crédito mencionado no art.1° são
provenientes de estimativa de excesso
de arrecadação de convênio com a
Secretaria
de
Estado
de
Desenvolvimento Social.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das sessões, 21 de maio de 2012.
Proposição de Lei nº 525/2012
“Dispõe sobre a abertura de crédito
especial”

449052 Equipamentos e Material
Permanente
Art. 4º Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições
em contrário.
Sala das sessões, 28 de maio de 2012.
Benedito Delfino de Mira
Presidente da Câmara
Maria Izabel de Lima Cobra
Vice Presidente
Nilson Pereira de Toledo Filho
Secretário

